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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 
          Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στον εντοπισµό των ατοµικών και των 

οικογενειακών χαρακτηριστικών των Πρώιµων Αναγνωστών (Π.Α.), µέσα από τη 

συγκριτική προσέγγιση Πρώιµων και Μη Πρώιµων Αναγνωστών (Μ.Π.Α.). Σκοπός της 

ήταν να διερευνήσει την επίδραση της πρώιµης κατάκτησης της αναγνωστικής 

δεξιότητας στη  µετέπειτα αναγνωστική επίδοση και να προσδιορίσει τους παράγοντες 

που συντελούν στην εµφάνιση του φαινοµένου αυτού. Εβδοµήντα έξι (76) Π.Α. 

εντοπίστηκαν στην περιοχή της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και εξισώθηκαν ως προς 

την ηλικία, το φύλο και τη φοίτηση σε Νηπιαγωγείο, µε εβδοµήντα έξι (76) Μ.Π.Α. Η 

αναγνωστική δεξιότητα των 152 υποκειµένων µετρήθηκε πριν και µετά τη συστηµατική 

διδασκαλία ανάγνωσης. Στους γονείς και τους δασκάλους τους δόθηκαν 

ερωτηµατολόγια για τη συλλογή προσωπικών και οικογενειακών στοιχείων.  

          Στο πεδίο των ατοµικών χαρακτηριστικών, το επίπεδο ανάπτυξης της 

αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. ήταν σηµαντικά υψηλότερο απ� των συνοµηλίκων 

τους, µετά από ενός έτους συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. Εξακριβώθηκε επίσης 

ότι οι Π.Α. διαφέρουν ως προς ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους απ� 

τους Μ.Π.Α ενώ ασχολούνται µε βιβλία και δραστηριότητες γραµµατισµού 

περισσότερο και νωρίτερα απ� αυτούς. 

          Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι δυο οµάδες διαφέρουν ως προς ορισµένα 

οικογενειακά χαρακτηριστικά. Οι Π.Α. προέρχονται από οικογένειες ανώτερης 

κοινωνικοοικονοµικής κατηγορίας και οι µητέρες τους διαθέτουν υψηλότερου επιπέδου 

µόρφωση. Οι αναγνωστικές συνήθειες των γονέων τους και οι αντιλήψεις τους για την 

προσχολική γονεϊκή βοήθεια καθώς και οι πρακτικές εξοικείωσης των παιδιών τους µε 

το γραπτό λόγο συµπεριλαµβάνονται ανάµεσα στους κυριότερους παράγοντες που 

διαφοροποιούν τις δυο οµάδες και είναι πιθανό να συµβάλλουν στην πρώιµη 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας.  

          Τα αποτελέσµατα παρέχουν ενδείξεις ότι η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας µπορεί να αποδοθεί στο συνδυασµό ορισµένων προσωπικών και 

οικογενειακών παραγόντων. 



 

ABSTRACT 
 
 
          This study focused on the investigation of personal and family characteristics of 

Early Readers (ERs), through a comparison of Early and Non-Early Readers (NERs), in 

order to determine the factors that promote early reading ability and explore the effects 

of this ability in later reading achievement. Seventy-six (76) ERs were identified from 

the area of Heraklio (Crete) and matched on age, gender and attendance of kindergarten, 

with seventy-six (76) NERs. The 152 subjects� reading ability was measured before and 

after systematic instruction. Their parents and teachers were also given questionnaires 

that collected personal and family information. 

          In the area of personal characteristics, reading ability of ERs was found to be 

significantly higher than their peers� after one-year systematic instruction. ERs 

maintained their advantage over the other group throughout grade one. It was also 

inferred that they are significantly different in some of their personality characteristics 

and they are engaged in books and literacy activities more often and earlier than NERs.  

          Additionally, some significant differences concerning home factors were found 

between the two groups. ERs came from families of higher socioeconomic class and 

their mothers� educational level was superior to their peers. ERs parents� reading habits, 

their concepts about preschool parental help as well as their practices and approaches in 

getting their children acquainted with written language are listed among the major 

differentiating factors of the two groups that are possible to contribute in early reading. 

          The results indicate that early reading could be attributed to the combination of 

some personal and family characteristics. 
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 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
          Είναι γνωστό ότι κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες του εικοστού αιώνα οι 

αντιλήψεις των ειδικών ως προς την πορεία κατάκτησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής από τα µικρά παιδιά έχουν αλλάξει ριζικά και το θέµα πλέον έχει αρχίσει να 

προσεγγίζεται από τους παιδαγωγούς διαφορετικά απ� ότι στο παρελθόν. Η σηµασία δε 

της ικανότητας χειρισµού του γραπτού λόγου είναι δεδοµένη και εµφανής σε όλους 

τους τοµείς της ζωής.  

          Με δεδοµένες τις παραπάνω παραδοχές, θελήσαµε να διερευνήσουµε µια περιοχή 

της ανάπτυξης του γραµµατισµού, που αφορά την πρώιµη κατάκτηση των σχετικών 

δεξιοτήτων και ειδικότερα της αναγνωστικής δεξιότητας, έχοντας µάλιστα υπόψη µας 

ότι στην ελληνική πραγµατικότητα το συγκεκριµένο θέµα  δεν έχει προσελκύσει, προς 

το παρόν, το ανάλογο ενδιαφέρον των ερευνητών.  

          Έναυσµα για την εµπλοκή µας στο ερευνητικό πεδίο της πρώιµης ανάγνωσης 

αποτέλεσε ο προβληµατισµός που προέκυψε, ύστερα από µακρόχρονη προσωπική 

παρατήρηση, του διαφορετικού επιπέδου κατάκτησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται 

µε το γραπτό λόγο στο οποίο έχουν φτάσει τα παιδιά όταν εγγράφονται στην Α΄ 

∆ηµοτικού και ιδιαίτερα το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας 

ορισµένων από τα παιδιά αυτά. Βασικό µας κίνητρο ήταν επίσης η επιθυµία µας να 

συνεισφέρουµε, έστω και ελάχιστα, στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που 

συµβάλλουν στην κατάκτηση του γραµµατισµού και στη συνειδητοποίηση των 

ατοµικών διαφορών και των διαφορετικών εµπειριών σχετικά µε το γραπτό λόγο που 

φέρουν µαζί τους τα παιδιά ξεκινώντας τη φοίτησή τους στη υποχρεωτική εκπαίδευση, 

ευελπιστώντας να συνεισφέρουµε µ� αυτό τον τρόπο στην αξιολόγηση και αξιοποίηση 

των εµπειριών αυτών από τους εκπαιδευτικούς.           

          Η παρούσα µελέτη αποτελεί διπλωµατική εργασία ειδίκευσης η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η 

πορεία για την πραγµατοποίησή της αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και 

πολύπλοκη συνάµα καθώς, µεταξύ άλλων, απαίτησε την εµπλοκή πολλών σχολείων, τη 

συνεργασία και τη συµµετοχή πολλών εκπαιδευτικών και τη συλλογή στοιχείων από 

διαφορετικές πηγές σε διάφορες χρονικές στιγµές. Η υπέρβαση των δυσκολιών αυτών 



οφείλεται κυρίως στην υποστήριξη και την πολύτιµη βοήθεια κάποιων ανθρώπων προς 

τους οποίους θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ: 

          Τον επιβλέποντα καθηγητή µου, Καθηγητή κ. Μιχάλη Ι. Βάµβουκα, για την 

ενθάρρυνση και την αµέριστη συµπαράσταση, τις εύστοχες και καίριες παρατηρήσεις 

του και την απεριόριστη διάθεση χρόνου και εµπιστοσύνης σε όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης της µελέτης αυτής. Είναι γεγονός ότι οι ουσιαστικές υποδείξεις του σε κάθε 

συνάντηση µαζί του ήταν καθοριστικές για την υπέρβαση των δυσκολιών που 

προέκυπταν και την καθαρότερη διατύπωση των σκέψεών µου. 

          Την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Α. Χατζηδάκη για το ενδιαφέρον της και την 

προθυµία της να συζητήσει µαζί µου τους προβληµατισµούς και τις απορίες µου.  

          Τον Εντ. Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Ανδρεαδάκη για τις εποικοδοµητικές 

συζητήσεις, τις καίριες παρατηρήσεις και τις καθοριστικής σηµασίας συµβουλές του 

γύρω από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας.  

          Το Σχολικό Σύµβουλο κ. Α. Αϊλαµάκη, για την πολύπλευρη συµβολή του και τη 

συνεργασία του στη διεξαγωγή της έρευνας. 

          Τις Σχολικές Συµβούλους Προσχολικής Αγωγής κ. Ν. ∆εληκανάκη και Ε. 

Σερλέτη για τη βοήθειά τους στον εντοπισµό των Πρώιµων Αναγνωστών. 

          Τους ∆ιευθυντές και τους δασκάλους των τµηµάτων της Α΄ Τάξης των 1ου, 3ου, 

6ου, 14ου, 15ου, 16ου, 19ου, 20ου, 24ου, 28ου, 33ου, 35ου, 44ου,  45ου, 53ου και 54ου 

∆ηµοτικών Σχολείων Ηρακλείου � ο αριθµός των οποίων είναι αρκετά µεγάλος και για 

το λόγο αυτό δεν αναφέρονται εδώ ονοµαστικά � χωρίς την πολύτιµη συνεργασία των 

οποίων στη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η 

εργασία αυτή δεν θα ήταν πλήρης.  

          Τους γονείς των παιδιών που συµµετείχαν, οι οποίοι µε προθυµία παρείχαν τις 

πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και τους µαθητές της Α΄ Τάξης των σχολείων που 

προαναφέρθηκαν, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πρόθυµα σε όλες τις δραστηριότητες που 

συµπεριλάµβαναν τα διάφορα τεστ. 

          Τους ανθρώπους του οικογενειακού µου περιβάλλοντος για την αµέριστη 

συµπαράστασή τους και ιδιαίτερα το σύζυγο και συνάδελφό µου, κ. Α. Μπερκούτη για 

την πολύπλευρη βοήθειά του σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου.  



Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
          Τη µελέτη συγκροτούν δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος το ερευνητικό 
αντικείµενο προσεγγίζεται θεωρητικά και στο δεύτερο ερευνητικά. 
Αναλυτικότερα: 
 
��Το πρώτο µέρος συνιστούν: 

Α. Το θεωρητικό πλαίσιο που αποτελείται:  
��Από το κεφάλαιο που πραγµατεύεται την κατάκτηση της γνώσης γενικά, µε 

βάση τις απόψεις του Piaget, του Vygotsky και των υποστηρικτών της θεωρίας 

της συµβολικής αναπαράστασης. Η σύνθεση των παραπάνω απόψεων συνιστά 

τις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισµού, της ψυχολογικής θεωρίας της 

µάθησης, στην οποία βρίσκει τη θεωρητική της τεκµηρίωση η µελέτη αυτή. 

��Από την παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεωριών κατάκτησης των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και πιο συγκεκριµένα των παλαιότερων 

αντιλήψεων των ειδικών επιστηµόνων για την αναγνωστική ετοιµότητα των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας και των σύγχρονων απόψεων για τον αναδυόµενο 

γραµµατισµό. Με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν απ� τη βιβλιογραφία, 

προσδιορίζεται εννοιολογικά και τεκµηριώνεται επιστηµονικά η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής από την οπτική γωνία του αναδυόµενου 

γραµµατισµού και αναλύονται οι παράγοντες που συντελούν σ� αυτήν.  

Β. Η διατύπωση του προβλήµατος που περιλαµβάνει: 

          -Την εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων της έρευνας 

          -Την οριοθέτηση του ερευνητικού αντικειµένου 

          -Τη σηµασία και την αναγκαιότητα της διερεύνησης του συγκεκριµένου θέµατος 

          -Την ανασκόπηση των ερευνών που εστιάστηκαν στη µελέτη του ίδιου 

αντικειµένου 
 

��Στο δεύτερο τµήµα αναφέρονται αναλυτικά ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα 

που καθοδήγησαν τη συγκεκριµένη µελέτη, η ερευνητική διαδικασία και η 

περιγραφή των σταδίων διεξαγωγής της έρευνας, περιγράφονται τα όργανα 

συλλογής των δεδοµένων, η διαδικασία στατιστικής ανάλυσης, παρουσιάζονται 

και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα και παρατίθενται τέλος τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

          Τόσο ο προφορικός λόγος, ως αντιληπτική και εκφραστική λειτουργία, όσο και ο 

γραπτός, ως ανάγνωση και γραφή, θεωρούνται οι σηµαντικότερες ικανότητες του 

κοινωνικού ανθρώπου που επικοινωνεί, αλληλεπιδρά, συνυπάρχει και προσαρµόζεται 

µε το περιβάλλον του και τους συνανθρώπους του. (Πήτα Ρ., 1998, σ.15). Μολονότι ο 

γραπτός λόγος είναι µια από τις όψεις της γλώσσας και δεν µπορεί να νοηθεί 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες χρήσεις της, δεν είναι απλώς µια µεταγραφή και µια 

οπτικοποιηµένη έκδοση του προφορικού λόγου και διαθέτει πολλά ιδιαίτερα και 

µοναδικά χαρακτηριστικά. (Bruner J., 1984, σ.193).  

          Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής συνιστά µια σύνθετη, 

δυναµική και σηµαντικότατη διαδικασία τόσο για την ιστορία του ατόµου όσο και για 

ολόκληρη την κοινωνία. Η γραπτή γλώσσα αναπτύχθηκε και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται ως ανταπόκριση σε πολλαπλές κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και 

πολιτικές ανάγκες. Τα παιδιά την ανακαλύπτουν από νωρίς µέσα στο εγγράµµατο 

περιβάλλον τους ανταποκρινόµενα στις δικές τους κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες, 

καθώς αλληλεπιδρούν µε αντικείµενα, που περιλαµβάνουν γραπτό λόγο και 

εγγράµµατα µέλη της κοινωνίας. (Goodman Y., 1990β, σ.118). Το θέµα της εκµάθησης 

της ανάγνωσης και της  γραφής βρίσκεται, εδώ και αρκετές δεκαετίες, στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος πολλών επιστηµονικών κλάδων. Η κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας, η οποία κατέχει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και θεωρείται 

όπως είναι γνωστό «το πιο σηµαντικό µέσο µάθησης όλων των µαθήσεων», 

(Βάµβουκας Μ., 1992, σ.7) είναι µια πολύπλοκη πνευµατική δραστηριότητα στενά 

δεµένη µε τη σκέψη και τη νόηση (Βάµβουκας Μ., 1987) και δεν είναι υπόθεση της 

σχολικής διδασκαλίας και µόνο γεγονός που διαπιστώνεται, άλλωστε, ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια.   

          Μετά τη δεκαετία του �70 ερευνητές από πολλά διαφορετικά επιστηµονικά πεδία 

άρχισαν να µελετούν σε βάθος τις ποικίλες ιδέες και τις σαφείς αντιλήψεις των παιδιών 

για τη φύση των συστηµάτων ανάγνωσης και γραφής και να καταγράφουν τις ιδέες 

τους για τις λειτουργίες της γλώσσας στην καθηµερινή ζωή πριν καν φοιτήσουν στο 



σχολείο. Μολονότι η έρευνα για τον πρώιµο γραµµατισµό προέρχεται από µια µεγάλη 

οµάδα ερευνητών διαφόρων επιστηµονικών κλάδων (ανθρωπολογία, παιδαγωγική, 

ψυχολογία, γλωσσολογία κ.λ.π.), µε διαφορετικές πεποιθήσεις για τη σχέση 

διδασκαλίας-µάθησης, γλώσσας και διαδικασίας κατάκτησής της και διαφορετικές 

µεθοδολογικές κατευθύνσεις (Goodman Y., 1990α, σσ.2-4), έχει καταστήσει σαφή την 

υιοθέτηση τριών σηµαντικών θέσεων: Την αντίληψη των παιδιών ως ενεργών 

δηµιουργών της γνώσης τους, την αναγνώριση της σηµαντικής στήριξης που παρέχει η 

οικογένεια στην πρώιµη κατάκτηση του γραµµατισµού και την παραδοχή ότι το 

προσχολικό περιβάλλον και το όλο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής οφείλει να παρέχει 

ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραµµατισµού και να αντανακλά 

την ευνοϊκή ατµόσφαιρα µάθησης του γραπτού λόγου που συναντάται σε πολλές 

οικογένειες. (Campbell R., 1998α, σ.1).  

          Μια σειρά ερευνών της τελευταίας 20ετίας έχει καταλήξει στο γενικό 

συµπέρασµα ότι δοµές γραφής κι ανάγνωσης έχουν ήδη κατακτηθεί απ� την 

προσχολική ηλικία κι ότι τα παιδιά έρχονται στο ∆ηµοτικό σχολείο µε ένα γνωστικό 

φορτίο και µε συγκεκριµένες ιδέες και αντιλήψεις για το γραπτό λόγο. (Ferreiro E., & 

Teberosky A., 1982, Τeale W., & Sulzby E., 1986, Teale W., 1982&1987, Sulzby E., 

1991, Nielsen D., & Monson D., 1996, Delogne R., 1978, Stratton J., 1996, Goodman 

Y., 1984, Kastler L.A., Roser N., & Hoffman J., 1987). Σε ορισµένες µάλιστα (όχι πολύ 

σπάνιες πλέον) περιπτώσεις οι εν λόγω δεξιότητες έχουν ήδη κατακτηθεί σε πολύ 

µεγάλο βαθµό στην ηλικία των 6 χρόνων ή πριν από αυτήν και τα παιδιά µπορούν να 

διαβάζουν ή να γράφουν µε το συµβατικό τρόπο που χρησιµοποιούν οι ενήλικοι πριν 

ακόµη δεχθούν σχολική διδασκαλία. (Ferreiro E.,&Teberosky A.,1982, Durkin D., 

1966, Τeale W., 1982, Γιαννικοπούλου Α., 1998, Μπασλής Γ., 1998, Clark M., 1984 & 

1976 & 1989, Tobin A., 1981, Stainthorp R., & Hughes D., 1998 & 1999, Davidson R., 

& Snow C., 1995, Giasson J., et.al., 1985, Jackson N., Donaldson G., & Mills J., 1993, 

Jackson N., & Biemiller A., 1985, Fletcher-Flinn C. M., & Thompson G.B., 2000, Huba 

M., & Ramisetty-Mikler S., 1995, Jackson N., Donaldson G., & Cleland L., 1988, 

Thomas K.F., 1981, Ellis D.W., 1975, Anbar A., 1986, Stoebel S., & Evans J., 1988, 

Cohen R., 1977, Briggs C., & Elkind D., 1977). 

          Η έρευνα του πεδίου των πρώιµων αναγνωστών ειδικότερα, χρονολογείται από 

τη δεκαετία του �60, δηλαδή πριν ακόµη συνειδητοποιηθεί η στροφή του επιστηµονικού 

χώρου στην κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού και της ενεργής συµµετοχής του  



στην απόκτηση της γλώσσας. (Sulzby E., 1991). Ρίχνει δε φως στις γνώσεις που κατέχει 

το παιδί πριν φοιτήσει στο ∆ηµοτικό Σχολείο και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση των κυρίαρχων παραγόντων των πρώιµων εµπειριών που φαίνεται ότι 

σχετίζονται µε τη µετέπειτα επιτυχία στην ανάγνωση. (Sulzby E., 1991, Teale W., 

1987).  

          Στην έρευνα που αφορά την ανάγνωση, η έµφαση συνήθως δίνεται στις 

προϋποθέσεις και τις ψυχολογικές διεργασίες της ανάγνωσης (Bάµβουκας Μ., 1999α, 

Πόρποδας Κ., 1997, Πόρποδας Κ., 1984,  Παπούλια-Τζελέπη Π., 1999) ή τις 

αναγνωστικές δυσκολίες (Τζουριάδου Μ., 1979, Fijalkow J., 1997, Βάµβουκας Μ., 

1986) επιδιώκοντας τη βαθύτερη γνώση της πορείας της κατάκτησης της αναγνωστικής 

δεξιότητας ή τον εντοπισµό και τη διάγνωση των προβληµάτων προκειµένου να 

προταθούν λύσεις. Η έρευνα που αφορά την πρώιµη ανάγνωση και τα χαρακτηριστικά 

των πρώιµων αναγνωστών µπορεί να διευρύνει τις γνώσεις µας και την κατανόηση των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων εξετάζοντας λεπτοµερώς την ανάπτυξη των παιδιών αυτών. 

(Stainthorp R., & Hughes D., 1999). Το γεγονός αυτό - σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

σχετικών µελετών στην ελληνική βιβλιογραφία - µάς ώθησε στη διεξαγωγή µιας 

µελέτης που επιχειρεί να καταγράψει τα οικογενειακά και ατοµικά χαρακτηριστικά των 

πρώιµων αναγνωστών συµπεριλαµβανοµένης και της προόδου τους στην ανάγνωση το 

πρώτο έτος φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Β. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
 

1.0. Η οικοδόµηση της γνώσης -  Κονστρουκτιβισµός   
       

          Η θεωρία του κονστρουκτιβισµού, ή θεωρία κατασκευής της γνώσης, αφορά 

συγχρόνως και τη γνώση και τη µάθηση. (Fosnot T.C., 1996α). Είναι µια θεωρία 

µάθησης που περιγράφει τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η 

κατανόηση του κόσµου. (Cox C., & Zarrillo J., 1993, σ.7). Η γνώση περιγράφεται ως 

πρόσκαιρη, αναπτυξιακή, υποκειµενική, δοµούµενη εσωτερικά µε τη διαµεσολάβηση 

του κοινωνικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η µάθηση θεωρείται µια 

αυτορρυθµιζόµενη  πορεία αντιµετώπισης της σύγκρουσης ανάµεσα στα υφιστάµενα 

προσωπικά µοντέλα για τον κόσµο και τις αντιφατικές νέες θεάσεις της 

πραγµατικότητας. Κατά την πορεία αυτή δοµούνται νέες αναπαραστάσεις και µοντέλα 

της πραγµατικότητας. Η δόµηση επιχειρείται µε τη βοήθεια εργαλείων και συµβόλων 

που έχουν αναπτυχθεί µε τη διαµεσολάβηση του πολιτισµού και διαπραγµατεύεται 

περαιτέρω µέσω συνεργατικής, κοινωνικής δραστηριότητας και συζήτησης. (Fosnot 

T.C., 1996α, σ.ix). 

          Η κυρίαρχη ιδέα που διακρίνει τον κονστρουκτιβισµό από τις υπόλοιπες 

γνωστικές θεωρίες τέθηκε απ� τον Piaget πριν από µερικές δεκαετίες. Ήταν η ιδέα ότι 

αυτό που ονοµάζουµε γνώση δεν έχει και δε µπορεί να έχει ως σκοπό την παραγωγή 

αναπαραστάσεων µιας ανεξάρτητης πραγµατικότητας αλλά αντίθετα έχει µια 

προσαρµοστική λειτουργία. (von Glasersfeld E., 1996, σ.3, von Glasersfeld E., 1998, 

σ.15). Η διαφορετική αυτή εκτίµηση της γνωστικής δραστηριότητας συνιστά µια 

οριστική ρήξη µε τη γενικά αποδεκτή επιστηµολογική παράδοση του δυτικού 

πολιτισµού, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο πρέπει να πασχίσει για να αποκτήσει µια 

εικόνα του πραγµατικού κόσµου. (von Glasersfeld E., 1996, σ.3). 

          Ο κονστρουκτιβισµός βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση απ� τις 

συµπεριφοριστικές θεωρίες και τις θεωρίες που θέτουν ως βάση της ανάπτυξης την 

ωρίµανση και ως σκοπό της διδασκαλίας τη διαµόρφωση συµπεριφορών ή δεξιοτήτων. 

Επιδίωξη εδώ αποτελεί η ανάπτυξη ιδεών και η βαθιά κατανόηση. Τα διάφορα στάδια 

ανάπτυξης γίνονται κατανοητά ως δοµές αναδιοργάνωσης του ατόµου που δρα κι όχι 



ως αποτέλεσµα ωρίµανσης. (Fosnot T.C., 1996β, σ.10). Η γνώση πηγάζει από τις 

ενέργειες του ίδιου του ατόµου. «Μαθαίνουµε δρώντας» είναι µια από τις βασικές 

θέσεις της σχολής αυτής και µάλιστα µαθαίνουµε όχι απλά δρώντας πάνω στα 

αντικείµενα αλλά κυρίως επιλύνοντας προβλήµατα Η µάθηση είναι µια διαρκής, 

ζωντανή διαδικασία καθώς η γνώση περνά από µια κατάσταση ισορροπίας σε µια άλλη, 

µέσα από µεταβατικές φάσεις, όπου µε µια διαδικασία αναδιοργάνωσης των γνώσεων, 

νέες γνωστικές δοµές προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες. (Λάγκα Α., & Πέτρου Α., 

2000, σ.79).  

          Για το κουνστρουκτιβιστικό µοντέλο το περιβάλλον έχει δυο διακριτές έννοιες. 

Αφενός, όταν αναφερόµαστε στον εαυτό µας, το περιβάλλον αφορά την ολότητα των 

µόνιµων αντικειµένων και τις σχέσεις των αντικειµένων αυτών. Αφ� εταίρου, όποτε 

επικεντρώνουµε την προσοχή µας σ� ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, το περιβάλλον 

αναφέρεται στον περίγυρο του αντικειµένου που έχουµε αποµονώσει και τείνουµε να 

αγνοήσουµε το γεγονός ότι και το αντικείµενο και ο περίγυρός του είναι µέρος του 

εµπειρικού µας κόσµου κι όχι ένας κόσµος αντικειµενικός, ανεξάρτητος απ� τον 

παρατηρητή. Η άποψη αυτή είναι κρίσιµη για τη διδασκαλία, που συχνά υιοθετεί 

προσεγγίσεις και διαδικασίες ξεκινώντας απ� την αφελή υπόθεση πως ότι 

αντιλαµβανόµαστε εµείς οφείλουν να αντιληφθούν και οι µαθητές αρκεί να το 

θελήσουν. Αυτό παραβλέπει τη βασική θέση ότι ο τρόπος που κατακερµατίζουµε τις 

εµπειρίες µας και ο τρόπος που συσχετίζουµε τα στοιχεία που έχουµε αποµονώσει είναι 

υποκειµενικό ζήτηµα. Γι� αυτό, όταν επιχειρούµε να παρακινήσουµε ή να διευρύνουµε 

τη µάθηση, οφείλουµε να έχουµε κατά νου πως η γνώση δεν υπάρχει έξω απ� το άτοµο. 

Οι αντιληπτικές δοµές που συνιστούν τη γνώση δεν είναι οντότητες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αυτούσιες εναλλακτικά από διάφορα άτοµα. Είναι δοµές που ο 

καθένας κατασκευάζει για τον εαυτό του και δεν είναι ποτέ ίδιες για δυο διαφορετικά 

άτοµα. Σε κάποιες περιπτώσεις µόνο οι δοµές αυτές, εναρµονιζόµενες, φαίνεται να 

λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο. (von Glasersfeld E., 1996, σ.5).  

          Ο κονστρουκτιβισµός, ως ψυχολογική θεωρία, πηγάζει απ� το πεδίο της 

γνωστικής επιστήµης και ιδιαίτερα απ� τις τελευταίες εργασίες του Piaget, την 

κοινωνικο-ιστορική αναπτυξιακή θεωρία του Vygotsky, τις εργασίες του Bruner  και τη 

θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης. (Fosnot T.C., 1996β). Ο Matthews διακρίνει 

τρεις µορφές κονστρουκτιβισµού: τον εκπαιδευτικό, το φιλοσοφικό και τον κοινωνικό. 

Η όψη του εκπαιδευτικού κονστρουκτιβισµού που αναφέρεται στο άτοµο τονίζει τη 



δηµιουργία τής γνώσης και τη δόµηση των ιδεών από το ίδιο το άτοµο και πηγάζει απ� 

τη γνωστική αναπτυξιακή θεωρία του Piaget. Η κοινωνική διάστασή του δε, δίνει 

έµφαση στη σηµασία της οµάδας, είτε αυτή είναι η τάξη ή µια ευρύτερη κοινωνική 

οµάδα, για την ανάπτυξη και ισχυροποίηση των ιδεών κι έχει τις πηγές του στις 

εργασίες του Vygotsky για την απόκτηση της γλώσσας. (Μattews R.Μ., 1998, σ.3).  

          Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές θέσεις των θεωριών των Piaget 

και Vygotsky, γίνεται σύντοµη αναφορά στη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

και επιχειρείται µια σύνθεσή τους.  

 

 
1.1. Η υπόθεση της ψυχογένεσης της γνώσης � J. Piaget 

 

1.1.1. Βασικές θέσεις 

 

          Ο Piaget πιστεύει στη φυσιολογική εξέλιξη της ανάπτυξης και επιχειρεί να 

ανακαλύψει και να εξηγήσει τη φυσιολογική αυτή διαδοχή που ακολουθούµε όλοι, αν 

και µε διαφορετικό ρυθµό. Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι γι� αυτόν ένα µέσο µε το 

οποίο επιτυγχάνεται η προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον του. (Donaldson M., 

1991, σσ. 174-175). Ο Piaget πήρε την ιδέα της προσαρµογής από το χώρο της 

βιολογίας και τη µετέτρεψε στο θεµέλιο λίθο της γενετικής του επιστηµολογίας. Η 

σχέση των βιώσιµων βιολογικών οργανισµών µε το περιβάλλον τους αποτέλεσε γι� 

αυτόν το µέσο για την αναµόρφωση της σχέσης ανάµεσα στις εννοιολογικές δοµές του 

γνωστικού υποκειµένου και στον κόσµο των εµπειριών του.  

          Πιστεύει πως για οποιαδήποτε γνώση κι αν πρόκειται, αυτή δεν αποτελεί 

αντίγραφο της πραγµατικότητας, (von Glasersfeld E., 1996, σσ.4-5, Fox S.E., & 

Garibaldi Allen V., 1983, σ.78) µια κατάσταση αποδοχής εντυπώσεων. Αντίθετα, είναι 

κάτι  που πρέπει να οικοδοµηθεί. (Donaldson M., 1991, σ.18).  Όπως λέει ο ίδιος, η 

γνώση δεν προκύπτει από απλή καταγραφή παρατηρήσεων χωρίς µια δοµική δράση εκ 

µέρους του υποκειµένου. Καµιά γνώση δεν βασίζεται µόνο στις αισθήσεις. Η 

θεµελιώδης σχέση που συγκροτεί τη γνώση δεν είναι µια απλή συσχέτιση ανάµεσα στα 

αντικείµενα, γιατί αυτή η ιδέα αγνοεί τον ενεργό ρόλο του υποκειµένου. ∆εν υπάρχουν 

έµφυτες γνωστικές δοµές. Κληρονοµική είναι µόνο η λειτουργικότητα της ευφυΐας, ενώ 

οι δοµές δηµιουργούνται µέσα από µια οργάνωση επιτυχών ενεργειών που ασκούνται 



πάνω στα αντικείµενα. (Piaget J., 1980, σσ.23-24).  Το παιδί θεωρείται ο δηµιουργός 

της γνώσης του για τον κόσµο, µιας γνώσης διαφορετικής απ� αυτή του ενήλικου, που 

εξελίσσεται και αλλάζει στο πέρασµα των χρόνων. (Bliss J., 2000, σ.71). Η γνώση 

αντιµετωπίζεται όχι ως µια αναπαράσταση εξωτερικών πραγµάτων, καταστάσεων και 

γεγονότων, αλλά ως µια καταγραφή ενεργειών και εννοιολογικών λειτουργιών που 

έχουν αποδειχθεί ζωτικής σηµασίας για την εµπειρία του γνωστικού υποκειµένου. 

Προκύπτει δε από τις ενέργειες του ατόµου, απ� τη δράση του πάνω στα αντικείµενα 

και απ� τους στοχασµούς του πάνω στις ενέργειες αυτές. Οι δράσεις του αυτές 

λαµβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον που βασίζεται και καθοδηγείται από αντικείµενα 

που συνιστούν τον εµπειρικό του κόσµο. Γι� αυτό, όταν ο Piaget µιλά για 

αλληλεπίδραση δεν υπονοεί τον οργανισµό που αλληλεπιδρά µε τα αντικείµενα, όπως 

είναι στην πραγµατικότητα, αλλά µάλλον ένα γνωστικό υποκείµενο που συναλλάσσεται 

µε κατασκευασµένες από πριν αντιληπτικές και εννοιολογικές δοµές. (von Glasersfeld 

E., 1996, σσ.4-5). Η θεωρία του Piaget διακατέχεται απ� την έµφαση που δίνεται στη 

δραστηριότητα. Το άτοµο δεν µπορεί να αναγνωρίσει αλλιώς τα αντικείµενα παρά µόνο 

µέσω της δράσης  του πάνω τους, µιας δράσης που συνιστά µια διαδικασία κατασκευής 

της γνώσης που δεν τελειώνει ποτέ. (Χριστοφίδη-Ενρίκες Α., 1997, σ.70).  

          Ένας ζωντανός οργανισµός έχει έναν τρόπο οργάνωσης τον οποίο επιδιώκει να 

διατηρήσει µέσω της συνδιαλλαγής του µε το περιβάλλον και κατά µία έννοια µέσω της 

ενσωµάτωσής του σ� αυτό. Ο Piaget χρησιµοποιεί τον ευρύτερο όρο αφοµοίωση για να 

περιγράψει τη µορφή αυτή προσαρµογής του οργανισµού στο περιβάλλον του. 

(Donaldson M., 1991, σ.174). Για την ανθρώπινη διάνοια η προσαρµογή στο 

περιβάλλον επιτυγχάνεται µέσα από µια διαδικασία που στοχεύει στη δηµιουργία ενός 

νοητικού µοντέλου του περιβάλλοντος και πραγµατοποιείται µε τη λειτουργία της 

αφοµοίωσης. (Ρίτσµοντ Π., 1970, σ.97). Οι υπάρχουσες δοµές του νου προσλαµβάνουν 

και ενσωµατώνουν τις αφηρηµένες ιδιότητες των πράξεων πάνω στα αντικείµενα. 

(Βeilin H., 1995, σ.140). Η αφοµοίωση δεν πραγµατοποιείται ποτέ µόνη της αλλά 

συνυπάρχει µε τη λειτουργία της συµµόρφωσης, την προσπάθεια δηλαδή εναρµόνισης 

της συµπεριφοράς µε το περιβάλλον (Donaldson M., 1991, σσ.174-178), κατά την 

οποία ο ανθρώπινος νους τροποποιεί τις υπάρχουσες δοµές και προσαρµόζει το µοντέλο 

του για τον κόσµο ώστε να ταιριάζει στα νέα στοιχεία. (Ρίτσµοντ Π., 1970, σ.97, Beilin 

H., 1995, σ.140, Smith P., 1998, σ.15). Αν και αντίθετες οι δυο αυτές διαδικασίες 

αλληλοσυµπληρώνονται, µολονότι συχνά υπερισχύει η µια ή η άλλη. Έτσι π.χ. στο 



φανταστικό παιχνίδι των µικρών παιδιών συναντούµε το στοιχείο της αφοµοίωσης όταν 

τα παιδιά παίζουν χωρίς να δίνουν βαρύτητα στα πραγµατικά χαρακτηριστικά των 

αντικειµένων, τα οποία αλλάζουν αποκτώντας  διαφορετική υπόσταση ανάλογα µε τις 

ανάγκες του παιχνιδιού. Στοιχεία συµµόρφωσης δε, αν και συχνά συγκεκαλυµµένα, 

παρατηρούνται στη συµπεριφορά της µίµησης όπου προσπαθεί κανείς να ρυθµίσει τη 

δράση του µε βάση τρόπους και χαρακτηριστικά του εξωτερικού κόσµου. Παρόλη την 

υπαρκτή, συχνά, υπεροχή της µιας ή της άλλης διαδικασίας η προσαρµογή είναι 

αποτελεσµατική όταν υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στις δυο, µια ισορροπία που 

επιτυγχάνεται ολοένα και ικανοποιητικότερα όσο το παιδί µεγαλώνει.  

          Αν και οπαδός της συνέχειας στην ανάπτυξη ο Piaget δέχεται την ύπαρξη 

σταδίων (Donaldson M., 1991, σσ.174-179), αποδοχή που είναι από τις βασικές θέσεις 

της ψυχογενετικής θεώρησης της γνώσης (Piaget J., 1980, σ.25) και αποτελεί σήµερα 

µια από τις πιο αµφιλεγόµενες προτάσεις της πιαζετιανής σχολής. (Παπαµιχαήλ Γ., 

1988, σ.22). Οι κοινές δοµές που βρίσκονται κάτω απ� τις συχνά επιφανειακά 

διαφορετικές µορφές συµπεριφοράς δίνουν σε κάθε στάδιο συνοχή µε αποτέλεσµα η 

µετάβαση στο επόµενο στάδιο να υποδηλώνει ότι έχει συµβεί κάποια θεµελιακή 

αναδιοργάνωση. Αυστηρά όρια ανάµεσά τους και νέες αφετηρίες για καθένα απ� αυτά 

δεν υπάρχουν. Αν και πιστεύεται ότι η σειρά διαδοχής τους είναι η ίδια για όλα τα 

παιδιά, εντούτοις δεν είναι προκαθορισµένη και προγραµµατισµένη εξολοκλήρου απ� 

την ωρίµανση και η ταχύτητα µετάβασης από το ένα στο άλλο ποικίλει. (Donaldson M., 

1991, σ.179). Σύµφωνα µε την προσέγγιση της οικοδοµιστικής σχολής, της σχολής του 

κονστρουκτιβισµού, τα στάδια ανάπτυξης των νοητικών δοµών ερµηνεύονται µε βάση 

µια διαδικασία αλληλεπίδρασης που καταλήγει σε εξισορρόπηση ανάµεσα στο άτοµο 

και σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, το δικό του. Μ� άλλα λόγια το στάδιο νοείται ως 

το σύνολο των αφοµοιωτικών σχηµάτων που κατέχει το παιδί σε µια δεδοµένη στιγµή 

της ύπαρξής του. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σσ.83-84).  Ο ρόλος της ωρίµανσης είναι 

δευτερεύων και σχετίζεται µε την παροχή ή τον περιορισµό πιθανοτήτων που 

προϋποθέτουν όµως άλλα µέσα για να γίνουν πραγµατικότητα. (Donaldson M., 1991, 

σ.189). Τον κυρίαρχο ρόλο κατέχει η εξισορρόπηση ή αυτορρύθµιση γιατί απ� αυτήν 

προκύπτει η ανάπτυξη της γνώσης. Με την αυτορρύθµιση το άτοµο µπορεί να εξαλείφει 

τις στιγµιαίες αντιφάσεις ή συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη γνωστική ανάπτυξη 

και να πετυχαίνει έτσι ένα υψηλότερο επίπεδο εξισορρόπησης. (Κολιάδης Ε., 1997, 

σ.117).  



          Για τον Piaget η µάθηση δεν είναι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι η κυρίαρχη 

διαδικασία. Η µάθηση ακολουθεί και βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες δοµές. (Smith P., 

1998, σ.15, Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.116). Η µάθηση πραγµατοποιείται µε την 

επενέργεια παραγόντων που βρίσκονται έξω απ� το άτοµο (Donaldson M., 1991, 

σσ.194-195) καθώς αυτό προσπαθεί να αντλήσει νόηµα από τον κόσµο µέσα από τις 

εξερευνήσεις του (Smith P., 1998, σ.15), εξαρτάται όµως από το επίπεδο ανάπτυξης του 

ατόµου. Την αντιπαραθέτει δε µε την ανάπτυξη που πραγµατοποιείται µε τη συµβολή 

του ίδιου του ατόµου, την ενεργή αναδόµηση και την αυτορρύθµιση. (Donaldson M., 

1991, σσ.194-195). 

          Το άτοµο, επενεργώντας πάνω στα αντικείµενα, αποκοµίζει δυο ειδών εµπειρίες:  

    α. Τη φυσική, που συνίσταται στην απόκτηση γνώσεων για τη φύση των 

αντικειµένων πάνω στα οποία δρα και πειραµατίζεται και η οποία προϋποθέτει την 

ύπαρξη κατάλληλων αφοµοιωτικών σχηµάτων που θα επιτρέψουν την ένταξη των νέων 

γνώσεων σε κάποια ανάλογη γνωστική δοµή µέσα από τη νοητική διεργασία της 

φυσικής αφαίρεσης και  

    β. τη λογικοµαθηµατική, που αποφέρει γνώσεις για τις ενέργειες του ατόµου πάνω 

στα αντικείµενα και πιο συγκεκριµένα για τις σχέσεις που το ίδιο εισάγει στα 

αντικείµενα και τις οποίες δεν διαθέτουν από τη φύση τους, µέσα από τη διαδικασία της 

στοχαστικής αφαίρεσης, µιας διαδικασίας που οδηγεί σε νέες, υψηλότερες µορφές 

γνώσης από εκείνες π.χ. που λειτουργούν στο επίπεδο της πράξης. (Koλιάδης Ε., 1997, 

σ.117, Donaldson M., 1991, σ.191, Bliss J., 2000, σ.87, Κamii C., & Devries R., 1979, 

σσ.16-18, Χριστοφίδη-Ενρίκες Α., 1997, σ.71, Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.14, Beilin H., 

1995, σ.149). Η εµπειρία αυτού του είδους αποτελεί τη βάση για την κατασκευή των 

πνευµατικών δοµών του ατόµου. Τον κεντρικό ρόλο εδώ κατέχουν οι πράξεις, οι 

ενέργειες κι όχι τα αντικείµενα αυτά καθαυτά και οι ιδιότητές τους. (Bliss J., 2000, 

σ.87). Οι δύο τύποι εµπειριών είναι ουσιαστικά δυο µέρη της ίδιας πράξης, αφού δεν 

υπάρχει φυσική εµπειρία χωρίς ένα λογικοµαθηµατικό πλαίσιο όπου τα αντικείµενα 

συσχετίζονται το ένα µε το άλλο. (Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.15).  

          Ο Piaget περιγράφει τον ανθρώπινο νου ως ένα σύνολο νοητικών δοµών. (Smith 

P., 1998, σ.15). ∆οµές είναι γνωστικά συστήµατα µε µετασχηµατιστικούς κανόνες που 

εφαρµόζονται σε ολόκληρο το σύστηµα κι όχι µόνο στα στοιχεία που το αποτελούν. Η 

αντίληψη αυτή της δοµής συµβάλλει ώστε να διαφανούν τα κοινά στοιχεία σε 



διαφορετικές επιφανειακά συµπεριφορές. Οι δοµές χαρακτηρίζονται από τρεις βασικές 

ιδιότητες:  

      α. Την ολότητα, που αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύστηµα είναι ένα όλο, το 

οποίο στην πραγµατικότητα είναι κάτι περισσότερο απ� το άθροισµα των µερών του 

καθώς τα µέρη από µόνα τους δεν έχουν νόηµα. Αποκτούν µόνο νόηµα από τη σχέση 

µεταξύ τους και µε το όλο.  

      β. Το µετασχηµατισµό, που εξηγεί τη σχέση ανάµεσα στα µέρη και τη διαδικασία 

που εµπλέκεται µε τη µεταβαλλόµενη φύση των µερών και  

      γ. την αυτορρύθµιση των δοµών, την εγγενή τους οργάνωση, αυτοσυντήρηση και 

«κλειστότητα». (Bliss J., 2000, σσ.82-83, Fosnot T.C., 1996β, σ.17).  

Η ανάπτυξη των δοµών είναι αυτή που χαρακτηρίζει την εξελικτική διαδικασία. 

(Κολιάδης Ε., 1997, σ.18). Το παιδί πρέπει να κατασκευάσει τις δικές του δοµές κι όχι 

απλώς να τις ανακαλύψει, αφού δεν υφίστανται στην «εξωτερική πραγµατικότητα» κι 

εποµένως δεν µπορούν να ανακαλυφθούν, µπορούν µόνο να οικοδοµηθούν. (Bliss J., 

2000, σ.88).  

          Η θεωρία του Piaget, µολονότι δεν αναφέρεται συγκεκριµένα στην ανάγνωση και 

τη γραφή προσφέρει ένα ευρύ ερµηνευτικό πλαίσιο που µας επιτρέπει να 

κατανοήσουµε την κατάκτηση της γνώσης. (Kuby P., et.al., 1999, σ.173). Πολλοί είναι 

αυτοί που πιστεύουν ότι η ιδέα των δοµών σχετίζεται περισσότερο µε τη µαθηµατική 

και την επιστηµονική σκέψη και λιγότερο µε την ανάπτυξη του γραµµατισµού, των 

τεχνών ή των κοινωνικών επιστηµών. Πρόσφατα περιγράφηκαν δοµικές αλλαγές και 

στις αναγνωστικές στρατηγικές, στην ανάπτυξη της γραφής, στις τέχνες, στις 

κοινωνικές επιστήµες και αλλού. (Fosnot T.C., 1996β, σ.18). Εξάλλου, στη 

µετανεωτερική εκδοχή του ο κονστρουκτιβισµός φαίνεται ότι ασκεί σηµαντικές 

επιρροές στις φιλολογικές, κοινωνικές ιστορικές και άλλες παρεµφερείς επιστήµες. 

(Μattews R.Μ., 1998, σ.1).  

          Ο Piaget ενδιαφέρεται για την οικουµενική διάσταση της γνώσης, για τη γνώση 

που υπάρχει σε όλα τα άτοµα, για όλες τις δοµές. Αυτό που εντέλει έδειξε το έργο του 

είναι ότι, εφόσον η γνώση απαιτεί µια εξελικτική διαδικασία, όλα τα στάδια που 

οδηγούν σ� αυτήν είναι ζωτικής σηµασίας για το παιδί, ακόµη κι αν οι ενήλικοι 

θεωρούν περίεργο τον τρόπο που αντιλαµβάνεται και κατανοεί τον κόσµο την κάθε 

δεδοµένη στιγµή. (Bliss J., 2000, σ.108). 

 



 

1.1.2. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος 

 

          Συχνά φαίνεται ότι οι κονστρουκτιβιστικές θέσεις, στην προσπάθειά τους να 

προσδιορίσουν τους ψυχολογικούς µηχανισµούς προσαρµογής ως προέκταση των 

βιολογικών µηχανισµών, παραγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. (Paour J., 1994, σ.83). Ο Piaget επικρίθηκε συχνά, επειδή αγνόησε την 

κοινωνική αλληλεπίδραση µέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται το παιδί. Η κριτική 

πηγάζει κυρίως απ� το γεγονός ότι οι αναγνώστες του θεωρούν ως δεδοµένο το γεγονός 

ότι ο κοινωνικός περίγυρος του παιδιού το επηρεάζει µε έναν τρόπο σηµαντικά 

διαφορετικό από το φυσικό του περίγυρο. Όταν ο Piaget µιλά για προσαρµογή δεν 

εξαιρεί την προσαρµογή στους άλλους. Όµως, αν και παραδέχεται σαφώς την 

κοινωνική και ιδιαίτερα τη γλωσσική αλληλεπίδραση σε διάφορα σηµεία του έργου 

του, κατά κανόνα ενδιαφέρεται λιγότερο για την πηγή των αντιφάσεων που προκύπτουν 

κατά τη γνωστική ανάπτυξη, καθώς οι νέες εµπειρίες επιχειρούν να ενταχθούν στα ήδη 

υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα και πολύ περισσότερο επικεντρώνεται στους 

µηχανισµούς που τις εξουδετερώνουν. (Fosnot T.C., 1996β, σ.29). Επιµένει όµως στη 

στενή σχέση που δένει το παιδί µε το περιβάλλον κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης 

µαζί του, στην προσπάθειά του να προσαρµοστεί. (Paour J., 1994, σ.83).  

          Όταν εξετάζει τις κοινωνικές επιδράσεις το ενδιαφέρον του δεν είναι 

κοινωνιολογικό, αλλά εστιάζεται στην επίδραση των κοινωνικών παραγόντων όπως 

είναι: η γλώσσα που χρησιµοποιεί µια κοινωνία, οι πεποιθήσεις και οι αξίες της, οι 

συλλογιστικές διαδικασίες που κρίνει ως σωστές και το είδος των σχέσεων ανάµεσα 

στα µέλη της και ενδιαφέρεται για τις επιδράσεις αυτών των παραγόντων στη 

διαµόρφωση των δοµών. Το κοινωνικό περιβάλλον θα επενεργήσει, όπως το φυσικό, 

στη δοµική ανάπτυξη µέσα από τη διαδικασία αφοµοίωσης και συµµόρφωσης µε τη 

διαφορά ότι το κοινωνικό κλίµα µέσα στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί διαφέρει 

ποιοτικά σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής ακολουθίας. (Ρίτσµοντ Π., 1970, σσ.114-

115). Μ� άλλα λόγια, η κοινωνική συναλλαγή εντάσσεται στη θεωρία της 

προσαρµογής, η οποία και την εξηγεί. (Beilin H., 1995, σ.140).  

          Μολονότι το σηµαντικότερο στοιχείο της εξέλιξης της νοηµοσύνης εντοπίζεται 

στη δράση του ίδιου του υποκειµένου κι όχι στην ποσότητα ή στην ποιότητα των 

ερεθισµάτων που του παρέχει το περιβάλλον του, εντούτοις δεν παραγνωρίζει το ρόλο 



του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης, αποδεχόµενος πως αν 

οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές το άτοµο ενδέχεται να αποτύχει να φτάσει στα ανώτερα 

στάδια οικοδόµησης της νοηµοσύνης του, αποτυγχάνοντας έτσι να προσαρµοστεί στις 

κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες του σύγχρονου πολιτισµού. Εποµένως δεν υποτιµά το 

σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας στη µάθηση, ρόλο που 

συνίσταται στην παροχή ευκαιριών στη δραστηριότητα του παιδιού, ώστε να 

διερευνήσει το περιβάλλον του. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.84). 

          Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζει την ταχύτητα µε την οποία το 

παιδί περνά µέσα απ� τις διάφορες περιόδους ανάπτυξης. Κι εδώ όµως το παιδί 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο αφού οι δηµιουργικές του ικανότητες καθορίζουν πόσα 

από αυτά που του προσφέρονται θα αφοµοιωθούν. (Donaldson M., 1991, σ.190). Η 

πρωτοβουλία ανήκει στο παιδί που θα ανταποκριθεί στα προσφερόµενα νέα στοιχεία, 

αφοµοιώνοντάς τα στις γνωστικές του δοµές, τροποποιώντας τις ταυτόχρονα ώστε να 

επιτευχθεί η αφοµοίωση. Άρα το περιβάλλον δεν υπάρχει για να διεγείρει το παιδί  κι 

ούτε είναι συγκεκριµένο. Το παιδί µπορεί να σχηµατίσει τις ιδέες του οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε. (Bliss J., 2000, σ.87). Μιλώντας για ανταλλαγές ανάµεσα στο παιδί και το 

περιβάλλον και εξισορρόπηση των ανταλλαγών αυτών ο Piaget αναφέρεται στο στενό, 

ατοµικό κι όχι σ� οποιοδήποτε γενικό κι αφηρηµένο περιβάλλον. (Παπαµιχαήλ Γ., 

1988, σ.83).  

          Σε όλα τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης υπάρχει αδιάκοπη διαπροσωπική 

ανταλλαγή. Κοινές διαδικασίες κοινωνικοποίησης εµπλέκονται µε διαδικασίες 

εξισορρόπησης. Έτσι και τα ατοµικά ενεργήµατα και οι ενέργειες που γίνονται µε 

ανταλλαγές και συνεργασίες υπόκεινται στους ίδιους νόµους συντονισµού και ρύθµισης 

και καταλήγουν σε µορφές εξισορρόπησης που είναι ταυτόχρονα ατοµικές, στο βαθµό 

που είναι κοινές για όλα τα άτοµα και κοινωνικές στο βαθµό που είναι κοινές για όλες 

τις κοινωνίες. (Πιαζέ Ζ., 1981, σσ.56-57). 

          Για την ανάπτυξη της σκέψης δε, και ειδικότερα για την ανάπτυξη της 

αντικειµενικότητας στη σκέψη, σηµαντική θεωρείται η συµβολή της ανταλλαγής ιδεών 

που ενδυναµώνουν την αντίληψη της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων γύρω από ένα 

θέµα. (Donaldson M., 1991, σ.190). Απόψεων που αναπτύσσουν στο παιδί την 

πεποίθηση ότι ένα ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η 

συµµετοχή στην οµάδα συµβάλλει στην κατανόηση και ερµηνεία των απόψεων των 

άλλων, στην αποκέντρωση απ� την προσωπική άποψη, στην επαλήθευση των σκέψεων 



και τελικά στην εξάλειψη αντιφάσεων µέσα από πειραµατισµό. (Ρίτσµοντ Π., 1970, 

σ.116). Η συµβολή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην περίπτωση αυτή συνίσταται 

στην υποχώρηση του εγωκεντρισµού και στην οικοδόµηση πιο ευέλικτων και 

αντικειµενικών δοµών που θα συµβάλλουν στην αύξηση της κοινωνικότητας του 

παιδιού, (Κολιάδης Ε., 1997, σ.128, De Vries R., 1978, σ.89) στην αναγνώριση της 

ανάγκης για αντικειµενική επιβεβαίωση στο διανοητικό επίπεδο και για κοινωνική 

αµοιβαιότητα στο ηθικό επίπεδο. (De Vries R., 1978, σ.89).  

          ∆ιαπιστώνει τελικά κανείς πως αν και ο Piaget δεν υποτίµησε το ρόλο της 

κοινωνικοποίησης στη διαµόρφωση κινήτρων, πάντως δεν ενδιαφέρθηκε άµεσα γι� 

αυτήν και δεν τη θεώρησε απαραίτητη για τη γνωστική ανάπτυξη. ∆εν ενδιαφέρθηκε 

για την κατασκευή κοινωνικών αντικειµένων ούτε για την επίδραση ατόµων του 

κοινωνικού περίγυρου στη γνωστική ανάπτυξη, αφού αυτό που τον απασχόλησε ήταν η 

συγκρότηση των λογικών δοµών για την οποία σηµαντικότερες είναι οι ιδιότητες των 

δράσεων που ασκούνται πάνω στα αντικείµενα παρά οι ιδιότητες των ίδιων 

αντικειµένων. (Paour J., 1994, σσ.81-82 & σσ.92-93).   

 
 

1.1.3. Εκπαιδευτικές συνέπειες 

 

          Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της νοητικής ικανότητας δεν είναι στην 

πραγµατικότητα, αν θέλουµε να είµαστε ακριβείς, ούτε ψυχολογική ούτε εκπαιδευτική, 

αλλά είναι περισσότερο µια θεωρία που συνεισφέρει στον κονστρουκτιβιστικό κλάδο 

της γενετικής επιστηµολογίας, τον κλάδο που πραγµατεύεται τη δόµηση και την 

ανάπτυξη της γνώσης. Έτσι οι υποδείξεις της θεωρίας για εκπαιδευτικές πρακτικές είναι 

έµµεσες και ασαφείς. (Μurray F., 1978, σ.181).  Ο ίδιος ο Piaget αναφέρει ότι ο ρόλος 

του ψυχολόγου συνίσταται στην παροχή των µέσων που θα χρησιµοποιήσει ο 

παιδαγωγός κι όχι στην παροχή συµβουλών και είναι έργο του παιδαγωγού η επιλογή 

του τρόπου χρήσης αυτών των µέσων. Η άποψη αυτή υποδηλώνει ότι η παιδαγωγική 

αξιοποίηση της θεωρίας του αποτελεί πρόβληµα και επαφίεται στον εκπαιδευτικό, που 

οφείλει να τη γνωρίζει σε βάθος και να την αξιοποιήσει σε συνδυασµό πάντα και µε 

άλλες παραµέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γίνεται σαφής εξάλλου η ανάγκη 

για διαρκή, εφ� όρου ζωής µαθησιακή διαδικασία, πράγµα που καθιστά το ρόλο της 

εκπαίδευσης περιορισµένο, αφού αυτή λαµβάνει χώρα µέσα σε ορισµένα χρονικά 



πλαίσια. (Κολιάδης Ε., 1997, σσ.126-127). Παρόλα αυτά, έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες αξιοποίησης των απόψεων του Piaget στην εκπαίδευση και η θεωρία του 

παρείχε επιπλέον τη θεωρητική βάση για µια σειρά εκπαιδευτικές καινοτοµίες. 

(Κολιάδης Ε., 1997, σσ.126-127, Murray F., 1978, σ.181).  

          Οι υποδείξεις του κονστρουκτιβιστικού µοντέλου µάθησης που παρείχε ο Piaget 

µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Την εκτίµηση/αξιολόγηση, το σχεδιασµό 

προγραµµάτων και τη διδασκαλία. (Murray F., 1978, σ.194).  

          Σε ολόκληρο το έργο του Piaget είναι διάχυτη η αντίληψη ότι πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη σηµασία στα αφοµοιωτικά σχήµατα του παιδιού, τα οποία είναι καθοριστικά 

για την αναγνώριση, το συσχετισµό και την ένταξη της νέας γνώσης σ� αυτά. (Κολιάδης 

Ε., 1997, σσ.128-129, Fox S.E., & Garibaldi Allen V., 1983, σ.80). Έτσι ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να συµβάλλει στη δόµηση νέων σχηµάτων παρέχοντας νέες 

εµπειρίες, αλλά και στη διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων µε τον εµπλουτισµό τους µε 

πρόσθετες κατηγορίες και σχέσεις. (Fox S.E., & Garibaldi Allen V., 1983, σ.80). 

          Συχνά τα παιδιά αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα διαφορετικά απ� ότι 

αναµένουµε και αδυνατούν να αποδώσουν νόηµα στη νέα γνώση επειδή η µέχρι τότε 

εµπειρία τους δεν τους το επιτρέπει. (Κολιάδης Ε., 1997, σσ.128-129). Για να γνωρίζει 

ο εκπαιδευτικός το είδος των αφοµοιωτικών σχηµάτων των παιδιών πρέπει να 

εφαρµόζει κλινικές µεθόδους. Αυτές λαµβάνουν χώρα σε κατ� ιδίαν συναντήσεις µε 

τους µαθητές της τάξης όπου δηµιουργούνται καταστάσεις «κοινωνιογνωστικής 

σύγκρουσης». Το παιδί καλείται µε κατάλληλες ερωτήσεις να ενεργήσει αυθόρµητα, να 

διατυπώσει απόψεις, να τις αντιπαραβάλλει, να τις µετασχηµατίσει και να διατυπώσει 

συµπεράσµατα, να κάνει προβλέψεις. Μέσα απ� αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτεται το 

επίπεδο γνωστικής ανάπτυξής του και αξιοποιούνται οι δυνατότητές του στη διδακτική 

πράξη.  

          Το παιδί, όπως και κάθε άτοµο, αντιλαµβάνεται τον κόσµο µε το δικό του τρόπο. 

Οι απαντήσεις που δίνει αντανακλούν τον τρόπο σκέψης του. Τα λάθη του, τα οποία το 

σχολείο επιχειρεί να εξαλείψει, θεωρήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα από τον Piaget και 

ονοµάστηκαν από το Bruner δηµιουργικά, επειδή αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης του 

και τις γνωστικές του δοµές. Αποτελούν δε µια συνεχή ανατροφοδότηση για τον 

εκπαιδευτικό (Wertsch J.V., & Tulviste P., 1995, σ.194, Κολιάδης Ε., 1997, σσ.128-

131), δίνουν πολύτιµες ενδείξεις στο µαθητή για τις γνώσεις του και είναι µέσο για την 



εξάλειψη των αντιφάσεων και την ανασύνθεση του τρόπου σκέψης του. 

(Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.129).   

          Αν και κανένα µοντέλο δεν µπορεί να καθορίσει τα περιεχόµενα ενός διδακτικού 

προγράµµατος, η θεωρία του Piaget παρέχει την εµπειρική βάση για την υιοθέτηση 

συγκεκριµένης διαδοχής γνωστικών αντικειµένων και τη µελέτη συγκεκριµένων 

θεµάτων που κατανοούνται δύσκολα από το παιδί, επειδή πραγµατεύεται διάφορες 

ιδέες που αποτελούν µέρος του αναλυτικού προγράµµατος. ∆ίνει ενδείξεις για το ποια 

γνωστικά αντικείµενα πρέπει να προηγούνται ή να έπονται άλλων. (Murray F., 1978, 

σ.195). Έχουν επίσης προσδιοριστεί αρκετοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στο σχεδιασµό του κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος που προωθεί την 

ανάπτυξη του παιδιού, ενός περιβάλλοντος που θα παρέχει υγιείς γνωστικές αντιθέσεις 

ώστε να κατακτώνται νέες έννοιες µέσα από τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις τους µε 

τις γνωστικές δοµές του παιδιού. Ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί όµως συνεχή 

αξιολόγηση των γνωστικών δοµών κάθε παιδιού χωριστά. (Koυτσουβάνου Ε., 1994, 

σσ.116&123).  

          Ως προς τη διδασκαλία οι προεκτάσεις της θεωρίας αφορούν τρία κυρίως σηµεία:  

     α. Με δεδοµένη την έµφαση που δίνεται στις δραστηριότητες που κινητοποιούνται 

από το ίδιο το άτοµο, καινοτόµες πρακτικές, όπως είναι η ανακαλυπτική µάθηση και 

άλλες κλασσικές εκπαιδευτικές καινοτοµίες, βρίσκουν το θεωρητικό πλαίσιο στήριξής 

τους στη θεωρία του Piaget για τη λειτουργία του νου.  

     β. Θεωρείται ότι η γνωστική ανάπτυξη προωθείται µέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και συνεργασία, η οποία µειώνει την εγωκεντρική σκέψη µέσα από τις 

αναπόφευκτες συγκρούσεις ανάµεσα στις γνωστικές δοµών των ατόµων. (Murray F., 

1978, σ.195). Έτσι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της οµάδας προωθεί τη 

γνωστική και ηθική ανάπτυξη (Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.130) και  

     γ. Η παιδαγωγική που ακολουθεί τη διαδικασία της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι 

πιθανώς η πιο επιτυχηµένη. Στο πλαίσιο της σχολής της Γενεύης συνιστώνται οι 

διδακτικές προσεγγίσεις που µιµούνται τη λειτουργία της εξισορρόπησης. (Murray F., 

1978, σ.195). Η σχολική µάθηση οφείλει να προσοµοιάζει στη φυσική µάθηση που τα 

παιδιά επιτυγχάνουν µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τον κόσµο όπου ζουν. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται στο να αποκαλύψει στοιχεία του περιβάλλοντος 

που είναι πιθανόν να διαφεύγουν της αντίληψης των παιδιών. Η εκπαίδευση οφείλει να 

διευρυνθεί συµβάλλοντας στην τροποποίηση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων των 



µαθητών, πέρα από την απόκτηση νέων. Καθήκον της είναι επίσης να διατηρήσει 

ζωντανή την προδιάθεση του παιδιού για απόκτηση γνώσεων παρέχοντας αναπτυξιακά 

κατάλληλα προγράµµατα που συµβαδίζουν µε την πορεία ανάπτυξης και δεν 

αναστατώνουν το ρυθµό µάθησής του. (Koυτσουβάνου Ε., 1994, σσ.115-116&128).  

          Τα θεµέλια, τέλος, της γνώσης για τον Piaget, βρίσκονται στη δράση κι όχι στη 

γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα µάλλον φτωχό µέσο µεταφοράς της γνώσης, ειδικά πριν 

την εφηβεία. Ότι γνωρίζουµε κατακτάται µέσα από το µη γλωσσικό σύστηµα. Μια 

τέτοια θέση έχει εµφανείς εκπαιδευτικές προεκτάσεις που καταλήγουν στην 

ακαταλληλότητα της διδασκαλίας που προσπαθεί να µεταδώσει γνώσεις µόνο µε το 

λόγο, εκτός κι αν έχει προετοιµαστεί το έδαφος ώστε τα παιδιά να αντλούν νόηµα πίσω 

απ� τις λέξεις. (Murray F., 1978, σσ.180-181).  

          Η σωστή χρήση της γλώσσας προβάλλει ως αναγκαιότητα. Λέξεις και έννοιες 

των οποίων το περιεχόµενο δεν µπορεί να χειριστεί νοητικά το παιδί, εξαιτίας της 

έλλειψης των ανάλογων αφοµοιωτικών σχηµάτων είναι προτιµότερο να αποφεύγονται 

καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε λανθασµένες αντιλήψεις και ιδέες που δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και στη συνέχεια σε απώλεια του 

ενδιαφέροντος για µάθηση. (Koλιάδης Ε., 1997, σ.108). Πρωταρχικό ζήτηµα για την 

εκπαίδευση είναι η υιοθέτηση αποτελεσµατικών τρόπων επικοινωνίας ώστε να 

κατανοούµε ό,τι λένε τα παιδιά και να χρησιµοποιούµε, όταν τους απευθυνόµαστε, 

ανάλογη µορφή επικοινωνίας. (Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.115).  

          Συµπερασµατικά, η ψυχογενετική θεωρία προτείνει την προσαρµογή των 

προγραµµάτων στο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών και αποδίδει πολλές από 

τις αποτυχίες των παιδιών σε µια καθυστέρηση στην κατασκευή των ενεργητικών 

νοητικών οργάνων τους κι όχι στις διδακτικές προσεγγίσεις. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

προσφέρει τις γνώσεις, ο µαθητής όµως επιλέγει ποια στοιχεία θα ενσωµατώσει. 

(Χριστοφίδη-Ενρίκες Α., 1997, σσ.65-66&20). Προτείνεται πάντως η παροχή 

ευκαιριών για διανοητική εργασία σε ανώτερα της χρονολογικής ηλικίας επίπεδα και 

τυχόν αποτυχία δε θεωρείται ένδειξη ανεπάρκειας ή ενδιαφέροντος. (Κολιάδης Ε., 

1997, σ.130). Εξάλλου, η ψυχογενετική θεωρία τονίζει ότι επιδίωξη του ατόµου είναι η 

κατάκτηση υψηλότερων επιπέδων γνωστικής ανάπτυξης, η οποία πραγµατοποιείται 

µέσα από τη σταδιακή προσαρµογή στη φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα. 

(Koυτσουβάνου Ε., 1994, σ.127).     

 



 

1.2. Η υπόθεση της κοινωνικής ψυχογένεσης � L. Vygotsky 

 
 

1.2.1. Βασικές θέσεις 

 

          Για τη σχέση ανάµεσα στη µάθηση και την ανάπτυξη έχουν διατυπωθεί διάφορες 

απόψεις, οι οποίες µπορούν να αναχθούν σε τρεις βασικές θεωρητικές υποθέσεις:  

    α. Η µάθηση είναι ανεξάρτητη από την ανάπτυξη και µάλιστα η ανάπτυξη πάντα 

προηγείται. Εποµένως, η µάθηση αποκλείεται να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην 

πορεία της ανάπτυξης γιατί είναι εξωτερική διεργασία που δεν εµπεριέχεται στην 

ανάπτυξη. Η σχολική διδασκαλία οφείλει να ακολουθεί την ανάπτυξη. Οι ερευνητικές 

προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο να βρεθεί η καταλληλότερη ηλικία και πιο 

συγκεκριµένα το κατώτερο όριο στο οποίο είναι δυνατή µια συγκεκριµένη µάθηση. Οι 

αρχές της θεωρίας του Piaget εντάσσονται, σύµφωνα µε το Vygotsky,  στην υπόθεση 

αυτή.  

    β. Η µάθηση είναι ανάπτυξη. Μ� άλλα λόγια µάθηση και ανάπτυξη συµπίπτουν 

απόλυτα. Η διδασκαλία είναι ο κύριος παράγοντας που προωθεί την ανάπτυξη, δηλαδή 

µ� άλλα λόγια η γνωστική ανάπτυξη ακολουθεί τη διδασκαλία σα σκιά και  

    γ. Η µάθηση δεν συµπίπτει µε την ανάπτυξη. Η σχέση ανάµεσά τους είναι πολύ πιο 

σύνθετη απ� τη σχέση της ταυτότητας. Η ανάπτυξη είναι πάντα ευρύτερη και βασίζεται 

στην ωρίµανση και τη µάθηση. Η ωρίµανση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 

µάθηση η οποία στη συνέχεια µε τη σειρά της προωθεί τη διαδικασία της ωρίµανσης. 

Και ο ρόλος όµως που αποδίδεται στη µάθηση, κατά την ανάπτυξη του παιδιού, είναι 

ρόλος αρκετά διευρυµένος. Η τελευταία αυτή άποψη προσπάθησε ουσιαστικά να 

συµφιλιώσει τις δυο προηγούµενες. (Vygotsky L., 1997, σσ.137-144, Van der Veer R., 

& Valsiner J., 1991, σσ.329-332)  

          Ο Vygotsky  διαφοροποιείται και απ� τις τρεις αυτές υποθέσεις και επιχειρεί να 

προσεγγίσει τη σχέση των δυο διεργασιών εισάγοντας και περιγράφοντας µια νέα 

έννοια, τη «ζώνη επικείµενης ανάπτυξης» (Vygotsky L., 1997, σσ.144-145) ή «ζώνη 

της επόµενης εξέλιξης» (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.291). Η ζώνη αυτή αναφέρεται στην 

απόσταση ανάµεσα στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, όπως αυτό 

καθορίζεται από την ανεξάρτητη λύση προβληµάτων και στο «επίπεδο εν δυνάµει 



ανάπτυξης», όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων µε τη συνεργασία 

και την καθοδήγηση ενηλίκων ή πιο ικανών συνοµηλίκων. Αν και αναφέρεται ότι έχει 

συγκεκριµένα όρια � και µε αυτή την έννοια δραστηριότητες που βρίσκονται έξω απ� 

αυτήν είτε αγνοούνται είτε δεν πραγµατοποιούνται σωστά απ� το παιδί - µπορεί να είναι 

διαφορετική από δραστηριότητα σε δραστηριότητα και µεταβάλλεται καθώς 

αποκτώνται νέες γνώσεις και κατακτώνται περισσότερες δεξιότητες. (Ντολιοπούλου Ε., 

1999, σ.102). Αυτό που προκύπτει ως βασική ιδέα είναι η παραδοχή ότι το παιδί συχνά 

µπορεί να πετυχαίνει περισσότερα, να αποδίδει καλύτερα στην επίλυση δύσκολων 

ασκήσεων και να χρησιµοποιεί ανώτερους τρόπους σκέψης όταν άλλοι το βοηθούν και 

το καθοδηγούν, πράγµα που είναι περισσότερο ενδεικτικό της νοητικής του ανάπτυξης 

και δίνει πληρέστερη εικόνα των ικανοτήτων και του τρόπου σκέψης του απ� ότι το 

πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο. (Siegel R., 1998, σσ.17-18, Vygotsky L., 1997, 

σσ.146-147, Fosnot T.C., 1996β, σ.19, Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.145, Wertsch J.V., & 

Tulviste P., 1995, σ.363, Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σ. 338, Βυγκότσκι Λ., 

1993, σ.291, Ματσαγγούρας Η., 1998, σσ.112-113, Ντολιοπούλου Ε., 1999, σσ.100-

101). Η «ζώνη επικείµενης ανάπτυξης» δίνει ουσιαστικά µια προοπτική της ανάπτυξης 

που θα ακολουθήσει κάνοντας γνωστό το αναπτυξιακό δυναµικό του παιδιού, δηλαδή 

τις λειτουργίες που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίµανσης, ενώ το πραγµατικό 

αναπτυξιακό επίπεδο είναι µια αναδροµική καταγραφή του επιπέδου στο οποίο 

βρίσκεται, δηλαδή της ανάπτυξης που έχει ήδη ολοκληρωθεί. (Vygotsky L., 1997, 

σ.148).  

          Κατανοώντας σε βάθος την έννοια της «ζώνης επικείµενης ανάπτυξης» και 

προχωρώντας παραπέρα για να ερµηνεύσει το φαινόµενο της επίτευξης καλύτερων 

αποτελεσµάτων από το παιδί όταν βοηθείται από άλλους, ο Vygotsky, φτάνει στο 

φαινόµενο της µίµησης. Υπερβαίνοντας τις αντιλήψεις που θέλουν τη µίµηση να είναι 

µια καθαρά µηχανική δραστηριότητα και επανεκτιµώντας το ρόλο της, κάνει σαφές πως 

το παιδί µπορεί να αποδώσει καλύτερα µέσα από τη συλλογική εργασία, αλλά πάντα 

µέσα στα πλαίσια που οριοθετούν οι νοητικές του ικανότητες και ο βαθµός ανάπτυξής 

του. Έτσι αν και υπερβαίνει το επίπεδο των ασκήσεων που θα µπορούσε να επιλύσει µε 

την ατοµική και µόνο εργασία, επιλύει ευκολότερα όσες βρίσκονται πλησιέστερα στο 

βαθµό ανάπτυξής του και καθώς το επίπεδο δυσκολεύει και υπερβαίνει τις δυνατότητες 

του παιδιού οι δυσκολίες µπορεί να γίνουν ανυπέρβλητες. Η δυνατότητα µετάβασης απ� 

αυτό που µπορεί να πετύχει αυτοδύναµα σ� αυτό που µπορεί να πετύχει συλλογικά είναι 



απόλυτα ενδεικτική της εν δυνάµει εξέλιξης του επιπέδου απόδοσής του. Εδώ ακριβώς 

βασίζεται και όλο το νόηµα της εκπαίδευσης, η οποία οφείλει να παρέχει τελικά τις 

δυνατότητες για την κατάκτηση ενός ανώτερου επιπέδου νοητικών ικανοτήτων µέσω 

της συνεργασίας και της παροχής βοήθειας για την εκτέλεση διάφορων έργων 

(Βυγκότσκι Λ., 1993, σσ.292-294, Vygotsky L., 1997, σσ.149-151), έχοντας υπόψη ότι 

«καλή µάθηση είναι µόνο αυτή που οδηγεί στην προώθηση της ανάπτυξης». (Vygotsky 

L., 1997, σ.152). 

           Βασική θέση του Vygotsky είναι πως µάθηση κι ανάπτυξη είναι αλληλένδετες 

από την αρχή της ζωής του παιδιού, αλλά δεν συµπίπτουν. Ανάµεσά τους υπάρχει µια 

πολυσύνθετη σχέση. Η ανάπτυξη του παιδιού δεν θεωρείται µια συσσώρευση αλλαγών 

αλλά είναι, όπως ορίζεται απ� τον ίδιο, «µια σύνθετη διαλεκτική διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα, ασυµµετρία στην εµφάνιση διάφορων λειτουργιών, 

µεταµόρφωση ή ποιοτικό µετασχηµατισµό µιας µορφής σε µιαν άλλη, αλληλοπλοκή 

εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων και προσαρµοστικές διαδικασίες οι οποίες 

υπερνικούν τα εµπόδια που συναντάει το παιδί». (Vygotsky L., 1997). Η µάθηση δε, 

δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την ανάπτυξη αλλά προηγείται αυτής κι έτσι την 

προωθεί. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σσ.143-144, Vygotsky L., 1997, σ.153, Ματσαγγούρας 

Η., 1998, σ.113, Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.96). Αποτελεί «µια αναγκαία και καθολική 

όψη της διαδικασίας ανάπτυξης ψυχολογικών λειτουργιών που οργανώνονται 

πολιτισµικά και είναι αποκλειστικά ανθρώπινες».  Όταν οργανώνεται σωστά καταλήγει 

σε νοητική ανάπτυξη και κινητοποιεί αναπτυξιακές διεργασίες, που χωρίς αυτήν θα 

ήταν ανύπαρκτες. (Vygotsky L., 1997, σ.153). Αρχίζει µάλιστα πολύ πριν φοιτήσει το 

παιδί στο σχολείο (Vygotsky L., 1997, σ.144, Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.300) και υπάρχει 

σε όλα τα στάδια της παιδικής ανάπτυξης, αποκτώντας ιδιαίτερη σχέση µε την εξέλιξη 

σε κάθε ηλικία. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.300). Η σχολική µάθηση επικεντρώνεται στην 

κατανόηση και την κατάκτηση επιστηµονικών, δηλαδή περισσότερο συστηµατικών και 

αφηρηµένων γνώσεων και διαφοροποιείται έτσι απ� τη µάθηση που εµφανίζεται στην 

προσχολική ηλικία και προσφέρει στο παιδί αυθόρµητες, καθηµερινές έννοιες που 

σχηµατίζονται µέσα στο πλαίσιο του άµεσου περιβάλλοντός του. (Παπαµιχαήλ Γ., 

1988, σ.143, Vygotsky L., 1997, σ. 144). Οι σχολικές γνώσεις όµως έχουν ένα 

προηγούµενο ιστορικό, αφού για ότι µαθαίνει το παιδί στο σχολείο υπάρχει ένα 

γνωστικό υπόβαθρο που κατακτήθηκε πριν τη φοίτησή του σ� αυτό, µέσα από τη 



συναναστροφή και την αλληλεπίδραση µε ενηλίκους και πιο ικανούς συνοµηλίκους. 

(Vygotsky L., 1997, σσ.144-145).  

           Η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάµεσα στις προσχολικές, τις «αυθόρµητες» 

γνώσεις, τις καθηµερινές έννοιες που ο Piaget περιγράφει ως δοµούµενες εσωτερικά µε 

τη συµµετοχή του ίδιου του παιδιού και τις «επιστηµονικές» γνώσεις που προσφέρονται 

απ� το αυστηρότερα δοµηµένο σχολικό πλαίσιο, οδήγησε το Vygotsky στο ερώτηµα: τι 

διευκολύνει τη µετάβαση από τις αυθόρµητες στις επιστηµονικές ιδέες και γνώσεις; 

Προσπαθώντας να δώσει απάντηση υποστήριξε ότι οι επιστηµονικές γνώσεις 

υπόκεινται σε ουσιαστικές αλλαγές που εξαρτώνται άµεσα από την ικανότητα του 

παιδιού να κατανοήσει το µοντέλο που του προσφέρεται από τον ενήλικο. (Fosnot T.C., 

1996β, σσ.18-19, Βυγκότσκι Λ., 1993, σ. 310). Η εξέλιξη της επιστηµονικής έννοιας 

επιτυγχάνεται κάτω από τις συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µιας ιδιαίτερης 

συνεργασίας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το παιδί. Κατά την πορεία αυτή 

καλλιεργούνται µάλιστα οι ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες του παιδιού µε τη 

βοήθεια του ενήλικου. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ. 212). Αυθόρµητες και επιστηµονικές 

γνώσεις κατακτώνται προχωρώντας µέσα από µια αντίστροφη πορεία, οι µεν πρώτες 

ακολουθώντας ανοδική πορεία, προσπαθώντας να συναντήσουν τις επιστηµονικές οι δε  

τελευταίες, επιβάλλοντας τη λογική τους στο παιδί καθώς αναπτύσσονται µέσα από τις 

αυθόρµητες ιδέες του, για να συναντηθούν τελικά στη «ζώνη της επικείµενης 

ανάπτυξης». (Fosnot T.C., 1996β, σσ.18-19, Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.310). Με άλλα 

λόγια, οι αυθόρµητες έννοιες των παιδιών αναπτύσσονται από τις στοιχειώδεις 

ιδιότητές τους (δηλαδή όσες ωριµάζουν γρηγορότερα) προς τις ανώτερες, που 

ωριµάζουν αργότερα και απαιτούν πιο σύνθετες διεργασίες. Οι επιστηµονικές 

ακολουθούν αντίστροφη πορεία από τις πολύπλοκες στις στοιχειώδεις ιδιότητες των 

εννοιών. Όπως έχει αποδειχθεί ερευνητικά οι δυο µορφές εννοιών είναι πολύπλοκα 

διασυνδεµένες µεταξύ τους. Ως ένα σηµείο µάλιστα διαφαίνεται µια αναλογία µεταξύ 

τους. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σσ.310&347). Η υπέρβαση των αυθόρµητων εννοιών και η 

ανάπτυξη των επιστηµονικών πραγµατοποιείται µέσα από µια ενιαία πορεία. 

(Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.144).  

          Κατά το Vygotsky η διδασκαλία δεν αρχίζει στη σχολική, αλλά υπάρχει ήδη στην 

προσχολική ηλικία. Έτσι προβλέπει πως µελλοντικές έρευνες θα αποδείξουν ότι οι 

αυθόρµητες έννοιες είναι προϊόν διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία και οι 

επιστηµονικές προϊόν σχολικής διδασκαλίας και η πορεία τους εξαρτάται από τη σχέση 



µάθησης και εξέλιξης που υπάρχει στην κάθε ηλικία. Χαρακτηριστικό της σχέσης 

αυτής στα προσχολικά χρόνια είναι η αυθόρµητη διδασκαλία, που βασίζεται στις 

αντιδράσεις του παιδιού και αποτελεί µεταβατικό στάδιο για τη συστηµατική και 

οργανωµένη διδασκαλία της σχολικής ηλικίας. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.348). Οι 

εργασίες των Vygotsky και Luria είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σηµαντικές, καθώς 

παρέχουν βαθιά γνώση των πρώτων σταδίων του γραµµατισµού και προτείνουν 

τρόπους διερεύνησης των διαφορετικών όψεων του πρώιµου γραµµατισµού. 

Συγκεκριµένα, δείχνουν ότι η κατάκτηση του γραµµατισµού δεν αρχίζει µε τη 

συστηµατική διδασκαλία. (De Góes C., & Martlew M., 1983, σ.218). 

          Ενώ επιδίωξη του Piaget ήταν να µελετήσει και να φωτίσει σε βάθος το ρόλο των 

αντιφάσεων και της εξισορρόπησης στη µάθηση, ο Vygotsky επικεντρώθηκε στο 

διάλογο. Ενδιαφέρθηκε όχι µόνο για το ρόλο του εσωτερικού λόγου στη µάθηση των 

ιδεών αλλά και για το ρόλο των ενηλίκων και των συνοµηλίκων του παιδιού καθώς 

συνδιαλέγονται, ρωτούν, εξηγούν και διαπραγµατεύονται νοήµατα. Όπως ο ίδιος 

υποστήριξε, η πιο αποδοτική µάθηση προκύπτει όταν ο ενήλικος επιτύχει να κάνει το 

παιδί να αξιοποιήσει το από κοινού µε άλλα άτοµα δοµηµένο, εν δυνάµει επίπεδο 

απόδοσής του. (Fosnot T.C., 1996β, σ.20). Ολόκληρη η γλωσσική και η γνωστική 

ανάπτυξη προκύπτει µέσα από το διάλογο µε το κοινωνικό περιβάλλον. (Fosnot T.C., 

1996β, σ.20, Vygotsky L., 1997, σ.216). Επεκτεινόµενη η ιδέα του διαλόγου καταλήγει 

στην ιδέα του «κοινωνικού πλαισίου στήριξης» (social scaffolding), (Ματσαγγούρας 

Η., 1998 σ.114, Siegel R., 1998, Fosnot T.C., 1996β) στην οποία οδήγησαν ή έστω 

ενίσχυσαν οι θέσεις του Vygotsky (Ματσαγγούρας Η., 1998 σ.114) και η οποία 

αναφέρεται στη βοήθεια που δίδεται στο παιδί µέσα από δραστηριότητες πιο ικανών 

ατόµων, οι οποίες του παρέχουν ένα προσωρινό πλαίσιο που του επιτρέπει να 

σκέφτεται και να δρα µε πιο προωθηµένους τρόπους απ� ότι θα έκανε µόνο του. 

∆ρώντας για κάποιο διάστηµα σε ανώτερο επίπεδο, υποστηριζόµενο από άλλους, 

γίνεται ικανό να εργαστεί στη συνέχεια χωρίς εξωτερική στήριξη. (Ματσαγγούρας Η., 

1998, σ.114, Siegel R., 1998, σ.18, Fosnot T.C., 1996β, σ.20).  

          Εφόσον η συνεργασία µε τον ενήλικο και ο ρόλος του κοινωνικοπολιτιστικού 

περιβάλλοντος είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη µάθηση, θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη κι ο ρόλος των «εργαλείων» που έχουν συγκροτηθεί πολιτιστικά. 

(Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.146). Στην ανάπτυξη κάθε παιδιού µπορεί κανείς να διακρίνει 

δυο γραµµές: τη γραµµή της φυσικής εξέλιξης και ωρίµανσης και τη γραµµή της 



πολιτιστικής ανάπτυξης ή την καλή γνώση και αξιοποίηση των πολιτιστικών µέσων ή 

εργαλείων. (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σ.223). Με τον όρο «πολιτιστικά 

εργαλεία» ο Vygotsky, βασιζόµενος στην αναλογία µε τα εργαλεία για χειρωνακτικές 

εργασίες που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, παίρνει ως δεδοµένη τη δηµιουργία και 

αξιοποίηση µέσων για την επίτευξη των σκοπών του στη σχέση του, πέρα από το 

φυσικό και µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι, τα πολιτιστικά εργαλεία είναι µια 

σειρά αντικειµένων και ιδεών όπως π.χ. η γραφή και οι λέξεις, συστήµατα 

αποµνηµόνευσης, τρόποι κατανόησης του κόσµου, όπως τα µαθηµατικά και οι φυσικές 

επιστήµες, τρόποι υπολογισµού, σχήµατα, ιδέες, όπως η βαρύτητα ή η 

αποτελεσµατικότητα κ.λ.π. που αποτελούν εξωτερικές κοινωνικές πραγµατικότητες. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση µε αυτά το παιδί ενσωµατώνει, ρυθµίζει και 

αναδιατυπώνει τις γνώσεις του για το φυσικό και τον κοινωνικό του περίγυρο, τον 

οποίο και κατανοεί καλύτερα. (Siegel R., 1998, σ.18, Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σσ.146-

147).  

          Το σηµαντικότερο πολιτιστικό εργαλείο είναι για το Vygotsky ο λόγος, γι� αυτό 

και αφιέρωσε µεγάλο µέρος της εργασίας του στην ενσωµάτωση του λόγου µε άλλες 

νοητικές διαδικασίες και κυρίως µε την επίλυση προβληµάτων και τη σκέψη. (Van der 

Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.223-224). Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη 

της γλώσσας η απόκτηση της οποίας εξυπηρετεί δύο σκοπούς: την εξωτερική 

επικοινωνία µε το περιβάλλον και τους συνανθρώπους και την εσωτερική τακτοποίηση 

των σκέψεων. Ανάµεσα στους δυο αυτούς σκοπούς, κυρίαρχος είναι ο πρώτος. Η 

εµφάνιση της γλώσσας εξυπηρετεί αρχικά την επικοινωνία µε το κοινωνικό περιβάλλον 

και στη συνέχεια µετατρέπεται σε εσωτερική νοητική λειτουργία οργανώνοντας τη 

σκέψη. (Πόρποδας Κ., 1985, σ.138, Vygotsky L., 1997, σ.152). Αφού το παιδί γίνει 

ικανό να ελέγξει τις δυο λειτουργίες της γλώσσας, την εξωτερική και την εσωτερική, η 

εξωτερική αποκτά πλέον το χαρακτήρα κοινωνικής γλώσσας συµβάλλοντας 

αποτελεσµατικά  στην επικοινωνία µε τους άλλους και η εσωτερική γλώσσα τού δίνει 

τη δυνατότητα να προγραµµατίζει και να ρυθµίζει τις πράξεις του και ότι προέρχεται 

από τη συµµετοχή του σε κοινωνικές συναλλαγές που βασίζονται στο λόγο. (Πόρποδας 

Κ., 1985, σσ.138-139, Wertsch J.V., & Tulviste P., 1995, σ.364, Παπαµιχαήλ Γ., 1988, 

σ.147).  

          Ο εγωκεντρικός λόγος των πρώτων χρόνων της ζωής, που µετατρέπεται στη 

συνέχεια σε εσωτερικευµένο λόγο, είναι µια ενδιάµεση µορφή, ένας ενδιάµεσος 



σταθµός της γνωστικής ανάπτυξης, που συναντάται στο µεταβατικό στάδιο από τον 

εξωτερικό στον εσωτερικό λόγο. (Wertsch J.V., & Tulviste P., 1995, σ.364, Vygotsky 

L., 1997, σ.56). Πριν ακόµη το παιδί µάθει να ελέγχει τον εαυτό του και τη 

συµπεριφορά του, ελέγχει το περιβάλλον του µε τη βοήθεια του λόγου. Οι νέες σχέσεις 

που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο µε το περιβάλλον προστίθενται στη νέα 

οργάνωση της συµπεριφοράς και δηµιουργεί µορφές που σταδιακά καταλήγουν στην 

εµφάνιση της νόησης. (Vygotsky L., 1997, σ.52). Οι απόψεις αυτές για τις δυο µορφές 

λόγου και τις λειτουργίες τους, ανάγονται ουσιαστικά στις υποθέσεις του Vygotsky για 

την κοινωνική προέλευση της ψυχικής λειτουργίας, δηλαδή στην ψυχική λειτουργία ως 

προερχόµενη και βασιζόµενη στην εσωτερίκευση κοινωνικών διεργασιών, όπως την 

επικοινωνία, την κοινωνική επαφή και τις επιδράσεις των ατόµων του περιβάλλοντος. 

(Wertsch J.V., & Tulviste P., 1995, σσ.364-365).  

          Η χρήση του λόγου από το παιδί τού παρέχει ελευθερία στη δραστηριότητά του 

και αποδέσµευση από τη συγκεκριµένη οπτική κατάσταση. Με το λόγο καταστρώνει 

σχέδιο δράσης, συµπεριλαµβάνοντας ερεθίσµατα που δεν είναι παρόντα και δεν 

εµπίπτουν στο οπτικό του πεδίο. Χρησιµοποιεί έτσι ως εργαλεία όχι µόνο τα 

αντικείµενα που του είναι προσιτά ή τα χέρια του, αλλά και άλλα τα οποία αναζητεί 

προετοιµάζοντας µε αυτό τον τρόπο και το σχεδιασµό και επίλυση µελλοντικών 

προβληµατικών καταστάσεων ταυτόχρονα µε την επίλυση της παρούσας. Έτσι η δράση 

γίνεται εξίσου σηµαντική µε το λόγο και αποτελούν και οι δυο µέρος µιας ενιαίας 

λειτουργίας, που επιχειρεί κάθε φορά να επιλύσει µια προβληµατική κατάσταση. Όσο 

πιο σύνθετες δε είναι οι ενέργειες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό τόσο 

σηµαντικότερος γίνεται ο λόγος. Συχνά ο περιορισµός του λόγου οδηγεί το όλο έργο σε 

αποτυχία. Έτσι ο λόγος φαίνεται ότι δε διευκολύνει απλώς τη χρήση και το χειρισµό 

των αντικειµένων, αλλά ελέγχει και όλη τη συµπεριφορά του παιδιού. Η σχέση 

ανάµεσα στο λόγο και τη δράση είναι σχέση δυναµική. Αρχικά ο λόγος καθορίζεται 

από τις πράξεις, τις οποίες ακολουθεί. Στη συνέχεια, καθοδηγεί και προσδιορίζει την 

πορεία και την εξέλιξη των πράξεων, αντανακλώντας τον εξωτερικό κόσµο, καθώς 

προστίθεται στη λειτουργία που έχει ήδη η γλώσσα. (Vygotsky L., 1997, σσ.52-58). Ο 

γραπτός λόγος δε, αντιπροσωπεύει ανώτερης µορφής σκέψη και συµβάλλει, πολύ 

περισσότερο απ� τον προφορικό, στην ανάπτυξή της. (Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.100). 

          Συνοπτικά, η χρήση της γλώσσας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

χρησιµοποιήσουν βοηθητικά εργαλεία για τη λύση δύσκολων έργων σχεδιάζοντας τη 



λύση αυτή, ελέγχοντας τη συµπεριφορά τους και την παρορµητικότητά τους. Οι 

ερωτήσεις των παιδιών και οι απορίες που εκφράζουν δεν είναι τίποτε άλλο από 

προσπάθειες κάλυψης των κενών που διαπιστώνουν κατά τη δραστηριότητά τους, µια 

δραστηριότητα που έχουν σχεδιάσει, αλλά αδυνατούν να ολοκληρώσουν µόνα τους. Ας 

µην ξεχνάµε ότι κατά το Vygotsky, οι ενέργειες των παιδιών έχουν νόηµα από τις 

πρώτες κιόλας µέρες της ζωής τους, νόηµα που αποκτάται µέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και στόχους που επιτυγχάνονται ευκολότερα µε τη βοήθεια και τη 

στήριξη κάποιου άλλου ατόµου. (Vygotsky L., 1997, σσ. 59-60).  

          Όπως αναφέρει η Ε. Ντολιοπούλου (1999, σ.107), ο Vygotsky πίστευε ότι η 

ανάπτυξη µιας δεξιότητας περνά από διάφορα στάδια:  

     α. Την πραγµατοποίηση µιας δραστηριότητας µε τη βοήθεια των ενηλίκων.  

     β. Τη χρήση ενός «ενδιάµεσου» ή «διαµεσολαβητικού µέσου» (όπως π.χ. ο ατοµικός 

λόγος), µέσω του οποίου το παιδί εξοικειώνεται µε τη δοκιµασία.  

     γ. Την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας απ� το παιδί, ενώ εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται ο «ενδιάµεσος» για την επίλυση προβληµάτων. 

     δ. Τη σταδιακή αυτονόµηση από συµβολικά «εργαλεία» ή στρατηγικές και την 

εύκολη, αυτόµατη πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. 

          Συχνά αγνοούνται οι ανάγκες και τα κίνητρα που ωθούν τα παιδιά σε δράση και 

αγνοείται µαζί και η πορεία της προόδου, στην οποία οδηγεί  η ύπαρξή τους. Πολλές 

φορές οι ανάγκες των παιδιών ικανοποιούνται µέσα από το παιχνίδι, που στην 

προσχολική ηλικία εκπληρώνει ανεκπλήρωτες επιθυµίες. Έτσι το παιχνίδι γίνεται µέρος 

της συναισθηµατικής τους ζωής. Εµπεριέχει δε κανόνες οι οποίοι απορρέουν από µια 

φανταστική κατάσταση και δεν υπάρχουν εκ των προτέρων για να διαµορφώσουν την 

πορεία του παιχνιδιού. Το παιδί παίζοντας δρα βασιζόµενο σε εσωτερικές τάσεις και 

κίνητρα και όχι στο εξωτερικό οπτικό του πεδίο και µαθαίνει να ενεργεί σε ένα χώρο 

γνωστικό. Ρυθµίζει τη συµπεριφορά του µε βάση το νόηµα µιας κατάστασης κι όχι στη 

βάση της άµεσης αντίληψης του εξωτερικού κόσµου και της συγκεκριµένης 

κατάστασης. Ενεργεί, δηλαδή, ανεξάρτητα απ� ότι βλέπει. Μέσα απ� αυτό φτάνει σ� ένα 

λειτουργικό ορισµό των εννοιών και των αντικειµένων. (Vygotsky L., 1997)  

          Ο Vygotsky τονίζει ότι το παιχνίδι δεν είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

παιδικής ηλικίας, προηγείται όµως της ανάπτυξης και µέσω αυτού τα παιδιά αποκτούν 

κίνητρα, δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την κοινωνική συµµετοχή τους, που 

επιτυγχάνεται πλήρως µε τη βοήθεια ενηλίκων αλλά και συνοµηλίκων τους. Στο 



παιχνίδι το παιδί ξεπερνά τον εαυτό του, προηγείται της ηλικίας του και προχωρεί πέρα 

απ� την καθηµερινή του συµπεριφορά. Είναι σα να έχει ψηλώσει ένα κεφάλι πάνω από 

το κανονικό του ύψος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Vygotsky. (Vygotsky L., 

1997, σ.213, Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σ.345). Μέσα απ� αυτό επεκτείνεται 

η «ζώνη της επόµενης ανάπτυξης» και προωθείται η κοινωνική και νοητική ανάπτυξη. 

(Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.104). Καθώς το παιχνίδι αναπτύσσεται και αλλάζει το παιδί 

περνά µέσα από διάφορες φάσεις, όπως την αναπαραγωγή µιας ανάµνησης από κάτι 

που έχει συµβεί στην πραγµατικότητα, τη συνειδητή αναγνώριση ενός σκοπού που 

καθορίζει και τη στάση του και καταλήγει στην υιοθέτηση κανόνων που όσο 

αυστηρότεροι είναι τόσο περισσότερο ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του και την ένταση 

του παιχνιδιού.  

          Αν και το παιδί είναι φαινοµενικά ελεύθερο να αποφασίζει για τις πράξεις του, οι 

πράξεις του στην πραγµατικότητα, υπόκεινται σε κανόνες που πηγάζουν από το νόηµα 

των αντικειµένων και οι οποίοι το αναγκάζουν να δρα αναλόγως. Μιµείται τους 

µεγαλύτερους και προβάλλει τον εαυτό του στις δραστηριότητες των ενηλίκων µέσα 

στο συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο και µε τη φαντασία του και την 

έµµεση αναγνώριση κανόνων ελέγχει την αφηρηµένη σκέψη του. Με αυτή την έννοια 

το παιχνίδι καθοδηγεί την ανάπτυξη, γι� αυτό και ο Vygotsky προτείνει παράλληλη 

πορεία ανάµεσα στο παιχνίδι και τις προσεγγίσεις του σχολείου καθώς και στα δύο 

πλαίσια το παιδί επεξεργάζεται γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες τελικά θα 

εσωτερικεύσει. (Vygotsky L., 1997, σ.214).   

          Για το Vygotsky, ο νους επεκτείνεται πέρα από το σώµα, περιλαµβάνοντας τα 

πολιτιστικά εργαλεία. Η εκµάθηση της χρήσης τους συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές  

στη γνωστική λειτουργία. Η ατοµική ψυχική λειτουργία δεν είναι ποτέ ανεξάρτητη από 

την κοινωνικο-πολιτισµική γιατί ενσωµατώνει αναπόφευκτα τα κοινωνικά-πολιτιστικά 

εργαλεία και διαµεσολαβητικά µέσα. Εφόσον όµως τα άτοµα αναπτύσσονται και δρουν 

µέσα σε ποικίλα πλαίσια, δηλαδή σε διαφορετικές κουλτούρες, αναπτύσσουν σε 

διαφορετικό επίπεδο τις ψυχολογικές λειτουργίες τους (Wertsch J.V., & Tulviste P., 

1995, σσ.368-374) και οι διαφορές δεν περιορίζονται στο περιεχόµενο, αλλά αφορούν 

και τους τρόπους σκέψης. 

          ∆ιαφορές υπάρχουν και στη σχέση του παιδιού µε το περιβάλλον στις διάφορες 

ηλικίες. Η εξωτερική δοµή του περιβάλλοντος µπορεί να παραµένει σταθερή (π.χ. η 

γλώσσα που χρησιµοποιείται από τα µέλη µιας οικογένειας), αλλά το παιδί την 



αντιλαµβάνεται διαφορετικά στις διάφορες ηλικίες. Έτσι ενώ το νήπιο αρχίζει µόλις να 

αντλεί νόηµα απ� τον περίεργο κόσµο της γλώσσας που το περιβάλλει, το δεκάχρονο 

παιδί συµµετέχει ενεργά στις συζητήσεις της οικογένειας µε µια σχέση διαφορετική µε 

το λόγο του κοινωνικού του περιβάλλοντος, σχέση γεµάτη νόηµα. Ο Vygotsky έδωσε 

έµφαση στην προσωπική αντίληψη για τη δοµή του περιβάλλοντος. Η γενίκευση των 

σηµαντικών, των µεστών νοήµατος προσωπικών εµπειριών, που σχετίζονται µε τις 

περιβαλλοντικές δοµές, προετοιµάζει το παιδί να αντιµετωπίσει διαφορετικά 

περιβάλλοντα στο µέλλον. Έτσι συνάγεται ότι οι σηµαντικές προσωπικές εµπειρίες 

είναι αυτές που αναδύονται στη σχέση παιδιού-περιβάλλοντος και καθοδηγούν την 

παραπέρα διαδικασία της ανάπτυξης. Οι ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες 

ανακύπτουν πρώτα στη συλλογική συµπεριφορά του παιδιού, στη συνεργασία του µε 

άλλα άτοµα και αργότερα εσωτερικεύονται ως εσωτερικές λειτουργίες πια. (Van der 

Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.315-317). Αν και το παιδί βασίζεται για πολλά χρόνια 

στους άλλους, συµµετέχει ενεργά στη µάθηση δοµώντας τη µέσα στο πλαίσιο της 

οικογένειας και της κοινωνίας που το υποστηρίζει. Έτσι, αν και εξαρτάται από άτοµα 

πιο έµπειρα από το ίδιο, επωφελείται τελικά από το ανεπτυγµένο κοινωνικά πλαίσιο 

µάθησης που του προσφέρεται. (Vygotsky L., 1997, σ.217).  

          Ο Vygotsky έλαβε υπόψη του την ασύµµετρη σχέση που υπάρχει στη συνεργασία 

ανάµεσα στο αναπτυσσόµενο παιδί και τον κοινωνικό του περίγυρο, θεωρώντας 

µάλιστα ότι αποτελεί τον κανόνα. Το κοινωνικό περιβάλλον περιλαµβάνει µια ποικιλία 

«ιδανικών µορφών» ολοκληρωµένης ανάπτυξης (π.χ. ιδανική µορφή λόγου των 

ενηλίκων) που το αναπτυσσόµενο παιδί δεν κατέχει. Αυτές καθοδηγούν τις εµπειρίες 

του παιδιού µε τον κοινωνικό του περίγυρο, δηλαδή τη συνεργασία του µε τους άλλους 

και κατευθύνουν και δίνουν νόηµα στις σχέσεις του µε τον κόσµο. Τόνισε µάλιστα τους 

κινδύνους που ενέχει η απουσία των «ιδανικών» αυτών µορφών (π.χ. σε περιπτώσεις 

κωφών παιδιών µε γονείς που ακούνε) ή η δυσκολία προσέγγισής τους (π.χ. όταν 

οµάδες παιδιών αφήνονται να  συνεργάζονται µε συνοµηλίκους χωρίς την επίβλεψη και 

τη συνεργασία ενηλίκων). Είναι πιθανό ότι στη συγκριτική του αποτίµηση των 

ιδανικών µορφών ανάπτυξης, που αφθονούν στο κοινωνικό περιβάλλον και των 

βασικών µορφών που διαθέτει το παιδί, ο Vygotsky επηρεάστηκε από τα αποτελέσµατα 

ερευνών της αµερικανίδας McCarthy, που έδειξε ότι κανονικά παιδιά που µεγαλώνουν 

σε περιβάλλοντα όπου αφθονεί ο λόγος των ενηλίκων παράγουν γενικά µεγαλύτερα 



δείγµατα λόγου από τα παιδιά που συναναστρέφονται µε συνοµήλικα ή µεγαλύτερα 

παιδιά. (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.317-319).  

          Συµπερασµατικά, κατά το Vygotsky, ολόκληρη η ανάπτυξη του παιδιού 

εξαρτάται από τη σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.141). 

Θεµελιακή του υπόθεση είναι ότι «οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες σχηµατίζονται 

κοινωνικά και µεταδίδονται πολιτισµικά». (Vygotsky L., 1997, σ.208). Ο «συλλογικός 

νους» της κοινωνικής οµάδας συλλαµβάνει τις έννοιες και δηµιουργεί τις δεξιότητες τις 

οποίες το άτοµο οικειοποιείται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

εσωτερικοποιώντας τις και µετασχηµατίζοντάς τις. (Ματσαγγούρας Η., 1998, σ.110). Η 

ψυχική λειτουργία µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο µέσα από την εξέταση των 

κοινωνικοπολιτισµικών συνθηκών και διεργασιών από τις οποίες προέρχεται, δηλαδή 

από την εξέταση των ψυχολογικών λειτουργιών που βρίσκονται έξω απ� το άτοµο και 

την  ανάλυση των διεργασιών της κοινωνικής ζωής.  

          Η ζώνη της επόµενης ανάπτυξης δεν αναλύεται µε σκοπό να οδηγήσει σε 

βελτίωση της ατοµικής ψυχικής λειτουργίας. Αντίθετα γίνεται σαφές ότι το πραγµατικό 

αναπτυξιακό επίπεδο αντιστοιχεί στην ενδοψυχική και το εν δυνάµει επίπεδο 

ανάπτυξης στη διαψυχική λειτουργία. Για να επέλθουν αλλαγές στο άτοµο θα πρέπει 

πρώτα να τροποποιηθεί η διαψυχική λειτουργία. (Wertsch J.V., & Tulviste P., 1995, 

σ.360&σ.364). Ο κοινωνικός περίγυρος επηρεάζει τη γνωστική ανάπτυξη όχι απλώς 

µέσα από την παροχή πολιτιστικών εργαλείων ή την αλληλεπίδραση µε άλλους 

ανθρώπους, αλλά και µέσα από την παροχή ευκαιριών για  συµµετοχή σε 

δραστηριότητες που αξιολογούνται θετικά και κατέχουν σηµαντική θέση στην 

πολιτιστική πραγµατικότητα. Εµπλεκόµενο το παιδί σε δραστηριότητες αυτού του 

είδους αποκτά, πέρα από τις δεξιότητες και αξίες αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών 

κοινωνιών και των αντίστοιχων πολιτισµών. (Siegel R., 1998, σ.19).  

 
 

1.2.2. Εκπαιδευτικές συνέπειες 

 

          Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Vygotsky διαφώνησε και µε τις τρεις θεωρητικές 

υποθέσεις που αναφέρονται στη σχέση διδασκαλίας/µάθησης και ανάπτυξης: τη θέση, 

που έχοντας βιολογική βάση, προτείνει να ξεκινά η διδασκαλία όταν οι ψυχολογικές 

λειτουργίες του παιδιού έχουν φθάσει σε κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο ωρίµανσης, τη 



θέση που υποστηρίζει ότι η γνωστική ανάπτυξη δεν βασίζεται στην ωρίµανση αλλά στη 

διδασκαλία και την άποψη που επιχειρεί να συµφιλιώσει τις δυο προηγούµενες, 

αντιφατικές µεταξύ τους, υποθέσεις ισχυριζόµενη ότι και οι δυο είναι εν µέρει σωστές 

κι ότι η ανάπτυξη του παιδιού βασίζεται ταυτόχρονα και στην ωρίµανση και στη 

διδασκαλία. Υποστήριξε ότι διδασκαλία και ανάπτυξη είναι διακριτές διαδικασίες που 

δεν πρέπει να συγχέονται. Η ανάπτυξη πάντως δεν µπορεί να εξεταστεί αποκοµµένη 

από τη διδασκαλία. Στην πραγµατικότητα, η σχέση µεταξύ τους είναι ιδιαίτερα 

σύνθετη. Για να διευκρινίσει περισσότερο τη σύνθετη αυτή σχέση, ο Vygotsky 

ασχολήθηκε µε τις διαδικασίες µάθησης της ανάγνωσης και της γραφής στο σχολείο.  

          Θεωρεί ότι η κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες γιατί δεν είναι µια απλή µεταγραφή της οµιλούµενης γλώσσας σε γραπτά 

σηµεία. Αντίθετα, διαφέρει και έχει πολλές δυσκολίες γιατί αναφέρεται σε αντικείµενα 

που δεν είναι παρόντα, (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.329-330) της λείπει η 

τονικότητα, η µουσικότητα, η εκφραστικότητα και γενικά η ηχητική πλευρά της 

γλώσσας, (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.276) κινείται σε αφηρηµένο επίπεδο γιατί δεν 

υπάρχει συνοµιλητής και συχνά ούτε κίνητρο για να γράψει το παιδί. (Van der Veer R., 

& Valsiner J., 1991, σσ.329-330). Προϋποθέτει εποµένως µεγάλο βαθµό αφαίρεσης και 

αποτελεί µια κατάσταση ασυνήθιστη για το παιδί. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σσ.276-277). 

∆εν αντιµετωπίζεται όµως σωστά στη σχολική πραγµατικότητα, παρά το σηµαντικό 

ρόλο που διαδραµατίζει στην πολιτισµική ανάπτυξη του παιδιού. Συχνά τονίζονται οι 

µηχανισµοί εκµάθησής της και αγνοείται ο γραπτός λόγος αυτός καθεαυτός. (Vygotsky 

L., 1997, σ.177). Το παιδί συναντά δυσκολίες στο γράψιµο γιατί δεν έχει 

συνειδητοποιήσει τις γραµµατικές δοµές της οµιλίας του, καθώς επικεντρώνει την 

προσοχή του στο περιεχόµενο κι όχι στη δοµή του λόγου. Το κύριο πρόβληµα 

εποµένως είναι η συνειδητοποίηση των ίδιων των ενεργειών του. Πρέπει να ξεκινήσει 

από το λόγο «για τον εαυτό του» και να τον µετατρέψει σε λόγο «για τους άλλους». 

Εποµένως οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κατ� αρχήν (συνειδητοποίηση των 

ενεργειών του, αναπαράσταση αντικειµένων που είναι απόντα κ.λ.π.) δεν διδάσκονται 

από τον εκπαιδευτικό. (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.330-331). Το παιδί 

πρέπει να προσεγγίσει τη γραφή όχι ως εκπαίδευση που προέρχεται απ� έξω, αλλά ως 

µια στιγµή της ανάπτυξής του που προκύπτει στη φυσική πορεία της. Σε επόµενη φάση 

στη διδασκαλία, η γραφή θα πρέπει να διδάσκεται φυσικά κι αβίαστα και να 

καλλιεργείται αντί να επιβάλλεται. Θα πρέπει εξάλλου να έχει νόηµα για το παιδί, να 



βλέπει σ� αυτήν πρακτική χρησιµότητα και να του δηµιουργεί εσωτερική ανάγκη για 

εκµάθησή της. (Vygotsky L., 1997, σσ.196-197).  

          Η διδασκαλία κινητοποιεί µια σειρά εσωτερικών αναπτυξιακών διεργασιών που 

υφίστανται τη δική τους ανάπτυξη και πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, ώστε να γίνει 

δυνατή η εφαρµογή και η αξιοποίηση της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης στη διδακτική 

πρακτική. (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σ.331, Vygotsky L., 1997, σ.216). Ο 

χώρος ανάµεσα στο εν δυνάµει και το πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο καθορίζει τα 

όρια όπου πρέπει να κινηθεί η διδασκαλία, προκειµένου να λειτουργήσει αναπτυξιακά. 

(Ματσαγγούρας Η., 1998, σ.113).  Η διδασκαλία στην παιδική ηλικία είναι αποδοτική 

όταν προηγείται της ανάπτυξης και υποδεικνύει το δρόµο προς αυτήν. (Van der Veer 

R., & Valsiner J., 1991, σ.331, Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.295). Η εκπαίδευση οφείλει να 

προσανατολίζεται και να ανταποκρίνεται περισσότερο στο εν δυνάµει επίπεδο 

ανάπτυξης κι όχι στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο (Wertsch J.V., & Tulviste P., 

1995, σ.363). «Η µάθηση είναι σωστή µόνο όταν προετοιµάζει την εξέλιξη. Τότε 

ξυπνούν και ζωντανεύουν µ� αυτήν µια σειρά από λειτουργίες, που βρίσκονται στο 

στάδιο της ωρίµανσης και στη ζώνη της επόµενης εξέλιξης». (Βυγκότσκι Λ., 1993, 

σ.297). Για να καταστεί δυνατός ο παραπάνω στόχος προτείνεται µια «δυναµική 

αξιολόγηση» που δίνει έµφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσµα. (Ντολιοπούλου 

Ε., 1999, σ.108). Ο  Vygotsky ασκεί κριτική στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

ακολουθούν τις ψυχολογικές διεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί αντί να 

επικεντρώνονται στις υπό ανάπτυξη λειτουργίες. (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.295, Vygotsky 

L., 1997, σ.216). «∆ιδασκαλία και εξέλιξη στο σχολείο σχετίζονται µεταξύ τους, όπως 

η ζώνη της επόµενης εξέλιξης µε το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης». Εποµένως, οι 

δυνατότητες της διδασκαλίας πρέπει να καθορίζονται από τη ζώνη της επόµενης 

ανάπτυξης. Η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από τις λειτουργίες που δεν έχουν ακόµη 

ωριµάσει. Αυτό δε σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι πρέπει να στηρίζεται στις 

ανώριµες ακόµη λειτουργίες. Απλώς η θέση αυτή µας αποδεσµεύει από την αντίληψη 

ότι η διδασκαλία πρέπει να περιµένει την ανάπτυξη να διανύσει τις φάσεις της για να 

µπορέσει να αποδώσει.  

          Το ζήτηµα των ώριµων λειτουργιών και του κατώτερου ορίου ηλικίας για 

διδασκαλία και µάθηση συγκεκριµένων γνώσεων παραµένει έγκυρο και ουσιαστικό, 

αλλά δεν αρκεί για τον προσδιορισµό των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών. 

Απαραίτητος είναι και ο προσδιορισµός του ανώτατου ορίου γιατί µόνο µέσα σε αυτό 



το πλαίσιο µπορεί η διδασκαλία και η µάθηση να είναι παραγωγικές και αποδοτικές. 

(Βυγκότσκι Λ., 1993, σσ. 295-296 & 298). «Η παιδαγωγική πρέπει να προσανατολισθεί 

στην παιδική εξέλιξη του αύριο και όχι σ� αυτή του χθες». Μια διδασκαλία όµως είναι 

το ίδιο στείρα και µάταιη όταν προσφέρει στο παιδί πράγµατα που είναι πολύ πάνω από 

τις δυνατότητές του, αλλά και όταν του διδάσκει όσα ήδη µπορεί να καταφέρει από 

µόνο του. 

          Παρατηρώντας την πορεία µάθησης και εξέλιξης του παιδιού στη σχολική ηλικία, 

διαπιστώνουµε ότι κάθε διδακτικός κλάδος απαιτεί απ� αυτό περισσότερα από όσα 

µπορεί να δώσει εκείνη τη στιγµή, να ξεπεράσει δηλαδή τον εαυτό του. Όταν αρχίζει η 

διδασκαλία ενός αντικειµένου (π.χ. της γραφής), το παιδί δεν κατέχει τις λειτουργίες 

που είναι απαραίτητες γι� αυτό. Οι λειτουργίες όµως αυτές κατευθύνονται και 

εξελίσσονται µέσα από την διαδικασία µιας παραγωγικής διδασκαλίας (Βυγκότσκι Λ., 

1993, σσ.296-301), όπου ο εκπαιδευτικός µπορεί να λειτουργήσει ως 

«διαµεσολαβητής». (Ματσαγγούρας Η., 1998, σ.110). 

          Ο Vygotsky τόνισε την ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη µάθηση, καθώς οι 

προσωπικές τους εµπειρίες είναι αυτές που τα οδηγούν ουσιαστικά σ� αυτήν και 

συνεπακόλουθα επισήµανε την ανάγκη διαµόρφωσης του κατάλληλου περιβάλλοντος 

από τους εκπαιδευτικούς, που θα την προωθεί εµπλουτίζοντας τις εµπειρίες τους. (Van 

der Veer R., & Valsiner J., 1991, σ.53, Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.110). Παρόλη τη 

σηµασία που απέδωσε στις προσωπικές εµπειρίες και στις συµµετοχικές 

δραστηριότητες, ήταν αντίθετος µε την κίνηση της «ελεύθερης εκπαίδευσης» και 

πίστευε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται να κατακτούν τη γνώση µόνα τους, 

καθώς αυτό ισοδυναµεί ουσιαστικά µε απουσία της εκπαίδευσης. Ο ρόλος των γονέων 

και των εκπαιδευτικών είναι και οφείλει να είναι ουσιαστικός. ∆ιαµορφώνοντας και 

οργανώνοντας ένα µέρος του περιβάλλοντός τους, παρακινούν και κατευθύνουν τη 

νοητική τους ανάπτυξη µέχρις ενός σηµαντικού σηµείου. (Van der Veer R., & Valsiner 

J., 1991, σ.53). Η προώθηση της ανάπτυξης του παιδιού προϋποθέτει διαφορετική 

προοπτική και νέους τρόπους δουλειάς µε το παιδί. Ενώ µπορούµε να ερµηνεύσουµε 

ακριβώς τη διαδικασία της µάθησης, συχνά αγνοούµε το γεγονός ότι η παροχή 

υποστήριξης τη στιγµή που το παιδί την έχει ανάγκη είναι πολύ σηµαντική, καθώς η 

βοήθεια αυτή παρέχει ένα προσωρινό πλαίσιο που συµβάλλει στην εξέλιξή του. (Gould 

S.J., 1996, σ.96).  



          H δουλειά του Vygotsky για τη ζώνη της επόµενης ανάπτυξης και τη σχέση της 

µάθησης µε τη γνωστική ανάπτυξη είναι οι πιο γνωστές όψεις της συµβολής του στην 

ψυχολογία. Η επιχειρηµατολογία του για τον καθοδηγητικό ρόλο των «κοινωνικών 

άλλων» στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και οι 

προεκτάσεις της εξακολουθούν να είναι επίκαιρες. Η έµφαση που δίνει σ� αυτό είναι 

εµφανής στον τρόπο που όρισε την εκπαίδευση. Αρχικά, θεώρησε την εκπαιδευτική 

διαδικασία ως «την πορεία του κοινωνικού ανασχηµατισµού των βιολογικών µορφών 

της συµπεριφοράς» κι αργότερα ως «οργανωµένη και σκόπιµη, καθοδηγούµενη από 

συγκεκριµένους στόχους, συνειδητή επιρροή και παρέµβαση στις φυσικές 

αναπτυξιακές διαδικασίες του παιδιού». Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρακινήσει και να 

ενεργοποιήσει το παιδί, προκειµένου να προσεγγίσει ενεργά τη ζωή. Ιδανικά, η 

ανθρώπινη ζωή είναι ένα δηµιουργικό, αλλά κοπιαστικό έργο. Το άτοµο θα 

µεταπλαστεί σε αυτή την πορεία της δηµιουργικής δουλειάς φθάνοντας σε νέα επίπεδα 

διορατικότητας και κατανόησης. (Van der Veer R., & Valsiner J., 1991, σσ.347&53).      

 

 

1.3. Η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

 

          Οι υποστηρικτές της θεωρίας της συµβολικής αλληλεπίδρασης θεωρούν ότι το 

άτοµο δηµιουργεί τον εµπειρικό του κόσµο µέσα στον οποίο ζει, ενεργώντας πάνω στα 

αντικείµενα ανάλογα µε το νόηµα, µε τη σηµασία που έχουν γι� αυτό. Η σηµασία αυτή 

πηγάζει κάθε φορά από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε τον κόσµο και 

διαµορφώνεται µέσα από τους προσωπικούς στοχασµούς που φέρουν τα άτοµα στις 

διάφορες καταστάσεις, στοχασµούς που είναι αλληλένδετοι µε την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την οποία και επηρεάζουν. Η συµβολική αλληλεπίδραση συγχωνεύει 

την ατοµική και την κοινωνική αλληλεπίδραση και είναι το µόνο µέσο δια του οποίου 

οι άνθρωποι µπορούν να προβούν σε κοινωνική και συλλογική δράση. (Denzin K.N., 

1995, σ.25).          

          Κάθε ανθρώπινη ενέργεια µπορεί να εννοηθεί ως το αποτέλεσµα της συνεχούς 

προσαρµογής των πράξεων των ανθρώπων ανάλογα µε τις πράξεις των άλλων, ούτως 

ώστε «η ατοµική γραµµή δράσης» να ταιριάζει µε τις ενέργειες των άλλων. Αυτό 

µπορεί να συµβεί µόνο αν τα άτοµα λάβουν υπόψη τους τη σηµασία που αποδίδουν οι 



άλλοι στις πράξεις τους και τις αντιδράσεις τους σ� αυτές. (McCall M., & Becker S.H., 

1990, σσ.3-4).   

          Η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης θεµελιώνεται ουσιαστικά σε τρεις 

βασικές υποθέσεις: α. οι άνθρωποι δρουν πάνω στα πράγµατα µε βάση τη σηµασία που 

έχουν γι� αυτούς β. το νόηµα των αντικειµένων πηγάζει από την πορεία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και γ. τα νοήµατα τροποποιούνται µέσα από µια ερµηνευτική πορεία, 

που περιλαµβάνει αυτοστοχασµό και αλληλεπίδραση ανάµεσα στα άτοµα. (Denzin 

K.N., 1995, σ.xiv).  

 

 

1.3.1. Ο ρόλος της συµβολικής αναπαράστασης 

  

          Αν και οι ιδέες της ζώνης της επόµενης ανάπτυξης και του κοινωνικού πλαισίου 

στήριξης είναι κάπως προβληµατικές για τους κονστρουκτιβιστές, η θέση του Vygotsky 

για τη διαλεκτική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σύµβολο και τη σκέψη κατά το 

σχηµατισµό εννοιών, παρείχε γόνιµο έδαφος για έρευνα. Η έρευνα όµως αυτή είναι 

αµφιλεγόµενη και τα αποτελέσµατά της είναι συχνά αντιφατικά, γι� αυτό και πολλά 

ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα. Ο Vygotsky και ο Luria, για παράδειγµα, 

µελέτησαν αγράµµατους χωρικούς σε αγροτικές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης στην 

κεντρική Ασία και διαπίστωσαν ότι ο λόγος τους και ο συλλογισµός τους 

αντανακλούσαν µορφές πρακτικής δραστηριότητας, ενώ για ανθρώπους που είχαν 

δεχθεί κάποια µορφή επίσηµης εκπαίδευσης η σχέση ήταν αντίστροφη: αφηρηµένες 

κατηγορίες και σηµασίες λέξεων κυριαρχούσαν της πρακτικής εµπειρίας αναδοµώντας 

τη. Η δουλειά αυτή δείχνει ότι η συµβολική αναπαράσταση επηρεάζει πραγµατικά τη 

σκέψη. Άλλες έρευνες του Lave στα µαθηµατικά και του Sinclair στη χρήση της 

γλώσσας είχαν αντίθετα αποτελέσµατα, αφού η επίδραση της εκπαίδευσης δεν 

διαφοροποίησε τη χρήση αφηρηµένων συµβόλων στα µαθηµατικά και η εξάσκηση σε 

συγκεκριµένες γραµµατικές κατηγορίες (συγκριτικούς βαθµούς επιθέτων) στην οµιλία 

δεν επηρέασε τη σχετική γνωστική λειτουργία της διατήρησης.  

          Αν και οι επιδράσεις της γλώσσας και των αφηρηµένων συµβόλων δεν φαίνεται 

να είναι άµεσες, όταν κανείς µελετά την αναπαράσταση µέσα από τη γλώσσα, το χορό, 

τη µουσική και τη ζωγραφική, φαίνεται να υπάρχει µια αλληλεπίδραση ανάµεσα στα 

σύµβολα και τη σκέψη. Η αναπαράσταση αντικειµένων, αλληλεπιδράσεων και εννοιών 



µέσα από µέσα, όπως η γλώσσα, η ζωγραφική ή το µαθηµατικό µοντέλο, δηµιουργεί 

µια διαλεκτική ένταση χρήσιµη για τη σκέψη. Κάθε µέσο έχει τα χαρακτηριστικά και τα 

όριά του, που αποκαλύπτουν νέες σχέσεις, νέες παραλλαγές στις έννοιες που υπάρχουν 

σε κάθε πλαίσιο.  

          Ο Ν. Goodman, προχωρώντας πιο πέρα, τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένας 

µοναδικός «πραγµατικός» κόσµος, που προϋπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 

νοητική ικανότητα. Αντίθετα, ο κόσµος είναι προϊόν του νου και οι συµβολικές 

διαδικασίες τον δοµούν ερµηνεύοντας, οργανώνοντας και µετασχηµατίζοντας 

προηγούµενες αντιλήψεις γι� αυτόν, κατασκευάζοντας µε αυτό τον τρόπο νέα σύµβολα. 

Για τον Goodman, η διαφορά ανάµεσα στις τέχνες και τις επιστήµες δεν είναι διαφορά 

υποκειµενικότητας-αντικειµενικότητας αλλά διαφορά που εντοπίζεται στις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες και το συµβολικό σύστηµα που προκύπτει. Έτσι, ο 

κόσµος που δοµεί ένας µουσικός χρησιµοποιώντας ένα συµβολικό σύστηµα που 

χρησιµοποιεί ρυθµό κι τόνο είναι διαφορετικός από τον κόσµο ενός καλλιτέχνη που 

χρησιµοποιεί χώρο, γραµµές και χρώµα. Η γλώσσα, για παράδειγµα, έχει το δικό της 

πλαίσιο γιατί εµπλέκει τη χρήση συµβόλων για την οργάνωση και το σχεδιασµό των 

ίδιων των δραστηριοτήτων που τα χρησιµοποιούν. Η δοµητική αυτή πορεία είναι 

ταυτόχρονα και αναπτυξιακή, επειδή οι δοµές ενός µέσου χρησιµεύουν ως θεµέλιο για 

τη δηµιουργία νέων δοµών. (Fosnot T.C., 1996β).    

1.4. Κονστρουκτιβισµός-Επιχειρώντας µια σύνθεση 

 
 

          Οι θεωρίες του Piaget, του Vygotsky και των υποστηρικτών της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης αποτελούν τη βάση της ψυχολογικής θεωρίας της µάθησης, που 

ονοµάζεται κονστρουκτιβισµός. Σε όλες ενυπάρχει η ιδέα ότι για τους ανθρώπους δεν 

υπάρχει µια αντικειµενική πραγµατικότητα. Τα άτοµα δοµούν τη δική τους έκδοση του 

κόσµου, ενώ ταυτόχρονα µετασχηµατίζουν και τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τον 

εαυτό τους και τον κόσµο. Έτσι για παράδειγµα οι δυο βασικότερες αρχές του 

κονστρουκτιβισµού που σχετίζονται µε την ανάγνωση αφορούν:  

       α. Την ενεργή συµµετοχή του παιδιού στη µάθηση, η οποία είναι θέµα προσωπικών 

εµπειριών. Η ανάγνωση µαθαίνεται µόνο µε συµµετοχή σε δραστηριότητες όπως 

ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, τραγούδι, παιχνίδι, συζήτηση. Η διανοητική διεργασία 

κατασκευής νέων γνώσεων είναι αποτέλεσµα φυσικής δραστηριότητας και µ� αυτήν 



την έννοια η ανάγνωση είναι µια φυσική δραστηριότητα. Τα παιδιά µαθαίνουν καθώς 

συµµετέχουν ενεργά, και  

       β. Τη µάθηση ως µια αυτορρυθµιζόµενη πορεία. Αποφασίζουµε τι θα µαθευτεί 

ανάλογα µε τις προσωπικές µας εµπειρίες και ότι θεωρούµε ενδιαφέρον. Έτσι, 

διαφορετικές µαθήσεις σε διαφορετικά άτοµα µπορεί να προέρχονται από τις ίδιες 

εµπειρίες, γιατί ότι µαθαίνεται εξαρτάται από τις προηγούµενες εµπειρίες και την 

ύπαρξη του ανάλογου ενδιαφέροντος. (Cox C., & Zarrillo J.,1993, σ.7).  

          Το πρόσφατα αυξηµένο ενδιαφέρον για τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού έχει 

οδηγήσει σε µια συζήτηση ανάµεσα σ� αυτούς που δίνουν έµφαση στην ατοµική 

δοµητική πορεία της γνώσης και αυτούς που τονίζουν περισσότερο τις 

κοινωνικοπολιτισµικές επιδράσεις στη µάθηση. Έτσι, στη βιβλιογραφία συναντώνται 

πλέον συχνά όροι όπως «γνωστικός κονστρουκτιβισµός» και «κοινωνικός 

κονστρουκτιβισµός» (Fosnot T.C., 1996β, σ.23) και οι δυο αυτές τάσεις εκφράζονται 

και µέσα από την εκπαίδευση που βασίζεται στην εν λόγω θεωρία. Η γνωστική άποψη 

δέχεται ότι οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στη δόµηση της γνώσης τους για τον κόσµο 

και προσπαθούν να είναι αποτελεσµατικοί, αποκαθιστώντας τη συνοχή ανάµεσα στις 

διάφορες όψεις του κόσµου που προσλαµβάνουν µε την προσωπική τους εµπειρία. 

(Cobb P., 1996, σ.34). Υποδηλώνει την οµοιοµορφία στην ανάπτυξη και την έµµεση 

µόνο επιρροή του κοινωνικού παράγοντα. (Smith P., 1998, σ.19). Η θεωρητική βάση 

της όψης αυτής είναι πρωταρχικά επιστηµολογική και η εµπειρική προέρχεται από 

πολυάριθµες µελέτες, που τεκµηριώνουν τις σηµαντικές ποιοτικές διαφορές στην 

κατανόηση που αναπτύσσουν οι µαθητές σε διδακτικές καταστάσεις και η οποία συχνά 

διαφέρει από τις προθέσεις του εκπαιδευτικού. Η δεύτερη όψη τονίζει την 

κοινωνικοπολιτική φύση της δραστηριότητας, (Cobb P., 1996, σ.34) θεωρώντας την 

ανάπτυξη ως την άµεση κατάληξη των εµπειριών, που προέρχονται από το περιβάλλον. 

(Smith P., 1998, σ.19). Η θεωρητική της βάση προέρχεται από τις εργασίες του 

Vygotsky και άλλων θεωρητικών και η εµπειρική της από µελέτες που δείχνουν ότι η 

ατοµική δραστηριότητα επηρεάζεται από τη συµµετοχική και από το συνυπολογισµό 

των κοινωνικών πρακτικών.  

          Ανάµεσα στις δυο αυτές όψεις υπάρχουν κατά καιρούς αντιθέσεις που 

εστιάζονται σε διάφορα σηµεία και κυρίως στον τρόπο που χρησιµοποιούν όρους όπως 

δραστηριότητα, πρόβληµα, σκοπός, νόηµα, πλαίσιο, διαπραγµάτευση, περιβάλλον 

κ.λ.π. Η αντίθεση των δύο αυτών όψεων του κονστρουκτιβισµού δεν είναι απλώς θέµα 



θεωρητικού στοχασµού. Αντίθετα εκφράζεται µέσα από τις διδακτικές προσεγγίσεις. Ο 

Ball παρατηρεί πως σύγχρονες προτάσεις για εκπαιδευτικές καινοτοµίες, που οδηγούν 

στη δηµιουργία διασυνδέσεων ανάµεσα στις εµπειρίες του παιδιού και τη γνώση του 

ειδικού, είναι κατάµεστες µε τις ιδέες της κατανόησης και της κοινωνικής συνεργασίας. 

(Cobb P., 1996, σσ.34-35).  

          Eκείνο πάντως που είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε είναι η αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στις δυο αυτές όψεις κι όχι αν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 

γνωστική ή την κοινωνική ανάλυση της µάθησης. Είναι γεγονός πως δεν µπορούµε να 

κατανοήσουµε τη γνωστική δοµή του ατόµου χωρίς να το παρατηρήσουµε καθώς 

αλληλεπιδρά µέσα στο πολιτιστικό πλαίσιο. Ούτε βέβαια είναι δυνατόν να 

κατανοήσουµε τον πολιτισµό ως µια αποκοµµένη οντότητα που επηρεάζει τη δόµηση 

της γνώσης, καθώς, µέσα σε ένα πολιτισµό, τα άτοµα συµµετέχουν από κοινού στη 

γνώση. Αφού η δοµητική πορεία είναι προσαρµοστική από τη φύση της και απαιτεί 

αυτοοργάνωση, η πολιτιστική γνώση, που θεωρείται ότι την κατέχουν όλα τα µέλη του 

πολιτισµού, είναι στην πραγµατικότητα µια δυναµικά εξελισσόµενη αλληλεπίδραση 

των ατοµικών ερµηνειών, µετασχηµατισµών και δοµών. Η πολιτιστική γνώση, εξάλλου, 

είναι ένα µεγαλύτερο όλο από το σύνολο των ατοµικών γνωστικών δοµών και 

βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης µε τα άτοµα που την κατασκευάζουν. Η θεωρία 

του Piaget συµβάλλει στην κατανόηση του γεγονότος ότι η δοµή της γνώσης και η δοµή 

της νόησης δεν µπορούν να νοηθούν χωριστά, αφού η µια επηρεάζει την άλλη και 

αναπτύσσονται µέσα από τη διαλεκτική σχέση του ατόµου µε τον κόσµο.   

          Το άτοµο, ως κατεξοχήν κοινωνικό ον,  δεν δρα αποκοµµένο από το κοινωνικό 

του περιβάλλον. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στη µάθηση έχει αναλυθεί από 

πολλούς, αλλά οι διαµεσολαβητικές του λειτουργίες της άµεσης µεταβίβασης, της 

ενίσχυσης ή της µοντελοποίησης δεν ερµηνεύουν επαρκώς τη γνωστική αναδόµηση που 

προτείνει η νέα αντίληψη της µάθησης. Η έµφαση που δίνει ο Vygotsky στην 

κοινωνικοϊστορική πλευρά της γνώσης και στην πορεία µέσω της οποίας οι 

διαισθητικές ιδέες µετατρέπονται σε πολιτιστικά αποδεκτές, δίνει νόηµα στην 

αλληλεπίδραση αυτή του ατόµου µε το κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινωνικό-ιστορικό 

περιβάλλον και τα µέλη του δηµιουργούν µια διαλεκτική τέτοια που διαταράσσει την 

ισορροπία του ατόµου αλλά και η ισορροπία του συνόλου διαταράσσεται καθώς τα 

άτοµα δοµούν τον κόσµο τους. Έτσι η σκέψη του ατόµου οδηγείται προς πολιτιστικά 

αποδεκτές ιδέες, ώστε να διατηρηθεί η αµοιβαία ισορροπία, αλλά είναι ταυτόχρονα και 



µια ανοικτή δυναµική δοµή ικανή για δηµιουργικές καινοτοµίες. (Fosnot T.C., 1996β, 

σσ.23-26).  

          Παγκοσµίως παρατηρείται µια τάση προσέγγισης των θεωριών γνωστικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής µάθησης. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.13). Οι σύγχρονοι 

θεωρητικοί συνενώνουν θέσεις του Piaget και του Vygotsky, µέσα από 

προσεκτικότερες αναλύσεις των δυο θεωριών, αναδεικνύοντας πολλά κοινά σηµεία που 

συνθέτουν την ψυχολογική και την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης και 

αναγνωρίζουν ότι ανώτερα νοητικά σχήµατα δοµούνται πολύ περισσότερο µέσα από τη 

συνεργασία παρά µέσα από την ατοµική δράση. (Ματσαγγούρας Η., 1998, σ.11). Το 

παιδί κατασκευάζει ενεργά τη γνώση και αναπτύσσει και οργανώνει τα νοητικά του 

σχήµατα και τις δεξιότητές του µέσα από τη βοήθεια που του παρέχεται από ενήλικους 

και συνοµήλικους. (Pontecorvo C., & Zucchermaglio C., 1990, σσ.68-69). Αυτό, 

σύµφωνα µε τον Γ. Παπαµιχαήλ (1988, σ.13), οφείλεται σε δύο παραδοχές:  

    α. τη συνειδητοποίηση του ενεργού ρόλου και της συµµετοχής του ατόµου στη 

δόµηση των γνώσεων και της προσωπικότητάς του και  

    β. στην κατανόηση ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στην εκµάθηση της 

αυτονοµίας και στην παρέµβαση του ενηλίκου. Η παρέµβαση αυτή δεν επηρεάζει τη 

σχέση του παιδιού µε τα αντικείµενα.  

Εποµένως, ο κοινωνικός περίγυρος και η σχέση του µ� αυτόν γίνεται πλέον 

καθοριστικός παράγοντας της πορείας του ατόµου προς τη γνωστική του 

ανεξαρτητοποίηση.  

          Αναπαραστάσεις του νοήµατος των εµπειριών, όπως σύµβολα, µουσική, µύθοι, 

τέχνη, γλώσσα, επιστηµονικά µοντέλα, βρίσκει κανείς σε όλους τους πολιτισµούς. Οι 

αναπαραστάσεις αυτές διευκολύνουν την αλληλοκατανόηση του τρόπου που ο καθένας 

προσεγγίζει έννοιες και νοήµατα και συµβάλλουν στο να προχωρήσει κανείς πέρα από 

την αµεσότητα του συγκεκριµένου, πέρα από τα πολιτιστικά σύνορα, να 

συνειδητοποιήσει τις πολλαπλές προοπτικές που δηµιουργούν νέες δυνατότητες, 

προκειµένου να κερδίσει νέα γνώση µε την οποία θα ενεργήσει. Οι πολλαπλές 

προοπτικές παρέχουν νέες αντιστοιχίες και συχνά αντιφάσεις στις γνωστικές δοµές του 

ατόµου, που δεν µεταδίδονται απλώς σ� αυτό, αλλά ερµηνεύονται και µετατρέπονται 

από το άτοµο. Καθώς προσπαθούµε να οργανώσουµε τις εµπειρίες µας, για να τις 

γενικεύσουµε και να επικοινωνήσουµε, αγωνιζόµαστε να συντονίσουµε τις προοπτικές, 

να κατανοήσουµε τον τρόπο σκέψης των άλλων και να αναπτύξουµε µε αυτό τον τρόπο 



κοινές έννοιες. Απ� αυτή την άποψη, η µάθηση είναι µια δοµητική πορεία κατασκευής 

νοήµατος που καταλήγει σε στοχαστικές αφαιρέσεις παράγοντας σύµβολα µε τη 

βοήθεια ενός µέσου. Τα σύµβολα αυτά γίνονται µέρος των αφοµοιωτικών σχηµάτων 

του ατόµου και χρησιµεύουν µε τη σειρά τους στην αντίληψη του κόσµου και την 

παραπέρα κατανόησή του. 

          Συµπερασµατικά, ο κονστρουκτιβισµός είναι µια ψυχολογική θεωρία που 

ερµηνεύει τη µάθηση ως κατασκευαστική, ερµηνευτική πορεία ατόµων που 

αλληλεπιδρούν ενεργά µε το φυσικό και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Περιγράφει 

µάλλον την πορεία µέσα από την οποία προκύπτουν οι δοµές και η βαθύτερη 

κατανόησή τους, παρά τις ίδιες τις δοµές και τα στάδια της σκέψης. Είναι πρόκληση για 

τους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν ποιες είναι οι προεκτάσεις του στην εκπαίδευση. 

(Fosnot T.C., 1996β, σσ.26-30). Είναι σαφές πάντως ότι το κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο 

προκαλεί τους εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν ένα διαφορετικό περιβάλλον για τους 

µαθητές τους, τέτοιο που θα ενθαρρύνει τη σκέψη και την εξερευνητική τους διάθεση. 

(Gould S.J., 1996, σ.92). Η µάθηση δεν είναι το αποτέλεσµα της ανάπτυξης, είναι η ίδια 

η ανάπτυξη. Απαιτεί αυτοοργάνωση από το παιδί, το οποίο πρέπει να θέτει ερωτήµατα, 

να δηµιουργεί υποθέσεις και δυνατότητες και να δοκιµάζει την ισχύ τους. (Fosnot T.C., 

1996β, σ.29). ∆εν αρκεί, εποµένως, η κατάλληλη οργάνωση της τάξης, αλλά είναι 

απαραίτητη και η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην επιλογή και τον προσδιορισµό 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποτελούν πρόκληση και να παρακινούν τους 

µαθητές και η κατάλληλη υποστήριξη, καθώς αυτοί δοµούν έννοιες, αξίες και 

ικανότητες λύσης προβληµάτων.  

          Οι εκπαιδευτικοί που είναι ενήµεροι για τις νέες κονστρουκτιβιστικές θεωρίες 

υποστηρίζουν τη µάθηση, δεν την ελέγχουν. Αξιολογούν συνεχώς τους εαυτούς τους, 

τους µαθητές τους και τις διδακτικές τους προσεγγίσεις. Συνεργάζονται µε τους 

µαθητές τους και ενθαρρύνουν τη συνεργασία κι όχι τον ανταγωνισµό. ∆ηµιουργούν 

ευκαιρίες για συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν και 

περισσότερο ώριµα άτοµα του περιβάλλοντός τους, αντί να περιµένουν ώσπου να είναι 

στη σωστή ηλικία, «έτοιµα» για µάθηση. Παρατηρούν, καθοδηγούν και διευκολύνουν 

την ανάπτυξη των παιδιών και προκαλούν τα προσωπικά µοντέλα που έχουν 

σχηµατίσει για τον κόσµο. (Gould S.J., 1996, σ.92&σ.101).  

          Ο Παπαµιχαήλ πιστεύει πως η απάντηση στο ερώτηµα: πώς ο εκπαιδευτικός και 

το κοινωνικό περιβάλλον ευρύτερα µπορούν να συνδυάσουν το διδακτικό - 



καθοδηγητικό τους ρόλο µε την καλλιέργεια και τη διατήρηση της αυτόνοµης 

δραστηριότητας του παιδιού στη διαδικασία της µάθησης, αποκαλύπτει την 

αναγκαιότητα τριών διαφορετικών προσεγγίσεων. Έτσι η απάντηση θα δοθεί από το 

συνδυασµό:  

    α. µιας ψυχολογικής θεωρίας που θα περιγράψει τις «προ-επιστηµονικές» γνώσεις 

του παιδιού για το κάθε γνωστικό αντικείµενο σε διάφορες στιγµές της ανάπτυξης  

    β. µιας θεωρίας της «εµπειρογνωµοσύνης» που θα περιγράψει τις επιστηµονικές 

γνώσεις από τη σκοπιά του ειδικού και τις συµπεριφορές που απορρέουν απ� αυτές και 

    γ. µιας ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας που θα καθορίσει το πλαίσιο της κοινωνικής 

παρέµβασης ανάµεσα στις προεπιστηµονικές και τις επιστηµονικές έννοιες του παιδιού 

για κάθε γνωστικό αντικείµενο.  

Μ� άλλα λόγια είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τις προεπιστηµονικές παραστάσεις του 

παιδιού για κάθε περιοχή γνώσεων, τα χαρακτηριστικά της επιστηµονικής γνώσης από 

τη σκοπιά του ειδικού στην κάθε γνωστική περιοχή και το πλαίσιο της κοινωνικής 

διαµεσολάβησης ανάµεσα στις προεπιστηµονικές και τις επιστηµονικές έννοιες του 

παιδιού. Από τη σκοπιά της ψυχοπαιδαγωγικής είναι αναγκαία και η µελέτη της 

γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου και η µελέτη των διαδικασιών κοινωνικοποίησης, 

πράγµα που γίνεται εφικτό µόνο µε την έρευνα µέσα στο σχολικό και το οικογενειακό 

περιβάλλον. (Παπαµιχαήλ Γ., 1988, σ.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
          Στην εκπαίδευση κυριαρχούν δύο απόψεις σχετικά µε το πώς κατακτώνται οι 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής απ� το παιδί. Η άποψη της «αναγνωστικής 

ετοιµότητας» και αυτή του «αναδυόµενου γραµµατισµού» ή «αναδυόµενης δεξιότητας 

ανάγνωσης και γραφής». 

 

1.0. Αναγνωστική ετοιµότητα 
 

          Στην Παιδαγωγική της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης πολλών χωρών 

επικράτησε η άποψη της «αναγνωστικής ετοιµότητας», άποψη που είναι στενά 

συνδεµένη µε τη «µαθησιακή ή σχολική ωριµότητα ή ετοιµότητα». Το ζήτηµα της 

σχολικής  ωριµότητας-ετοιµότητας απασχόλησε και απασχολεί τη σχολική παιδαγωγική 

εδώ και αρκετές δεκαετίες.  

          Ο όρος σχολική ετοιµότητα είναι ευρύτερος, περιλαµβάνει προϋποθέσεις και 

περιγράφει χαρακτηριστικά που αφορούν τη φυσική διαδικασία ωρίµανσης αλλά και 

εµπειρικά και γνωστικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τη συστηµατική 

διδασκαλία και µάθηση αντικειµένων, πάνω στα οποία δοµείται η νέα γνώση και η 



σχολική επιτυχία. (∆ερβίσης Σ., 1998, σ.104, Πανοπούλου-Μαράτου Ο., 1983). 

Υποδηλώνει το επίπεδο ανάπτυξης της προσωπικότητας, που καθιστά δυνατή την 

επιτυχή µάθηση. Σηµαίνει την ικανότητα του µαθητή να αφοµοιώσει την ύλη της Α΄ 

τάξης και κυρίως αυτή που αφορά την ανάγνωση και τη γραφή. (Μπουζάκης Σ., & 

Γεωργογιάννης Π., 1991). 

          Ο όρος σχολική ετοιµότητα αντικατέστησε τον όρο σχολική ωριµότητα που είναι 

περισσότερο στατική έννοια και αναφέρεται κυρίως στη φυσική ωρίµανση. Οι διαφορές 

που υπάρχουν ανάµεσα στα παιδιά της Α΄ τάξης θεωρείται πλέον ότι οφείλονται, κατά 

κύριο λόγο, στις προσχολικές εµπειρίες κι όχι στην προσωπική διαδικασία ωρίµανσης.  

(Πανταζής Σ., 1997). 

          Η άποψη της αναγνωστικής ετοιµότητας έχει περάσει από διάφορες 

τροποποιήσεις τα τελευταία εκατό χρόνια. H αντίληψη κυριάρχησε αρχικά στην 

αµερικάνικη εκπαίδευση και κατόπιν διαδόθηκε σε πολλές χώρες. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες της κυριαρχίας της επικρατούσε η ιδέα της νευρολογική ωρίµανσης. Ένα 

παιδί έπρεπε να φτάσει την ηλικία των 6 ετών, αλλά κυρίως να έχει ωριµάσει 

διανοητικά φτάνοντας τη διανοητική ηλικία των εξίµισι ετών περίπου και κατόπιν ήταν 

έτοιµο να δεχθεί συστηµατική διδασκαλία της ανάγνωσης, η οποία ήταν πλέον δυνατόν 

να αποδώσει καρπούς. Κάθε προσπάθεια δε για συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 

πριν απ� αυτή την ηλικία ήταν πιθανόν να αποβεί βλαβερή για το παιδί. Έπρεπε 

εποµένως να περιµένει κανείς την ανάπτυξη της συγκεκριµένης ικανότητας. (Delogne 

R., 1978, Παπούλια � Τζελέπη Π., 1999, Anderson R.C., et.al., 1994).  

          Με βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις των δεκαετιών του �20 και του �30 που 

υποστήριζαν ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη διανύει προκαθορισµένα στάδια νευρολογικής 

ωρίµανσης, η αποτυχία κάποιων παιδιών στην ανάγνωση αποδόθηκε στο γεγονός ότι 

δεν είχαν φτάσει ακόµη στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης. (Παπούλια-Τζελέπη Π., 

1999, σ.17). Βέβαια, µέχρι εκείνα τα χρόνια κυριαρχούσε σε όλες τις µελέτες η άποψη 

πως η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης αρχίζει µε την συστηµατική 

διδασκαλία κι όχι πιο πριν. Η ετοιµότητα γενικά συζητιόταν ήδη αρκετά, αλλά η 

αναγνωστική ετοιµότητα ως ιδέα προέκυψε αφού οι µελέτες εστιάστηκαν στην πρώιµη 

παιδική ηλικία και στην «προπαρασκευαστική περίοδο» του νηπιαγωγείου. (Τeale W., 

& Sulzby E., 1986, σ.ix). 

          Μέχρι και τη δεκαετία του �50 όλοι οι ακαδηµαϊκοί κύκλοι και όλες οι εφαρµογές 

των θεωριών της ανάπτυξης του παιδιού στην εκπαίδευση ήταν επηρεασµένες από τις 



ιδέες του Gesell για «νευρολογική ωρίµανση». Οι διανοητικές διεργασίες που είναι 

απαραίτητες για την ανάγνωση, πιστευόταν ότι θα ξεδιπλωθούν αυτόµατα σε κάποιο 

συγκεκριµένο σηµείο της ανάπτυξης. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, σ.x). Η 

βιβλιογραφία της εποχής εκείνης είναι γεµάτη µε ερευνητικά πορίσµατα, που 

υποστηρίζουν τη συνάφεια διανοητικής ηλικίας και αναγνωστικής ικανότητας στην Α΄ 

τάξη. Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας αυτής επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι όλες 

αυτές οι αναφορές προετοίµαζαν γόνιµο έδαφος για γρήγορη και άκριτη αποδοχή της 

µελέτης των Morphett & Washburne (1931), που υποστήριξε την ιδέα ότι η διανοητική 

ηλικία των 6½ ετών είναι προϋπόθεση για την επιτυχία στην ανάγνωση. (Durkin D., 

1966, σσ.6-7). Έτσι, η συγκεκριµένη αντίληψη επιβεβαιώθηκε απ� τους παραπάνω 

ερευνητές, έρευνα των οποίων κατέληξε στο συµπέρασµα πως το ποσοστό των παιδιών 

που είχαν ικανοποιητική πρόοδο το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του έτους που 

διδάχθηκαν συστηµατικά  ανάγνωση για πρώτη φορά ήταν πολύ υψηλότερο στα παιδιά 

που είχαν διανοητική ηλικία 6,5 ετών όταν άρχισαν τη φοίτησή τους στο σχολείο. 

(Τeale W., & Sulzby E., 1986, σ.x). Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έγιναν ευρέως 

αποδεκτά και επηρέασαν την εκπαιδευτική κοινότητα.  

          Ως συνέπεια αυτής της αντίληψης στην Αµερική και αλλού δηµιουργήθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε µια σειρά τεστ αναγνωστικής ετοιµότητας, σε µια προσπάθεια να 

εκτιµηθεί η διανοητική ετοιµότητα των παιδιών για τη διδασκαλία της πρώτης 

ανάγνωσης. (Nielsen D., & Monson D., 1996, Κουτσουβάνου Ε., & Γιαλαµάς Β., 1998, 

Παντελής Σ., 1986). Τα τεστ αναγνωστικής ετοιµότητας περιλάµβαναν κι ένα πλήθος 

επιµέρους δοκιµασιών, οι οποίες εστιαζόταν σε συγκεκριµένες δεξιότητες (γνώση της 

σηµασίας των λέξεων, οπτικές και ακουστικές διακρίσεις, αναγνώριση λέξεων και 

γραµµάτων, σύλληψη της αλληλουχίας των ιδεών κ.λ.π.). (Delogne R., 1978, σ.12). 

          Την ίδια περίοδο µε την άποψη της νευρολογικής ωρίµανσης συνυπήρχε και η 

σχολή της αναγνωστικής ετοιµότητας, που πίστευε στην καλλιέργεια των 

προαπαιτούµενων δεξιοτήτων,  µ� άλλα λόγια στη διδασκαλία της ετοιµότητας, στην 

παρέµβαση παρά στην αναµονή. Η αντίληψη αυτή επεκράτησε µετά τη δεκαετία του 

�50. Οι λόγοι που ευνόησαν την επικράτηση της ιδέας της επίδρασης περιβαλλοντικών 

παραγόντων στην ανάπτυξη του παιδιού ήταν πολλοί. Οι βασικότεροι ήταν η 

αυξανόµενη εµπιστοσύνη στα τεστ και στα εγχειρίδια αναγνωστικής ετοιµότητας που 

χρησιµοποιούσε πλέον το 80% των αµερικανικών σχολείων, ο ανταγωνισµός των δυο 

υπερδυνάµεων και η εκτόξευση του Sputnik απ� τους σοβιετικούς. Το ανανεωµένο 



ενδιαφέρον για την πρώιµη παιδική ηλικία, οι πρόοδοι στην έρευνα θεµάτων της 

ηλικίας αυτής και η συνειδητοποίηση της κρισιµότητας των πέντε πρώτων χρόνων στη 

διαµόρφωση της ανθρώπινης νοηµοσύνης επιβεβαίωσαν τη σηµασία των πρώιµων 

διδακτικών παρεµβάσεων. Επιπλέον, µελέτες πρώιµων αναγνωστών και επιδράσεις του 

έργου του Bruner συνέβαλαν ώστε η αναγνώριση του ρόλου  των  περιβαλλοντικών 

επιδράσεων να κερδίσει έδαφος. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, σσ.xi-xii) 

          Έτσι, την ωρίµανση µε την έννοια της αναµονής ώσπου ένα παιδί να είναι έτοιµο 

να µάθει να διαβάζει πριν του προσφερθεί οποιαδήποτε διδασκαλία, διαδέχτηκε το 

συµπεριφοριστικό µοντέλο της διδασκαλίας σύµφωνα µε το οποίο η ετοιµότητα των 

παιδιών µπορούσε να επηρεαστεί απ� τη συστηµατική διδασκαλία προαπαιτούµενων 

δεξιοτήτων (ακουστική και οπτική διάκριση, µνήµη, λεξιλόγιο, γνώση γραµµάτων, 

σχέση ήχου-γράµµατος, αναγνώριση λέξεων καθώς και γενικές δεξιότητες). (ΜcMahon 

R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 1998). Η έµφαση που δόθηκε στην επίδραση 

που θα µπορούσε να έχει η άµεση διδασκαλία αποτυπώθηκε στη χρήση πολύ καλά 

δοµηµένων και οργανωµένων προγραµµάτων, που σκοπό είχαν να αυξήσουν την 

ετοιµότητα σε διάφορες δεξιότητες. (ΜcMahon R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis 

C., 1998, Τeale W., & Sulzby E., 1986, Delogne R., 1978). H ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

γραφής κι ανάγνωσης θεωρούνταν ότι ήταν δυνατή µόνο µε τη συστηµατική 

διδασκαλία στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Οποιεσδήποτε παρεµβάσεις προηγούνταν της 

διδασκαλίας αυτής, απλώς προετοίµαζαν το έδαφος. Αν και η χρονολογική ηλικία 

παρέµεινε το κριτήριο για να οριστεί ο χρόνος εκµάθησης της ανάγνωσης, υιοθετήθηκε 

µια στάση πιο ευέλικτη, σύµφωνα µε την οποία η ικανότητα για ανάγνωση µπορεί να 

επηρεαστεί κι από µια ειδική προπαρασκευή. (Delogne R., 1978, σ.22).  

          Συνοπτικά, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια ν� ανακαλύψουν τους 

παράγοντες που καθιστούν τα παιδιά «διανοητικά προετοιµασµένα» για την ανάγνωση. 

Οι προσπάθειες ακολούθησαν δύο κατευθύνσεις. Η µια περιελάµβανε όσους ήταν 

πεπεισµένοι ότι η αναγνωστική ετοιµότητα ήταν θέµα κυρίως νευρικής ωρίµανσης κι 

ότι οι διανοητικές διεργασίες, που είναι απαραίτητες για την ανάγνωση θα ξεδιπλωθούν 

αυτόµατα σε κάποιο χρονικό σηµείο της ανάπτυξης του παιδιού και η άλλη όσους 

πίστευαν ότι οι κατάλληλες εµπειρίες θα επιταχύνουν την ετοιµότητα. (Delogne R., 

1978, Τeale W., & Sulzby E., 1986). 

          Aν και οι υποστηρικτές της δεύτερης επικεντρώθηκαν στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, στην επιρροή τους και στις παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν από νωρίς 



στη ζωή του παιδιού ώστε να διευκολυνθεί η πορεία προς την κατάκτηση των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, εντούτοις δε φαίνεται να δέχονται ότι οι δεξιότητες 

αυτές µπορούν να κατακτηθούν νωρίτερα από κάποια συγκεκριµένη ηλικία και µάλιστα 

εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου και της συστηµατικής διδασκαλίας. Εξάλλου, 

έδωσαν έµφαση κυρίως στις διδακτικές παρεµβάσεις κι όχι στο ρόλο του κοινωνικού 

και οικογενειακού περιβάλλοντος. Χρησιµοποιήθηκε µάλιστα η τυπική, καλά δοµηµένη 

σε στάδια διδασκαλία, πολύ περισσότερο απ� τις ελεύθερες δραστηριότητες. Σκοπός 

τους είναι να αυξήσουν την αναγνωστική ετοιµότητα και τις προαπαιτούµενες 

δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην αληθινή ανάγνωση και δε φαίνεται να πιστεύουν 

στην αναπτυξιακή πορεία της κατάκτησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.  

          Συµπερασµατικά, η άποψη της αναγνωστικής ετοιµότητας, µε την έννοια που 

παρουσιάστηκε εδώ και τα προγράµµατα που βασίστηκαν σ� αυτήν, στηρίζονται σε µια 

λογική ανάλυσης των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης απ� τη σκοπιά των ενηλίκων κι 

όχι σε µια αναπτυξιακή προοπτική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η αναγνωστική 

ετοιµότητα ήταν µια καλή ιδέα που υλοποιήθηκε µε λάθος τρόπο. (Τeale W., & Sulzby 

E., 1986, σ.xiv). Η αντίληψη πάντως αυτή επηρέασε επί πολλές δεκαετίες, µε έµφαση 

στις δεκαετίες του �60 κι �70,  τις εκπαιδευτικές πρακτικές πολλών χωρών µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα και παρέµεινε κυρίαρχη και στη δεκαετία του �80. Έτσι, όπως 

αναφέρει ο Σ. Παντελής (1986), «υπάρχει η άποψη πως η ετοιµότητα για ανάγνωση 

πρέπει να συνδεθεί µε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο της ζωής του ατόµου». Ο 

ίδιος βέβαια διευκρινίζει πως «η ετοιµότητα για µάθηση δεν εµφανίζεται αυτόµατα σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή» και «η ατοµική ετοιµότητα παρουσιάζει σοβαρές 

διακυµάνσεις από παιδί σε παιδί».  

          Συνολικά, οι κύριες θέσεις της αναγνωστικής ετοιµότητας που υιοθετήθηκαν απ� 

την εκπαιδευτική κοινότητα µπορούν να περιγραφούν σύντοµα ως εξής:  

• Τα παιδιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ή 6 χρονών για να µάθουν να 

διαβάζουν. (ΜcMahon R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 1998, Reid 

D., Hresko W., & Hammill D., 1989). 

• Η ανάγνωση είναι πρωταρχικά µια οπτική διαδικασία συσχέτισης των γραπτών 

συµβόλων µε τους αντίστοιχους ήχους τους. (Reid D., Hresko W., & Hammill 

D., 1989)  



• Η διδασκαλία της ανάγνωσης µπορεί να είναι αποδοτική µόνο αν το παιδί έχει 

κατακτήσει µια σειρά προαπαιτούµενων δεξιοτήτων. Μόνο τότε µπορεί να 

συµπεριφερθεί άλλωστε ως εγγράµµατο άτοµο. (ΜcMahon R., Richmond M., & 

Reeves-Kazelskis C., 1998, Τeale W., & Sulzby E., 1986, Reid D., Hresko W., 

& Hammill D., 1989). 

• Στη διδασκαλία, το βάρος δίνεται κυρίως στη διδασκαλία της ανάγνωσης και 

στη γραφή των γραµµάτων µόνο. Οι άλλες όψεις της γραφής µπορούν να 

περιµένουν ώσπου να ολοκληρωθεί η αναγνωστική δεξιότητα. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1986). Μ� άλλα λόγια, οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής δε 

θεωρούνται αλληλένδετες, δεν αναπτύσσονται ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά. 

• Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος εκµάθησης της ανάγνωσης είναι η τυπική 

διδασκαλία.  

• Η διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής πρέπει να είναι συστηµατική και να 

ακολουθεί λογικά, καλά δοµηµένα, διαδοχικά στάδια. (Τeale W., & Sulzby E., 

1986, Reid D., Hresko W., & Hammill D., 1989).  

• Η διδασκαλία επικεντρώνεται κυρίως στην τυπική άποψη της ανάγνωσης και 

αγνοεί τις λειτουργικές χρήσεις της.  

• Όλα τα παιδιά, κατά την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, περνούν 

µέσα από προκαθορισµένα, διαδοχικά στάδια. Η πρόοδός τους µέσα απ� αυτή 

την ιεραρχηµένη πορεία πρέπει να παρακολουθείται στενά και να καταγράφεται 

µε περιοδικές τυπικές δοκιµασίες (τεστ).  

• Τυχόν εµπειρίες που προϋπήρξαν της τυπικής συστηµατικής διδασκαλίας δεν 

έχουν σχέση µε την πορεία της κατάκτησης της ανάγνωσης, εφόσον 

ακολουθείται µια λογική σειρά στη διαδικασία της επίσηµης διδασκαλίας. 

(Τeale W., & Sulzby E., 1986).  

• Η διδασκαλία της ανάγνωσης είναι µια τυπική διαδικασία χωρίς 

συναισθηµατικές προεκτάσεις. (ΜcMahon R., Richmond M., & Reeves-

Kazelskis C., 1998, Τeale W., & Sulzby E., 1986). 



 

 

2.0. Αναδυόµενος γραµµατισµός 
 

2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

          Οι νεότερες εξελίξεις στον τοµέα της Γνωστικής Ψυχολογίας, το ανανεωµένο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και η αναγνώριση 

της τεράστιας σηµασίας των πρώιµων εµπειριών στην ανάπτυξή του, καθώς και αρκετά 

παλιά ερευνητικά δεδοµένα (Durkin D., 1966) αλλά και πολλές νεότερες µελέτες,  

έχουν αποδείξει πως η άποψη της αναγνωστικής ετοιµότητας, µε την έννοια που 

παρουσιάστηκε πιο πάνω, είναι θεωρητικά και πρακτικά ακατάλληλη και έχουν 

οδηγήσει πρόσφατα εκπαιδευτικούς και ερευνητές στη µεταβολή των αντιλήψεων 

σχετικά µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στα µικρά παιδιά. Μια 

νέα προοπτική έχει αναπτυχθεί για την πρώιµη κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης 

και γραφής, η ιδέα του αναδυόµενου γραµµατισµού (Teale W., & Sulzby E., 1989, σ.2), 

σύµφωνα µε την οποία δεν είναι απαραίτητο για το παιδί να φτάσει στη νοητική ηλικία 

των 6,5 χρόνων για να είναι ικανό να χειριστεί το γραπτό λόγο. (Παπούλια � Τζελέπη 

Π., 1993β). 

          Η Durkin (1966) θέλησε να ερευνήσει γιατί µερικά παιδιά της Α΄ τάξης, που 

σύµφωνα µε την άποψη της ωρίµανσης ήταν φυσιολογικά και διανοητικά πολύ µικρά 

για να µπορούν να διαβάζουν, ήταν εντούτοις ήδη αναγνώστες, όταν ήρθαν στο 

σχολείο. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά διέθεταν κοινές εµπειρίες που 

προέρχονταν απ� το οικογενειακό τους περιβάλλον. (Nielsen D., & Monson D., 1996). 

Οι µελέτες της γύρω απ� τους πρώιµους αναγνώστες ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες 

µελετών που έδωσαν ώθηση στην ιδέα της αναπτυξιακής πορείας της κατάκτησης του 

γραµµατισµού. Ο όρος πάντως «αναδυόµενος γραµµατισµός» (emergent literacy) 

αποδίδεται στην Μ.Clay (Τeale W., & Sulzby E., 1986, Whitehurst G. & Lonigan C., 

1998), η οποία το 1966, στη διδακτορική της διατριβή «Emergent reading behavior» 

µελέτησε την αναγνωστική συµπεριφορά µικρών παιδιών και απέρριψε τη λογική της 

νευρολογικής ωρίµανσης και τις απόψεις της αναγνωστικής ετοιµότητας και της 

προανάγνωσης. Aν και αναγνώρισε την ύπαρξη ασυνέχειας κατά την πορεία 



κατάκτησης του γραµµατισµού � το παιδί πρέπει να αναπτύσσει συνεχώς νέους 

τρόπους ανταπόκρισης καθώς τα δεδοµένα αλλάζουν - έκανε σαφή την ύπαρξη 

συνέχειας ανάµεσα σε αυτό που ονόµασε «αναδυόµενο γραµµατισµό» και τις 

συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα όταν το παιδί µπορεί πλέον να διαβάζει και να 

γράφει ανεξάρτητα, µε το συµβατικό τρόπο που χρησιµοποιούν οι ενήλικοι. (Τeale W., 

& Sulzby E., 1986. σσ.xv-xvi). 

          Ο αναδυόµενος γραµµατισµός επικεντρώνεται στην περίοδο που ξεκινά από τη 

γέννηση και φτάνει ως τη στιγµή που τα παιδιά διαβάζουν και γράφουν µε συµβατικούς 

τρόπους, (Yaden D., Rowe D., & MacGillivray L., 1999, σ.1, Teale W., 1987, σ.45), 

τους οποίους οι ενήλικοι θα όριζαν ως «αληθινή» ανάγνωση και γραφή. Αφορά το 

ξεκίνηµα της ανάγνωσης και της γραφής και την ανάπτυξή τους πριν τη σχολική 

διδασκαλία. Ανάµεσα στην ιδέα του αναδυόµενου γραµµατισµού και τις απόψεις της 

αναγνωστικής ετοιµότητας και του «προαναγνωστικού σταδίου» - όπως περιέγραψε και 

ονόµασε η Chall (1983) το πρώτο στάδιο του αναπτυξιακού σχήµατος που πρότεινε για 

τη µάθηση της ανάγνωσης και το οποίο σηµατοδότησε ένα ξεκάθαρο ρήγµα ανάµεσα 

στην ανάγνωση και τις συµπεριφορές που προηγούνται (Τeale W., 1987, σσ.45-46) - 

υπάρχουν σηµαντικές θεωρητικές και πρακτικές διαφορές. Τη θέση των παραδοχών, 

που πηγάζουν από συµπεριφοριστικά µοντέλα της µάθησης και θετικιστικές παραδοχές, 

παίρνει σήµερα η θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού (Παπούλια-Τζελέπη Π., 

1993α, Τeale W., 1987, σ.67), η οποία υποβάλλει την ιδέα της συνέχειας ανάµεσα στις 

γνήσιες αναγνωστικές συµπεριφορές της προσχολικής ηλικίας που προηγούνται και του 

συµβατικού γραµµατισµού που ακολουθεί. (Goodman Y., 1986, σ.2, Teale W., 1987, 

σ.46, Sulzby E., 1991, σ.274). Η υιοθέτηση του όρου αναδυόµενος γραµµατισµός 

σήµανε τη ρήξη µε τη θεωρητική ιδέα της αναγνωστικής ετοιµότητας και ειδικά µε τις 

αντιλήψεις ότι η µια σειρά προαπαιτούµενων δεξιοτήτων πρέπει να διδαχθεί στα παιδιά 

πριν την ανάγνωση και ότι η γραφή πρέπει να περιµένει ώσπου να κατακτηθεί η 

αναγνωστική δεξιότητα µε τη συµβατική της µορφή. (Yaden D., Rowe D., & 

MacGillivray L., 1999, σ.6).  

          O αναδυόµενος γραµµατισµός ορίζεται ως οι συµπεριφορές ανάγνωσης και 

γραφής των µικρών παιδιών, οι οποίες εµφανίζονται στην προσχολική περίοδο, ως 

αναµενόµενες και σηµαντικές ταυτόχρονα όψεις της κατάκτησης των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής, προηγούνται του συµβατικού γραµµατισµού και εξελίσσονται 

µαζί µ� αυτόν. (Sulzby E., 1991, Whitehurst G. & Lonigan C., 1998). Ο όρος 



χρησιµοποιείται για να δηλώσει την ιδέα ότι ο γραµµατισµός γίνεται καλύτερα 

αντιληπτός ως µια αναπτυξιακή συνέχεια που έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού κι όχι ως φαινόµενο που εµφανίζεται µε τη φοίτηση του παιδιού στο 

σχολείο και τη συστηµατική διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Περιλαµβάνει 

δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που θεωρούνται ως αναπτυξιακοί προάγγελοι των 

συµβατικών µορφών γραµµατισµού, (Whitehurst G. & Lonigan C., 1998) αλλά είναι 

ταυτόχρονα γνήσιες συµπεριφορές ανάγνωσης και γραφής. (Sulzby E., 1991). Είναι µια 

αναπτυξιακή πορεία που λαµβάνει χώρα µε την πάροδο του χρόνου, όπου τα όρια 

ανάµεσα στην προανάγνωση και την «αληθινή» ανάγνωση εκµηδενίζονται, 

(Γιαννικοπούλου Α., 1998, Παπούλια-Τζελέπη Π., 1993β) µια διαδικασία µε σηµασία 

και νόηµα που βασίζεται στις εµπειρίες και στη γλώσσα, στη διάρκεια της οποίας το 

παιδί σχηµατίζει ιδέες σχετικά µε τις λειτουργίες των συµβόλων και του γραπτού 

λόγου. ∆ιευκολύνεται δε από τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε τους ενήλικους. 

Χαρακτηρίζεται από την πρώιµη ανάπτυξη της κατανόησης ότι τα αφηρηµένα σύµβολα 

έχουν νόηµα και οι άνθρωποι τα χρησιµοποιούν για επικοινωνιακούς σκοπούς. (Stratton 

J., 1996). Ο όρος έχει επίσης χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει το περιβάλλον που 

υποστηρίζει την ανάπτυξη των συµπεριφορών αυτών, καθώς και την προώθηση 

σχετικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών που αυξάνουν την αλληλεπίδραση 

µεταξύ µικρών παιδιών και του εγγράµµατου περιβάλλοντος. (Whitehurst G. & 

Lonigan C., 1998, σ.849). 

          Τα παραπάνω διαφοροποιούν τη θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού από 

εκείνη της αναγνωστικής ετοιµότητας, καθώς η δεύτερη θέτει όρια ανάµεσα στην 

προαναγνωστική συµπεριφορά και στην «αληθινή» ανάγνωση που κατακτάται µε 

διδασκαλία µέσα στο επίσηµο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η δεύτερη σηµαντική διάκριση 

ανάµεσα στις δυο απόψεις είναι ότι, αντίθετα µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της 

κατάκτησης του γραµµατισµού, προφορικός λόγος (ακρόαση-οµιλία) και γραπτός 

λόγος (ανάγνωση και γραφή) είναι αλληλοσχετιζόµενες δεξιότητες που αναπτύσσονται 

ταυτόχρονα κι όχι αποσπασµατικά από πολύ νωρίς στη ζωή του παιδιού, χωρίς την 

επίσηµη διδασκαλία, µε την αλληλεπίδρασή του µε το κοινωνικό του περιβάλλον, ένα 

συστατικό στοιχείο του οποίου είναι και ο γραµµατισµός. (Whitehurst G. & Lonigan C., 

1998). 

          Η πεποίθηση ότι η γλώσσα, προφορική και γραπτή, κατακτάται µέσα απ� την 

ενεργή συµµετοχή του παιδιού σε εµπειρίες και πραγµατικές καταστάσεις 



υποστηρίχτηκε αρχικά απ� το Dewey και επεκτάθηκε απ� τον Piaget. Σήµερα φαίνεται 

να ανανεώνεται το ενδιαφέρον γύρω απ� την αντίληψη αυτή. Ο Vygοtsky πάντως, στη 

θεωρία του για τη µάθηση, κάνει σαφέστερο το πώς προκύπτουν οι δεξιότητες γραφής 

κι ανάγνωσης και η κατάκτηση της γλώσσας γενικά. Προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα 

απ� τον Piaget, αποδίδει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο παιδί και τους ενήλικους ή άλλα πιο εγγράµµατα παιδιά. 

Μ� άλλα λόγια οι ενήλικοι γεφυρώνουν την απόσταση ανάµεσα σ� αυτά που  γνωρίζει 

το παιδί και σ� αυτά που καταλήγει να γνωρίζει. (Nielsen D., & Monson D., 1996).  

          Εκείνο που αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σήµερα είναι ότι δεν υπάρχει 

ένα µηδενικό σηµείο στη ζωή του παιδιού, µια περίοδος που θεωρείται κατάλληλη για 

το ξεκίνηµα της κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας, εξαιτίας της ωρίµανσης ή 

της κατάλληλης ανάπτυξης προαπαιτούµενων δεξιοτήτων. Η Μ.Clay στην έρευνά της 

γύρω απ� την αναγνωστική συµπεριφορά 5χρονων παιδιών στη Νέα Ζηλανδία,  

συµπεραίνει πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας µπορούν να υιοθετήσουν σηµαντικές 

αναγνωστικές συµπεριφορές και πως δεν υπάρχει τίποτα στην έρευνα αυτή που να 

υποβάλλει την ιδέα ότι θα πρέπει ν� αρνηθούµε στα 5χρονα παιδιά την επαφή µε το 

γραπτό λόγο µε το επιχείρηµα ότι είναι ανώριµα. Oι εργασίες των Goodman πάνω στην 

αντίληψη του γραπτού λόγου τούς οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι µέσα σε µια κοινωνία 

του γραπτού λόγου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης θεωρείται φυσική. 

(Τeale W., & Sulzby E., 1986, σσ. xv&xvii). Φαίνεται πως από µια πολύ πρώιµη ηλικία 

τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το γραπτό λόγο του 

περιβάλλοντός τους, να απολαµβάνουν  την εξερεύνηση και  ανάγνωση βιβλίων µαζί µε 

τους ενήλικους, µπορούν να συµµετέχουν, σε κάποιο βαθµό, σε δραστηριότητες γραφής 

κι ανάγνωσης της οικογένειας και να ενσωµατώνουν όψεις των δραστηριοτήτων αυτών 

στο εξερευνητικό τους παιχνίδι. (Hannon P., & James S., 1990). 

          H ανάπτυξη αυτή ξεκινά πολύ πριν την επίσηµη διδασκαλία. Τα παιδιά 

αναπτύσσουν γνήσιες συµπεριφορές γνώσης του γραπτού λόγου στο ανεπίσηµο πλαίσιο 

της οικογένειας και της κοινωνίας. Κάθε παιδί που έρχεται σε καθηµερινή επαφή µε το 

γραπτό λόγο, µε το δικό του ρυθµό κι ανάλογα µε τις ατοµικές του δυνατότητες και 

περιορισµούς, µέσα από την πραγµατική ζωή, µε δραστηριότητες µε νόηµα και 

σηµασία, κατακτά µε φυσικό τρόπο γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του και ανάλογες 

συµπεριφορές. Μ� αυτή την έννοια τα παιδιά καταβάλλουν σοβαρή γνωστική 

προσπάθεια για την  κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής τα πρώτα χρόνια της ζωής 



τους και πριν την είσοδό τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αν και αναφέρεται η ύπαρξη 

σταδίων στην πορεία αυτή, τα παιδιά περνούν µέσα απ� τα στάδια αυτά µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους σε διάφορες ηλικίες. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, σ.xviii). 

Κάθε προσπάθεια να οργανωθεί διδασκαλία που θα στοχεύει στην υποστήριξη και την 

προώθηση αυτής της ανάπτυξης, πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την αναπτυξιακή αυτή 

ποικιλία. 

          Οι παραπάνω αντιλήψεις επέδρασαν ώστε να εστιαστεί το ενδιαφέρον στα πρώτα 

χρόνια της ζωής του παιδιού και να γίνει πεποίθηση πλέον ότι το παιδί συµµετέχει 

ενεργά στη µάθηση, µπορεί να δηµιουργεί υποθέσεις για τη δοµή και τον τρόπο 

λειτουργίας του γραπτού λόγου, να τις δοκιµάζει και να λύνει προβλήµατα και να 

ατονήσει η άποψη πως είναι παθητικός αποδέκτης πληροφοριών. (Τeale W., & Sulzby 

E., 1986, Τάνταρος Σ., 1999). 

          Ο γραµµατισµός δεν θεωρείται πλέον µια γνωστική δεξιότητα που πρέπει να 

µαθευτεί, αλλά µια σύνθετη ψυχογλωσσική δραστηριότητα. Η κοινωνική του όψη είναι 

εξαιρετικά σηµαντική και η κατάκτησή του µελετάται µέσα στο κοινωνικό και 

οικογενειακό πλαίσιο, (Τeale W., & Sulzby E., 1989, σσ.2-3) έχοντας ως αποτέλεσµα 

µια σειρά ιδιαίτερα αναλυτικών εθνογραφικών µελετών και µελετών περίπτωσης. 

(Βissex G.L., 1980, Taylor D., 1998, Fletcher-Flinn C.M., & Thompson G.B., 2000). Τα 

τελευταία χρόνια η ιδέα του αναδυόµενου γραµµατισµού υιοθετείται ολοένα και 

περισσότερο από ερευνητές και εκπαιδευτικούς (Teale W., 1987, σ.45) και 

αναπτύσσεται συνεχώς, καθώς εκτεταµένες µελέτες παρέχουν νέα στοιχεία που κάνουν 

σαφές ότι τα παιδιά εµπλέκονται µε το γραµµατισµό µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αυτή ακριβώς η επαφή και η ενασχόληση 

των παιδιών είναι η βάση για την ανάδυση του γραµµατισµού. (Campbell R., 1995, 

σ.36).  

          Όπως αναφέρει ο Campbell R. (1995, σσ.36-37), ο Ν.Hall θεωρεί ότι ο όρος 

«αναδυόµενος» επιλέχθηκε για τέσσερις κυρίως λόγους: Πρώτο, επειδή υποδεικνύει ότι 

η ανάπτυξη της χρήσης της ανάγνωσης και της γραφής προέρχεται από το ίδιο το παιδί, 

το οποίο αντλεί νόηµα από το γραπτό λόγο που το περιβάλλει από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια της ζωής του, µολονότι υποστηρίζεται στην προσπάθειά του αυτή από τις 

αλληλεπιδράσεις του µε τους ενήλικους. ∆εύτερο, ο όρος υπονοεί µια βαθµιαία πορεία 

που λαµβάνει χώρα µε το χρόνο (ο γραµµατισµός δεν αρχίζει να αναπτύσσεται στα 

σχολικά χρόνια). Τρίτο, ο αναδυόµενος γραµµατισµός αναγνωρίζει τις ικανότητες του 



παιδιού να κατανοεί τον κόσµο συµµετέχοντας ενεργά στην κατασκευή της γνώσης για 

τον εγγράµµατο περίγυρό του. Τέταρτο, ο γραµµατισµός αναπτύσσεται εφόσον οι 

συνθήκες είναι κατάλληλες, δηλαδή εφόσον είναι διαθέσιµος γραπτός λόγος µε νόηµα 

και συνεργασία µε ενηλίκους που υποστηρίζουν τις αναζητήσεις του παιδιού. 

          Παρόµοια, οι Τeale και Sulzby απαριθµούν τους λόγους για τους οποίους 

πιστεύουν ότι ο όρος «αναδυόµενος», που έχει χρησιµοποιηθεί από πολλούς 

επιστηµονικούς κλάδους, είναι ο καταλληλότερος για να περιγράψει την ανάπτυξη του 

γραµµατισµού στο παιδί:  

    α. Ο όρος υποδηλώνει µάλλον ανάπτυξη παρά στασιµότητα. ∆ίνει έµφαση στην ιδέα 

ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο σηµείο στη ζωή του παιδιού στο οποίο ξεκινά η 

διαδικασία αυτή. Σ� οποιοδήποτε σηµείο της ανάπτυξης κι αν κοιτάξουµε θα βρούµε 

παιδιά που βρίσκονται σε µια διαδικασία  κατάκτησης του γραπτού λόγου.  

    β. Τονίζει το συνεχές της ανάπτυξης του γραµµατισµού. Οι συµβατικές όψεις της 

ανάγνωσης και της γραφής δεν ακολουθούν διαφορετική πορεία ανάπτυξης από αυτή 

του αναδυόµενου γραµµατισµού. Οι ψυχογλωσσικές διαδικασίες, οι εµπειρίες, τα 

κίνητρα, οι λειτουργίες και οι χρήσεις που σχετίζονται µε  το γραπτό λόγο είναι 

πανοµοιότυπες µε τις ανάλογες δραστηριότητες και διαδικασίες των ενηλίκων και 

άλλων εγγράµµατων ατόµων.  

    γ. Ταυτόχρονα, ο όρος «αναδυόµενος» υποκρύπτει µια ασυνέχεια. Σε κάθε σηµείο 

της πορείας κατάκτησης του γραπτού λόγου, νέα στοιχεία και δεδοµένα, τα οποία δεν 

ήταν παρόντα πριν, προστίθενται και οδηγούν σε τροποποίηση των κινήτρων, βελτίωση 

των στρατηγικών ή και την ανάπτυξη νέων. Η µάθηση δοµείται µέσα από διαδικασίες 

αφοµοίωσης και συµµόρφωσης. Τα παιδιά κατακτούν το γραµµατισµό, µια γνώση που 

δεν υπήρχε πριν, και µ� αυτή την έννοια η ανάπτυξη που προκύπτει συνιστά µια 

ασυνέχεια µε ότι προϋπήρχε.   

    δ. Τέλος, ο όρος υποβάλλει την ιδέα ότι η ανάπτυξη προκύπτει µέσα στο καθηµερινό 

οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς απαραίτητα τη συµµετοχή της 

συστηµατικής διδασκαλίας. (Τeale W., 1987, σσ. 46-47, Τeale W., & Sulzby E., 1986, 

σσ. xix-xx).  

          Ο όρος «αναδυόµενος» χρησιµεύει τελικά ως γενική και ευρεία έννοια που 

περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν ολοένα και περισσότερα για το 

πολιτιστικά επεξεργασµένο γραπτό σύστηµα που χρησιµοποιείται γύρω τους. (Τeale 

W., & Sulzby E., 1986, σ.xx). Οι αιτιολογήσεις δε της χρήσης του, όπως αυτές που 



εκτέθηκαν πιο πάνω, συνεισφέρουν στην περιγραφή των βασικών απόψεων γύρω από 

το ρόλο του παιδιού στη µαθησιακή πορεία. Ο αναδυόµενος γραµµατισµός, εξάλλου, 

δίνει έµφαση κυρίως στη µάθηση παρά στη διδασκαλία, χωρίς βέβαια να αρνείται το 

σηµαντικό ρόλο των ενηλίκων.  (Campbell R., 1995, σσ.37-38). 

          Συνοπτικά, ο αναδυόµενος γραµµατισµός πραγµατεύεται τις εκδηλώσεις και τις 

αντιλήψεις των παιδιών για την ανάγνωση και τη γραφή ως γνήσιες όψεις της 

ανάπτυξης του γραµµατισµού. Έχει τις ρίζες του στην έρευνα για την ανάπτυξη του 

παιδιού και του γραπτού λόγου, η οποία χρονολογείται από τις αρχές του εικοστού 

αιώνα, αλλά µόνο πρόσφατα συνέτειναν διάφοροι κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και 

ερευνητικοί παράγοντες ώστε να µελετηθεί ευρέως και υπό νέο πρίσµα η ανάπτυξη του 

γραµµατισµού στα παιδιά. Εξετάζει την ανάπτυξη αυτή από την σκοπιά του παιδιού κι 

όχι από την πλευρά του ενηλίκου, λαµβάνοντας υπόψη του εκδηλώσεις, όπως την 

ανάγνωση βιβλίων από τα παιδιά πριν ακόµη γίνουν απόλυτα εγγράµµατα, τις χρήσεις 

του περιβάλλοντος γραπτού λόγου και τις προσπάθειές τους να γράψουν, 

υπερβαίνοντας τη στενή θεώρηση του φαινοµένου που επικεντρώνεται στις συµβατικές 

εκφάνσεις ανάγνωσης και γραφής. (Τeale W., 1987, σσ.45-46). Η επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη του γραµµατισµού από τη σκοπιά του παιδιού και οι 

προσπάθειες των ερευνητών να κατανοήσουν τι συµβαίνει στο νου και τον κόσµο του, 

είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που σηµατοδοτεί τη νέα προσέγγιση. Οι 

µελέτες µάλιστα αυτού του είδους παρέχουν βαθιά γνώση της πορείας που 

ακολουθείται, καθώς παρακολουθούν τα παιδιά να εµπλέκονται σε σχετικές 

δραστηριότητες και ερµηνεύουν τις αντιδράσεις και τις συµπεριφορές τους από πολλές 

διαφορετικές σκοπιές που θεµελιώνονται στη Γνωστική Ψυχολογία, την 

Ανθρωπολογία, την Εξελικτική Ψυχολογία και τη θεωρία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης.  

          Ο «αναδυόµενος γραµµατισµός» επικεντρώνεται στην αναζήτηση της σηµασίας  

µέσα από µια δοµητική, λειτουργική και αλληλεπιδραστική διαδικασία. ∆οµητική, γιατί 

αναπτύσσεται εσωτερικά καθώς το παιδί κατασκευάζει τις αντιλήψεις του για το 

περιβάλλον µε ενεργητική διερεύνηση. Λειτουργική, γιατί επιτρέπει στο παιδί να 

πραγµατοποιεί δραστηριότητες µέσα σε  πραγµατικές καταστάσεις χρήσης του γραπτού 

λόγου. Αλληλεπιδραστική, γιατί εµπλέκει την ανατροφοδότηση απ� τους ενήλικους ή 

άλλα παιδιά µέσα από καταστάσεις παιχνιδιού. (Stratton J., 1996).   



          Ιστορικά, ο όρος αναδυόµενος γραµµατισµός φαίνεται να περιλαµβάνει ένα ευρύ 

θεωρητικό πλαίσιο για την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, 

αναπτυξιακό και δοµητικό ταυτόχρονα, µια ηλικιακή οµάδα από τη γέννηση ως τα 5-6 

χρόνια και µια εστίαση του ενδιαφέροντος στην ανεπίσηµη µάθηση που προκύπτει 

µέσα από δραστηριότητες στο κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο και το περιβάλλον 

της προσχολικής εκπαίδευσης. Κι ενώ αυτή η έννοια του όρου εξακολουθεί να είναι 

σηµαντική, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια µικρότερου βαθµού οµοφωνία 

απόψεων στις προσεγγίσεις και τις µελέτες της πρώιµης κατάκτησης του 

γραµµατισµού, πράγµα που ερµηνεύεται ίσως από το γεγονός ότι όσοι χρησιµοποιούν 

πλέον τον όρο και µελετούν το θέµα εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσµα οντολογικών, 

επιστηµολογικών και µεθοδολογικών απόψεων. (Yaden D., Rowe D., & MacGillivray 

L., 1999, σ.2). Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι περισσότερες µελέτες συγκλίνουν στην 

υιοθέτηση ορισµένων βασικών παραδοχών που αναλύονται στη συνέχεια. 

2.2. Βασικές θέσεις  

 

          Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν παρακολουθήσει την πορεία 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης στα µικρά παιδιά µέσα στο 

οικογενειακό, κυρίως, πλαίσιο, έχουν µελετήσει παιδιά που διάβαζαν πριν την είσοδό 

τους στο σχολείο και τις οικογένειές τους και έχουν εξακριβώσει τα χαρακτηριστικά 

που είναι παρόντα στους πρώιµους αναγνώστες και το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

(Ferreiro E.,  & Teberosky A., 1982, Τeale W., & Sulzby E., 1986, Nielsen D., & 

Monson D., 1996, Whitehurst G. & Lonigan C., 1998, Goodman Y., 1984&1986, 

Taylor D., 1998, Srpeadbury J., 1998, Clay M., 1991, Campbell R., 1998β, Clark M., 

1984, Leichter H., 1984, Teale W., 1986, Jacob E., 1984, Weiberger J., 1998, Miller L., 

1998, Tobin A., 1981, Thomas K.F., 1981, Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Davidson 

R., & Snow C., 1995, Frijters J.C., Barron W.R., & Brunello M., 2000). Απ� αυτό το 

µεγάλο σώµα ερευνών η θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού εξελίχθηκε και 

συµπεριέλαβε τις θεωρητικές αρχές, που αναπτύσσονται αναλυτικά στη συνέχεια, και 

αποτελούν τις βασικές θέσεις της αντίληψης αυτής:  



 

2.2.1. Η κατάκτηση των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης είναι µια συνεχής  
         αναπτυξιακή πορεία που ξεκινά πολύ νωρίς στη ζωή του παιδιού. 
 
           «Η ανάγνωση είναι µια µακρόχρονη, ενιαία, αδιαίρετη διαδικασία που αρχίζει µε 

τη γέννηση και συνεχίζεται καθ� όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου». 

(Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.248, Τeale W., & Sulzby E., 1986). Περιλαµβάνει µια 

σειρά από αναγνωστικές εµπειρίες, που καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα µε το 

αναγνωστικό γεγονός στο οποίο εµπλέκεται το παιδί. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.22).  

          Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν συνειδητή γνώση 

για τη δοµή και τις λειτουργίες του γραπτού λόγου από πολύ νωρίς. (Goodman Y., 

1984). Από αποτελέσµατα ερευνών γύρω απ� το γραπτό λόγο του περιβάλλοντος, 

διαπιστώνεται ότι οι ρίζες της αναγνωστικής πορείας που ακολουθεί το παιδί 

εγκαθίστανται πολύ νωρίς στη ζωή του. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, Παπούλια-

Τζελέπη Π., 1993β). Η ανάπτυξη αυτή ξεκινά µε τις λεκτικές και µη λεκτικές 

αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, τις 

εξερευνήσεις του, την επαφή και πληροφόρηση που αποκτά για τον περίγυρό του. 

Συνεχίζεται καθώς το παιδί προχωρεί στην κατανόηση των λειτουργιών των συµβόλων 

και της γλώσσας, καθώς αποκτά εµπειρίες µε τα βιβλία και πειραµατίζεται µε τη γραφή. 

(Stratton J., 1996). 

          Παρά τις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει γύρω απ� την προφορική 

γλώσσα, δε στάθηκε δυνατόν να καθοριστεί η ακριβής στιγµή που αρχίζει να µιλά ή 

µαθαίνει να ακροάται ένα παιδί. Με τον ίδιο τρόπο κανείς δεν µπορεί να ξέρει πότε 

αρχίζει να διαβάζει ή να γράφει. (Goodman Y., 1986 σ.2). Υπάρχουν αρκετές έρευνες 

που έχουν δείξει ότι το παιδί µπορεί να κατακτήσει την αναγνωστική δεξιότητα ακόµη 

και στην ηλικία των τριών ετών, αν το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει είναι ευνοϊκό 

(Παπασταµάτης Α., 1990, σ.63). Την αναπτυξιακή συνέχεια ανάµεσα στις πρώιµες 

ενδείξεις της ανάδυσης του γραµµατισµού και την πρώιµη ανάπτυξη της αναγνωστικής 

δεξιότητας καταδεικνύουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα της µελέτης των Lonigan C.J., 

Burgess S.R., & Anthony J.L., (2000). Όσο στενότερα εξετάσει κανείς το θέµα τόσο 

δυσκολότερα καθορίζει το σηµείο εκκίνησης του γραµµατισµού. Ακόµη κι απ� τους 

πρώτους µήνες της ζωής του το παιδί έρχεται σε επαφή µε τη γραπτή γλώσσα κι αυτές 

οι πρώιµες επαφές µπορούν να θεωρηθούν το ξεκίνηµα µιας  ισόβιας διαδικασίας 



γνωριµίας µε το γραπτό λόγο. (Τeale W., & Sulzby E., 1989, σ.3). Η Π. Παπούλια-

Τζελέπη (1993β, σ.7) συµφωνώντας µε την άποψη  της Y.Goodman, τονίζει ότι η 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας είναι ένα συνεχές που έχει τις ρίζες του στην 

πρώιµη βρεφική και νηπιακή ηλικία και ο κορµός και τα κλαδιά του αναπτύσσονται σ� 

ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου.  

 

2.2.2. Η κατάκτηση των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης ξεκινά πριν την  
         είσοδο στο σχολείο και τη συστηµατική διδασκαλία. 
 
          Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης 

ξεκινά πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. (Ferreiro E.& Teberosky A., 1982, 

Goodman Y., 1984, Nielsen D., & Monson D., 1996, Spreadbury J., 1998, Clay M., 

1991, Μπασλής Γ., 1998, Γιαννικοπούλου Α., 1998, Τeale W., & Sulzby E., 1986, 

Λοϊζου Ε., 1998). Η ανάπτυξη που παρατηρείται προκύπτει, χωρίς απαραίτητα την 

ανάγκη επίσηµης διδασκαλίας. Αντίθετα, είναι αποτέλεσµα της χρήσης του γραπτού 

λόγου στα πλαίσια της καθηµερινής οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1986, Γιαννικοπούλου 1998,  Weinberger J., 1998, Taylor D., 1998, Teale 

H., 1986, Crark M., 1984, Leichter H., 1984). 

          Τα παιδιά αναπτύσσουν την κατανόηση του γραπτού λόγου και κατασκευάζουν 

ιδέες για τη λειτουργία του πολύ νωρίτερα απ� ό,τι πιστευόταν ως τώρα. Έχουν 

αναφερθεί, για παράδειγµα, αρκετές περιπτώσεις τρίχρονων παιδιών που τους ζητήθηκε 

να φτιάξουν µια εικόνα και τα σηµάδια που δηµιούργησαν ήταν σαφώς διαφορετικά 

απ� αυτά που έφτιαξαν όταν τους ζητήθηκε να γράψουν το όνοµά τους. (Stratton J., 

1996).  

          Πριν τα παιδιά µπορέσουν να διαβάσουν λέξεις µε το συµβατικό τρόπο, συνήθως 

είναι ικανά να αναγνωρίζουν πινακίδες, σήµατα και άλλες µορφές γραπτού λόγου του 

περιβάλλοντός τους. (Βάµβουκας Μ., 1991β, Whitehurst G. & Lonigan C., 1998, σ. 

852). Οι Ferreiro E., & Teberosky  A., (1982, σ.12) αναφέρουν πως δεν µπορούν να 

φανταστούν ότι ένα τετράχρονο ή πεντάχρονο παιδί που µεγαλώνει σε αστικό 

περιβάλλον, όπου παντού γύρω του συναντά γραπτό λόγο (σε παιχνίδια, πινακίδες, 

προϊόντα, στην τηλεόραση κ.λ.π.) δεν αναπτύσσει ιδέες γύρω απ� αυτό το πολιτιστικό 

αντικείµενο, ώσπου να φοιτήσει στα έξι του περίπου χρόνια στο σχολείο για να 

αποκτήσει αυτές τις ιδέες µε τη βοήθεια του δασκάλου. Είναι πολύ δύσκολο να το 



φανταστεί αυτό κανείς για τα παιδιά που κάνουν δύσκολες ερωτήσεις και 

κατασκευάζουν θεωρίες για την προέλευση του ανθρώπου και του κόσµου.  

          Οι ίδιες ερευνήτριες, µελετώντας τη µάθηση γραφής κι ανάγνωσης πριν ξεκινήσει 

η επίσηµη διδασκαλία και αργότερα σε διάφορες στιγµές κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, βρήκαν ότι η µαθησιακή πορεία που ακολουθούν τα παιδιά ακολουθεί 

συχνά µονοπάτια που οι δάσκαλοι δεν υποψιάζονται καν. Ακόµη κι αν η επαφή τους µε 

το γραπτό λόγο είναι µικρή, έχουν συσσωρευτεί γνώσεις και ιδέες γι� αυτόν πριν τα 

παιδιά έρθουν στο σχολείο. Μελετώντας µικρά παιδιά, σε δηµόσια και ιδιωτικά 

σχολεία, βρήκαν ότι προχωρούν µέσα από διάφορες υποθέσεις για το γραπτό λόγο 

µέχρι να αναπτύξουν ιδέες παρόµοιες µ� αυτές των µεγαλύτερων παιδιών. Η Y. 

Goodman επίσης µελέτησε επί πολλά χρόνια τους τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά 

δοµούν τις ιδέες τους και κατακτούν τη γραφή και την ανάγνωση. Ανακάλυψε γρήγορα 

πως οι προσεγγίσεις και οι ανακαλύψεις του γραπτού λόγου από τα παιδιά, µέσα σε µια 

κοινωνία γεµάτη γραπτά σύµβολα, αρχίζει πολύ νωρίτερα απ� την είσοδο στο σχολείο. 

Αναγνώρισε τη σηµασία του κοινωνικού πλαισίου και την αναπτυξιακή άποψη της 

µάθησης. Όπως τα παιδιά δοµούν τις αντιλήψεις τους σε άλλες περιοχές µάθησης, µε 

τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουν και τις αντιλήψεις τους για το γραπτό λόγο µε τη 

συµµετοχή τους σε µια εγγράµµατη κοινωνία. (Kuby P., et.al., 1999). 

          Aκόµη και τα παιδιά που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα δεν 

ξεκινούν απ� το µηδέν όταν φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο. Τα εξάχρονα παιδιά 

κατέχουν ήδη µια ολόκληρη σειρά από ιδέες που είναι αποτέλεσµα προηγούµενων 

εµπειριών τους. Σε πολύ µικρή ηλικία δε, 2-3 ετών, µπορούν ν� ανακαλύπτουν τις 

λειτουργίες των γραπτών κειµένων και να µιµούνται τις αναγνωστικές συµπεριφορές 

του κρατήµατος και διαβάσµατος ενός βιβλίου, καθώς εµπλέκονται σε ανάλογες 

δραστηριότητες όταν π.χ. «διαβάζουν» εικονογραφηµένα βιβλία. Η µίµηση αυτή, που 

αρχικά είναι γενική, γίνεται στη συνέχεια πιο συγκεκριµένη και είναι το πρώτο βήµα 

για την εξοικείωσή τους µε τις πρακτικές των ενηλίκων που αφορούν το χειρισµό του 

γραπτού λόγου. (Ferreiro E. & Teberosky A.,1982). Έτσι, το παιδί φτάνοντας στο 

σχολείο έχει αρκετές γνώσεις και εµπειρίες πάνω στο γραπτό λόγο, εµπειρίες που 

οφείλουν να εκµεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί, προκειµένου να επιτύχουν θετικά 

αποτελέσµατα. (Μπασλής Γ., 1998). 

          Οι περισσότεροι από εµάς έχουν συναντήσει τρίχρονα και τετράχρονα παιδιά που 

διαβάζουν έστω και µερικές λέξεις ή απλά κείµενα. Σε ένα αρχικό στάδιο οι µικροί 



αναγνώστες εξαρτώνται από κάποιον ενήλικο που τους διαβάζει κείµενα, µεγαλόφωνα. 

Κατόπιν αρχίζουν να θυµούνται οικείες λέξεις ή απλές προτάσεις και να τις συνδέουν 

µε όσα τους διαβάζουν οι ενήλικοι. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως «συµµετοχική 

ανάγνωση» (shared reading). Βαθµιαία συνδέουν την ιστορία µε το κείµενο, το οποίο 

αρχίζουν να «διαβάζουν» µε τη βοήθεια των εικόνων. Σ� ένα τελικό στάδιο, τα παιδιά 

διαβάζουν, ανεξάρτητα πλέον, άγνωστα κείµενα. (Spreadbury J.,1998, σσ. 30-31). 

          Σε καµιά περίπτωση πάντως οι παραπάνω απόψεις δεν υποδηλώνουν ότι το 

σχολείο δεν είναι αναγκαίο. Το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει σηµαντικές 

εµπειρίες γύρω απ� το γραπτό λόγο δε σηµαίνει πως είναι ικανοί χειριστές του και ότι 

το σχολείο δεν έχει να επιτελέσει ένα σηµαντικό έργο. Πολλές αντιλήψεις πρέπει να 

διευκρινιστούν, να αναθεωρηθούν και να συζητηθούν. Η αυθόρµητη, φυσική γνώση 

των παιδιών δεν είναι αρκετή. Εξάλλου, δεν έρχονται όλοι στο σχολείο µε τις ίδιες 

αντιλήψεις για το γραπτό λόγο. Οι τρόποι επικοινωνίας µέσω της γραπτής γλώσσας δεν 

κατακτώνται απλά µε την ωρίµανση του ανθρώπου. Απαιτείται η διδασκαλία που 

λαµβάνει υπόψη της τις ιδέες και τις γνώσεις των παιδιών και γίνεται µέσα σε ειδικό 

πλαίσιο. Είναι µια πρόκληση για την εκπαίδευση να εκµεταλλευτεί τις υπάρχουσες 

γνώσεις για αποτελεσµατική εκµάθηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. 

(Μπασλής Γ., 1998, Clay M., 1991, Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998).  

          Επί σειρά ετών οι εκπαιδευτικοί αγνοούσαν τις συµπεριφορές γραµµατισµού που 

προηγούνται της επίσηµης διδασκαλίας και υπέθεταν ότι το παιδί ερχόταν στο σχολείο 

ως άγραφος χάρτης. Ο αναδυόµενος γραµµατισµός είναι µια ιδέα που αναγνωρίζει και 

εκτιµά τις γνώσεις των παιδιών για τη γραπτή γλώσσα και το πώς αυτές λειτουργούν 

πριν από κάθε µορφής επίσηµη διδασκαλία. (Brewer J.,1998). 

 

2.2.3. Οι δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής είναι αλληλένδετες και  
         αναπτύσσονται ταυτόχρονα. 
 
          Η γραφή και η ανάγνωση ακολουθούν συµπληρωµατικές πορείες κατά την 

ανάπτυξή τους. Καθεµιά υποστηρίζει την κατάκτηση της άλλης. (Stratton J., 1996, 

Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.139, Anderson R.C., et.al., 1994). Την ταυτόχρονη 

ανάπτυξή τους υποδηλώνει εξάλλου κι ο όρος γραµµατισµός  (εκµάθηση γραφής κι 

ανάγνωσης, αλφαβητισµός). Υπάρχουν πλέον ουσιαστικές αποδείξεις που κάνουν σαφή 

τη δυναµική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις δυο αυτές δεξιότητες, επειδή έχει γίνει 



φανερό πως καθεµιά επηρεάζει την άλλη στην αναπτυξιακή της πορεία. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1986, σ. xix, Ferreiro E.& Teberosky A.,1982). Στην πραγµατικότητα, 

προκειµένου να κατανοήσουµε πλήρως την ανάπτυξη του γραπτού λόγου στο παιδί, 

πρέπει να µελετήσουµε και τις δυο διαδικασίες. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, σ. xix).  

          Η ιδέα ότι η ανάγνωση προηγείται της γραφής ή το αντίστροφο είναι µια 

εσφαλµένη αντίληψη. Οι δυο αυτές δεξιότητες συνδέονται άµεσα σε όλες τις όψεις 

τους, ακόµη και στο ζήτηµα της κατανόησης και της εκµάθησής τους. (Γιαννικοπούλου 

Α.,1998, σ. 19). Όταν τα παιδιά γράφουν, διαβάζουν τα κείµενά τους κι έτσι ελέγχουν, 

αλλά και κατανοούν τα γραπτά κείµενα που παράγουν (Τeale W., & Sulzby E., 1986) 

και ταυτόχρονα ανιχνεύουν τις σχέσεις ανάµεσα στους ήχους και τα γράµµατα. 

(Anderson R.C., et.al., 1994). Στην έρευνα όµως γύρω απ� την κατάκτηση της γραφής 

έχει δοθεί πολύ λιγότερη βαρύτητα απ� ότι για την ανάγνωση. Ιδιαίτερα η γραφή στην 

προσχολική ηλικία σχεδόν αγνοήθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Σήµερα πάντως 

αυξάνεται συνεχώς το ερευνητικό ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Στην 

πραγµατικότητα, η έρευνα της πρώιµης ανάπτυξης της γραφής έχει συµβάλει, ώστε να 

τοποθετηθεί σε νέα βάση και η έρευνα της πρώιµης ανάγνωσης. (Τeale W., & Sulzby 

E., 1986, σσ. xvii & xix) 

          Η ικανότητα χρήσης της προφορικής γλώσσας σχετίζεται µε την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής δεξιότητας και τους τρόπους που χρησιµοποιούν τα παιδιά όταν 

γράφουν. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι ανεπτυγµένες δεξιότητες χρήσης του 

προφορικού λόγου διευκολύνουν την κατάκτηση του γραµµατισµού. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1989). Είναι δε εµφανές ότι οι αναπτυσσόµενες αναγνωστικές δεξιότητες 

επηρεάζουν τη γραφή. Οι αναγνωστικές εµπειρίες επηρεάζουν και τον προφορικό λόγο. 

(Ehri L., 1987, Τeale W., & Sulzby E., 1989). Η γραφή µε τη σειρά της βελτιώνει τις 

αναγνωστικές δεξιότητες. Για τα µικρά παιδιά όλες οι όψεις της γλώσσας 

αλληλοεξαρτώνται και καθεµιά ενδυναµώνει την ανάπτυξη της άλλης. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1989). H ανάγνωση αποτελεί µέρος της γενικότερης γλωσσικής ανάπτυξης 

του παιδιού και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται. (Anderson R.C., et.al., 1994, 

σσ.56-57). Ανάγνωση, γραφή, οµιλία και ακρόαση είναι αλληλένδετες δραστηριότητες, 

που αναπτυσσόµενες ταυτόχρονα, οδηγούν στη γνώση της γλώσσας. Πιστεύεται δε, 

πως τα περισσότερα παιδιά που µαθαίνουν να διαβάζουν εύκολα, έχουν έρθει σ� επαφή 

µε τη γραφή από νωρίς κι έχουν πειραµατιστεί µ� αυτήν. (Γιαννικοπούλου Α.,1998, σ. 

139, Βάµβουκας Μ., 1997, σσ.172-173 & 191-193). 



 

2.2.4. H συνειδητοποίηση των λειτουργιών, όπως εξάλλου και της δοµής της  
          γραπτής γλώσσας, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πορείας της  
          κατάκτησης της γραφής και της ανάγνωσης. 
 
          Οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής αναπτύσσονται µέσα σε πραγµατικές 

καταστάσεις, µε δραστηριότητες που αφορούν την καθηµερινή ζωή, (Τeale W., & 

Sulzby E., 1986) όπου η ανάγνωση και η γραφή χρησιµοποιούνται για την επίτευξη 

κάποιων συγκεκριµένων στόχων. (Τeale W., & Sulzby E., 1989, σ.3). Για το λόγο αυτό 

οι λειτουργίες του γραπτού λόγου είναι, όπως και η δοµή του, αναπόσπαστο µέρος της 

κατάκτησης του γραµµατισµού κατά τα πρώτα παιδικά χρόνια. (Τeale W., & Sulzby E., 

1986, σ. xviii). «Η συνειδητοποίηση των λειτουργιών της γραπτής γλώσσας είναι 

πρώτης προτεραιότητας γνώση για το παιδί που προσεγγίζει τη µάθηση της ανάγνωσης 

και της γραφής» (Βάµβουκας Μ., 1991, σ.77) και επιτυγχάνεται µέσα από την 

παρατήρηση της χρήσης του γραπτού λόγου και των σκοπών που εξυπηρετεί. Η 

αντιµετώπιση του γραµµατισµού ως µια σκόπιµη δραστηριότητα είναι σηµαντικό 

στοιχείο γιατί καθιστά τη γνώση του γραπτού λόγου λειτουργική κι όχι µια γνώση που 

απαρτίζεται από µια σειρά αφηρηµένες και µεµονωµένες δεξιότητες. (Τeale W., & 

Sulzby E., 1989, σ.3). 

          Είναι ευνόητο ότι τα παιδιά δεν αντιλαµβάνονται τον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο 

που τον αντιλαµβάνονται οι ενήλικοι. Η Y. Goodman ορίζει τη γραφή και την 

ανάγνωση ως αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το γραπτό λόγο, όταν αυτός που τον 

χρησιµοποιεί (είτε διαβάζοντας είτε γράφοντας) πιστεύει ότι αντλεί νόηµα απ� αυτόν. 

Τα παιδιά αντιλαµβάνονται το γραπτό λόγο και δίνουν ενδείξεις ότι γνωρίζουν πως 

µεταφέρει νοήµατα, όταν π.χ. σαν ανταπόκριση στο σήµα Stop διαβάζουν «πρέπει να 

σταµατήσει το αυτοκίνητο» ή στη λέξη Crest διαβάζουν «οδοντόκρεµα». Πιστεύουν δε, 

ότι έχουν γράψει ένα µήνυµα για τον εαυτό τους ή για τους άλλους, όταν οι γραπτές 

παραγωγές τους µοιάζουν µε βιαστικό γράψιµο ή µε µια σειρά γραµµάτων που έχουν 

παρατηρήσει ότι κάνουν οι ενήλικοι και µάλιστα «διαβάζουν» τα γραπτά τους. Αυτά τα 

παιδιά προφανώς έχουν εµπλακεί σε διαδικασίες ανάγνωσης και γραφής. Τέτοιες 

συµπεριφορές είχαν αγνοηθεί, ως το πρόσφατο παρελθόν, από ερευνητές και 

παιδαγωγούς, οι οποίοι είχαν επικεντρωθεί στη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και 

γραφής. (Goodman Y., 1986, σ.6). 



          Οι υποστηρικτές του αναδυόµενου γραµµατισµού θεωρούν ότι η ικανότητα των 

παιδιών να αντλούν νόηµα από το κείµενο µε τη βοήθεια των συµφραζόµενων και των 

µη λεκτικών πληροφοριών φαίνεται απ� το γεγονός ότι µπορούν να «διαβάζουν» λέξεις 

πριν να είναι ικανά να διαβάζουν µε το συµβατικό τρόπο. (Whitehurst G. & Lonigan C., 

1998). Αποτελέσµατα ερευνών γύρω απ� το γραπτό λόγο του περιβάλλοντος 

υποστηρίζουν την ιδέα ότι η λειτουργία προηγείται της δοµής στη µάθηση της 

ανάγνωσης και ότι η ανάγνωση ξεκινά υποστηριζόµενη από το οικείο πλαίσιο, µέσα 

στο οποίο βρίσκονται τα γραπτά σύµβολα και σταδιακά στηρίζεται περισσότερο στις 

γλωσσικές πληροφορίες. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, σ. xvii).  

          Καθώς τα παιδιά κατακτούν τις δεξιότητες γραφής κι ανάγνωσης συµµετέχοντας 

σε καθηµερινά γεγονότα που τα εµπλέκουν σε δραστηριότητες µε νόηµα, αναπτύσσουν 

τον έλεγχο πάνω στις λειτουργίες και τη δοµή της ανάγνωσης. Ανταποκρίνονται σε 

ονόµατα, λογότυπους και οδηγίες που συναντούν στο περιβάλλον τους (Goodman Y., 

1984, σ. 103) και προσπαθώντας να τα «διαβάσουν» ανακαλύπτουν σιγά σιγά πολλά 

µυστικά του γραπτού λόγου. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.92). Σχεδόν ταυτόχρονα µε 

την αρχική ανακάλυψη ότι ο γραπτός λόγος εκφράζει νοήµατα αρχίζουν να 

αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό. Αναγνωρίζουν ότι η γραπτή γλώσσα ακολουθεί 

συγκεκριµένη δοµή και αρχίζουν να πειραµατίζονται µ� αυτήν. Ήδη γνωρίζουν ότι τα 

περισσότερα πράγµατα στη ζωή τους είναι οργανωµένα µε κάποιο τρόπο κι αρχίζουν να 

ψάχνουν και να πειραµατίζονται µε την οργάνωση και την πολυπλοκότητα του γραπτού 

λόγου. Επιχειρούν συνεχώς να αντλήσουν νόηµα µέσα απ� αυτόν, για να κατανοήσουν 

ή να εκφράσουν νοήµατα, ιδέες ή συναισθήµατα.  

              Αφού τα παιδιά αναπτύσσουν ενεργά τις δικές τους αντιλήψεις και δοµές είναι 

πολύ σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν αυτή τη συνεχή αναζήτηση νοήµατος. 

(Goodman Y., 1986, σ.6). Η θεωρία της ολικής γλώσσας (whole language) που 

βρίσκεται στο ίδιο µήκος κύµατος µε τον αναδυόµενο γραµµατισµό, προσεγγίζει τη 

γλώσσα ως ένα ενιαίο όλο και θεωρεί τον προφορικό και το γραπτό λόγο αναπόσπαστα 

συνδεµένους. ∆εν έχει νόηµα η πορεία απ� το µερικό (φθόγγοι, γράµµατα) στο γενικό 

(προτάσεις, κείµενο). Για το παιδί έχουν νόηµα δραστηριότητες που έχουν κάποια 

σηµασία. Για το λόγο αυτό θεωρείται ουσιαστική η συµµετοχή των άλλων, µη 

γλωσσικών µαθηµάτων, στη γνωριµία µε το γραπτό λόγο. Αναγνωστικές 

δραστηριότητες πρέπει να δίνονται σ� όλους τους τοµείς του Αναλυτικού 

Προγράµµατος. Η εκµάθηση της γλώσσας  είναι ευκολότερη όταν γίνεται µέσα από 



πραγµατικές καταστάσεις. Γι� αυτό προτείνεται η χρήση γραπτών µηνυµάτων του 

περιβάλλοντος γραπτού λόγου. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σσ.25-26). 

          Η παραδοσιακή αντίληψη της κατάκτησης του γραµµατισµού διαφοροποιείται 

στο σηµείο αυτό απ� τις σύγχρονες απόψεις, επειδή υποστηρίζει το ξεκίνηµα απ� τα 

γράµµατα και καταλήγει στο νόηµα. Οι νέες τάσεις που επικρατούν σήµερα στο χώρο 

προτείνουν αντίθετη πορεία ξεκινώντας απ� την κατανόηση των λειτουργιών του 

γραπτού λόγου  για να καταλήξουν στην αποκωδικοποίηση. Το παιδί πρώτα διακρίνει 

τις γνωστές στο οπτικό του πεδίο λέξεις και στη συνέχεια µυείται στα µυστικά  της 

γραφο-φωνηµικής αντιστοιχίας και στην επιτυχηµένη αποκωδικοποίηση. Έτσι τα 

παιδιά συµµετέχουν πλέον σε δραστηριότητες µε νόηµα και σηµασία (π.χ. γράφουν ένα 

γράµµα, προσκλήσεις, ανακοινώσεις, το τέλος µιας ιστορίας κ.λ.π.) ή αξιοποιούν 

καθηµερινά περιστατικά. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σσ.241-242). 

          «Η γραφή και η ανάγνωση κειµένων είναι δυνατή και πριν τη γνώση του 

αλφαβητικού κώδικα. Τα κείµενα αποτελούν τη βασική µονάδα επικοινωνίας. Ο 

γραπτός λόγος συνδέεται έτσι εξαρχής µε τη θεµελιώδη λειτουργία του: την 

επικοινωνία» (Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ. 22). Αναφέρεται από τον 

Α. Παπασταµάτη (1990, σ. 65), ότι σύµφωνα µε τους  Francis, Somerfield, Torde και 

Ward, τα παιδιά σε ηλικία µικρότερη των 6 ετών µαθαίνουν να διαβάζουν ευκολότερα 

αν στηρίζονται στα συµφραζόµενα, στο περιβάλλον του γραπτού µηνύµατος και στο 

νόηµα του κειµένου. Η µέθοδος του συλλαβισµού δεν είναι κατάλληλη για τις µικρές 

ηλικίες. Οι καλύτεροι αναγνώστες, άλλωστε, είναι αυτοί που χρησιµοποιούν την έννοια, 

το νόηµα του κειµένου για ν� αναλύσουν τη λέξη κι όχι όσοι διαβάζουν συλλαβή προς 

συλλαβή. Για το λόγο αυτό, τα αναγνωστικά κείµενα και ιδιαίτερα όσα 

χρησιµοποιούνται σε αρχικό στάδιο εκµάθησης της ανάγνωσης, πρέπει να βασίζονται 

στις άµεσες εµπειρίες των παιδιών και να έχουν νόηµα γι� αυτά. Όταν τα παιδιά 

δουλεύουν πάνω σε κείµενα µε περιεχόµενο ενδιαφέρον, κατακτούν σε βάθος τη 

γνώση. Από πολύ νωρίς, ήδη απ� τα τρία τους χρόνια, µπορούν να επεξεργαστούν ένα 

γράµµα, µια περιγραφή, ένα µήνυµα, δοµώντας το κείµενο σαν πραγµατικοί συγγραφείς 

και γράφοντάς το µε τη βοήθεια του δασκάλου που λειτουργεί ως γραµµατέας. (Curto 

L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.54). 

          Τρεις βασικές αρχές καθόρισαν τη δοµή του πειραµατικού σχεδίου στις 

ερευνητικές προσπάθειες των Ferreiro & Teberosky που επιχείρησε να εξηγήσει την 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών καθώς κατακτούν τη γραφή και την ανάγνωση. 



��Η ανάγνωση δεν είναι απλή αποκρυπτογράφηση του γραπτού λόγου. Για πολλά 

χρόνια η ψυχολογία και η παιδαγωγική είχαν αντιληφθεί τη µάθηση της 

ανάγνωσης ως µηχανισµό που εγκαθιστά αντιστοιχίες ανάµεσα στην προφορική 

και τη γραπτή γλώσσα. Αργότερα κάποιοι ερευνητές άρχισαν να εκφράζουν 

διαφορετικές απόψεις, υποστηρίζοντας ότι η ανάγνωση δεν είναι απλώς η 

αποκωδικοποίηση των γραπτών συµβόλων σε ήχους. 

��Η γραφή δεν είναι η αντιγραφή ενός προτύπου. Όταν η γραφή γίνεται αντιληπτή 

ως δεξιότητα αναπαραγωγής συµβόλων ή ως πρόβληµα απόκτησης κανόνων για 

τη µεταγραφή της προφορικής γλώσσας, αγνοείται πλήρως το γεγονός ότι η 

γραφή είναι διανοητική και ψυχοκινητική ταυτόχρονα εργασία. Ακόµη κι όταν 

είναι απαραίτητη η παρουσία ενός προτύπου, η γραφή δεν είναι παθητική 

αντιγραφή, αλλά ενεργητική ερµηνεία των µοντέλων του κόσµου των ενηλίκων. 

Όταν τα παιδιά αρχίσουν να γράφουν, αν και δε χρησιµοποιούν τους 

συµβατικούς τρόπους γραφής, παράγουν ορατά σηµάδια στο χαρτί και βάζουν 

σε δοκιµασία τις υποθέσεις τους για τη σηµασία της γραφικής αναπαράστασης.  

��Η πρόοδος στην κατάκτηση του γραµµατισµού δεν προκύπτει από την πρόοδο 

στην αποκωδικοποίηση ή την αντιγραφή. Η τρίτη αυτή αρχή είναι συνέπεια των 

δυο προηγούµενων και βασίζεται όχι µόνο σε ένα διαφορετικό ορισµό της 

ανάγνωσης και γραφής, αλλά και σε µια διαφορετική συνολική αντίληψη της 

µαθησιακής πορείας γενικότερα. (Ferreiro E.& Teberosky A., 1982, σσ.20-21 & 

σ.278). 

          Για να κατανοήσουν το γραπτό λόγο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

διαµορφώνουν πολύ καλές υποθέσεις γι� αυτόν (αν και ίσως να µην είναι οι κατάλληλες 

σύµφωνα µε το συµβατικό γραπτό σύστηµα που χρησιµοποιούν οι ενήλικοι), 

αντιµετωπίζουν συγκρούσεις, ψάχνουν για κανονικότητες και συνεχώς συνδέουν τη 

σηµασία µε το γραπτό κείµενο. Όταν όµως φοιτήσουν στο σχολείο αυτή η λογική 

πορεία διακόπτεται, επειδή πρέπει πλέον να ανησυχούν πολύ περισσότερο για άλλες 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν παρά για την ανάγκη να κατανοήσουν το γραπτό 

λόγο. Καλούνται να αποκτήσουν µια σειρά από δεξιότητες, ν� αφήσουν στην άκρη τη 

γνώση και τις ικανότητες να σκέπτονται  γύρω απ� το γραπτό λόγο, που ως τότε έχουν 

αποκτήσει, µέχρι να ανακαλύψουν αργότερα ότι είναι αδύνατον να κατανοήσουν ένα 

κείµενο χωρίς αυτές. Το παραδοσιακό σχολικό πρόγραµµα αγνοεί τη φυσική εξελικτική 

πορεία και προτείνει άµεση εισαγωγή στα µυστήρια του αλφαβητικού κώδικα, 



πιστεύοντας ότι έτσι θα γίνει ευκολότερη η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης. 

Αυτό δυσκολεύει τα παιδιά, που δεν καταλαβαίνουν ότι οι ήχοι των γραµµάτων που 

συναντούν και που συνδέονται µεταξύ τους µε τρόπους που δεν κατανοούν, έχουν 

κάποια σχέση µε τη γλώσσα που ξέρουν. Η πορεία απ� το µερικό στο γενικό, που οι 

δάσκαλοι επιχειρούν να ακολουθήσουν για τη µύηση των παιδιών στη γραπτή γλώσσα, 

ξεκινώντας απ� τα γράµµατα για να καταλήξουν στη σηµασία, θεωρείται εύκολη. Το 

πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι όµως, καθορίζεται απ� τη σκοπιά των αντιλήψεων των 

ενηλίκων και µόνο. (Ferreiro E.& Teberosky A., 1982, σσ.280-281).  

          Η εκµάθηση των γραµµάτων αναβάλλει για πολύ το χειρισµό των κειµένων. Τα 

σχολικά κείµενα, στα οποία περιορίζονται τα παιδιά, παραλείπουν την ουσιαστική 

πλευρά του γραπτού λόγου, την επικοινωνία. Έτσι περιορίζεται µόνο στη χρήση του ως 

εργαλείου για τον εκπαιδευτικό και παύει να επιτελεί τον κύριο ρόλο του, που έχει 

εξάλλου και νόηµα για το παιδί. (Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σσ.72-73). 

          Η αποκωδικοποίηση των γραπτών συµβόλων σε ήχους και η συνένωσή τους σε 

λέξεις είναι διαδικασία που αφορά τα πρώτα στάδια της αναγνωστικής συµπεριφοράς. 

(Βάµβουκας Μ., 1992, σ.10, Whitehurst G. & Lonigan C., 1998, σ.849). Η ανάγνωση 

όµως, ακόµη και σε αρχικό στάδιο είναι µια διαδικασία που κινητοποιείται από την 

αναζήτηση και άντληση νοήµατος (Whitehurst G. & Lonigan C., 1998, σ. 849), από την 

επίγνωση του σκοπού και της λειτουργικής αξίας της. Το παιδί συµµετέχει σ� αυτήν 

επειδή νιώθει την ανάγκη να µπει µ� αυτόν τον τρόπο στο κόσµο των ενηλίκων κι αυτό 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο γι� αυτό. (Βάµβουκας Μ., 1991β, σ. 84).  Έρευνες έχουν δείξει 

ότι και άλλες ικανότητες (π.χ. συντακτικές, σηµασιολογικές) αποκτούν µεγαλύτερη 

σηµασία όταν το παιδί διαβάζει και κατανοεί, παρά όταν απλώς αποκωδικοποιεί τα 

γραπτά σύµβολα σε φωνητικό µήνυµα. (Whitehurst G. & Lonigan C., 1998, σ.850). 

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι Mason και Sinha, 

συνοψίζοντας ένα αριθµό µελετών πρώιµης κατάκτησης του γραµµατισµού είναι ότι ο 

γραµµατισµός περιλαµβάνει µια σύνθετη αναγνωστική πράξη κι όχι απλώς την 

αποκωδικοποίηση. (Brewer J., 1998, σ.122). 

 

2.2.5. Τα  παιδιά  κατακτούν  το  γραπτό  λόγο  συµµετέχοντας  ενεργά  σε  
          καθηµερινές δραστηριότητες, ανταποκρινόµενα στο γραπτό λόγο του  
          κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 
 



          Μεγάλη είναι η έµφαση που έχει δώσει η θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού 

στην ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη µάθηση. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, Stratton 

J., 1996, Teale W., & Sulzby E., 1989). Κυρίως ενδιαφέρεται για τη µαθησιακή πορεία 

και την ενεργή συµµετοχή των παιδιών σ� αυτήν παρά για τις στρατηγικές διδασκαλίας. 

Εξάλλου, αφού η προοπτική αυτή περιλαµβάνει ολόκληρη την ανάπτυξη του παιδιού 

πολλές δραστηριότητες που υποστηρίζουν και προωθούν την ανάπτυξη αυτή είναι 

ουσιαστικά διαφορετικές απ� αυτές που συνήθως υιοθετούνταν. (Γιαννικοπούλου Α., 

1998, Stratton J., 1996).  

          Τα παιδιά µπορούν να κατασκευάσουν τη γνώση µε τη βοήθεια ενός ενήλικου ή 

ενός πιο ενηµερωµένου συνοµήλικου. Η µάθηση εµπεριέχει την ανακάλυψη ή την 

κατασκευή της γνώσης από το παιδί. Στην κονστρουκτιβιστική αυτή πορεία ο ρόλος 

του ενήλικου ποικίλλει από την πλήρη στήριξη ως την ελάχιστη βοήθεια, τη δηµιουργία 

δηλαδή περιβάλλοντος που παρέχει πολλές ευκαιρίες µάθησης. Τα παιδιά 

κατασκευάζουν τη γνώση γύρω απ� το γραπτό λόγο και τη γλώσσα γενικά µε εµπειρίες 

και ανταλλαγές µε νόηµα, µε ενήλικους ή συνοµήλικους του περιβάλλοντός τους. 

(Watkins R., & Bunce B., 1996). Αναζητούν ενεργά τη γνώση και δεν είναι απλά 

πρόθυµα ή απρόθυµα να κατακτήσουν µια συγκεκριµένη δεξιότητα. Το γεγονός αυτό 

έχει αγνοηθεί στο πεδίο µάθησης του γραπτού λόγου από ορισµένους ψυχολόγους, που 

νοιαζόταν να ανακαλύψουν συγκεκριµένες ικανότητες ή να καθορίσουν, συνήθως 

ασαφώς, το επίπεδο της ετοιµότητας. 

          Οι Ferreiro και Teberosky A. (1982) πιστεύουν ακόµη ότι τα παιδιά, σύµφωνα µε 

τη θεωρία του Piaget, µαθαίνουν µε την αναζήτηση της γνώσης, προσπαθώντας από 

µόνα τους να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους και να απαντήσουν σε ερωτήµατα που 

το ίδιο το περιβάλλον, µέσα στο οποίο ζουν, τους θέτει. ∆εν περιµένουν κάποιον να 

τους µεταδώσει τη γνώση. Αντίθετα, µαθαίνουν πρωταρχικά µέσα από τη δική τους 

δράση πάνω στα αντικείµενα, ενώ δοµούν τις δικές τους κατηγορίες σκέψης και 

οργανώνουν τον κόσµο τους. Οι παραπάνω ερευνήτριες θεωρούν ότι τα σκεπτόµενα 

παιδιά διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στη µάθηση του γραπτού λόγου. Κατακτούν τις 

δεξιότητες γραφής κι ανάγνωσης έχοντας ως κίνητρο την εσωτερική τους επιθυµία κι 

όχι επειδή τους επιβάλλεται εξωτερικά. Από πολύ µικρά συνειδητοποιούν τις 

λειτουργίες της γραπτής γλώσσας κι ανακαλύπτουν τρόπους να τη χρησιµοποιούν µέσα 

από την επαφή τους µε το περιβάλλον τους. (Βάµβουκας Μ., 1991β, Γιαννικοπούλου 

Α., 1998).  



          Όπως αναφέρει η L. Μiller (1998, σ. 104), οι Hastle, Vygotsky & Roberts 

συµφωνούν ότι καθώς τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά στην κατάκτηση του 

γραµµατισµού, κατά κάποιο τρόπο ρισκάρουν δοκιµάζοντας τις υποθέσεις που έχουν 

σχηµατίσει σχετικά µε το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους και κάνουν εικασίες 

γύρω από τη σηµασία του. Για να είναι αποδοτική η πορεία προς τη µάθηση θα πρέπει 

το ρίσκο που αναλαµβάνουν να είναι εφικτό και να υποστηρίζονται από ενήλικους. Οι 

ενήλικοι είναι απαραίτητο να παρακολουθούν την πορεία αυτή και να ανταποκρίνονται 

µε τρόπους που την υποστηρίζουν και την προωθούν.  

          Αν και κάθε παιδί κατασκευάζει τις ιδέες του για το γραπτό λόγο εσωτερικά, 

µεγάλη είναι η υποστήριξη που παρέχεται απ� το οικογενειακό και το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα, συµπεριλαµβανοµένων και των αλληλεπιδράσεων 

µε πιο εγγράµµατα άτοµα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία για 

δραστηριότητες  που προωθούν την ανάδυση του γραµµατισµού. Πρόσφατες αλλά και 

παλαιότερες έρευνες βρήκαν κοινά στοιχεία  στο οικογενειακό περιβάλλον παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που ενθαρρύνουν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής: αλληλεπιδράσεις παιδιού-ενήλικου, εξερευνήσεις του ίδιου του παιδιού, 

διαθεσιµότητα βιβλίων και υλικών γραφής, ευκαιρίες για παρακολούθηση άλλων που 

συµµετέχουν σε λειτουργική χρήση ανάγνωσης και γραφής µέσα σε καθηµερινές 

καταστάσεις τέτοιες όπως καταγραφή προϊόντων σε λίστες για ψώνια, διάβασµα 

εφηµερίδας κ.λ.π., παρουσία ενηλίκων που δίνουν αξία στην ανάγνωση και 

αναγνωρίζουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα παιδιά προς την κατεύθυνση 

αυτή είναι σηµαντικές. (Leichter H., 1984, Clark Μ., 1984, Taylor D., 1998, Teale W., 

1986, Stratton J., 1996, Teale W., & Sulzby E., 1989). Από τη σκοπιά του αναδυόµενου 

γραµµατισµού ο ρόλος της οικογένειας και του νηπιαγωγείου αλλάζει και γίνεται 

περισσότερο υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. (Stratton J., 1996). 

          Ο γραµµατισµός και η εκµάθησή του είναι κοινωνικές δραστηριότητες. Όλα τα 

παιδιά ζώντας σ� ένα εγγράµµατο περιβάλλον σαν το δικό µας, έχουν αναρίθµητες 

εµπειρίες γύρω από το γραπτό λόγο πριν καν µπουν στο σχολείο. Τα παιδιά έχουν 

εµπειρίες πρωταρχικά κοινωνικές στα προσχολικά τους χρόνια. Περίπου το 80% των 

δραστηριοτήτων γραφής κι ανάγνωσης που παρατηρήθηκαν από τον Teale στην 

εθνογραφική του µελέτη σχετικά µε τις επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος 

στην ανάπτυξη του γραµµατισµού µικρών παιδιών και περίπου το 90% του χρόνου που 

διατέθηκε σ� αυτές τις δραστηριότητες δεν είχαν ως κίνητρο την εµπλοκή των παιδιών 



µε το γραπτό λόγο. Η ανάγνωση και η γραφή προέκυψαν ως όψεις των καθηµερινών 

δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούσαν οι οικογένειες για να οργανώσουν τη ζωή τους. 

Βρέθηκε µάλιστα ότι τα παιδιά από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα έχουν 

αξιόλογη επαφή µε το γραπτό λόγο, βρίσκονται σε καλό δρόµο και µπορούν να γίνουν 

ικανοί χειριστές του, όταν φοιτήσουν στο σχολείο. (Teale W., 1986) . 

          Οι γνώσεις των παιδιών είτε µεταδίδονται κοινωνικά, είτε δοµούνται αυθόρµητα. 

Η γνώση που προέρχεται απ� το περιβάλλον αναπτύσσεται µέσα απ� την 

αλληλεπίδραση του ατόµου µ� αυτό. Το άτοµο όµως θέτει περιορισµούς µέσα απ� την 

διαδικασία της αφοµοίωσης της γνώσης αυτής. Η παρουσία του περιβάλλοντος είναι 

αδιαµφισβήτητα ουσιαστική, αφού έχουµε να κάνουµε µ� ένα αντικείµενο κυρίως 

πολιτιστικό και κοινωνικό. Πώς µπορεί κανείς να γνωρίσει τα γράµµατα, τη φορά της 

ανάγνωσης, να ανακαλύψει τη φύση των διαφόρων περιεχοµένων των γραπτών 

κειµένων, αν δεν έχει χειριστεί γραπτά κείµενα και δεν έχει γίνει µάρτυρας 

αναγνωστικών συµπεριφορών; Το άτοµο δεν µπορεί να ανακαλύψει από µόνο του 

κάποιες από τις συµβάσεις του γραπτού συστήµατος. Αυτή η γνώση µεταδίδεται 

κοινωνικά απ� αυτούς που τη χρησιµοποιούν και της αποδίδουν αξία. Τα παιδιά 

κατασκευάζουν τις υποθέσεις τους ως αποτέλεσµα εσωτερικής διεργασίας. Το 

περιβάλλον δίνει ευκαιρίες για αναµετρήσεις ανάµεσα στις εσωτερικές υποθέσεις και 

την εξωτερική πραγµατικότητα. Μέσα απ� τις αναµετρήσεις αυτές οι υποθέσεις των 

παιδιών τροποποιούνται, εµπλουτίζονται ή αναθεωρούνται. (Ferreiro E., & Teberosky 

A., 1982 σσ. 268-269). 

          Στην πορεία που ακολουθούν, αρχικά αλληλεπιδρούν µε γεγονότα και τις 

εφαρµογές που εµπλέκουν την ανάγνωση και τη γραφή στο πολιτιστικό τους 

περιβάλλον, αναπτύσσεται η περιέργειά τους και κάνουν εικασίες για τους σκοπούς και 

τη σηµασία του γραπτού λόγου. Ανακαλύπτουν στη συνέχεια, καθώς χρησιµοποιούν τη 

γραπτή γλώσσα και καθώς παρακολουθούν τους άλλους να τη χρησιµοποιούν, ότι έχει 

νόηµα. Καθώς αυτή η γενίκευση αρχίζει να αναπτύσσεται, τα παιδιά αντιλαµβάνονται 

και τη δοµή της από τη σκοπιά τού πώς αυτή οργανώνεται ώστε να έχει νόηµα. 

Αρχίζουν να βρίσκουν σταθερότητα και οργάνωση στη δοµή του γραπτού λόγου στο 

καθηµερινό πλαίσιο της λειτουργικής του χρήσης. Καθώς αυτές οι δυο γενικεύσεις 

αναπτύσσονται, τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι µπορούν να αντλήσουν νόηµα απ� το 

γραπτό λόγο και να τον χρησιµοποιήσουν µόνα τους. Αναπτύσσουν τον έλεγχο 

στρατηγικών κατανόησης και σύνθεσης παρόµοιων µ� αυτές που χρησιµοποιούν στον 



προφορικό τους λόγο, λαµβάνοντας υπόψη τούς διαφορετικούς περιορισµούς δοµής και 

λειτουργίας του γραπτού. Γνωρίζουν καλύτερα τις ανταλλαγές που γίνονται ανάµεσα 

στον αναγνώστη ή το συγγραφέα και το γραπτό κείµενο. Οι τρεις αυτές γενικεύσεις 

καθοδηγούνται και καθοδηγούν ταυτόχρονα  την ανάδυση του γραµµατισµού. 

(Goodman Y., 1984, σσ. 102-103). 

          Συµπερασµατικά, τα παιδιά κατασκευάζουν τη δική τους γνώση µε την ενεργή 

συµµετοχή τους σε καθηµερινές πράξεις µε νόηµα κι όχι µε την απλή µίµηση των 

ενηλίκων ή την αποστήθιση. (Μc Mahon R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 

1998). Αλληλεπιδρούν κοινωνικά µε τους ενήλικους σε πραγµατικές καταστάσεις 

γραφής κι ανάγνωσης, εξερευνούν το γραπτό λόγο και επωφελούνται απ� τον τρόπο που 

τον χρησιµοποιούν οι ενήλικοι και κυρίως οι γονείς τους. (Τeale W., & Sulzby E., 1986, 

Tάνταρος Σ., 1999). Κατακτούν τη γλώσσα περισσότερο µε τη χρήση, παρά µε την 

εξάσκηση στο πώς να τη χρησιµοποιούν. (Μc Mahon R., Richmond M., & Reeves-

Kazelskis C., 1998). 

          Με δυο λόγια, «η ανάπτυξη του γραµµατισµού είναι µια µακρά διαδικασία, που 

έχει τις ρίζες της στην κοινωνική αλληλεπίδραση, µέσα στην οποία τα παιδιά 

γεννήθηκαν». (Μπασλής  Γ., 1998, σ. 5). 

 

 

2.3. Η θεµελίωση του γραµµατισµού 

           

          Ο γραπτός λόγος είναι µια έκφραση της γλώσσας και το κύριο µέσο δια του 

οποίου µπορεί να παρατηρηθεί ο γραµµατισµός. Οι διαφορετικές λειτουργίες που 

εξυπηρετεί ο γραµµατισµός ως συµβολικό σύστηµα και η αξία που του αποδίδουν τα 

µέλη µιας κοινωνίας επηρεάζουν τον τρόπο που τα παιδιά µαθαίνουν τη γραπτή 

γλώσσα η οποία όµως, καθώς δεν παύει να είναι µια µορφή γλώσσας, κατακτάται µε 

τρόπους παρόµοιους µε την προφορική. (Goodman Y., 1986, σσ.1-2).  

          Σύµφωνα µε τη Y. Goodman (1984, σ.103), τα θεµέλια πάνω στα οποία βασίζεται 

η ανάπτυξη του γραµµατισµού είναι οι εµπειρίες, οι απόψεις και οι στάσεις που 

διαµορφώνουν τα παιδιά για την ανάγνωση και τη γραφή, καθώς αλληλεπιδρούν µε τις 

κοινωνικές οµάδες. Η ερευνήτρια µάλιστα υιοθετεί τον όρο «ρίζες του γραµµατισµού» 

επιχειρώντας µε αυτή τη µεταφορά να τονίσει την πολυπλοκότητα των 

αλληλεπιδράσεων των λειτουργιών και των µορφών του γραπτού λόγου, που γνωρίζουν 



τα παιδιά, καθώς αναπτύσσονται. Επεκτεινόµενη η παραπάνω µεταφορά υποδηλώνει 

ότι οι ρίζες αυτές βρίσκονται θαµµένες βαθιά µέσα στο εγγράµµατο περιβάλλον. 

Μπορούν να µελετηθούν στο περιβάλλον το οποίο εκδηλώνονται, αλλά η εξέλιξή και η 

ανάπτυξη τους δεν είναι παρατηρήσιµες σε επιφανειακό επίπεδο. (Goodman Y., 1986, 

σ.2). Το «έδαφος» όπου αναπτύσσονται οι ρίζες του γραµµατισµού επιδρά σηµαντικά 

στην εξέλιξη κάθε παιδιού. Τα συστατικά του περιλαµβάνουν την ποσότητα του 

λειτουργικού γραµµατισµού που συναντούν τα παιδιά στο περιβάλλον τους και την 

ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε αυτόν, όπως είναι οι στάσεις και οι αξίες που 

εκφράζονται για το γραπτό λόγο από τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνικής οµάδας, η 

διαισθητική συνειδητοποίηση της συµβολικής φύσης του προφορικού λόγου και άλλων 

συµβολικών συστηµάτων όπως η µουσική, ο χορός, η τέχνη και ειδικότερα, ο 

προφορικός λόγος που χρησιµοποιούν τα ίδια. (Goodman Y., 1984, σ.103). 

          Καθώς τα παιδιά εξερευνούν το περιβάλλον τους διαµορφώνουν τις δικές τους 

«ρίζες» του γραµµατισµού, που περιλαµβάνουν: 

 

2.3.1. Τη συνειδητοποίηση των µορφών και των λειτουργιών που  
          εξυπηρετούν τα αναγνωστικά γεγονότα. 
 
          Η ανάπτυξη της αντίληψης του γραπτού λόγου σε περιβαλλοντικό πλαίσιο είναι η 

πιο κοινή ρίζα του γραµµατισµού για όλους όσους βρίσκονται σε αρχικό στάδιο 

εκµάθησής του και η περισσότερο αναπτυγµένη στα προσχολικά χρόνια. Σε ένα 

περιβάλλον πλούσιο σε γραπτό λόγο, που είναι διαθέσιµο σήµερα στους περισσότερους 

πολιτισµούς, τα µικρά παιδιά αλληλεπιδρούν, οργανώνουν και αναλύουν νοήµατα της 

ορατής γλώσσας. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή αναπτύσσουν ένα µοντέλο, µια 

άποψη του κόσµου, ένα σχήµα που περιλαµβάνει κανόνες για τα χαρακτηριστικά της 

γραπτής γλώσσας µέσα στο πλαίσιο που χρησιµοποιείται κάθε φορά. (Goodman Y., 

1986, σ.7).  

          Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής καθώς 

συµµετέχουν σε καθηµερινά γεγονότα µε νόηµα. Αναπτύσσουν τον έλεγχο πάνω στις 

λειτουργίες και τις µορφές της ανάγνωσης, ανταποκρινόµενα σε λογότυπους, ονόµατα, 

οδηγίες κ.λ.π. (Βάµβουκας Μ., 1991β, σ.86, Goodman Y., 1986, σ.4). Οι αντιδράσεις 

τους αποδεικνύουν την κατανόηση του νοήµατος των συµβόλων ακόµη κι όταν οι 

διάφορες µορφές λόγου δεν διαβάζονται µε τη συµβατική, αλφαβητική µορφή. Για 



παράδειγµα, ένα σήµα stop µπορεί να αποδοθεί ως «µην πας», «σταµάτα» ή 

«φρενάρισε το αυτοκίνητο», για το παιδί όµως η σηµασία είναι η ίδια. (Goodman Y., 

1984, σ.103).  

          Το ξεκίνηµα της ανάγνωσης, όπως και το ξεκίνηµα της ακρόασης και της 

οµιλίας, λαµβάνει χώρα σε οικείο πλαίσιο. Το περιβάλλον γραπτού λόγου, παρέχει 

παρόµοιες ευκαιρίες για τη µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, όπως η προφορική 

γλώσσα για την κατάκτηση των δεξιοτήτων οµιλίας και ακρόασης. (Goodman Y., 1986, 

σ.7). Εξάλλου, χωρίς ευκαιρίες για επαφή και παρατήρηση των λειτουργικών χρήσεων 

του γραπτού λόγου στο οικείο κοινωνικό πλαίσιο, σκέψη πάνω σ� αυτόν και ενεργή 

συµµετοχή, που οδηγούν στην κατασκευή νοητικών αρχών µέσα από την 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, κανένα παιδί δεν θα µπορούσε να γνωρίσει το 

γραπτό λόγο πριν τη σχολική διδασκαλία. (Teale W., 1982, σ.557, Curto L., Morillo M., 

& Teixido M., 1998, σ.53).  

          Ταυτόχρονα όµως, τα παιδιά παράγουν γλώσσα παίζοντας και γράφοντας σε 

κοµµάτια χαρτιού, στο πάτωµα ή στους τοίχους. Τα γραπτά τους, που θυµίζουν 

βιαστικό γράψιµο ή µοιάζουν µε σειρές γραµµάτων, αποτελούν µια σοβαρή έκφραση 

νοήµατος για κάποιους που µόλις αρχίζουν να µαθαίνουν να γράφουν. (Goodman Y., 

1986, σ.7).  

          Η ικανότητα να διαβάζουν τον έντυπο λόγο που περιέχεται σε βιβλία, περιοδικά 

και εφηµερίδες αναπτύσσεται µε παρόµοιο τρόπο. (Goodman Y., 1984, σ.103, 

Goodman Y., 1986, σ.8). Στη γνώση του είδους αυτού του γραπτού λόγου έχουν 

παρατηρηθεί διαφορές ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Μολονότι τα παιδιά 

που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα αναπτύσσουν ιδέες και γνωρίζουν 

πώς να χειριστούν τα βιβλία, τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης αναπτύσσουν 

µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και γνώσεις που θυµίζουν τη συµβατική γνώση των 

ενηλίκων για το είδος αυτό της ανάγνωσης. (Goodman Y., 1984, σ.103). Η ποικιλία του 

γραπτού λόγου που είναι διαθέσιµος φαίνεται ότι εξαρτάται από την οικογένεια και την 

πολιτιστική κοινότητα. Έτσι, σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις και τις γνώσεις που 

αναπτύσσονται για το γραπτό λόγο του περιβάλλοντος, που φαίνεται να είναι κοινές ή 

τουλάχιστον παρόµοιες για όλα τα παιδιά, η εµπειρία για το γραπτό λόγο των εντύπων 

είναι περισσότερο ιδιόµορφη. (Goodman Y., 1986, σ.8).  

          Κάθε είδος µε το οποίο αλληλεπιδρούν τα παιδιά έχει προφανώς περισσότερες 

από µια λειτουργίες. Τα βιβλία, για παράδειγµα, µπορεί να είναι διασκεδαστικά ή 



µπορεί να διαβάζονται δυνατά από κάποιον µε έναν επίσηµο, ακατανόητο τρόπο. Τα 

παιδιά µαθαίνουν από νωρίς αν και κατά πόσο ο λόγος των εντύπων είναι σηµαντικός 

για την καθηµερινή ζωή. Επισκόπηση σχετικών ερευνών καταλήγει στα παρακάτω 

γενικά συµπεράσµατα για τη συνειδητοποίηση του έντυπου λόγου: 

��Η ικανότητα χειρισµού των βιβλίων φαίνεται να είναι οµοιόµορφη για όλα τα 

παιδιά ανεξαρτήτως ηλικιακής, κοινωνικοοικονοµικής, γλωσσικής ή φυλετικής 

οµάδας. Τα παιδιά γνωρίζουν τον προσανατολισµό ενός βιβλίου, το γεγονός ότι 

περιέχει µια ιστορία ή µια αλληλουχία γεγονότων, που εξελίσσεται σελίδα µε τη 

σελίδα ως το τέλος.  

��Τα παιδιά µαθαίνουν ότι ο γραπτός λόγος µεταφέρει µηνύµατα ανάµεσα στα 3 

και στα 5 χρόνια. Σε µικρότερη ηλικία πιστεύουν ότι σ� ένα βιβλίο, η εικόνα 

είναι αυτή που έχει νόηµα και µεταφέρει µηνύµατα. 

��Η κατανόηση όρων, όπως «διαβάζω», «γράφω», «σελίδα», «βιβλίο», «γράµµα», 

«λέξη» κ.λ.π. γίνεται φανερή από τον τρόπο που ανταποκρίνονται  σε σχετικές 

ερωτήσεις. Σπάνια, βέβαια, περιγράφουν τους όρους αυτούς σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των ενηλίκων και δεν δείχνουν να κατανοούν το συµβατικό τους 

νόηµα. (Goodman Y., 1986, σσ.9-10). 

 

2.3.2. Τη χρήση της προφορικής γλώσσας στη συζήτηση για τη γραπτή. 
 

          Η χρήση της προφορικής γλώσσας στη συζήτηση για τη γραπτή είναι µέρος των 

αναγνωστικών γεγονότων και αντανακλά τις αξίες και τις στάσεις της κοινωνίας προς 

το γραµµατισµό. (Goodman Y., 1984). Η χρήση της ανάγνωσης από την κοινωνία 

προσδιορίζει την αξία που της αποδίδει τελικά το παιδί. (Βάµβουκας Μ., 1991β). Τα 

παιδιά, όπως και άλλα µέλη της κοινωνίας, συζητούν για αναγνωστικά γεγονότα στα 

οποία συµµετέχουν χρησιµοποιώντας λέξεις όπως διαβάζω, γράφω, µολύβι, γράµµα, 

βιβλίο κ.λ.π. και συσχετίζουν τις ιδέες που εκφράζουν προφορικά µε αναγνωστικά 

γεγονότα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές επηρεάζουν τις αναπτυσσόµενες στάσεις και αξίες 

τους για το γραµµατισµό συµπεριλαµβανόµενης και της ικανότητάς τους να µάθουν 

ανάγνωση και γραφή. (Goodman Y., 1984, Goodman Y., 1986).  

          Έτσι, παιδιά µόλις τριών ετών εκφράζουν το φόβο ότι η µάθηση της ανάγνωσης ή 

της γραφής ίσως είναι δύσκολο έργο και µπορεί να κατακτηθεί µόνο στο σχολείο, ενώ 

άλλα είναι πεπεισµένα ότι ήδη ξέρουν να διαβάζουν. Οι στάσεις αυτές φαίνεται ότι 



σχετίζονται µε τις διαφορές ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις. Παιδιά µεσαίας 

κοινωνικής τάξης έχουν την τάση να ανταποκρίνονται µε περισσότερη αυτοπεποίθηση 

στη µάθηση της ανάγνωσης απ� ότι παιδιά χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων. 

(Goodman Y., 1984, σ.104)  

          Τα παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να αντιµετωπίσουν την προφορική γλώσσα 

καθώς χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη γραπτή. Παιδικά τηλεοπτικά προγράµµατα 

και υλικά του εµπορίου για την προσχολική ηλικία τα εξοικειώνουν µε τα γράµµατα και 

τους ήχους τους, αλλά και µε όρους, όπως «λέξη», «αριθµός», «διαβάζω» κ.ο.κ. Μια 

τέτοια έµφαση µοιάζει συχνά µε το επίσηµο διδακτικό πλαίσιο. Παρόλο που δεν 

γνωρίζουν τη συµβατική έννοια των όρων αυτών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τους 

χρησιµοποιούν µέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετέχουν. Κατά 

τη διάρκεια των αναγνωστικών γεγονότων δε, τα οποία έχουν πραγµατικό και 

καθορισµένο σκοπό και συγκεκριµένες λειτουργίες για τα παιδιά, η προφορική γλώσσα 

που χρησιµοποιούν για να µιλήσουν για τη γραπτή αναπτύσσεται και τείνει να µοιάζει 

ολοένα και περισσότερο µε τις συµβατικές µορφές του λόγου.  

 

 

2.3.3. Τη µεταγνωστική και µεταγλωσσική συνείδηση για το γραπτό λόγο. 
 

          Η τρίτη «ρίζα» του γραµµατισµού εστιάζεται στην ικανότητα στην ικανότητα 

των παιδιών να αναλύουν και να εξηγούν την ίδια την εξέλιξη της γλώσσας και να 

συζητούν γι� αυτήν σα να ήταν αντικείµενο µελέτης. (Goodman Y., 1986, σ.11).  

          Η συνειδητή επίγνωση του γραµµατισµού περιλαµβάνει τις λειτουργίες, τις 

µορφές και γενικά το πλαίσιο µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται. Ταυτόχρονα µε τη 

λειτουργική χρήση της γλώσσας και τη συζήτηση για τις εµπειρίες αυτές, τα παιδιά 

γνωρίζουν τη γραπτή γλώσσα µέσα στο περιβάλλον τους, όπου χρησιµοποιείται συχνά 

ως µέσο επικοινωνίας και πρόσκτησης πληροφοριών, δοµούν έννοιες σχετικές µε το 

γραπτό λόγο και σκέπτονται πάνω σ� αυτόν αποκτώντας έτσι µια µεταγλωσσική 

συνείδηση από πολύ νωρίς, πριν την επίσηµη σχολική διδασκαλία. (Βάµβουκας Μ., 

1991β, Goodman Y., 1984). Η συνειδητή αυτή γνώση αναπτύσσεται από κοινού µε τη 

χρήση του γραπτού λόγου.  

          Αν και η Y. Goodman (1984, σ.104 & 1986, σ.11) δεν απορρίπτει τον όρο 

«γλωσσική ή µεταγλωσσική συνείδηση», που αποδίδει τη συνειδητή γνώση για το 



γραπτό λόγο, προτιµά να τον περιορίσει εννοώντας µε αυτόν τις δηλώσεις και τα 

σχόλια των παιδιών που παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την ικανότητά τους να 

αναλύουν τις λειτουργίες του γραπτού λόγου. Τον διακρίνει έτσι από τη διαισθητική 

συνειδητοποίηση του γραπτού λόγου που συχνά είναι φανερή καθώς τα παιδιά τον 

χρησιµοποιούν. Θεωρεί ότι τα παιδιά είναι ικανά να τον χρησιµοποιούν, χωρίς 

απαραίτητα τη συνειδητή γνώση του. Ο περιορισµός αυτός δε σηµαίνει ότι η ανάλυση 

των αντιδράσεων των παιδιών πρέπει να βασίζεται στα πρότυπα των ενηλίκων, αλλά 

ότι οφείλει απλώς να αναζητά ενδείξεις ότι τα παιδιά είναι ικανά να συζητούν για τον 

τρόπο που λειτουργεί η γλώσσα. Πάντως, αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη της συνειδητής 

χρήσης των µορφών και των λειτουργιών της γραπτής γλώσσας αρχίζει από νωρίς, πριν 

τη συστηµατική διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. (Goodman Y., 1984, 

σσ.104-105, Goodman Y., 1986, σ.11).  

          Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν σχετικούς όρους και να κάνουν σχόλια για 

την ανάγνωση και τη γραφή ακόµη κι όταν ο γραπτός λόγος δεν βρίσκεται στο οπτικό 

τους πεδίο. Τα σχόλια αυτά δε φαίνεται να έχουν άµεση σχέση µε το βαθµό 

πολυπλοκότητας της ανάγνωσης και της γραφής τους. Παιδιά που διαβάζουν ακόµη και 

µε τη συµβατική έννοια, είναι πιθανό να επιδεικνύουν µικρότερου βαθµού 

µεταγλωσσική γνώση από άλλα που γνωρίζουν τις λειτουργίες του γραπτού λόγου στο 

περιβάλλον τους, αλλά πιστεύουν ακόµη ότι οι εικόνες είναι αυτές που µεταφέρουν το 

επικοινωνιακό µήνυµα του έντυπου λόγου. Οι µεταγλωσσικές δηλώσεις των παιδιών, 

τέλος, εκφράζουν είτε προσωπικές, είτε συλλογικές αντιλήψεις για το γραπτό λόγο 

ανάλογα µε τις επιρροές του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Έτσι, για παράδειγµα, 

αναγνωρίζουν το πρώτο γράµµα µιας λέξης που είτε συµπίπτει µε το πρώτο γράµµα του 

ονόµατός τους και πιστεύουν ότι η λέξη αναφέρεται σε αυτούς, είτε είναι ίδιο µε το 

πρώτο γράµµα άλλης λέξης, οπότε δηλώνουν ότι γράφει κάτι άλλο που τους είναι 

οικείο. (Goodman Y., 1986, σ.12). 

          Συνοπτικά, οι βασικές όψεις των αρχικών φάσεων της κατάκτησης του 

γραµµατισµού, όπως συνοψίζονται από τον W. Teale (1984, σ.115) είναι: 

 

��Προϋποθέσεις σχετικές µε τις λειτουργίες και τις χρήσεις του γραπτού λόγου, 

που εκτείνονται από τη γενική λειτουργία της µεταφοράς νοηµάτων ως τις 

περισσότερο συγκεκριµένες χρήσεις του, που αφορούν τη διαµεσολάβησή του 

σε καθηµερινές δραστηριότητες. 



��Αντιλήψεις για τα βιβλία, την ανάγνωση και τις µορφές και τη δοµή της ίδιας 

της γλώσσας, που περιλαµβάνουν δεξιότητες απαραίτητες για την επεξεργασία 

του γραπτού λόγου. 

��Στάσεις απέναντι στην ανάγνωση. Σηµαντικές γνωστικές διαστάσεις των 

στάσεων αυτών έχουν άµεση σχέση µε τις αντιλήψεις των παιδιών για τις 

λειτουργίες και τις χρήσεις του γραπτού λόγου και αποτελούν µια κρίσιµη όψη 

του προσανατολισµού των παιδιών προς το γραµµατισµό. 

��Αναγνωστικές στρατηγικές, που συνδέονται στενά µε όλες τις προηγούµενες 

όψεις και αφορούν τους τρόπους προσέγγισης διαφόρων τύπων κειµένων, ώστε 

αυτά να κατανοούνται και τακτικές, όπως του αυτοελέγχου και της πρόβλεψης 

που αναπτύσσουν τα παιδιά ταυτόχρονα µε την κατανόηση της δοµής και τη 

µορφής του γραπτού λόγου.  

          Όλες οι όψεις των πρώιµων σταδίων κατάκτησης του γραµµατισµού είναι 

αλληλοσχετιζόµενες και αναπτύσσονται ταυτόχρονα. (Τeale W., 1984, σ.115). 
 

 

 

2.4. Η ανάπτυξη των αρχών του γραµµατισµού 

     

          Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται βιώνουν πολλαπλές εµπειρίες γραπτού λόγου 

και συµµετέχουν σε αναγνωστικά γεγονότα, παρακινούµενα από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. ∆ιαµορφώνουν έτσι τρεις σηµαντικές αρχές: τις σηµασιολογικές ή 

συσχετιστικές, τις λειτουργικές και τις γλωσσικές. 

α. Οι σηµασιολογικές ή συσχετιστικές αρχές είναι η κατανόηση των τρόπων µε τους 

οποίους το νόηµα καθώς και η προφορική γλώσσα αντιπροσωπεύονται στο γραπτό 

λόγο και των τρόπων που προφορική και γραπτή γλώσσα αλληλοσχετίζονται για να 

αντιπροσωπεύσουν νοήµατα. Μαθαίνουν να συσχετίζουν το γραπτό λόγο µε το νόηµα 

που εµπεριέχει και, όπου είναι απαραίτητο, µε τον προφορικό λόγο. Αναπτύσσουν τη 

γνώση ότι ορισµένα τµήµατά της γραπτής γλώσσας, όπως οι λέξεις, τα γράµµατα, αλλά 

και οι ιδέες, οι εικόνες, τα σήµατα, τα σύµβολα κ.λ.π., αντιπροσωπεύουν νοήµατα και 

ανακαλύπτουν τις σχέσεις ανάµεσα στη γραφή και τα αντικείµενα που αντιπροσωπεύει, 

τον προφορικό λόγο και την ορθογραφία.  

          Οι συσχετιστικές αυτές αρχές παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις. Ερευνητικά 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά µπορούν να αναπαραστήσουν προσωπικές τους 



εµπειρίες καθώς χρησιµοποιούν το γραπτό λόγο. Μετά από κάποιο διάστηµα 

αναπτύσσουν τις αλφαβητικές αρχές µέσω των οποίων συσχετίζουν πλέον τον 

προφορικό και το γραπτό λόγο. Η αναπτυσσόµενη συνειδητοποίηση των σχέσεων 

ανάµεσα στο µήκος του γραπτού και τη διάρκεια και των προφορικών παραγωγών των 

παιδιών γίνεται φανερή καθώς τα παιδιά συχνά επιµηκύνουν τον προφορικό τους λόγο 

για να συµβαδίσει µε τη γραφή ή την ανάγνωση. Επιπρόσθετες αποδείξεις της 

ανάπτυξης της συσχετιστικής αρχής παρέχονται από ερευνητές που έχουν συµπεράνει 

ότι τα παιδιά γνωρίζουν το πώς µια ιστορία παρουσιάζεται στα βιβλία, ακολουθώντας 

µια συγκεκριµένη δοµή και µπορούν συχνά να την επαναλάβουν σχεδόν αυτολεξεί, 

αφού τους την έχει διαβάσει κάποιος, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζουν πώς να 

αναπαραστήσουν τη µορφή και το νόηµά της. (Goodman Y., 1984, σσ.105-106, Curto 

L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.47).   

β. Οι λειτουργικές αρχές αφορούν την κατανόηση των σκοπών και της λογικής του 

γραπτού λόγου. (Goodman Y., 1984, σσ.105-107). Ο βαθµός στον οποίο τα 

αναγνωστικά γεγονότα είναι σηµαντικά και σκόπιµα για το παιδί, επηρεάζει την 

ανάπτυξη των λειτουργικών αρχών. Θετικές ή αρνητικές δηλώσεις των ενηλίκων για το 

σχολείο και την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και η ευχαρίστηση ή οι δυσκολίες 

που πηγάζουν από την ανάγνωση και τη γραφή, όπως αυτές γίνονται φανερές από τις 

αντιδράσεις των ενηλίκων, επηρεάζουν επίσης την κατανόηση των λειτουργιών της 

ανάγνωσης και της γραφής. (Βάµβουκας Μ., 1991β, σσ.87&89, Goodman Y., 1984, 

σσ.105&107). 

          Συγκεκριµένες λειτουργικές αρχές που διαµορφώνουν πρώιµα τα παιδιά 

περιλαµβάνουν την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας, τη διεύρυνση της µνήµης,  το µοίρασµα 

πληροφοριών, σχετικά µε τον εαυτό τους και άλλα άτοµα, µε άλλους, αναπαραστάσεις 

πραγµατικών ή φανταστικών γεγονότων και έλεγχο της συµπεριφοράς τους και των 

πληροφοριών που παίρνουν. Για παράδειγµα, τα παιδιά παράγουν ή  αναγνωρίζουν το 

όνοµά τους µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο, αναγνωρίζουν ή αποκαλούν µε ονόµατα 

παραπλήσια µε τα κανονικά τους, καταστήµατα ή προϊόντα. Οι γραπτές τους 

παραγωγές, πριν φοιτήσουν στο σχολείο, εκφράζουν µηνύµατα ή ανησυχίες τους ή 

είναι προσκλήσεις για τα αδέλφια ή τους γονείς τους. Τα παραπάνω ενδεικτικά 

παραδείγµατα αποτελούν πραγµατικές χρήσεις αυθόρµητα δηµιουργηµένου γραπτού 

λόγου.  



          Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των λειτουργικών αρχών είναι φανερή στο παιχνίδι στο 

οποίο συµµετέχουν τα παιδιά πριν φοιτήσουν στο σχολείο. Καθώς παίζουν 

παριστάνοντας διάφορα πρόσωπα, χρησιµοποιούν κατάλληλα την ανάγνωση και τη 

γραφή ανάλογα µε τις δραστηριότητές τους. Η κατανόηση και η πραγµατική χρήση της 

γραπτής γλώσσας εµφανίζεται αναµφίβολα µέσα από το παιχνίδι ανάµεσα στην ηλικία 

των δύο και των έξι ετών.  

γ. Οι γλωσσικές αρχές αφορούν τον τρόπο που είναι οργανωµένος ο γραπτός λόγος 

ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων και των ορθογραφικών, 

γραφοφωνηµατικών, συντακτικών και σηµασιολογικών συστηµάτων της γλώσσας. Οι 

γλωσσικές αρχές βοηθούν τα παιδιά να λύνουν προβλήµατα όπως: πώς είναι 

οργανωµένα τα συστήµατα της γραπτής γλώσσας, πώς αυτή η οργάνωση αλλάζει 

ανάλογα µε τις λειτουργίες και τις σχέσεις της µε άλλα συµβολικά συστήµατα, ποια 

χαρακτηριστικά της γλώσσας είναι σηµαντικότερα σε ορισµένα πλαίσια  και τέλος 

ζητήµατα σταθερότητας του συστήµατος οργάνωσης, δηλαδή ποιοι κανόνες είναι πιο 

αξιόπιστοι και ποιοι λιγότερο χρήσιµοι. Αποδεικνύεται ότι τα παιδιά κάνουν υποθέσεις 

για τα γλωσσικά συστήµατα που είναι απαραίτητα στο γραπτό λόγο. Το ορθογραφικό 

και το γραφοφωνηµατικό σύστηµα είναι καινούρια γι� αυτά, ενώ τα υπόλοιπα 

(φωνολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό) αναπτύσσονται µέσα από τη χρήση του 

προφορικού λόγου και η γνώση για τη διαφορετική λειτουργία τους, υπό τους 

περιορισµούς του γραπτού λόγου, αυξάνει συνεχώς.  

          Τα παιδιά φαίνεται να αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα που πρέπει να λύσει 

κι ένας ενήλικος που ανακαλύπτει το γραπτό λόγο, όπως π.χ. πώς να φτιάξουν τα 

γράµµατα και να οργανώσουν τη γραφή τους. Ζητήµατα αισθητικής είναι εµφανή 

καθώς αµφιταλαντεύονται ανάµεσα στις ζωγραφιές και τη γραφή τους. Τα παιδιά 

εξερευνούν τα παραπάνω προβλήµατα και ανακαλύπτουν λύσεις που δεν είναι πάντα 

σύµφωνες µε το ορθογραφικό σύστηµα της γλώσσας τους.  

          Σταδιακά ανακαλύπτουν και άλλες συµβάσεις του γραπτού λόγου, όπως τα 

σηµεία στίξης. (Goodman Y., 1984, σσ. 105-108). Αποδεικνύεται δε ότι γνωρίζουν κι 

άλλες όψεις του (σηµασιολογικές, συντακτικές, τις διαφορές του απ� τον προφορικό 

λόγο, τις δοµικές ιδιοµορφίες των διαφορετικών ειδών κειµένων) (Curto L., Morillo M., 

& Teixido M., 1998, σ.53, Goodman Y., 1984, σ.108), και αναπτύσσουν τον έλεγχο 

πάνω σε ορισµένες αρχές, τις οποίες στη συνέχεια γενικεύουν. Πιστεύεται ότι ίσως 

υπάρχει µια ιεραρχική αλληλουχία στην ανάπτυξη συγκεκριµένων γλωσσικών αρχών. 



Φαίνεται για παράδειγµα, ότι η ανάπτυξη της συλλαβικής αρχής προηγείται της 

αλφαβητικής.  

          Γενικά, τα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδία δοµούν αρχές που ίσως 

αργότερα απορρίψουν, αρχές που σχετίζονται ενεργά και αλληλεπιδρούν µε άλλες για 

κάποιο χρονικό διάστηµα, ώσπου να συνειδητοποιηθεί η λειτουργία και η χρησιµότητά 

τους και να ταξινοµηθούν ανάλογα. Αναδύονται σε χρόνο και µε τρόπο διαφορετικό για 

το κάθε παιδί, εξαιτίας της ιδιόµορφης φύσης της γραπτής γλώσσας και χωρίς την 

παραδοσιακή διδασκαλία ανάγνωσης.  

          Η ανάπτυξη της γνώσης για το γραπτό λόγο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι 

γενικεύσεις των «ριζών» του γραµµατισµού και η ανάπτυξη των αρχών του, 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, καθώς τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο πάνω στην 

κατανόηση του γραπτού λόγου. Μ� αυτή τη γνώση έρχονται στο σχολείο όπου, πολύ 

συχνά, τίθενται κάτω από το αυστηρό διδακτικό πλαίσιο, το οποίο συνήθως αγνοεί όσα 

ήδη γνωρίζουν και είναι ασύµβατο µε το γνωστικό τους φορτίο. (Goodman Y., 1984, 

σσ. 105&108-109).          

 

 

2.5. Η ψυχογένεση του γραµµατισµού 

 

          Η ψυχογενετική άποψη της κατάκτησης του γραµµατισµού υποστηρίζεται κυρίως 

από τις E. Ferreiro και A. Teberosky, οι οποίες, βασιζόµενες στις πιαζετιανές θέσεις και 

αξιοποιώντας τη θεωρία του Piaget ως γενικότερο ερµηνευτικό πλαίσιο για τη 

διαδικασία κατάκτησης του γραπτού λόγου, πραγµατοποίησαν µακρόχρονες µελέτες 

γύρω από την πορεία που ακολουθεί η σκέψη των παιδιών για την ανάγνωση και τη 

γραφή (Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.27, Ferreiro E., & Teberosky A., 

1982, σ.ix, Ferreiro E., 1985& 1984 & 1986), έχοντας υπόψη τους εκ των προτέρων, ότι 

το παιδί δεν έρχεται για πρώτη φορά αντιµέτωπο µε το γραπτό λόγο όταν φοιτήσει στο 

σχολείο και επιχειρώντας να προχωρήσουν σε αξιολόγηση των γνώσεων του παιδιού 

που υπάρχουν πριν τη σχολική διδασκαλία και της πορείας που ακολουθούν, 

ανεξάρτητα από αυτήν. (Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.27).  

          Οι παραπάνω ερευνήτριες θεωρούν ότι η συζήτηση για τις διδακτικές 

προσεγγίσεις είναι µάταιη αν δεν γνωρίζουµε σε βάθος τη διαδικασία µάθησης που 

ακολουθούν τα παιδιά. Η διάκριση µάθησης και διδακτικών µεθόδων, που είναι 



αναγκαία γι� αυτό το σκοπό, είναι σαφής µέσα στο πιαζετιανό πλαίσιο, το οποίο 

θεωρούν ότι συνεισφέρει στην κατανόηση τού τι συµβαίνει στη σκέψη του παιδιού, 

καθώς τοποθετεί το µαθητή στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας. Η θεωρία του 

Piaget ερµηνεύει τη µάθηση γενικά, σε οποιοδήποτε πεδίο κι αν αναφέρεται, η οποία 

µάλιστα είναι αποτέλεσµα της δραστηριότητας του ίδιου του ατόµου κι όχι προϊόν 

διδασκαλίας και δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο σηµείο εκκίνησης. (Ferreiro E., & 

Teberosky A., 1982, σσ.13-15). Ιδιαίτερα για τη γνώση που αφορά το γραπτό λόγο και 

τη θεώρηση του γραπτού συστήµατος ως αντικείµενο γνώσης, η θεωρία είναι 

εξολοκλήρου εφαρµόσιµη και παρέχει το ερµηνευτικό πλαίσιο της όλης διαδικασίας. 

(Ferreiro E., 1985, σ.217). Ως γενικό θεωρητικό πλαίσιο, θεωρούν ότι έχει διευρύνει 

τους ορίζοντές τους σε ότι αφορά το γραµµατισµό. (Ferreiro E., 1986, σ.48). 

Οδηγούµενες από την υπόθεση ότι σε όλες τις γνώσεις εµπλέκεται µια ψυχογενετική 

πορεία, επιχειρούν να ανακαλύψουν τις αρχικές γνωστικές δοµές για το γραπτό λόγο 

και τις διαδικασίες κατάκτησής του, µε άλλα λόγια, το πώς τα παιδιά γίνονται 

αναγνώστες µε την ψυχογενετική έννοια πριν γίνουν αναγνώστες µε τη συµβατική 

έννοια. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, σ.263). 

          Έτσι, µελετώντας δραστηριότητες παραγωγής (γραφή) και ερµηνείας (ανάγνωση) 

των παιδιών (Ferreiro E., 1984, σ.172, Ferreiro E., 1990, σ.13), επιχείρησαν να 

απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως: Πώς γνωρίζουν τα παιδιά το γραπτό λόγο, πώς 

αποφασίζουν τι είναι αναγνώσιµο και τι όχι, πώς µαθαίνουν να συνθέτουν τη γραπτή 

γλώσσα, πώς γνωρίζουν τις µορφές της, ποιες «υποθέσεις» κατασκευάζουν µόνα τους 

και ποιες αποδίδονται στις επιδράσεις των ενηλίκων, πώς διαφοροποιούν ή 

ενσωµατώνουν τα σχέδιο, τις εικόνες, τους αριθµούς, τη γραφή σε σχέση µε το όλο 

γραπτό σύστηµα. Ανακάλυψαν πώς τα µικρά παιδιά, που προέρχονται κυρίως από 

µεσαία και χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, λύνουν τέτοια προβλήµατα (Ferreiro E., & 

Teberosky A., 1982, σ.iix, Goodman Y., 1990α, σσ.5-6) και µε ποια διαδικασία 

οικοδοµούν το δικό τους σύστηµα ανάγνωσης και γραφής. Η διαδικασία µάλιστα αυτή 

θεωρείται κοινή για όλα τα αλφαβητικά συστήµατα ανεξάρτητα από τις διδακτικές 

µεθόδους που υιοθετούνται κατά τη σχολική διδασκαλία, αλλά και πριν απ� αυτήν. 

(Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.27).  

          Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους υποστηρίζουν και διασαφηνίζουν δυο 

σηµεία που αποτελούν βασικούς παράγοντες της ιδέας του αναδυόµενου 

γραµµατισµού, όπως έχει ήδη αναφερθεί:  



    α. Την ενεργή συµµετοχή του παιδιού στη µάθηση του γραπτού λόγου, το οποίο 

προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσµο γύρω του και να απαντήσει στα ερωτήµατα που 

του θέτει και  

    β. τη λογικότητα των στρατηγικών που υιοθετεί για την ανάγνωση και τη γραφή 

παρόλο που οι στρατηγικές αυτές, συχνά, φαντάζουν παράξενες στα µάτια των 

ενηλίκων. (Ferreiro E., 1986, σ.15). 

          Η σχέση προφορικού και γραπτού λόγου δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή από το 

παιδί ακόµα κι αν αυτό αναπτύσσεται µέσα σε περιβάλλον πλούσιο σε γραπτό λόγο. 

Αντίθετα, υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση της σχέσης αυτής, οι οποίες 

υπερνικώνται σταδιακά µέσα από τις «υποθέσεις» που διαµορφώνει. Αναµφίβολα, η 

κατάκτηση του γραµµατισµού πραγµατοποιείται µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά 

οι κοινωνικές πρακτικές και οι πληροφορίες δεν λαµβάνονται παθητικά. 

Μετασχηµατίζονται και αφοµοιώνονται ωσότου κατακτηθούν πλήρως. (Ferreiro E., 

1986, σ.16). Έτσι, για παράδειγµα, τα παιδιά ερµηνεύουν τις αναγνωστικές 

δραστηριότητες που παρατηρούν και τα µηνύµατα που εµπεριέχουν και ακόµα και τις 

λειτουργίες και τους σκοπούς που εξυπηρετούν, µιµούµενα τα µοντέλα που τους 

παρέχονται µε σαφή τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τους τις συγκεκριµένες δράσεις και 

ενδείξεις που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, 

σσ.152-153, Curto L., Morillo M., & Teixido M., 1998, σ.47). Η αυθόρµητη µίµηση δεν 

είναι παθητική αντιγραφή, αλλά προσπάθεια κατανόησης του µοντέλου που µιµούνται 

και οι ενέργειες των ενηλίκων αποτελούν έµµεσα, καθηµερινά πρότυπα, εφόσον βέβαια 

δεν περικλείουν τη σκόπιµη διδασκαλία. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, σ.153). 

          Μέχρι τα τέσσερά τους χρόνια τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη κατανοήσει ότι 

η γραφή δεν είναι µια απλή παράθεση γραµµών και σηµείων, αλλά µια απεικόνιση 

κάποιου αντικειµένου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι την εκλαµβάνουν ως µια 

αναπαράσταση της γλώσσας ή ακόµη περισσότερο ως ένα συµβολισµό των διαφόρων 

όψεων του λόγου (π.χ. των φωνηµάτων). Το πρώτο πρόβληµα που πρέπει να 

αντιµετωπίσουν είναι τι αντιπροσωπεύει ο γραπτός λόγος και ποια είναι η δοµή του 

απεικονιστικού αυτού συστήµατος.  

          Σ� αυτή την ηλικία, η προτιµώµενη µορφή γραφικής αναπαράστασης είναι το 

ιχνογράφηµα. Τα περισσότερα από τα τετράχρονα παιδιά διαχωρίζουν το ιχνογράφηµα 

από τη γραφή. Καθώς επιχειρούν να κατανοήσουν τι παριστάνει η γραφή προσπαθούν 

να εγκαταστήσουν µια διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις γραπτές παραγωγές και τη 



ζωγραφική και κατά παράλληλο τρόπο, ανάµεσα στο κείµενο και την εικόνα.  (Ferreiro 

E., & Teberosky A., 1982, σσ.263-264, Ferreiro E., 1984, σ.155, Curto L., Morillo M., 

& Teixido M., 1998, σ.28). Όταν «διαβάζουν» ένα κείµενο µε εικόνες, η σηµασία των 

εικόνων αποδίδεται στις λέξεις. Τα παιδιά σ� αυτό το επίπεδο δεν µοιράζονται µε τους 

ενήλικους τη γνώση ότι η γραφή είναι γλώσσα αποτυπωµένη σε κάποιο υλικό, γλώσσα 

ορατή και για το λόγο αυτό ταλαντεύονται ανάµεσα σε εικόνα και κείµενο χωρίς να 

διαφοροποιούν την ερµηνεία τους για καθένα από αυτά, ωσότου επιτύχουν να 

εκφράσουν το νόηµα µιας γραφικής αναπαράστασης, ενός µηνύµατος. Η πρώτη σαφής 

ένδειξη διάκρισης ανάµεσα σε εικόνα και κείµενο είναι η παράλειψη των άρθρων, όταν 

προβλέπουν το περιεχόµενο ενός κειµένου και η διατήρησή τους όταν αναφέρονται στις 

εικόνες. Έτσι, για παράδειγµα, ενώ µια εικόνα αναγνωρίζεται ως «µια µπάλα» στο 

κείµενο που τη συνοδεύει αποδίδεται µόνο το όνοµα «µπάλα». Αυτή η σηµαντική 

εξέλιξη στη διαδικασία κατάκτησης του γραπτού λόγου, συνιστά την «ονοµατική 

υπόθεση» (name hypothesis). Η γραφή διατηρεί µόνο µία από τις όψεις µε τις οποίες 

µπορεί να παρασταθεί το αντικείµενο της εικόνας, το όνοµα. Η ονοµατική υπόθεση 

είναι µια ιδιοκατασκευή των παιδιών, η οποία είναι εµφανής ακόµη κι όταν οι εικόνες 

απουσιάζουν και θεωρείται σηµαντική επειδή εκφράζει τη συνειδητοποίηση του 

γεγονότος ότι ο γραπτός λόγος είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αντικειµένων, ο 

οποίος µάλιστα δεν σχετίζεται µε τη µορφή αλλά µε το όνοµά τους.  

          Σε επόµενο επίπεδο, τα παιδιά συσχετίζουν τις ποσοτικοποιήσιµες ιδιότητες των 

αντικειµένων που παριστάνονται µε τις ποσοτικές διαφοροποιήσεις του αντικειµένου 

που τις παριστάνει, δηλαδή του γραπτού. Οι ποσοτικές αυτές διαφορές (π.χ. µήκος και 

αριθµός γραµµών) είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά του κειµένου που αντιλαµβάνονται. 

Η συνειδητοποίηση των ποιοτικών ιδιοτήτων του κειµένου (π.χ. είδος και µορφή 

γραµµάτων) κατακτάται αργότερα, όταν τα παιδιά αναγνωρίζουν κοινωνικά 

µεταβιβαζόµενα γραπτά µοντέλα, όπως π.χ. το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους ή 

ονοµάτων ατόµων που γνωρίζουν κι όταν το νόηµα που αποδίδεται σε συγκεκριµένο 

τµήµα του γραπτού λόγου αποκτήσει µια σταθερότητα.  

          Μόλις κατακτηθεί η διάκριση εικόνας-κειµένου, προκύπτει το ζήτηµα των 

χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται ως αναγνώσιµη µια 

γραπτή απεικόνιση που αποτελείται από ορισµένο αριθµό γραφηµάτων. Η ελάχιστη 

ποσότητα για ένα αναγνώσιµο τµήµα τείνει να είναι τα τρία γραφήµατα. Η υπόθεση 

αυτή, που διαµορφώνεται  από τα ίδια τα παιδιά κι όχι µε την επίδραση εξωγενών 



παραγόντων, είναι η «υπόθεση της ελάχιστης ποσότητας» (minimum-quantity 

hypothesis) και καθορίζει τι είναι αναγνώσιµο και τι όχι. Επιπλέον, η ποικιλοµορφία 

των γραφηµάτων τίθεται ως δεύτερη προϋπόθεση αναγνωσιµότητας των γραπτών 

αναπαραστάσεων. Η ποσότητα και η ποικιλία είναι οι αφηρηµένες ιδιότητες, που 

προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση της ανάγνωσης. Περαιτέρω 

διαφοροποιήσεις αφορούν το διαχωρισµό γραµµάτων-αριθµών και άλλων σηµείων που 

συνοδεύουν τα γράµµατα όπως π.χ. τα σηµεία στίξης. Με άλλα λόγια, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου είναι παρατηρήσιµα από τα παιδιά όταν γίνονται 

απαραίτητες µεταβλητές του γραπτού συστήµατος. 

          Η ποσοτική υπόθεση, που καθορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ο γραπτός 

λόγος και η ονοµατική υπόθεση, που σχετίζεται µε την ερµηνεία των γραπτών 

αναπαραστάσεων, και αναπτύσσεται µέσω της απόδοσης νοήµατος στο γραπτό λόγο 

εναρµονίζονται και συνυπάρχουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στη σκέψη των 

παιδιών, καθώς γνωρίζουν τη γραπτή γλώσσα.  

          Τα παραπάνω ζητήµατα αντιµετωπίζονται απ� τα παιδιά σε ένα επίπεδο ολικής, 

µη αναλυτικής αντιστοιχίας ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο. Σ� ένα 

περισσότερο προχωρηµένο επίπεδο της ανάπτυξης η γραπτή γλώσσα αντιµετωπίζεται 

ως αποτελούµενη από δυο διακριτά µέρη: την άρθρωση/έκφραση και την ερµηνεία του 

γραπτού. Εδώ το πρόβληµα εστιάζεται στο πώς µπορεί να τεµαχιστεί η προφορική 

απόδοση του γραπτού κειµένου, ώστε να ταιριάζει µε τα αντίστοιχα γραπτά τµήµατα. 

Μια από τις λύσεις που ανακαλύπτουν τα παιδιά είναι η συλλαβική κατάτµηση του 

λόγου, η «συλλαβική υπόθεση» (syllabic hypothesis). Από τη στιγµή της διαµόρφωσης 

της συλλαβικής υπόθεσης ο γραπτός λόγος συνδέεται πλέον άµεσα µε τον προφορικό, 

µε ήχους που φέρουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, διαφορετικά απ� αυτά των 

αντικειµένων στα οποία αναφέρονται.  

          Ο χωρισµός σε συλλαβές, ο οποίος είναι ένας από τους πιθανούς τεµαχισµούς του 

λόγου, συγκρούεται διαρκώς µε την υπόθεση της ελάχιστης ποσότητας και τα γραπτά 

µοντέλα που προτείνονται από το περιβάλλον. Η σύγκρουση επιλύεται µόνο µε την 

αναζήτηση µιας ανάλυσης πέρα από τη συλλαβική, δηλαδή τον τεµαχισµό των 

συλλαβών σε µικρότερα τµήµατα ήχου και την προσθήκη περισσότερων γραµµάτων 

από όσα απαιτούνται για τη συλλαβική υπόθεση. Τα παιδιά αµφιταλαντεύονται για 

αρκετά µεγάλο διάστηµα ανάµεσα στα πρότυπα που τους παρέχει το περιβάλλον και τα 

εσωτερικά κριτήρια που επιβάλλει η συλλαβική υπόθεση, ανάµεσα δηλαδή στο 



συλλαβικό και το αλφαβητικό γραπτό σύστηµα διαβάζοντας και γράφοντας µε τρόπους 

που τείνουν να αρχίζουν συλλαβικά και να καταλήγουν αλφαβητικά. Αργότερα, βέβαια, 

έχουν να επιλύσουν προβλήµατα όπως τη σχέση µέρους-όλου, η οποία επιλύεται µόνο 

µε την επίτευξη της σταθερότητας των συγκεκριµένων γραφικών µορφών και ζητήµατα 

που αφορούν την ορθογραφία και την οριοθέτηση των λέξεων. Μόνο εφόσον 

κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εγκαταλείψουν τη συλλαβική 

υπόθεση µπορούν να προχωρήσουν σε φωνητική ανάλυση και µόνο όταν κατακτήσουν 

τους κανόνες παραγωγής του αλφαβητικού γραπτού συστήµατος µπορούν να αρχίσουν 

να αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα της ορθογραφίας. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, 

σσ.261-272).  

          Τα αποτελέσµατα των µακρόχρονων µελετών πάνω στην ψυχογένεση των 

ερµηνευτικών συστηµάτων που δοµούν τα παιδιά προκειµένου να κατανοήσουν την 

αλφαβητική αναπαράσταση της γλώσσας, είναι σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της 

θεωρίας του Piaget, οι οποίες επιδέχονται ερµηνεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

γραµµατισµού. Έτσι σε γενικές γραµµές από τα ερευνητικά ευρήµατα γίνεται σαφές 

ότι: 

��Τα παιδιά αποκτούν νέες συµπεριφορές, αλλά κυρίως νέες γνώσεις κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξής τους και το γραπτό σύστηµα γίνεται ένα αντικείµενο 

γνώσης.  

��Καθώς κατακτούν το γραπτό λόγο, ακολουθούν την ίδια πορεία που 

ακολουθούν και σε άλλες γνωστικές περιοχές, προσπαθώντας να αφοµοιώσουν 

τις πληροφορίες που τους παρέχει το περιβάλλον. Όταν αυτό είναι αδύνατο, 

συχνά τις απορρίπτουν, πειραµατίζονται µε τα αντικείµενα, ανακαλύπτουν τις 

ιδιότητές τους και δοκιµάζουν τις υποθέσεις τους προσπαθώντας να 

κατανοήσουν την πληθώρα των πληροφοριών που συγκεντρώνουν. (Ferreiro E., 

1990, σσ.13-14, Ferreiro E., 1984, σσ.171-172).  

��Σ� αυτή ακριβώς την αναζήτηση της συνοχής οφείλεται η δόµηση των 

ερµηνευτικών συστηµάτων από τα παιδιά, τα οποία αποτελούν τις «θεωρίες των 

παιδιών» για τη φύση και τις λειτουργίες του γραπτού λόγου. Τα ερµηνευτικά 

αυτά συστήµατα είναι αυθεντικές κατασκευές των ίδιων των παιδιών κι όχι 

πιστές αναπαραστάσεις όσων τους έχουν µεταδοθεί από τον περίγυρό τους και 

συχνά φαίνονται παράξενα σύµφωνα µε τον τρόπο σκέψης των ενηλίκων. 



��Όταν νέες πληροφορίες καταστήσουν άκυρα τα υπάρχοντα νοητικά σχήµατα, τα 

παιδιά επιδίδονται στην επίπονη διαδικασία τροποποίησής τους, προκειµένου να 

ενσωµατώσουν τις νέες πληροφορίες και να αναπτύξουν την εσωτερική 

σταθερότητα και συνοχή. (Ferreiro E., 1990, σσ.12-14). Οι γνωστικές 

συγκρούσεις διαδραµατίζουν και στην ανάπτυξη του γραµµατισµού παρόµοιο 

ρόλο µ� αυτό που έχουν σε άλλες γνωστικές περιοχές. (Ferreiro E., 1984, σ.172). 

Κι εφόσον οι συγκρούσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης, η 

ανάπτυξη του γραµµατισµού δεν µπορεί να περιγραφεί ως µια αλληλουχία 

επιτευγµάτων, ως µια απλή, φυσική µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο, 

αλλά ως µια συναρπαστική πορεία µε αρκετές αµφιταλαντεύσεις και πολλά, 

κρίσιµα για την όλη ανάπτυξη, σηµεία. (Ferreiro E., 1986, σ.48).  

 

 

2.6. Η κοινωνική ψυχογένεση του γραµµµατισµού 

 
          Ο γραµµατισµός είναι πολιτιστικό φαινόµενο. Τα παιδιά σε µια εγγράµµατη 

κοινωνία µεγαλώνουν µε την ανάγνωση και τη γραφή ως αναπόσπαστο τµήµα της 

προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής. (Goodman Y., 1986, σ.1, Teale 

W., 1987, σ.67). Ο γραµµατισµός αναπτύσσεται µέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, µε τα παιδιά να εσωτερικεύουν τη δοµή των δραστηριοτήτων που 

συµπεριλαµβάνουν ανάγνωση και γραφή, όχι µε ένα δεκτικό, απλώς, τρόπο αλλά µε µια 

δοµητική διαδικασία, συµµετέχοντας στις δραστηριότητες αυτές ή παρατηρώντας τις 

στον κόσµο γύρω τους. (Teale W., 1982, σ.564, Teale W., 1987, σ.67, Teale W., 1984, 

σ.118).  

          Η φυσιολογική κατάκτηση του γραµµατισµού δεν είναι ζήτηµα µόνο διδασκαλίας 

ή µόνο µάθησης, αλλά είναι ταυτόχρονα θέµα και µάθησης και διδασκαλίας. Από µια 

άποψη βέβαια το παιδί κατασκευάζει τη γνώση. Ταυτόχρονα όµως το κοινωνικό του 

περιβάλλον οργανώνει τις εµπειρίες του και επηρεάζει την εσωτερική γνωστική του 

αναπαράσταση και τις διεργασίες του γραµµατισµού. (Teale W., 1982, Teale W., 1987). 

Εξάλλου, σύµφωνα µε το Vygotsky, όλες οι ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες είναι 

εσωτερικοποιηµένες κοινωνικές σχέσεις (Smith P., 1998, Teale W., 1982, σ.559) και 

στην κατάκτηση του γραµµατισµού ειδικότερα, τα παιδιά εσωτερικοποιούν τις δοµές 



των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στον κόσµο γύρω τους και εµπεριέχουν 

την ανάγνωση και τη γραφή. Το εγγράµµατο περιβάλλον δεν υπάρχει αποκοµµένο απ� 

το παιδί, αλλά δοµείται µέσα από τις αλληλεπιδράσεις του µε τα άτοµα γύρω του. 

(Teale W., 1984, σ.118, Teale W., 1982). Ολόκληρη η πορεία της φυσιολογικής 

ανάπτυξης του γραµµατισµού περιστρέφεται γύρω από τις αναγνωστικές εµπειρίες του 

παιδιού, που διαµεσολαβούνται από εγγράµµατους ενήλικους ή µεγαλύτερα αδέρφια ή 

γεγονότα της καθηµερινής του ζωής.  

          Ο προφορικός λόγος είναι για το µικρό παιδί ένα ακόµη κρίσιµο χαρακτηριστικό, 

που περιβάλλει την ανάγνωση και τη γραφή.  Στα αρχικά τους στάδια η ανάγνωση και η 

γραφή λαµβάνουν χώρα διαψυχολογικά. Στην αλληλεπίδραση, για παράδειγµα, 

ανάµεσα στα εγγράµµατα άτοµα και το παιδί, ο λόγος διευκολύνει τη διαψυχολογική 

διεξαγωγή των αναγνωστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια, 

εσωτερικοποιούµενες, µεταφέρονται στο ενδοψυχολογικό επίπεδο. Καθώς το παιδί 

γίνεται ικανότερο να πραγµατοποιεί τις δραστηριότητες αυτοδύναµα και ο ενήλικος 

αποσύρεται σταδιακά, γίνεται και περισσότερο υπεύθυνο στην ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων αυτών. Η διαδικασία µετάβασης από το διαψυχολογικό στο 

ενδοψυχολογικό επίπεδο προκύπτει σε µαθησιακές καταστάσεις, τις οποίες ο Vygotsky 

όρισε ως τη ζώνη της επόµενης ανάπτυξης. Στις καθηµερινές αλληλεπιδράσεις που 

περιλαµβάνουν ανάγνωση και γραφή, το παιδί εσωτερικοποιεί όψεις των αναγνωστικών 

δραστηριοτήτων στη ζώνη της επόµενης ανάπτυξης και τελικά φτάνει να πραγµατοποιεί 

τις δραστηριότητες αυτές µόνο του. Τα αλληλεπιδραστικά περιστατικά, ως απολύτως 

απαραίτητη προϋπόθεση της κατάκτησης του γραµµατισµού, είναι χρήσιµα µε δυο 

τρόπους: Αφενός, τα γεγονότα αυτά είναι πραγµατικά και φέρνουν το παιδί σ� επαφή µε 

τις λειτουργίες, τις χρήσεις, τις διαδικασίες και τις συµβάσεις του γραπτού λόγου µέσα 

στο κοινωνικό πλαίσιο γενικά και µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ειδικότερα. 

Αφετέρου, η αλληλεπίδραση παιδιού-ενηλίκου είναι παρωθητική. ∆ιασυνδέει τη θετική 

επιρροή µε την ανάγνωση και συνεπώς διατηρεί ή ενδυναµώνει την επιθυµία του 

παιδιού να ασχοληθεί µε τις δραστηριότητες αυτές µόνο του. Στην πράξη, οι δυο αυτές 

όψεις των αναγνωστικών γεγονότων, η αυθεντική και η παρωθητική, δρουν ενισχυτικά 

η µια προς την άλλη.  

          Η ανάπτυξη του γραµµατισµού και ειδικά στις περιπτώσεις που τα παιδιά 

µαθαίνουν να διαβάζουν πριν την επίσηµη διδασκαλία της ανάγνωσης, µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως µια αµοιβαία συγκροτηµένη πορεία. Οι αλληλεπιδράσεις που 



αποτελούν τη βάση της µάθησης της ανάγνωσης και της γραφής είναι ουσιαστικά µια 

πορεία δυο δρόµων, µε το παιδί να επηρεάζει το περιβάλλον του αλλά και το 

περιβάλλον να επηρεάζει το παιδί. Ο γραµµατισµός δεν είναι απλώς µια ατοµική 

ψυχολογική διαδικασία. Αντίθετα, συνδέεται άµεσα µε κοινωνικές και πολιτιστικές 

πρακτικές, των οποίων εξάλλου αποτελεί τµήµα. (Teale W., 1982, σσ.558-568).       

   
 

             2.6.1. Το παιχνίδι 

 

          Το παιχνίδι είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά θετικά στην 

κατάκτηση των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης. (Nielsen D., & Monson D., 1996, 

Jacob Ε., 1984, Brewer J., 1998, Reutzel D., & Wolfersberger  M., 1996). 

           Έρευνες γύρω απ� το ρόλο του παιχνιδιού στην κατάκτηση του γραµµατισµού 

µάς έχουν τροφοδοτήσει µε νέες αντιλήψεις σχετικά µε τον τρόπο που τα παιδιά 

µυούνται στο γραπτό λόγο. Το παιχνίδι αποτελεί το κυριότερο µέρος της ζωής των 

παιδιών και µέσα στα πλαίσιά του κατακτώνται πολλές δεξιότητες. Έχει αποδειχθεί πως 

κατάλληλοι χειρισµοί στο παιχνίδι, που εξελίσσεται µέσα στο περιβάλλον της σχολικής 

τάξης, ενασχόληση µε αναγνωστικά υλικά και υλικά γραφής και θεατρικό παιχνίδι 

µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την ποικιλία της προφορικής γλώσσας που 

χρησιµοποιεί το παιδί και την εµφάνιση συµπεριφορών γραµµατισµού. (Nielsen D., & 

Monson D., 1996)  

          Για να καταλήξει η εµπειρία σε µάθηση, τα παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες να 

εξασκηθούν. Πρέπει να εσωτερικοποιήσουν τις νέες πληροφορίες και να τις 

ενσωµατώσουν κατόπιν στη συµπεριφορά τους. Το παιχνίδι είναι για τα µικρά παιδιά 

ένα εξαιρετικά παραγωγικό πλαίσιο για µάθηση, επειδή καθώς εµπλέκονται εθελοντικά 

σε περίπλοκες συνήθως δραστηριότητες µειώνεται ο κίνδυνος να υποστούν τις 

συνέπειες τυχόν αποτυχίας. Όπως διαπίστωσε η Ε. Jacob σε έρευνά της, που αφορούσε 

τη σχέση ανάµεσα στον πολιτισµό, τις συµπεριφορές και τη γνωστική λειτουργία 

παιδιών στο Πουέρτο Ρίκο, το παιχνίδι συµβάλλει στην ανάπτυξη συµπεριφορών 

γραµµατισµού. Σχεδόν οι µισές από τις δραστηριότητες αυτές προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια παιχνιδιού. Στις περισσότερες δε, τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά εκτελώντας 

µια δραστηριότητα σχετική µε ανάγνωση ή γραφή παρά παρατηρώντας κάποιον άλλον 

να την εκτελεί. Χρησιµοποίησαν µερικές από τις δραστηριότητες για πρακτική 



εξάσκηση των δεξιοτήτων αυτών. Μερικά κορίτσια π.χ. προσποιήθηκαν ότι έγραφαν 

και χρησιµοποιούσαν λίστες για ψώνια, αγόραζαν διάφορα είδη κι έπαιρναν συνταγές 

από γιατρό. Τα παιδιά και κυρίως τα κορίτσια, ανέπτυξαν επίσης κοινωνικές 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε το γραµµατισµό κατά τη διάρκεια συµβολικού 

παιχνιδιού. ∆ιαφορές βρέθηκαν και στο είδος των παιχνιδιών που προτιµούνταν 

ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. (Jacob E., 1984, σσ.73 & σ.82). 

          Το συµβολικό παιχνίδι δίνει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να συνειδητοποιήσουν 

τους σκοπούς που εξυπηρετεί ο γραπτός λόγος µέσα από την ανάληψη ρόλων, που 

σχετίζονται µε καθηµερινά γεγονότα. Τους επιτρέπει ακόµη να αντιληφθούν τη 

συµβολική λειτουργία της γλώσσας, καθώς τα βοηθά να κατανοήσουν τη γραφηµική-

φωνηµατική αντιστοιχία και την αντιστοιχία προφορικού και γραπτού λόγου µε τον ίδιο 

τρόπο που κατανοούν την έννοια του συµβόλου και του συµβολικού ρόλου των 

αντικειµένων που χρησιµοποιούν στο παιχνίδι τους και που γι� αυτά αναπαριστούν κάτι 

άλλο, ή ακόµη και του ίδιου του εαυτού τους, που µπαίνει στη θέση άλλων προσώπων 

της ιστορίας τα οποία αναπαριστούν καθώς παίζουν. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ. 

135). 

          Το συµβολικό παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η προφορική 

γλώσσα που το περιβάλλει είναι καλοί προάγγελοι της πορείας της κατάκτησης του 

γραπτού λόγου. Όταν το περιβάλλον όπου παίζει το παιδί εµπλουτίζεται µε τα ανάλογα 

αναγνωστικά υλικά, η συχνότητα και η διάρκεια των πολύπλοκων συµπεριφορών 

γραµµατισµού που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυθόρµητου, ελεύθερου παιχνιδιού 

αυξάνονται σηµαντικά. (Reutzel D., & Wolfersberger  M., 1996).  Συχνή συµµετοχή σε 

παιχνίδι το βοηθά να αναπτυχθεί ως αναγνώστης. Ιδιαίτερα το παιχνίδι ρόλων 

θεωρείται πολύτιµο εκτός των άλλων και απ� την άποψη ότι µαθαίνει να εστιάζει την 

προσοχή του σ� ένα θέµα για περισσότερο χρόνο. Ανακαλεί επίσης τυχόν προηγούµενες 

αναγνωστικές εµπειρίες και γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να αντλήσει νόηµα από 

ένα κείµενο.  

          Το παιχνίδι που αναπτύσσεται στην τάξη έχει εγγενή αξία. Πολλοί ενήλικοι 

πιστεύουν ότι όταν το παιδί δε συµµετέχει σε παιχνίδια που συµπεριλαµβάνουν 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, τότε δεν επωφελείται. Γεγονός όµως είναι, ότι 

καθώς παίζει αναπτύσσει πολλές κοινωνικοσυναισθηµατικές, διανοητικές και 

σωµατικές ικανότητες. Μαθαίνει να εµµένει σε µια εργασία, να περιµένει τη σειρά του, 

να λύνει προβλήµατα, να εκφράζεται. Αν και η σχέση δεν είναι πάντα φανερή, ιδιαίτερα 



στον αµύητο παρατηρητή,  το παιδί αποκτά  µ� αυτό τον τρόπο πολύτιµες ικανότητες 

για τη µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. (Brewer J., 1998, σσ.125-127). 
 

 

2.6.2. Ο περιβάλλων γραπτός λόγος 

 

          Ο γραπτός λόγος του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο µεγαλώνουν τα παιδιά είναι 

µια από τις όψεις του αναδυόµενου γραµµατισµού που υποστηρίζει την πορεία τους 

στην κατάκτηση της γραπτής γλώσσας, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο. (Miller L., 

1998,  σ.100,  Goodman Υ., 1986, Campbell R., 1998β ).  

          Για να αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ο αγγλικός όρος environmental print 

έχουν προταθεί από διάφορους µελετητές, όροι όπως: �περιβάλλων γραπτός λόγος�, 

�περιβαλλοντικός τύπος�, �κοινωνικά γραπτά�, όροι που δηλώνουν την ποικιλία των 

µορφών µε τις οποίες παρουσιάζεται ο γραπτός λόγος στο οικογενειακό και κοινωνικό  

περιβάλλον. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σσ. 88-89). Ο περιβάλλων γραπτός λόγος 

ορίζεται απ� τους Kuby, Aldridge και Snyder, όπως αναφέρει η L. Miller (1998, σ.100), 

ως «γραπτός λόγος που βρίσκεται στο φυσικό περιβάλλον των παιδιών». Απ� τους 

παραπάνω συγγραφείς αναφέρονται παραδείγµατα, όπως: λογότυποι, πινακίδες, σήµατα 

οδικής κυκλοφορίας, επιγραφές κ.λ.π.  

          Η αναγνώριση του γραπτού λόγου του περιβάλλοντος είναι ένα από τα πρώτα 

σηµάδια της ανάδυσης του γραµµατισµού στα µικρά παιδιά κι ένα σηµαντικό βήµα 

στην συνειδητοποίηση των λειτουργιών της γλώσσας. (Miller L., 1998, σσ.100-101, 

Miller L., 1996, σ.11, Γιανικοπούλου A., 1998, σ.90). Tα παιδιά, ζώντας σ� ένα 

περιβάλλον, όπου η γραπτή γλώσσα συναντάται εξαιρετικά συχνά, ασυναίσθητα 

«αλφαβητίζονται». Τα γραπτά µηνύµατα συναντώνται παντού. Στις πινακίδες, σε 

περιοδικά και βιβλία, στην τηλεόραση, στα περιτυλίγµατα κ.λ.π. και παραµένουν εκεί 

έχοντας σχετικά µεγάλη διάρκεια. Το παιδί µπορεί να τα ανακαλέσει ξανά και ξανά, 

συνειδητοποιώντας ολοένα και περισσότερο τη χρησιµότητά τους και αποκτώντας 

ισχυρή παρώθηση για τη µάθησή τους (Βάµβουκας Μ., 1991β, σσ.86-87), ή µπορεί να 

δοκιµάζει την εγκυρότητα των υποθέσεων που διαµορφώνει για το γραπτό λόγο µέσα 

από τη συνεχή επαφή του µ� αυτά. (Miller L., 1996, σ.13). 

          Ο περιβάλλων γραπτός λόγος, κοινός σε όλα τα παιδιά του δυτικού πολιτισµού, 

αναγνωρίζεται εύκολα. Αναφέρονται απ� την Α. Γιαννικοπούλου (1998, σσ.89-90) 



παραδείγµατα, όπου ερευνητές περιγράφουν πώς τα παιδιά τους σε πολύ πρώιµη ηλικία 

(13 και 18 µηνών) µπόρεσαν να αναγνωρίσουν γράµµατα ή λέξεις στους λογότυπους 

προϊόντων και καταστηµάτων. Στην κλασσική πλέον µελέτη της η Clark (1976) βρήκε 

ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών έµαθε να διαβάζει πριν φοιτήσει στο σχολείο µέσω 

του περιβαλλοντικού τύπου (π.χ. εφηµερίδες, περιοδικά). (Clark M., 1976, 

Γιαννικοπούλου A., 1998, σσ. 89-90). Απ� τα τρία  ή τέσσερα χρόνια τους ήδη τα 

περισσότερα παιδιά που ζουν σε βιοµηχανικές περιοχές έχουν επαφή µε το γραπτό λόγο 

που υπάρχει γύρω τους. Επιπλέον, προσπαθώντας να αντλήσουν νόηµα απ� αυτόν, 

συζητάνε µε τους γονείς τους και άλλους ενήλικους. Υπάρχει σήµερα ένας µεγάλος 

αριθµός µελετών που µας γνωστοποιούν αρκετές λεπτοµέρειες για τις αλληλεπιδράσεις 

παιδιού�ενήλικου καθώς ασχολούνται µε τα γραπτά σύµβολα. (Campbell R., 1998β, 

σσ.79-80). 

          Η ανάπτυξη της γνώσης για το γραπτό λόγο που στηρίζεται στο περιβαλλοντικό 

πλαίσιο είναι το ξεκίνηµα της κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας. Συχνά ούτε τα 

παιδιά ούτε οι γονείς τους συνειδητοποιούν πως η ανάγνωση έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί 

όπως και η ακρόαση, µπορεί να γίνει αντιληπτή µόνο έµµεσα από την παρατήρηση 

άλλων συµπεριφορών. (Goodman Υ., 1986, Taylor D., 1998, Miller L., 1996). 

          Πολλοί εκπαιδευτικοί συµφωνούν ότι µια σηµαντική λειτουργία του γραπτού 

λόγου του περιβάλλοντος είναι ότι βοηθά το παιδί να συµπεριφερθεί ως αναγνώστης 

επιτρέποντας έτσι στους γονείς του και σε άλλους ενήλικους να επαινέσουν τις 

προσπάθειές του. Αυτό ίσως συµβάλλει στη δηµιουργία µιας θετικής στάσης απέναντι 

στην ανάγνωση, εµπεριέχει όπως και την ανάληψη ρίσκου, καθώς δοκιµάζει  τις 

υποθέσεις  του και τις ιδέες του για το γραπτό λόγο. Μ� άλλα λόγια µια σηµαντική 

λειτουργία του περιβάλλοντος γραπτού λόγου στα προσχολικά χρόνια θα µπορούσε να 

θεωρηθεί η λειτουργική χρήση του και η αξία που αποκτά επειδή ενήλικοι, σηµαντικοί 

στη ζωή του παιδιού τον αξιολογούν θετικά. (Miller L., 1998, σ.105, Miller L., 1996, 

σ.14).   

          Στην εκτεταµένη έρευνα που έχει γίνει στο χώρο πολλοί είναι αυτοί που 

καθορίζουν τα στάδια µέσα από τα οποία περνά το παιδί, προκειµένου να µάθει να 

διαβάζει το γραπτό λόγο που βρίσκεται γύρω του. (Kuby P., et.al., 1999). Συχνά 

υιοθετεί πρωτόγονες στρατηγικές αναγνώρισης λέξεων που βασίζονται στο χώρο 

(ενδείξεις εντοπισµού), στη µορφή (αισθητικές ενδείξεις), αλλά και σε απεικονιστικές 

ενδείξεις (αναγνώριση του τύπου και του υλικού συσκευασίας). Στην αρχή στηρίζεται 



σχεδόν αποκλειστικά στα παραπάνω και θεωρεί το γραπτό µήνυµα διευκολυντικό 

στοιχείο αναγνώρισης. Γι� αυτό και διαβάζει ανενόχλητο, ακόµη κι όταν αλλάξει η 

σειρά των γραµµάτων. Σε επόµενο στάδιο αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του γραπτού 

σε σχέση µε τις µη λεκτικές πληροφορίες και ανταποκρίνεται µε τρόπο που απηχεί την 

κατανόηση του νοήµατος, αν και δεν είναι ακόµη σε θέση να αποκωδικοποιήσει τις 

λέξεις. (Valero-Pizon I., 1992,  σ.149). Αναφέρεται από τη Γιαννικοπούλου (1998, 

σ.92), ότι και οι Goodman και Altwerger διαπιστώνουν πως η πορεία που συνήθως 

ακολουθούν τα παιδιά στην ανάγνωσή του ξεκινά µε την «ανάγνωση» του µηνύµατος, 

κυρίως µε τη βοήθεια των µη λεκτικών πληροφοριών, αργότερα το αναγνωρίζουν όταν 

βρίσκεται µόνο του αποκοµµένο απ� το περιβάλλον του και τελικά το διαβάζουν ακόµη 

κι αν είναι γραµµένο µε διαφορετικά στοιχεία και χρώµατα. Ο Teale W. (1987, σ.52) 

αναφέρει ότι οι Kastler, Roser και Hoffman διαπίστωσαν πως η γνώση των λειτουργιών 

και των µορφών του γραπτού λόγου, που εµφανίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

παρουσιάζει µια αυξανόµενη σταθερότητα από την ηλικία των δυο έως την ηλικία των 

πέντε ετών.          

          Βασισµένα σε πολλές έρευνες είναι τα παρακάτω συµπεράσµατα σχετικά µε την 

αντίληψη του περιβάλλοντος γραπτού λόγου: 

��Τουλάχιστον το 60% των τρίχρονων υποκειµένων των ερευνών αυτών µπορούν 

να διαβάσουν περιβάλλοντα γραπτό λόγο, όταν αυτός βρίσκεται µέσα στο 

ανάλογο πλαίσιο (εξωγλωσσικές πληροφορίες όπως εικόνες, χρώµατα κ.λ.π.). 

Στα τέσσερα και πέντε χρόνια, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 80%. 

��Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά δεν θεωρούν αυτή την αλληλεπίδραση 

µε το γραπτό αναγνωστικό γεγονός. Τα ¾ των υποκειµένων  που ρωτήθηκαν 

δήλωσαν ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν, αν και ήταν ικανά να διαβάσουν το 

γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους.  

��Όσο οι εξωγλωσσικές πληροφορίες λιγοστεύουν µειώνεται και το ποσοστό που 

τον διαβάζει. 

��∆εν υπάρχει διαφορά στην ικανότητα ανάγνωσης περιβάλλοντος γραπού λόγου 

ανάµεσα σε παιδιά διαφορετικής εθνικότητας, φυλής, γλώσσας ή γεωγραφικής 

περιοχής. ∆ιαφορές παρατηρήθηκαν µόνο ανάλογα µε τη  χρονολογική ηλικία. 

Το ποσοστό των παιδιών που καταφέρνουν να τον διαβάσουν αυξάνεται όσο 

αυξάνει και η ηλικία. (Goodman Υ., 1986, σσ. 7-8). 



          Γενικά η έρευνα δείχνει καθαρά πως η επαφή µε τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο, 

ακόµη και πριν αρχίσει η φοίτηση στο σχολείο, συµβάλλει στον πρώιµο γραµµατισµό. 

(Kuby P., et.al., 1999, Teale W., 1987, σ.52). Συνεπώς, είναι σηµαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν υπόψη τους τις γνώσεις και ιδέες των παιδιών που 

µπορούν να αξιοποιήσουν στη διδασκαλία. Τα παιδιά π.χ. µπορούν να διαβάζουν 

λογότυπους χωρίς να αναγνωρίζουν γράµµατα. Στη διδασκαλία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να διδαχθούν γράµµατα και λέξεις. Ερευνητικά δεδοµένα 

καταλήγουν στο συµπέρασµα πως τα παιδιά θεωρούν τους εαυτούς τους αναγνώστες 

και εξερευνούν ενεργά το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους όταν αυτός είναι µέρος 

της καθηµερινής διδασκαλίας. (Kuby P., et.al., 1999).  

          H σχέση πάντως της ικανότητας ανάγνωσης του περιβάλλοντος γραπτού λόγου 

και της µετέπειτα επιτυχίας στην ανάγνωση παραµένει αδιευκρίνιστη, σε συχνά δε 

παρουσιάζεται διφορούµενη, καθώς µια µερίδα ερευνητών (Ehri, Masonheimer, Drum, 

Hiebert, Mason) πιστεύει πως αυτό που διαβάζεται στην πραγµατικότητα είναι το 

περιβάλλον του γραπτού κι όχι το ίδιο το γραπτό µήνυµα και θεωρεί απαραίτητες για 

την ανάγνωση άλλες µαθησιακές εµπειρίες (εξοικείωση µε το αλφάβητο και γνώση 

γραµµάτων). (Ehri L., 1987, Teale W., 1987, σ.52). Τα αποτελέσµατα των ερευνών της 

L. Ehri, µάλιστα, υποστηρίζουν ελάχιστα την ύπαρξη µιας τέτοιας σχέσης. (Ehri L., 

1987). Εντούτοις, η πλειοψηφία των µελετών υποστηρίζει και αποδεικνύει τη σηµασία 

ενός πλούσιου σε αναγνωστικά ερεθίσµατα περιβάλλοντος στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης (Teale W., & Sulzby E., 1986, Goodman Υ., 1986,  Campbell R., 1998β,  

Γιαννικοπούλου A., 1998, Βάµβουκας Μ., 1991β, Miller L., 1998, Παπούλια - Τζελέπη 

Π., 1993β, Ferreiro E., & Teberosky A., 1982,  Taylor D., 1998, McMahon R., 

Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 1998) και προτείνει τη δηµιουργία ενός τέτοιου 

περιβάλλοντος στη σχολική τάξη και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος γραπτού 

λόγου µε κατάλληλες δραστηριότητες από την πρώιµη παιδική ηλικία. (Dowhower S., 

& Beagle K., 1998). Ωστόσο, φαίνεται πως η σχέση ανάµεσα σε µια τέτοια γνώση και 

πιο συµβατικές αναγνωστικές δεξιότητες δεν έχει εδραιωθεί. Ενώ η γνώση του γραπτού 

λόγου κατέχει σηµαντικό ρόλο στο ξεκίνηµα του γραµµατισµού, η φύση του ρόλου 

αυτού δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. (Teale W., 1987, σσ.52-53). Οι έρευνες όµως των 

δεκαετιών του �70 και του �80 συνέτειναν ώστε να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη 

περαιτέρω διερεύνησης της φύσης του περιβάλλοντος γραπτού λόγου και του ρόλου 

του στην ανάδυση του γραµµατισµού. (Sulzby E., 1991, σ.275). 



 
 

 

2.6.3. Το οικογενειακό περιβάλλον  

 

           Ο σηµαντικός ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της 

γραφής και της ανάγνωσης κατά την προσχολική ηλικία έχει γίνει αντικείµενο πολλών 

ερευνών (Goodman Y., 1986, Teale W., 1986, Taylor D., 1986&1998, Leichter H., 

1984,  Durkin D., 1966, Clark M.,1976&1984&1989, Tobin A., 1981, Weinberger J., 

1998, Spreadbury J., 1998, Davidson R.,& Snow C., 1995, Ortiz W. R.,&McCarty L.L., 

1997, Crain-Thoreson C.,&Dale S. P., 1992, McComic C.,&Mason J., 1986, Carson L., 

1998, Frijers J., Barron R.,&Brunello M., 2000, Payne A., Whitehurst G.,&Angell A., 

1994, Whitehurst G., et. al., 1994) οι οποίες εξετάζουν σε βάθος τα οικογενειακά 

χαρακτηριστικά και τους τρόπους µε τους οποίους η οικογένεια συµβάλλει προς αυτήν 

την κατεύθυνση και επιβεβαιώνουν τη θετική της επίδραση. Πρόσφατα µάλιστα η 

έρευνα προσανατολίστηκε περισσότερο στις ενέργειες των ατόµων του οικογενειακού 

περιβάλλοντος που προωθούν την ανάπτυξη του γραµµατισµού, γεγονός που ενίσχυσε 

την αναγνώριση της σηµαντικής συνεισφοράς της συµµετοχής των εµπλοκής των 

γονέων στη διαδικασία γραµµατισµού των παιδιών τους. (Carson L., 1998, σσ.15-16). 

          Συστηµατική παρατήρηση µικρών παιδιών δείχνει ότι οι αναγνωστικές εµπειρίες 

ξεκινούν από νωρίς µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα παιδιά αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι τα βιβλία µπορεί να είναι πηγή ευχαρίστησης. Τα παιδιά 

απολαµβάνουν τους ήχους και τη ζεστή επαφή µε τα άτοµα που τους διαβάζουν 

ιστορίες. Είναι γνωστό δε, πως συνηθίζουν να µιµούνται τους ενήλικους. Έτσι, είναι 

πολύ πιθανό να µιµηθούν και την αναγνωστική συµπεριφορά τους, αν τους βλέπουν 

συχνά απορροφηµένους στα βιβλία. (Fox S., & Garibaldi Allen V., 1983, σ.159). Στην 

εθνογραφική της µελέτη για τις εµπειρίες γραφής κι ανάγνωσης που παρέχονται µέσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον, η Taylor διαπιστώνει ότι τα παιδιά είναι 

περιτριγυρισµένα από βιβλία και άλλα αναγνωστικά υλικά που χρησιµοποιούν οι γονείς 

τους. ∆ε µένουν όµως στην απλή παρατήρηση των γονιών τους που διαβάζουν, αλλά 

καταπιάνονται µε γνήσιες αναγνωστικές δραστηριότητες, καθώς µοιράζονται µαζί τους 

εµπειρίες χρήσης γραπτού λόγου στις καθηµερινές τους σχέσεις. (Taylor D., 1998, σ. 

32). Συχνά τα παιδιά ανακαλύπτουν τη λειτουργική σηµασία της ανάγνωσης από πολύ 



νωρίς, καθώς επωφελούνται από την ενασχόληση των ενηλίκων µε τα βιβλία ιδιαίτερα 

όταν οι µεγάλοι τους διαβάζουν ιστορίες. Το οικογενειακό περιβάλλον, όπως και το 

ευρύτερο κοινωνικό, παρέχει καθηµερινά πολλές ευκαιρίες στα παιδία να αναπτύξουν 

πρώιµα µια µεταγλωσσική συνείδηση για το γραπτό λόγο, αυξάνοντας έτσι τις 

πιθανότητες, εκτός απ� την πρώιµη µύησή τους στους σκοπούς και τις  λειτουργίες των 

γραπτών κειµένων, να ανακαλύπτουν επίσης πολύ νωρίς την επικοινωνιακή σηµασία 

του εντύπου και να αντιλαµβάνονται την ανάγνωση ως πηγή ευχαρίστησης, 

επικοινωνίας και πρόσκτησης πληροφοριών. (Βάµβουκας Μ., 1991β, Anderson R.C. 

et.al., 1994, σ.59). 

          Η ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά θεωρείται ως η σηµαντικότερη δραστηριότητα 

που αναπτύσσει την απαραίτητη γνώση για την µετέπειτα επιτυχία στην ανάγνωση 

(Durkin D., 1966, Αnderson R.C. et. al., 1994, σ.48, Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.102) 

και σχετίζεται σηµαντικά µ� αυτήν. (Crain-Thoreson C., & Dale P.S., 1992). Οι 

δραστηριότητες ανάγνωσης βιβλίων αποτελούν ένα είδος κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

µέσα από την οποία το παιδί µπορεί να εσωτερικεύσει χαρακτηριστικά και γνώσεις 

απαραίτητες για την ανάγνωση και τη γραφή. Σχεδόν όλες οι αναλύσεις τού τι 

συµβαίνει όταν οι γονείς διαβάζουν στα παιδιά τους ή οι δάσκαλοι στους µαθητές τους 

δείχνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση µέσω της οποίας η ανάγνωση του κειµένου και 

η σηµασία του, που δηµιουργείται κατά τη διάρκειά της, δοµείται µέσα από µια 

συνεργατική συζήτηση-διαπραγµάτευση µεταξύ παιδιού και ενήλικου. Οι ερευνητές 

έχουν αρχίσει να συλλέγουν αποδείξεις που κάνουν πλέον σαφές το γεγονός ότι καθώς 

το παιδί αναπτύσσεται εσωτερικεύει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά των περιστατικών ανάγνωσης βιβλίων κι αυτό συνιστά ίσως µια γενική 

θεωρία για την πορεία που ακολουθεί η ανεπίσηµη ανάπτυξη του γραµµατισµού (Teale 

W., 1984, σ.118).   

          Από τους θερµότερους υποστηρικτές της παραπάνω άποψης είναι, σύµφωνα µε 

τη Γιαννικοπούλου (1998, σσ.102-103), ο Wells ο οποίος φτάνει µάλιστα στο σηµείο να 

υποστηρίζει ότι η µελλοντική επιτυχία των παιδιών στην ανάγνωση επηρεάζεται 

καθοριστικά από το συνολικό αριθµό βιβλίων που τους διάβασαν πριν την είσοδό τους 

στο νηπιαγωγείο. Το κέρδος είναι ακόµη µεγαλύτερο όταν τα παιδιά συµµετέχουν 

ενεργά, συζητούν για το περιεχόµενο των βιβλίων, αναγνωρίζουν γράµµατα και λέξεις 

και µαντεύουν το νόηµα νέων λέξεων. (Anderson R.C. et.al., 1994, σ.48). Εκείνο 

πάντως που µαθαίνεται κυρίως είναι διάφοροι κανόνες για το γραπτό λόγο και πολύ 



λιγότερο η αναγνώριση γραµµάτων ή λέξεων και οι γραφοφωνηµικές αντιστοιχίες. 

(Snow C., & Ninio A., 1986, σ.137). Με την ανάγνωση ιστοριών τα παιδιά συνηθίζουν 

στο ρυθµό και τη δοµή της γραπτής γλώσσας, εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες. Κυρίως όµως, αποδεσµεύουν σταδιακά το 

γραπτό λόγο από το συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο (Γιαννικοπούλου Α., 1998, 

σσ.103-104, Teale W., 1984, σ.120 ) και εξοικειώνονται, σύµφωνα µε το Wells, µε τη 

στοχαστική, αφηρηµένη σκέψη που θα αντιµετωπίσουν αργότερα στη σχολική εργασία. 

(Teale W., 1984, σ.120).  

          Η L. Carson υποστηρίζει ότι οι τύποι αλληλεπιδράσεων γονιών-παιδιού που 

αναδύονται κατά την ανάπτυξη του παιδιού αλλάζουν στην πορεία του χρόνου και 

σχετίζονται µε την ιδέα της «ζώνης της επόµενης ανάπτυξης», επειδή οι γονείς 

«διδάσκουν» τα παιδιά τους όταν βρίσκονται στη ζώνη αυτή και γίνονται λιγότερο 

καθοδηγητικοί όσο το παιδί γίνεται ικανότερο και οι δραστηριότητές του 

αυτονοµούνται. (Carson L., 1998, σ.20).  

          Οι έρευνες της Durkin (1966) σε παιδιά που είχαν µάθει να διαβάζουν πριν 

φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι γονείς και άλλα 

µέλη των οικογενειών των πρώιµων αναγνωστών λειτουργούσαν ως πρότυπα, ως 

παραδείγµατα για µίµηση. ∆ιάβαζαν ιστορίες στα παιδιά τους, αλληλεπιδρούσαν µαζί 

τους και τους παρείχαν αναγνωστικά υλικά και υλικά γραφής. Ο Henderson, 

συνοψίζοντας 43 µελέτες γύρω απ� αυτό το θέµα, βρήκε ότι όλες σχεδόν οι µορφές 

παρέµβασης των γονέων είχαν θετικά αποτελέσµατα στην πρόοδο των παιδιών. 

Εποµένως, υπάρχει ένας αξιόλογος αριθµός ερευνών, κυρίως εθνογραφικών,  που 

υποστηρίζουν τη γονεϊκή εµπλοκή στην κατάκτηση του γραµµατισµού. (Linek W., 

Rasinski T., & Harkins D., 1997). Ως γενικό συµπέρασµα προκύπτει ότι για την 

ανάπτυξη του προσχολικού γραµµατισµού φαίνεται να συνηγορούν τρεις παράγοντες:  

     α. Η ύπαρξη γονέων που συµµετέχουν µε κέφι σε κάθε αναγνωστικό γεγονός µε τα 

παιδιά τους. 

     β. Παιδιά που έχουν τα ίδια την πρωτοβουλία για δραστηριότητες γραµµατισµού ή 

ανταποκρίνονται στις σχετικές πρωτοβουλίες των ενηλίκων. 

     γ. Περιβάλλον στο οποίο τα πλούσια αναγνωστικά ερεθίσµατα είναι µέρος της 

καθηµερινής ζωής. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.80, Miller L., 1996, σ.39).  

          Το συνεχώς αναπτυσσόµενο σώµα των ερευνών αποδεικνύει ότι οι γονείς που 

παρέχουν στα παιδιά τους υλικά, πρότυπα και σηµαντικές αλληλεπιδράσεις, αξιολογούν 



θετικά µ� αυτόν τον τρόπο και προωθούν την κατάκτηση του γραµµατισµού. 

(Dowhower S., & Beagle K., 1998). Πολλές είναι και οι έρευνες που διασαφηνίζουν 

µερικές από τις πολύπλοκες όψεις της µάθησης γραφής κι ανάγνωσης µέσα από τις 

καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών. Από τις µελέτες αυτές αρχίζουµε να διακρίνουµε 

τις µορφές του γραµµατισµού που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις οικογένειες του δυτικού 

κόσµου. Εκείνο που φαίνεται να είναι κοινό γνώρισµα είναι η ποικιλία των τρόπων µε 

τους οποίους η οικογένεια χρησιµοποιεί τη γραφή και την ανάγνωση. (Weinberger J., 

1998, Teale W., 1986).  

          Η Weinberger (1998, σσ.39-52) µας δίνει µια εικόνα τού πώς οι γονείς και όλη η 

οικογένεια συµβάλλουν και διευκολύνουν την πρώιµη µύηση µε την ανάγνωση. Τα 

ευρήµατα προέρχονται από τη µελέτη τρίχρονων παιδιών και των οικογενειών τους σε 

µια πόλη της Βόρειας Αγγλίας. ∆ιαπιστώνει πως όλες οι οικογένειες έχουν εκτεταµένη 

επαφή µε το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους. Σύµφωνα µε τους γονείς η 

εξοικείωση των παιδιών µε ρυθµικά τραγούδια που τους τραγουδούσαν συχνά όταν 

ήταν µικρά ήταν θετικός παράγοντας, αφού η πλειοψηφία των παιδιών µπορούσε να 

διακρίνει λέξεις που οµοιοκαταληκτούσαν από πολύ νωρίς. Υλικά γραφής και 

ζωγραφικής ήταν στη διάθεση όλων των παιδιών αυτής της µελέτης, καθώς και 

παιχνίδια τέτοια, όπως: κάρτες, εικόνες και παζλ µε γράµµατα ή λέξεις, µαγνητικά 

γράµµατα, βιβλία, κόµικς, εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π. Κάποιοι απ� τους γονείς 

δήλωσαν πως τα παιδιά τους έµαθαν να αναγνωρίζουν γράµµατα ή να διαβάζουν λέξεις 

απ� το πρόγραµµα της τηλεόρασης µε τις αγαπηµένες τους εκποµπές. Είχαν δε πολύ 

συχνά την ευκαιρία να παρακολουθούν τους γονείς τους να διαβάζουν για πρακτικούς 

λόγους, για την αναζήτηση πληροφοριών ή για προσωπική ικανοποίηση. Σηµαντικός 

αποδείχτηκε και ο ρόλος των άλλων µελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των αδελφών. 

Στα µισά περίπου παιδιά η ανάγνωση ιστοριών απ� τους γονείς τους άρχισε όταν ήταν 

1-2 χρονών κι αυτό φανερώνει από πόσο νωρίς συµµετέχουν σε αναγνωστικές 

δραστηριότητες.  

          ∆εν είναι µόνο το συνεχώς αυξανόµενο σώµα των ερευνών που παρέχει 

αποδείξεις για τη σηµαντική συµβολή της οικογένειας στην αναγνωστική πρόοδο των 

παιδιών τους, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πλέον 

συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της δικής τους συνδροµής. Έρευνα των P. Hannon & S. 

James καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του 

γραµµατισµού στα παιδιά τους όταν αυτά βρίσκονται στην προσχολική ηλικία, τους 



παρέχουν πλούσια αναγνωστικά υλικά και υλικά γραφής και αφιερώνουν επιπλέον 

πολύ από το χρόνο τους για να συµµετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες µαζί τους. 

(Hannon P., & James S., 1990, Μiller L., 1996, Γιαννικοπούλου Α., 1998). Πρόσφατη 

περιγραφική µελέτη κατέγραψε τη συχνότητα πρακτικών γραµµατισµού σε 20, 

χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, οικογένειες. Η ανάλυση των δεδοµένων 

αποκάλυψε µεγάλη ποικιλία στη συχνότητα και τις µορφές των αναγνωστικών 

γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 20 οικογένειες στη διάρκεια µιας εβδοµάδας 

συνολικά. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν επίσης τους ακόλουθους τύπους σχέσεων 

ανάµεσα στις αναγνωστικές πρακτικές και στην ανάδυση του γραµµατισµού: 

     α. Η κατανόηση των παιδιών για την προθετικότητα του γραπτού λόγου σχετίζεται 

µε τη συχνότητα αναγνωστικών γεγονότων στο σπίτι, µε την βαρύτητα που τα ίδια τους 

αποδίδουν και την εµπλοκή τους µ� αυτά.  

     β. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες όπου τα εγγράµµατα µέλη τους 

διαβάζουν και γράφουν χρησιµοποιώντας το λόγο σε περισσότερο σύνθετα επίπεδα, για 

δική τους ευχαρίστηση, γνωρίζουν περισσότερα για τις αλφαβητικές αρχές και τις 

συγκεκριµένες µορφές του λόγου. 

     γ. Η σκόπιµη ανάµιξη των γονέων στην κατάκτηση του γραµµατισµού από τα παιδιά 

τους ήταν µεγαλύτερη µετά το ξεκίνηµα της επίσηµης σχολικής διδασκαλίας. (Purcell-

Gates V., 1996).  

          Το ενδιαφέρον και η ενασχόληση και των άλλων κοινωνικών τάξεων, εκτός της 

αστικής, επιβεβαιώνουν και άλλα ερευνητικά δεδοµένα. (Taylor D., 1998, 

Γιαννικοπούλου Α., 1998). Ο W. Teale (1986, σσ.192-193) αναφέρει ότι σε µια σχετικά 

πρόσφατη µετα-ανάλυση διακοσίων περίπου µελετών που αφορούσαν τη σχέση 

κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και ακαδηµαϊκής επιτυχίας των παιδιών, που 

πραγµατοποίησε ο White, διαπιστώθηκε ότι όταν µονάδα ανάλυσης είναι το άτοµο, η 

συνάφεια ανάµεσα στα µέτρα κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και ακαδηµαϊκής 

επιτυχίας είναι σχετικά ασθενής. Εκείνο που φαίνεται να προέχει δεν είναι η οικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας ή η επαγγελµατική ενασχόληση του πατέρα, αλλά το 

πολιτιστικό-µορφωτικό κλίµα της οικογένειας και η ακαδηµαϊκή κατάρτιση και η 

πνευµατική καλλιέργεια της µητέρας. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.82).  

          ∆εν υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον ξεχωριστά, ειδικά σχεδιασµένα 

γεγονότα, αλλά δραστηριότητες που είναι αναπόσπαστα συνδεµένες µε την καθηµερινή 

ζωή. Έχουν νόηµα και σκοπό ακριβώς επειδή είναι σηµαντικό µέρος των καθηµερινών 



εµπειριών. (Weinberger J., 1998). Η Leichter (1984, σσ.39-40) περιγράφοντας τα 

ευρήµατα και τις µεθόδους µιας σειράς εργασιών που µελέτησαν τις οικογένειες και το 

φυσικό τους περιβάλλον κατέληξε στο γενικό συµπέρασµα ότι η εκπαίδευση των 

παιδιών που εξελίσσεται ως φυσική διαδικασία µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον δεν 

θα πρέπει να αξιολογείται µε βάση τις πρακτικές που ακολουθεί  και τα αποτελέσµατα 

που επιτυγχάνει το σχολείο. Επιχειρεί δε να οµαδοποιήσει σε τρεις ευρείες κατηγορίες 

τις αντιλήψεις και τους τρόπους µε τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον καθορίζει 

τις εµπειρίες του παιδιού µε την ανάγνωση και τη γραφή:   

��Τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος της οικογένειας, που αναφέρονται  στο 

εκπαιδευτικό και οικονοµικό επίπεδο και την παρακίνηση που παρέχεται από τη 

διάταξη  του φυσικού  περιβάλλοντος της οικογένειας.  

��Τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, που αφορά 

τις  διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε τους γονείς, τα αδέλφια και 

άλλους ενηλίκους της οικογένειας, όπως ανεπίσηµες διορθώσεις, επεξηγήσεις 

κ.λ.π. που ανατροφοδοτούν τις εµπειρίες του παιδιού µε το γραπτό λόγο και  

��Το συναισθηµατικό και παρωθητικό κλίµα της οικογένειας, που αφορά τις 

συναισθηµατικές σχέσεις µέσα στο σπίτι, τις θετικές ή αρνητικές αναµνήσεις 

από εµπειρίες που είχαν οι γονείς µε τη γραφή και την ανάγνωση, καθώς και τις 

φιλοδοξίες τους για τα µέλη της οικογένειάς τους.   

 

2.7. H πρώιµη ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας 

 

          Όταν αναφέρεται κανείς στα πρώιµα στάδια του γραµµατισµού, µια συζήτηση 

που διαχωρίζει την ανάγνωση από τη γραφή φαίνεται άτοπη και ιδιαίτερα όταν η 

ταυτόχρονη ανάπτυξη των δυο δεξιοτήτων αποτελεί θεµελιώδη παραδοχή της θεωρίας 

του αναδυόµενου γραµµατισµού, η οποία µάλιστα υπογραµµίζεται από το σύνολο των 

ερευνητών. (Stratton J., 1996, Γιαννικοπούλου Α., 1998, Τeale W., & Sulzby E., 1986, 

Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, Βάµβουκας Μ., 1997, Miller L., 1996). Είναι όµως 

απαραίτητη η λεπτοµερής εξέταση και η βαθιά κατανόηση της φύσης και της 

λειτουργίας των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και κάτι τέτοιο είναι εφικτό µόνο 

µε την έρευνα σε βάθος όσο το δυνατόν στενότερα οριοθετηµένων περιοχών του 

θέµατος. Η E. Ferreiro (1984, σ.154) αναγνωρίζει το δίληµµα αυτό, όταν αναφέρει ότι ο 

αναπτυξιακός γραµµατισµός δεν µπορεί να γίνει κατανοητός αποµονώνοντας κάποια 



από τις όψεις του, αλλά συγχρόνως φαίνεται τροµερά δύσκολη και µια ταυτόχρονη και 

σε βάθος ανάλυση όλων των µερών που τον απαρτίζουν. Για µεθοδολογικούς λόγους, 

που αφορούν τη συγκεκριµένη µελέτη, αναφερόµαστε σύντοµα στη συνέχεια σε 

απόψεις για την πορεία ανάπτυξης  της αναγνωστικής δεξιότητας και κυρίως για τα 

πρώιµα στάδιά της.  

          Οι Goodman K. και Goodman Y. (1979, σσ.138-145), πιστεύουν ότι τα παιδιά 

µαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν µε τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο που 

µαθαίνουν να µιλούν και να ακροώνται, δηλαδή για λόγους ανάγκης προκειµένου να 

χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας. Η µάθηση της γλώσσας, είτε 

προφορικής είτε γραπτής, έχει ως κίνητρο την ανάγκη τους να κατανοήσουν και να 

γίνουν κατανοητά. Αντίθετα µε τη θέση άλλων ερευνητών, οι Goodman K. και 

Goodman Y. δεν θεωρούν την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας ως ένα 

συνειδητό και σκόπιµο ακαδηµαϊκό επίτευγµα που εξαρτάται από ορισµένες όψεις της 

προφορικής γλώσσας, αλλά, καθώς αντιµετωπίζουν τη γλώσσα ως µια προσωπική και 

κοινωνική επινόηση, πιστεύουν ότι η εκµάθηση του προφορικού και του γραπτού λόγου 

ακολουθούν παρόµοια πορεία. ∆εν απαιτείται από το παιδί να κατέχει εκ των προτέρων 

ένα υψηλό επίπεδο γνώσης των µονάδων και των συστηµάτων του λόγου. Η 

συνειδητοποίηση των χρήσεων του γραπτού λόγου είναι απαραίτητη, ο έλεγχος όµως 

πάνω σ� αυτόν κατακτάται µέσω της συνεχούς ενασχόλησης µε την επικοινωνιακή 

χρήση του. Στην ανάγνωση, όπως και στην ακρόαση, η διαρκής ενασχόληση µε την ίδια 

τη γλώσσα οδηγεί σε αναποτελεσµατική και ανεπαρκή γλωσσική χρήση και 

αποµάκρυνση από το νόηµα που εµπεριέχει.  

          Η ανάγνωση αρχίζει, όταν τα παιδιά ανταποκρίνονται σε γραπτά σύµβολα µε 

νόηµα τα οποία βρίσκονται σε οικείο πλαίσιο. Το ξεκίνηµα της διαδικασίας αυτής µένει 

προφανώς απαρατήρητο την περίοδο εκείνη, όπως εξάλλου κι ο χρόνος έναρξης της 

ακρόασης. Όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολυάριθµες είναι πλέον οι αποδείξεις που 

παρέχονται από τη βιβλιογραφία, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η συνειδητοποίηση του 

γραπτού λόγου αρχίζει πριν την έναρξη της σχολικής διδασκαλίας, αναπτύσσεται δε 

καθώς τα παιδιά κατηγοριοποιούν το µεγάλο αριθµό γραπτών πληροφοριών που τους 

περιβάλλει, οργανώνουν τον κόσµο τους και αντλούν νόηµα απ� αυτόν, διαφοροποιούν 

το γραπτό λόγο από άλλες συµβολικές αναπαραστάσεις και του αποδίδουν νόηµα και 

καθώς τα αφηρηµένα σύµβολα αυτονοµούνται ολοένα και περισσότερο απ� το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο βρίσκονται.  



          Η θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού γραµµατισµού δέχεται ότι η 

κατάκτηση του γραπτού λόγου µπορεί να περιγραφεί µέσα από γενικευµένα στάδια, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι υιοθετεί την ηλικιακή ή οποιαδήποτε άλλη αυστηρή 

οριοθέτησή τους. (Teale W., & Sulzby E., 1986). Έρευνες έχουν δείξει ότι «υπάρχουν 

στάδια µάθησης της γραπτής γλώσσας που παγιώνονται αφού κατακτηθούν». (Valero-

Pizon I., 1992, σ.149).  H φυσική συνέχεια της ανάπτυξης, που συνήθως ακολουθούν τα 

παιδιά, παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο παρατήρησης. Ενδέχεται όµως, αν εφαρµοστεί 

αυστηρά και αποτελέσει τη βάση για εκπαιδευτικές αποφάσεις, να στερήσει το παιδί 

από την παροχή εµπειριών, που θεωρείται ότι ανήκουν σε επόµενο στάδιο και να 

οδηγήσει σε αναµονή για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. (Miller L., 1996, σ.15). 

          H Μason (1980) θεωρεί ότι η πρώιµη αναγνωστική δεξιότητα είναι πιθανόν να 

αναδύεται ακολουθώντας µια συγκεκριµένη ακολουθία επιπέδων. Μια ετήσιας 

διάρκειας µελέτη της σε τετράχρονα παιδιά, την καθοδήγησε να προτείνει τα ακόλουθα 

επίπεδα: 

     α. Γνώση των λειτουργιών του γραπτού λόγου (ικανότητα ανάγνωσης σηµάτων και 

πινακίδων). Στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά αποκτούν τη γνώση ότι ο γραπτός λόγος 

απεικονίζει τον προφορικό και αναπαριστά λέξεις και για το λόγο αυτό έχει νόηµα. 

     β. Γνώση της µορφής του γραπτού λόγου (ικανότητα αναγνώρισης των γραµµάτων). 

Σε δεύτερο επίπεδο τα παιδιά αναγνωρίζουν το όνοµα, τους ήχους και τις λειτουργίες 

των γραµµάτων. 

     γ. Γνώση των συµβάσεων του γραπτού λόγου (ικανότητα συσχετισµού γραµµάτων 

και των αντίστοιχων ήχων τους). Το τρίτο επίπεδο σχετίζεται µε τη γνώση και τη χρήση 

των συµβάσεων του γραπτού λόγου, που εκτείνονται από τις απλούστερες, όπως είναι ο 

χειρισµός βιβλίων, η φορά της ανάγνωσης κ.λ.π. ως τις πιο σύνθετες, που αφορούν τα 

σηµεία στίξης και την ορθογραφία των λέξεων.  

          Καθώς τα παιδιά κατακτούν τα δυο πρώτα επίπεδα, αρχίζουν να χρησιµοποιούν 

συνειδητά τις συµβάσεις του γραπτού λόγου στην πραγµατοποίηση των αναγνωστικών 

τους δραστηριοτήτων. Οι δεξιότητες του τρίτου επιπέδου θεωρούνται καθοριστικής 

σηµασίας για τη σχολική επιτυχία αφενός και αφετέρου συνδέονται άµεσα µε την 

κατάκτηση των δυο άλλων επιπέδων. Σύµφωνα µε την ίδια ερευνήτρια, η οργανωµένη, 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης είναι δυνατόν να µην αποφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα για όσα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς τη γνώση των 

λειτουργιών και της µορφής του γραπτού λόγου. (Mason J., 1980, Kontos S., 1986).  



          Μια φυσική, αναπτυξιακά λογική πορεία συµπέρανε και η Anbar ότι ακολουθεί η 

µάθηση της ανάγνωσης, µελετώντας πρώιµους αναγνώστες προσχολικής ηλικίας. 

∆ιαπίστωσε την ύπαρξη επικαλυπτόµενων επιπέδων ανάπτυξης και κατά τη γνώµη της 

το εύρηµα αυτό παραπέµπει ίσως σε µια γενικότερη τάση που υποδεικνύει την ύπαρξη 

µιας φυσικής πορείας στην ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που ζουν και µεγαλώνουν µέσα σ� ένα εγγράµµατο περιβάλλον. 

Σε γενικές γραµµές στην κοινή πορεία που ακολούθησαν τα υποκείµενα της έρευνάς 

της, µετά από µια προπαρασκευαστική περίοδο κατά την οποία γνώρισαν τα βιβλία και 

το γραπτό λόγο, άρχισαν να αναγνωρίζουν γράµµατα και απέκτησαν ένα οπτικό 

λεξιλόγιο. Στη συνέχεια έµαθαν τους ήχους των γραµµάτων, συµµετείχαν  στην 

ανάγνωση βιβλίων µε τους γονείς τους, άρχισαν να συνδυάζουν τα γράµµατα, να 

φτιάχνουν απλές λέξεις, να διαβάζουν άγνωστες λέξεις και τελικά να διαβάζουν χωρίς 

βοήθεια και να απολαµβάνουν το διάβασµα. (Anbar A., 1986, σσ.74&78, Miller L., 

1996, σσ.37-38). 

          Αρκετές πρόσφατες αλλά και κάποιες παλιότερες µελέτες σε µικρά παιδιά έχουν 

διεξαχθεί µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και σε καθηµερινές πραγµατικές 

συνθήκες. Με δεδοµένη δε τη δυσκολία που συνεπάγεται η συστηµατική παρατήρηση 

µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σε πολλές από αυτές ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα 

και γονέας. (Miller L., 1996, σ.38). Έτσι, για παράδειγµα, η G. Bissex (1980, σ.167), 

διαπίστωσε ότι ο γιος της διήλθε από τα ίδια περίπου στάδια που κατέγραψε η Αnbar. 

Από τη µίµηση και τις απόπειρες ανάγνωσης µε το γύρισµα των σελίδων κατά την 

ανάγνωση προσφιλών ιστοριών από τις εικόνες, πέρασε στην αναγνώριση λέξεων µε τη 

συνδροµή µη λεκτικών πληροφοριών και κατόπιν στη σύνδεση προφορικών και 

γραπτών λέξεων µε τη χρήση σχέσεων αρχικού και τελικού γράµµατος-ήχου. Στη 

συνέχεια κατέκτησε την αποκωδικοποίηση χρησιµοποιώντας πληρέστερα τις σχέσεις 

ήχου-γράµµατος για να κατανοήσει λέξεις σε σύντοµα κείµενα. Όταν άρχισε να 

αποκωδικοποιεί  µεγαλύτερα κείµενα έκανε πλέον µεγαλύτερη χρήση των λεκτικών 

ενδείξεων.  

          Παρόµοια, βασισµένοι στα συµπεράσµατα πολλών ερευνών, οι C. McCormic & 

J. Mason (1986, σσ.91-92), υποστηρίζουν την ύπαρξη ιεραρχηµένων επιπέδων στην 

πρώιµη κατάκτηση της ανάγνωσης, πράγµα που έχουν, εν µέρει, επαληθεύσει 

ερευνητικά και οι ίδιοι και τα οποία παρουσιάζουν αρκετά µεγάλη αντιστοιχία µε τα 

στάδια που έχουν περιγραφεί από τους υπόλοιπους ερευνητές. Έτσι προτείνουν: 



          1ο επίπεδο: Οι λειτουργίες του γραπτού λόγου: Στο πρώτο επίπεδο η ανάγνωση 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται. 

Συνεπώς, καθώς τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν λέξεις, επικεντρώνονται στο 

νόηµα, δεν αντιλαµβάνονται ότι η ύπαρξη συγκεκριµένου πλαισίου δεν είναι 

απαραίτητη και συχνά δεν αναγνωρίζουν µια οικεία λέξη όταν τη συνάγουν σε νέο 

πλαίσιο. Αν και συχνά µαθαίνουν κάποια γράµµατα, δεν γνωρίζουν πώς να τα 

χρησιµοποιούν για να θυµούνται λέξεις. Αυτό που κυρίως κατακτούν σ� αυτό το 

επίπεδο είναι ο τρόπος µε τον οποίο συσχετίζουν τον προφορικό λόγο µε το γραπτό. Οι 

στρατηγικές τους, πάντως, αναγνώρισης γραπτών λέξεων είναι σχετικά 

αναποτελεσµατικές και συχνά συνδέονται µε ακατάλληλες ενδείξεις.  

          2ο επίπεδο: Η µορφή του γραπτού λόγου: Καθώς τα παιδιά εξοικειώνονται µε τις 

µορφές των γραµµάτων και των λέξεων, παρατηρούν προσεκτικότερα τα δοµικά 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου. Αναδιοργανώνουν τις αντιλήψεις τους για το πώς 

να µαθαίνουν και να θυµούνται τις γραπτές λέξεις και αρχίζουν να χρησιµοποιούν τις 

σχέσεις ήχου-γράµµατος. Σε αυτήν ακριβώς την ακριβέστερη κατανόηση του γραπτού 

λόγου οφείλεται η µάθηση µεγαλύτερου αριθµού γραπτών λέξεων, η εικασία για την 

προφορά µικρών λέξεων και οι απόπειρες ανάγνωσης λέξεων που δεν έχουν 

ξανασυναντήσει. Είναι γνωστό εξάλλου, ότι η συνειδητοποίηση των ενοτήτων του 

λόγου (γραµµάτων, συλλαβών, λέξεων) θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

µάθηση της ανάγνωσης. (Βάµβουκας Μ., 1999β, σ.195).  

          3ο επίπεδο: Συντονισµός µορφής και λειτουργίας του  γραπτού λόγου: Ένα τρίτο 

επίπεδο ανάπτυξης προκύπτει µέσα από εκτεταµένες αναγνωστικές εµπειρίες. Έχει 

διαπιστωθεί ότι τα παιδιά τελικά παρατηρούν την επανάληψη των ήχων και των 

συλλαβών και αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες χειρισµού των ήχων των γραµµάτων 

µέσα στις λέξεις. Η ευκολότερη ανάγνωση των λέξεων συµβάλλει στην επικέντρωση 

της προσοχής ξανά στο νόηµα. Τηρώντας µια πιο ευέλικτη στάση απέναντι στις σχέσεις 

γράµµατος-ήχου, όντας ικανότεροι στην ανάγνωση λέξεων και προβλέποντας 

ευχερέστερα την προφορά νέων λέξεων, µπορούν να παραβλέψουν τις άγνωστες λέξεις 

και να επικεντρωθούν στο νόηµα. Έτσι, στο τρίτο επίπεδο, αποκτούν µια αρκετά 

ακριβή κατανόηση της ανάγνωσης και µπορούν να κάνουν ταχύτερη και µεγαλύτερη 

πρόοδο στην ανάγνωση περισσότερο σύνθετων κειµένων. (McCormic C. & Mason J., 

1986 σσ.92-93). Στην πραγµατικότητα ακόµη κι όταν αρχίσει η συµβατική ανάγνωση 

συνεχίζουν να υπάρχουν χαρακτηριστικά των προηγούµενων επιπέδων. Εξάλλου, η 



ύπαρξη σταδίων πρέπει να νοηθεί µάλλον συσσωρευτικά και πολύ λιγότερο εξελικτικά. 

(Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.237). 

          Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω επίπεδα φαίνεται να βρίσκονται και τα επίπεδα 

µάθησης της ανάγνωσης (προαλφαβητικό, µερικώς αλφαβητικό, πλήρως αλφαβητικό,  

εδραιωµένο αλφαβητικό) που προτείνει η Ehri, όπως αναφέρουν οι Stainthorp R. και 

Hughes D. (1999, σσ.12-15), σε µια απόπειρα να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών καθώς αναπτύσσουν την αναγνωστική δεξιότητα.  

          H διαδοχή, πάντως, των αναπτυξιακών επιπέδων, που προτείνονται από 

διάφορους ερευνητές, δεν θεωρείται ότι ακολουθεί µια αυστηρή εξελικτική ιεραρχία, 

ούτε πιστεύεται ότι για τη µετάβαση σε επόµενο στάδιο είναι απαραίτητη η πλήρης 

κατάκτηση των δεξιοτήτων που περιλαµβάνει το προηγούµενο. Προσφέρει απλώς ένα 

ευρύ πλαίσιο παρατήρησης της πορείας κατάκτησης του γραπτού λόγου στην πρώιµη 

παιδική ηλικία.  (Μiller L., 1996, σ.15). 

          Υιοθετώντας την άποψη του Halliday σχετικά µε τα µοντέλα που κατασκευάζουν 

τα παιδιά για τις λειτουργίες της γλώσσας και εφαρµόζοντας την στο γραπτό λόγο, οι 

K. Goodman και Y. Goodman πιστεύουν ότι η σειρά µε την οποία αντιλαµβάνονται τα 

παιδιά τις λειτουργίες του γραπτού λόγου είναι: εργαλειακή (ικανοποίησης αναγκών), 

κανονιστική (ελέγχου), αλληλεπιδραστική, προσωπική (προσδιορισµού και 

οριοθέτησης του εαυτού), ευρετική/ανακαλυπτική, επινοητική/δηµιουργική και 

πληροφοριακή. Είναι ενδιαφέρον µάλιστα ότι οι τρεις τελευταίες, οι οποίες 

κατακτώνται αργότερα, χρησιµοποιούνται συχνότερα απ� την κοινωνία. Αν αυτό 

πράγµατι συµβαίνει, τότε η προσοχή µας πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς 

χρησιµοποιείται ο γραπτός λόγος στο κοινωνικό µας περιβάλλον, γιατί µέσω αυτής 

ακριβώς της χρήσης κατακτάται από τα παιδιά. Συχνά δε, είναι ευδιάκριτο ένα ρήγµα 

ανάµεσα στη δεξιότητα της ανάγνωσης και τις καθηµερινές χρήσιµες λειτουργίες της 

γλώσσας. Για τα παιδιά που κατακτούν πρώιµα το γραµµατισµό, υπάρχει η πιθανότητα 

να ακολουθήσουν τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις: 

��Της εξέλιξης του φυσικού ξεκινήµατός τους, κερδίζοντας σε ευελιξία και έλεγχο 

των διαδικασιών, καθώς θα διευρύνουν τις λειτουργίες τού γραπτού λόγου που 

έχουν υπό τον έλεγχό τους. 

��Της αποµάκρυνσης από τις λειτουργίες του γραπτού λόγου και την αντίληψη της 

ανάγνωσης ως αναγκαίας, µη λειτουργικής, µη γλωσσικής σχολικής 

δραστηριότητας. 



��Του συνδυασµού της φυσικής µάθησης µε τη σχολική διδασκαλία, επιλέγοντας τα 

στοιχεία εκείνα της διδασκαλίας που διευκολύνουν τη µάθηση. 

��Της επιλογής της λειτουργικής χρήσης της ανάγνωσης έξω απ� το σχολείο και της 

ταυτόχρονης ανάπτυξης µιας µη λειτουργικής, σχολικής συµπεριφοράς, που 

ικανοποιεί όµως τις σχολικές απαιτήσεις.  

          Το κλειδί για την υιοθέτηση κάποιας από τις παραπάνω στάσεις και 

συµπεριφορές είναι η αντίληψη του ίδιου του αναγνώστη για τις λειτουργίες της 

ανάγνωσης, ο βαθµός στον οποίο η ανάγνωση είναι λειτουργική για το συγκεκριµένο 

πολιτιστικό πλαίσιο, ο βαθµός στον οποίο η διδασκαλία βασίζεται στη φυσική 

ανάπτυξη και ο βαθµός στον οποίο οι σχολικές εµπειρίες σχετίζονται µε τις 

λειτουργικές ανάγκες του µαθητή.  

          Το γεγονός ότι οι άνθρωποι µπορούν να κατακτήσουν το γραµµατισµό και κάτω 

από λιγότερο ιδανικές περιστάσεις αποδίδεται κυρίως στην καθολική ανθρώπινη 

ικανότητα απόκτησης και χρησιµοποίησης της γλώσσας και δεν απαλλάσσει τους 

εκπαιδευτικούς από την ευθύνη και τη φροντίδα δηµιουργίας όσο το δυνατόν 

ιδανικότερων συνθηκών. (Goodman K. & Goodman Y., 1979, σσ.139-149).  

 

 

2.8. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

 

          Μια προοπτική για τη µάθηση του γραπτού λόγου, τέτοια όπως του αναδυόµενου 

γραµµατισµού, έχει σηµαντικές εκπαιδευτικές προεκτάσεις, που αφορούν την επαφή 

των παιδιών µε το γραπτό λόγο στην πρώιµη παιδική ηλικία, τις εµπειρίες που 

αποκοµίζουν απ� αυτήν και τη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής. (Teale W., 

& Sulzby E., 1989, σ.5). Η αξία της κατανόησης του είδους των γνώσεων που 

αναπτύσσουν τα παιδιά για την ανάγνωση και τη γραφή έγκειται στη συνειδητοποίηση 

των εµπειριών τους που πρέπει να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, όσους 

εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς ή σχεδιάζουν Αναλυτικά Προγράµµατα και τους 

ερευνητές. (Goodman Y., 1986, σ.13).    

          Εκείνο που προκύπτει κατ� αρχήν, ως αναµενόµενο συµπέρασµα, είναι ότι η 

προσπάθεια καθορισµού του χρόνου έναρξης της διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής 

είναι παράλογη. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται σ� επαφή µε το γραπτό λόγο από νωρίς 

µέσα στο σχολικό πλαίσιο, χωρίς αυτό να παραπέµπει σε µια απλή µετάθεση του 



προγράµµατος τής συστηµατικής διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης σε χαµηλότερες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες.  

          Τα προγράµµατα γραµµατισµού της πρώιµης παιδικής ηλικίας είναι απαραίτητο 

να συµπεριλάβουν θεµελιώδεις λειτουργικές δραστηριότητες µε νόηµα, όπου η 

ανάγνωση και η γραφή εµπλέκονται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι 

σηµαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη δηµιουργία µελών της εγγράµµατης οµάδας της 

τάξης, της οικογένειας, της κοινωνίας, ικανών και πρόθυµων να συµµετέχουν. Το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή ενός πλούσιου σε 

γραπτό λόγο περιβάλλοντος, που να ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις και τις ανεξάρτητες 

διερευνητικές δραστηριότητες. (Teale W., & Sulzby E., 1989, σ.6). Η σχολική τάξη 

πρέπει να διαθέτει ένα περιβάλλον γραπτού λόγου που θα εξυπηρετεί πραγµατικές 

λειτουργίες, µέρος του οποίου θα προέρχεται από το οικείο περιβάλλον των παιδιών, 

διασυνδέοντας µε αυτό τον τρόπο την ανάγνωση και τη γραφή µε τις προϋπάρχουσες 

εµπειρίες τους και τις αναπαραστάσεις του γραπτού λόγου που βιώνουν καθηµερινά. 

(Campbell R., 1995, σ.38). Η σχέση των εµπειριών γραµµατισµού και της ενεργής 

χρήσης της γλώσσας πρέπει να αναδειχθεί. Οφείλουµε να εστιάσουµε την προσοχή µας 

στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανοήσουν οι 

εκπαιδευτικοί τις ικανότητες και τις στρατηγικές του αναδυόµενου γραµµατισµού κάθε 

παιδιού (Teale W., & Sulzby E., 1989, σ.6), να οικοδοµήσουν πάνω στις εµπειρίες που 

φέρει και σε πολλές περιπτώσεις να αναπαράγουν ορισµένες από τις πρακτικές που έχει 

ήδη υιοθετήσει. (Campbell R., 1995,  σ.38). Αφού τα παιδιά αναπτύσσουν ενεργά τα 

δικά τους νοητικά σχήµατα για το γραπτό λόγο, καθίσταται εξαιρετικά σηµαντικό για 

όσους διδάσκουν ή εκπονούν Αναλυτικά Προγράµµατα, να οικοδοµούν πάνω σ� αυτή 

τη βασική γνώση και να εκµεταλλεύονται την αναζήτηση νοήµατος των παιδιών απ� το 

γραπτό λόγο. (Goodman Y., 1986, σ.13). Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 

στην τάξη (π.χ. δραστηριότητες παιχνιδιού, συχνή ανάγνωση ιστοριών από τον 

εκπαιδευτικό και δραµατοποίηση, ζωγραφική και γραφή που υποκινούνται από αυτήν) 

πρέπει να αναπτύσσονται µε σκοπό να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, που θα φέρνουν στην επιφάνεια και θα 

αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες εµπειρίες τους, αλλά ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν 

περισσότερο τις γνώσεις τους για το γραπτό λόγο. (Campbell R., 1995, σ.38). Μόνο µε 

αυτό τον τρόπο µάθηση και διδασκαλία θα συνυπάρχουν και θα συµβαδίζουν. (Teale 

W., & Sulzby E., 1989, σ.6).  



          Όσοι εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς οφείλουν να τους ενηµερώνουν για τις γνώσεις 

και τις θεωρίες που προκύπτουν από την έρευνα που αφορά την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής πριν την είσοδό των παιδιών στο σχολείο και να 

τους παροτρύνουν να επιλέγουν διδακτικές στρατηγικές που σέβονται τους τρόπους µε 

τους οποίους τα παιδιά προσεγγίζουν το γραπτό λόγο. Πολλά προγράµµατα που 

απευθύνονται στην προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία πρέπει να 

τροποποιηθούν, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την παρατήρηση και αξιολόγηση 

της ανάπτυξης του γραπτού λόγου µέσα στο εγγράµµατο πλαίσιο που παρέχεται από 

τον περίγυρο. (Goodman Y., 1986, σ.13).  

           Εντέλει, ο αναδυόµενος γραµµατισµός έχει καταλήξει να συµβολίζει έναν τρόπο 

σκέψης σχετικά µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης στην πρώιµη 

παιδική ηλικία, σύµφωνα µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν ένα περιβάλλον 

που είναι πλούσιο σε γραπτό λόγο και παρέχει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να 

εµπλακούν σε µια ποικιλία σχετικών δραστηριοτήτων και γλωσσικών εµπειριών. (Μc 

Mahon R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 1998). 

             Η  Vartuli S. (1999) αναφέρει ότι οι Burke και Harste πιστεύουν πως το 

σύστηµα θεωρητικών αρχών και οι γνώσεις κάθε εκπαιδευτικού σχετικά µε την 

ανάγνωση είναι η βάση από την οποία απορρέουν αποφάσεις και ενέργειες, που 

αφορούν τη διδασκαλία της. Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

συνδέονται άµεσα µε σκοπούς, υλικά και µορφές αλληλεπίδρασης στην τάξη. (Μc 

Mahon R., Richmond M., & Reeves-Kazelskis C., 1998). Τα συστήµατα αρχών και 

πεποιθήσεών τους καθοδηγούν τις προσδοκίες τους για τη συµπεριφορά των παιδιών 

και τις αποφάσεις τους, που σχετίζονται µε κρίσιµα ζητήµατα. Ο ρόλος των αντιλήψεων 

που έχουν για παιδαγωγικά θέµατα είναι αποφασιστικός και για τη δηµιουργία και 

υποστήριξη του κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος στην τάξη. Οι Nielsen & Monson 

(1996), για παράδειγµα, που παρατήρησαν συστηµατικά τον τρόπο διδασκαλίας και το 

περιβάλλον των τάξεων δυο νηπιαγωγών, που υιοθετούσαν τον αναδυόµενο 

γραµµατισµό η µια και τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας η άλλη, διαπίστωσαν 

σηµαντικές διαφορές στην παροχή ευκαιριών στα παιδιά για να εµπλακούν σε 

αναγνωστικές δραστηριότητες και να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα, προφορική και 

γραπτή, σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. ∆ιαφορές διαπιστώθηκαν και στο 

επίπεδο ανάπτυξης του γραµµατισµού των παιδιών στις δυο τάξεις, µε τα παιδιά της 

πρώτης νηπιαγωγού να κάνουν σηµαντική πρόοδο, αν και ήταν µικρότερα σε ηλικία. 



          Ευρήµατα άλλης έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι 

προσανατολισµένοι περισσότερο στη θεωρία της ανάδυσης του γραµµατισµού 

πιστεύουν στις αρχές:  

    α) της ενεργής συµµετοχής και της δόµησης της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά και όχι 

στην απλή µίµηση των ενηλίκων και στην αποστήθιση  

    β) στην κατάκτηση της γλώσσας µέσα από τη χρήση  

    γ) στην ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των όψεων της γλώσσας (ακρόαση, οµιλία, 

γραφή κι ανάγνωση), γεγονός που τους ωθεί να αξιολογούν θετικά τη συµµετοχή των 

παιδιών σε ανάλογες δραστηριότητες.  

Τα παιδιά στις τάξεις των εκπαιδευτικών αυτών έχουν πολλές ευκαιρίες καθηµερινά να 

έρχονται σ� επαφή και να χρησιµοποιούν το γραπτό λόγο, ο οποίος αφθονεί στο 

περιβάλλον της τάξης τους και ενθαρρύνονται συνεχώς γι� αυτό.  

          Η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών γύρω απ� το γραπτό λόγο και τη µύηση των 

παιδιών σ� αυτόν αντανακλάται καθαρά στη στάση τους και φαίνεται πως επηρεάζει τη 

δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να 

συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγή γραπτού λόγου στην τάξη. (Dowhower S., & 

Beagle K., 1998). Εποµένως, γίνεται σαφής η ανάγκη συνειδητοποίησης, από τη µεριά 

των εκπαιδευτικών, των τρόπων που τα παιδιά γνωρίζουν το γραπτό λόγο και η 

υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών.  

          Το παιδί, ανεξάρτητα από την ηλικία του, βρίσκεται διαρκώς στη διαδικασία του 

γραµµατισµού. Πολλά θα µπορούσαν να αλλάξουν αν το σχολείο συνειδητοποιούσε την 

πραγµατικότητα αυτή κι αντιλαµβανόταν όλους όσους βρίσκονται µέσα στη σχολική 

τάξη ως πρόσωπα που βρίσκονται σε µια συνεχή διαδικασία κατάκτησης του γραπτού 

λόγου, καθένας στο επίπεδό του. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, σ.279). 

          Η αξία που αποδίδει η κοινωνία µας στο γραµµατισµό αυξάνει συνεχώς. Αν 

θέλουµε να πετύχουµε την κατάκτησή του απ� όλους πρέπει να διαθέτουµε τις γνώσεις 

και τη διορατικότητα, που θα µας επιτρέψουν να παρατηρήσουµε την ανάπτυξή του στα 

πολύ µικρά παιδιά. Οφείλουµε, όπως παρατηρεί η Y. Goodman (1986, σ.13), να  

νοµιµοποιήσουµε τις ικανότητές τους να κατασκευάζουν τα δικά τους θεµέλια του 

γραµµατισµού.  

 

 



3.0. Ανακεφαλαίωση  
 

          Τα τελευταία 30 χρόνια έρευνες και µελέτες γύρω απ� τον πρώιµο γραµµατισµό 

έχουν καθιερώσει την ισχυρή πλέον θέση ότι τα παιδιά, πριν φοιτήσουν στο σχολείο και 

διδαχθούν συστηµατικά και οργανωµένα ανάγνωση και γραφή, γνωρίζουν και 

κατακτούν το γραπτό λόγο µέσα από τις καθηµερινές εµπειρίες, που βιώνουν µέσα στον 

κοινωνικό, πολιτιστικό, οικογενειακό, γλωσσικό και εγγράµµατο περίγυρό τους. 

Παρατηρείται µάλιστα µια συµφωνία απόψεων σε ότι αφορά τις βασικές ιδέες που 

αναπτύσσουν τα µικρά παιδιά για το γραπτό λόγο, ιδιαίτερα ανάµεσα στους ερευνητές 

που πραγµατοποιούν ποιοτική έρευνα.  

          Ως αποτέλεσµα των συνεχώς αναπτυσσόµενων αντιλήψεών τους για το 

γραµµατισµό, που διαµορφώνονται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση, όλα τα 

παιδιά κατέχουν αρκετές γνώσεις γι� αυτόν ως κοινωνικό φαινόµενο. Κατακτούν το 

γραπτό λόγο µέσα στο πλαίσιο του πολιτισµού τους, της κοινωνίας, της οικογένεια και 

της κοινωνικοικονοµικής οµάδας στην οποία ανήκουν, που επηρεάζουν αποφασιστικά 

τις πεποιθήσεις τους για το ποιος είναι εγγράµµατος και ποιος µπορεί να γίνει 

εγγράµµατος. (Goodman Y., 1990β, σσ. 115-116). Αντιλαµβανόµενοι την ανάγνωση 

και τη γραφή µε την ευρεία τους έννοια, ως συγκεκριµένες µορφές γραφικής 

αναπαράστασης, λαµβάνοντας υπόψη την ψυχογενετική τους προέλευση, 

διαπιστώνουµε ότι όλα σχεδόν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν πάρα πολλά 

για το γραπτό λόγο. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, σ.279). Γνωρίζουν τις 

λειτουργίες και τους σκοπούς που εξυπηρετεί και µπορούν να συζητήσουν γύρω από 

ορισµένες όψεις των γνώσεων και των αντιλήψεών τους µε τους άλλους, µολονότι δεν 

µπορούν να εκφράσουν µε λόγια τα περισσότερα απ� όσα γνωρίζουν για το γραπτή 

γλώσσα. (Goodman Y., 1990β, σ.116). Πολλά δε, έρχονται στο σχολείο όντας σε 

αρκετά προχωρηµένο επίπεδο της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας που ακολουθούν για 

την κατάκτηση του γραµµατισµού, ενώ άλλα βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

διαµόρφωσης των υποθέσεών τους γι� αυτόν. (Ferreiro E., & Teberosky A., 1982, 

σ.279).  

          Τα Αναλυτικά Προγράµµατα οργανώνονται συχνά αγνοώντας τις εµπειρίες των 

παιδιών για την ανάγνωση και τη γραφή και θεωρώντας τα «άγραφους χάρτες» όταν 

φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε ποιες 



αναγνωστικές δεξιότητες και σε ποιο βαθµό, έχουν κατακτήσει τα παιδιά πριν 

φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο και αρχίσουν να διδάσκονται, συστηµατικά πλέον, 

την ανάγνωση.  (Τάφα Ε., 2001, σ.49). Η διδακτική αξιοποίηση των γνώσεών τους για 

το γραπτό λόγο, είναι εξαιρετικής σηµασίας. (Goodman Y., 1990β, σσ.116-117). 

Καθώς οι εκπαιδευτικοί γίνονται καλύτεροι γνώστες της φύσης της µάθησης της 

προφορικής και της γραπτής γλώσσας και της ανάπτυξης του παιδιού µπορούν να 

διακρίνουν και να αξιολογήσουν σηµάδια της ανάπτυξης του γραµµατισµού, που σε 

άλλη περίπτωση θα έµεναν απαρατήρητα και να υιοθετήσουν υποστηρικτικές 

διδακτικές τακτικές. (Goodman Y., 1990β, σ.120, Ferreiro E., 1990, σ.23). 
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5.0. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων  
 

1.1. Αναγνωστική δεξιότητα 

 

          Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν δοθεί για την αναγνωστική δεξιότητα. 

Ορισµένοι από αυτούς εκλαµβάνουν την ανάγνωση είτε µε την ευρεία έννοια του όρου, 

ως ερµηνεία σηµείων οποιαδήποτε κι αν είναι η αίσθηση που χρησιµοποιείται γι� 

αυτήν, είτε µε τη στενή έννοια της ερµηνείας αυθαίρετων σηµείων ή συµβόλων της 

γλώσσας µε σκοπό την επικοινωνία. (Βάµβουκας Μ., 1999β, σ.191). Οι περισσότεροι 

ορισµοί συγκλίνουν στο ότι η ανάγνωση είναι µια σύνθετη νοητική λειτουργία, 

(Βάµβουκας Μ., 1987, σ.41, Πόρποδας Κ., 1983, σ.25), µια δυναµική πράξη που έχει 

µεγάλη σχέση µε τις διαδικασίες της σκέψης, στην οποία ο αναγνώστης εµπλέκεται 

ενεργητικά (Σπίνκ Τ., 1990, σ.25), αλλά και µια κοινωνική δεξιότητα του ατόµου. 

(Βάµβουκας Μ., 1991β, σ.91, Πόρποδας Κ., 1983). Συνιστά µια πολύπλοκη 

συµπεριφορά, που εµπλέκει µια σειρά ικανότητες και δεξιότητες και στοχεύει στην 

ερµηνεία του συµβολικού κώδικα του γραπτού λόγου µε σκοπό την άντληση νοήµατος 

και την κατανόηση και σύλληψη του εννοιολογικού περιεχοµένου του γραπτού 



κειµένου. (Βάµβουκας Μ., 1992, Πόρποδας Κ., 1983). Η αναγνωστική δεξιότητα είναι 

η ανθρώπινη αλληλεπίδραση µε το γραπτό λόγο σε κάθε περίπτωση που ο αναγνώστης 

πιστεύει ότι αντλείται νόηµα απ� αυτόν, (Goodman Y., 1986, σ.6) µια δραστηριότητα 

λήψης µηνυµάτων και επίλυσης προβληµάτων, της οποίας η κατοχή και η ευελιξία 

αυξάνονται όσο περισσότερο ασκείται. (Clay M., 1991, σ.6). Εµπεριέχει και την 

αποκωδικοποίηση των γραπτών συµβόλων της γλώσσας και την αναγνώριση των 

λέξεων, αλλά και την κατανόηση του περιεχοµένου του γραπτού λόγου. (Βάµβουκας 

Μ., 1992, σσ.10-11,  Gough P., & Jouel C., 1991, σ.47, Lonigan C.J., Burgess S.R., & 

Anthony J.L., 2000, σ.597).  

          Η πλειοψηφία των ειδικών συµφωνεί ότι ανάγνωση ουσιαστικά σηµαίνει πως ο 

αναγνώστης αντλεί νόηµα απ� το γραπτό λόγο, όταν έρθει σ� επαφή µ� αυτόν. 

(Anderson R.C., et al, 1994, σ.29, Stainthorp R., & Hughes D., 1999, σ.10). 

Παραλληλίζεται δε µε την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού στο ότι συνδυάζει 

αρµονικά πολλές επιµέρους δραστηριότητες, πηγάζει από µακροχρόνια εξάσκηση και 

επιδέχεται πολλές διαφορετικές ερµηνείες, που εξαρτώνται από τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις του αναγνώστη, το σκοπό και το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται. 

(Anderson R.C., et al, 1994, σσ.29-30). Ο ουσιαστικός ρόλος του αναγνώστη τονίζεται 

ιδιαίτερα από το F.Smith, όπως αναφέρει ο Τ. Σπίνκ (1990, σ.26), ο οποίος πιστεύει ότι 

ο αναγνώστης πρέπει να δίνει το νόηµα στο κείµενο, αντί να προσδοκά να πάρει 

νοήµατα απ� αυτό. 

          Η έρευνα των τελευταίων λίγων δεκαετιών στο πεδίο της ανάγνωσης έχει 

καταλήξει σε ορισµένες σηµαντικές διαπιστώσεις, οι οποίες, συνοπτικά, θεωρούν την 

ανάγνωση ως µια συνεχώς αναπτυσσόµενη δεξιότητα, που ασκείται και τελειοποιείται 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και ως µια ερµηνευτική διαδικασία που 

απαιτεί τη χρήση γνώσεων που αντλούνται κυρίως απ� την καθηµερινή ζωή. Όλα τα 

παιδιά δεν κατέχουν απαραίτητα τις ίδιες γνώσεις για το ίδιο θέµα, µε αποτέλεσµα τη 

συχνή διαπίστωση ατοµικών διαφορών. Απαιτεί δε την υιοθέτηση και τη χρήση 

ορισµένων στρατηγικών, που είναι ανάλογες µε το είδος του κειµένου και το σκοπό 

που εξυπηρετεί, κίνητρα που θα διατηρήσουν σε εγρήγορση την προσοχή και το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και θα διευκολύνουν την ανακάλυψη ότι ο γραπτός λόγος 

µπορεί να είναι ενδιαφέρων και πληροφοριακός, αλλά και ευφράδεια, γιατί η σωστή 

και γρήγορη αποκωδικοποίηση διευκολύνει την εξαγωγή νοήµατος από ένα κείµενο. 

(Anderson R.C., et al, 1994, σσ.32-44). 



          Ορισµένοι ερευνητές, όταν ορίζουν την ανάγνωση στα αρχικά της στάδια, 

διευρύνουν τον ορισµό της προκειµένου να συµπεριλάβουν σ� αυτόν, εκτός από τις 

δεξιότητες διάκρισης και αναγνώρισης των γραµµάτων και των ήχων τους και τη 

συνειδητοποίηση τού ότι οι γραπτές λέξεις λειτουργούν ως ετικέτες για τα αντικείµενα. 

Η συνειδητοποίηση αυτή παρέχει τις πληροφορίες για το «τι» είναι αναγνώσιµο, οι 

οποίες είναι απαραίτητες στα παιδιά πριν προχωρήσουν στη γνώση της τεχνικής δηλαδή 

του «πώς» διαβάζεται κάτι επιτυχώς. (Mason J., 1980, σσ.208-209). Οι περισσότεροι δε 

συµφωνούν πως τα περισσότερα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας ήδη, 

ανακαλύπτουν, καθώς εξερευνούν και γνωρίζουν το περιβάλλον τους, τρεις 

αλληλοσχετιζόµενες όψεις της ανάγνωσης:  

α. Ο γραπτός λόγος µεταφέρει νοήµατα. Πολύ µικρά παιδιά ενδιαφέρονται για τη 

σηµασία του γραπτού λόγου του περιβάλλοντός τους. Πριν ακόµη φοιτήσουν στο 

σχολείο αναγνωρίζουν λέξεις βασιζόµενα σε ενδείξεις, όπως λογότυποι, χρώµατα, 

εικόνες κ.λ.π. ακόµη κι αν αυτές εµφανίζονται σε διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια. 

Έχουν δε σηµαντική εµπειρία από µια ποικιλία µορφών του γραπτού λόγου που 

συναντούν σε καθηµερινές δραστηριότητες, η οποία συµβάλλει στη συνειδητοποίηση 

του νοήµατος που µεταφέρει.   

β. Η λειτουργία του αλφάβητου. Σχεδόν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν 

ότι το αλφάβητο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταφέρει ιδέες µέσα από την 

ανάγνωση και τη γραφή, µολονότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθεί 

πλήρως η κατανόηση ότι τις λέξεις και τις συλλαβές συνθέτουν µικρότεροι ήχοι. 

Πάντως, διαθέτουν αρκετές εµπειρίες ώστε να αναγνωρίζουν το όνοµά τους και 

ορισµένα γράµµατα ή αριθµούς.   

γ. Συµβάσεις του γραπτού λόγου. Σταθερά αναπτύσσεται και η γνώση των συµβάσεων 

του γραπτού λόγου, όπως η διάκριση των λέξεων απ� τη ζωγραφική ή τις εικόνες, η 

φορά της ανάγνωσης, ο προσανατολισµός του βιβλίου κ.λ.π. Αργότερα αναπτύσσεται η 

γνώση πιο πολύπλοκων συµβάσεων, όπως για παράδειγµα η ορθογραφική 

αναπαράσταση των λέξεων. (Reid D., Hresko W., & Hammill D., 1989, Miller L., 1996, 

McCormic C. & Mason J., 1986,  Βissex G., 1980 ).  

          Οι τρεις αυτές όψεις της ανάγνωσης συνιστούν την πρώιµη ανάγνωση (early 

reading). Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σηµείο αυτό ότι ο όρος πρώιµη ανάγνωση 

αναφέρεται στην αναγνωστική συµπεριφορά των παιδιών, που άρχισαν να διαβάζουν 

χωρίς την παρέµβαση της συστηµατικής διδασκαλίας και για το λόγο αυτό 



αντιδιαστέλλεται από τον όρο πρώτη ανάγνωση (beginning reading), που παραπέµπει 

στο ξεκίνηµα της ανάγνωσης ως αποτέλεσµα συστηµατικής και οργανωµένης 

διδασκαλίας. (Thomas K.F., 1981, σ.3). 

          Στην παρούσα εργασία, αναφέροντας την αναγνωστική δεξιότητα των 

υποκειµένων της έρευνας θα εννοούµε την επίδοσή τους στο Τεστ Πρώιµης 

Αναγνωστικής ∆εξιότητας που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµησή της και το οποίο 

συµπεριλαµβάνει, όπως αναφέρεται και σε επόµενο κεφάλαιο, ερωτήσεις-δοκιµασίες 

που αφορούν και τις τρεις όψεις της ανάγνωσης που προαναφέρθηκαν. 

 

 

 

 

 

1.2. Πρώιµοι αναγνώστες 

 

          Όπως αναφέρει η A. Tobin (1981, σ.9), ο W. Teale διαπιστώνει την έλλειψη 

οµοφωνίας στο ορισµό της πρώιµης ανάγνωσης, επισηµαίνοντας ότι ενώ ο όρος 

χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει την κατάκτηση αρχικών αναγνωστικών 

δεξιοτήτων µέσα στο πλαίσιο ενός προγράµµατος προσχολικής διδασκαλίας ή της 

προσχολικής εκπαίδευσης γενικά, πολλοί ερευνητές τον χρησιµοποιούν µε πιο 

περιορισµένη έννοια προκειµένου να περιγράψουν την ικανότητα του παιδιού να 

διαβάζει, πριν δεχθεί συστηµατική, οργανωµένη διδασκαλία ανάγνωσης. 

          Πρώιµοι αναγνώστες (Π.Α.) θεωρούνται, στις περισσότερες έρευνες, τα παιδιά 

εκείνα που γνωρίζουν ανάγνωση, πριν τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και την 

παροχή επίσηµης, συστηµατικής διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης και γραφής. (Durkin 

D., 1966, Clark M., 1976, Tobin A., 1981, Stainthorp R.,&Hughes D., 1998&1999, 

Davidson R.,&Snow C., 1995, Giasson J., et.al., 1985, Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 

1995, Anbar A., 1986, Briggs C.,&Elkind D., 1977, Stoebel S.,&Evans S., 1988, 

Thomas K.F., 1981, Ellis D.W., 1975). Ένας ευρύτερος ορισµός συµπεριλαµβάνει όλα 

τα παιδιά που έµαθαν να διαβάζουν σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία και τα περισσότερα 

δεν δέχτηκαν καθόλου ή δέχτηκαν ελάχιστα συστηµατική σχολική διδασκαλία, 

(Jackson N., Donaldson G., & Mills J., 1993) ή έχουν κάνει σηµαντική πρόοδο στην 

αναγνωστική κατανόηση πριν τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη, (Jackson N., Donaldson 



G., & Cleland L., 1988) ή έχουν απλώς κατακτήσει µια σειρά από βασικές 

αναγνωστικές δεξιότητες κατά τη φοίτησή τους σε νηπιαγωγείο. (Tobin A., 1981, σ.9). 

          Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας υιοθετήσαµε τη στενή έννοια του ορισµού, 

εκείνον δηλαδή που θεωρεί πρώιµους αναγνώστες τα παιδιά που µπορούν να 

διαβάζουν, χωρίς βοήθεια, λέξεις ή προτάσεις, πριν τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, χωρίς να έχουν διδαχθεί συστηµατικά ανάγνωση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για 

την ελληνική πραγµατικότητα είναι γνωστό ότι, ακόµη και µετά την εφαρµογή του 

Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδής για τη γλώσσα στην Προ-δηµοτική Εκπαίδευση 

(ΦΕΚ93/τ.Β΄/10-2-1999), στο Νηπιαγωγείο δεν διδάσκεται συστηµατικά ανάγνωση, 

αλλά επιδιώκεται η προετοιµασία των παιδιών για την ένταξή τους σε µια κοινωνία 

όπου η γραπτή επικοινωνία κυριαρχεί. (ο.π.σ., σ.1523). 

          Οριζόµενοι λειτουργικά, Π.Α. στην παρούσα µελέτη είναι όσα παιδιά 

επιτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να διαβάσουν σωστά, χωρίς βοήθεια, τουλάχιστον 

18 από τις 36 λέξεις του προκριµατικού τεστ (τεστ εντοπισµού Π.Α.), οι οποίες έχουν 

επιλεγεί από τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου της Α΄ ∆ηµοτικού.  

 

 

1.3. Μη πρώιµοι αναγνώστες 

 

          Μη πρώιµοι αναγνώστες (Μ.Π.Α.) θεωρούνται για τη συγκεκριµένη µελέτη τα 

παιδιά που διαφέρουν από τους Π.Α. µόνο ως προς την επίδοσή τους στο προκριµατικό 

τεστ. Είναι του ίδιου φύλου, και ίδιας χρονολογικής ηλικίας µε τους Π.Α., φοιτούν στο 

ίδιο τµήµα κι έχουν τις ίδιες προσχολικές εµπειρίες µ� αυτούς, όσον αφορά τη φοίτηση 

σε ιδρύµατα προσχολικής εκπαίδευσης. Αναφορικά µε την επίδοσή τους στο 

προκριµατικό τεστ, είτε αποτυγχάνουν εντελώς, είτε καταφέρνουν να διαβάσουν σωστά 

λιγότερες από 18 λέξεις.  

 

 

6.0. Οριοθέτηση του αντικειµένου της έρευνας  

 
          Το σώµα των ερευνών που αφορούν την ανάπτυξη του γραµµατισµού στην 

πρώιµη παιδική ηλικία και ιδιαίτερα τον αναδυόµενο γραµµατισµό είναι αρκετά 



εκτεταµένο, εµπλέκει µια ποικιλία µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών 

συλλογής των δεδοµένων (Teale W., & Sulzby E., 1986, σ.xvii) και περιλαµβάνει 

µελέτες πρώιµων αναγνωστών, επιδράσεων του περιβάλλοντος γραπτού λόγου, 

µεταγλωσσικής συνείδησης, λειτουργιών και χρήσεων της ανάγνωσης και της γραφής, 

αντιλήψεων για την ανάγνωση και τη γραφή, επιδράσεων της ανάγνωσης ιστοριών στην 

πρώιµη παιδική ηλικία και διδακτικές εφαρµογές του αναδυόµενου γραµµατισµού. 

(Teale W., 1987, σσ.48-67, Sulzby E., 1991, σ.274-275, Kastler L.A., Roser N.L., & 

Hoffman J.V., 1987, σ.85). Εµείς θα περιοριστούµε στην πρώτη κατηγορία, που αφορά 

τη µελέτη των πρώιµων αναγνωστών. 

          Όπως αναφέρεται στον τίτλο, αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η πρώιµη 

ανάγνωση και ειδικότερα η περιγραφή των χαρακτηριστικών των πρώιµων 

αναγνωστών. Ένα σηµαντικό µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει αφιερωθεί στο 

ζήτηµα της πρώιµης ανάγνωσης από τη δεκαετία του �60 και εξής, διερευνώντας το 

θέµα από τη σκοπιά πολλών διαφορετικών κλάδων � ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας 

αλλά και ψυχολογίας και εκπαίδευσης. (Anbar A., 1986). Στη βιβλιογραφία αυτή 

περιγράφονται, ως ένα µεγάλο βαθµό, χαρακτηριστικά των πρώιµων αναγνωστών και 

του περιβάλλοντός τους, (Anbar A., 1986, Briggs C.,&Elkind D., 1977, Stroebel 

S.,&Evans S., 1988, Davidson R.,&Snow C., 1995, Teale W., 1982), συγκεκριµένες 

µέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης και η πρόοδος των παιδιών µέσα απ� αυτές, καθώς 

και οι γνώσεις τους για το γραπτό λόγο, πριν το ξεκίνηµα της επίσηµης σχολικής 

διδασκαλίας. (Anbar A., 1986, σ.69). Μακρόχρονες µελέτες κατέγραψαν εξάλλου την 

πρόοδο των πρώιµων αναγνωστών στην ανάγνωση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

στο ∆ηµοτικό Σχολείο (Durkin D., 1966) και τη σχέση της αναγνωστικής εµπειρίας και 

ικανότητας µε την πρώιµη κατάκτηση της δεξιότητας αυτής. (Cunningham 

A.,&Stanovich K., 1997).  

          Μελέτες που συνοψίζουν έρευνες σχετικές µε τους παράγοντες που σχετίζονται 

µε την πρώιµη ανάγνωση ακολουθούν µια κατηγοριοποίηση που εντάσσει τους 

παράγοντες αυτούς σε δυο οµάδες:  

α. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού, όπου συµπεριλαµβάνονται αναπτυξιακά, γνωστικά, 

νοητικά, ψυχογλωσσικά, νευροφυσιολογικά, αλλά και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και καθηµερινές συνήθειες και  

β. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του παιδιού, όπου εντάσσονται δηµογραφικά 

και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, γονεϊκοί παράγοντες, αλληλεπιδράσεις, 



στάσεις και αντιλήψεις για την ανάγνωση, διαθεσιµότητα αναγνωστικών υλικών κ.λ.π. 

(Teale W., 1987, σ.50).  

          Με δεδοµένο ότι οποιοδήποτε πρόβληµα αφορά την ανάγνωση χρήζει, εξαρχής, 

επιλογής του τρόπου θεώρησής του, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αναγνωστικής 

λειτουργίας και της συνεπακόλουθης ενασχόλησης πολλών επιστηµονικών κλάδων µε 

αυτή µε σκοπό την αποκρυπτογράφηση και τη βαθύτερη κατανόηση των λειτουργιών 

της, (Πόρποδας Κ., 1997, σ.2) αλλά και την προφανή και αναντίρρητη, σήµερα, ανάγκη 

διεπιστηµονικής προσέγγισης παρόµοιων θεµάτων, είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί, 

στο σηµείο αυτό, το υπό µελέτη θέµα. Στη συγκεκριµένη εργασία προσεγγίζουµε µόνο 

κάποιες από τις πολλές διαστάσεις αυτού του θέµατος, τις οποίες οφείλουµε να 

διασαφηνίσουµε. Έτσι, η παρούσα εργασία θα προσεγγίσει τη µελέτη των πρώιµων 

αναγνωστών µέσα από δυο επίπεδα.  

��α. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και τις προσωπικές τους 

συνήθειες, συµπεριλαµβανόµενης και της αναγνωστικής τους δεξιότητας, κατά 

το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

��β. Τα οικογενειακά τους χαρακτηριστικά που αφορούν τις αντιλήψεις των 

γονέων για την ανάγνωση, τις στρατηγικές τους, το επίπεδο φιλοδοξίας τους, το 

µοντέλο ανάγνωσης που προσφέρουν στα παιδιά τους, το µορφωτικό 

περιβάλλον της οικογένειας και τους τρόπους ψυχαγωγίας καθώς και 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά.  

 
 

7.0. Σηµασία και αναγκαιότητα της διερεύνησης του θέµατος 

 
          Σύµφωνα µε την Clark, η ψυχολογική έρευνα έχει δώσει κατά καιρούς έµφαση 

στα «επίπεδα γραµµατισµού», στην αναγνωστική ετοιµότητα, στα πλεονεκτήµατα 

διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης και σε διάφορα προβλήµατα στην 

ανάγνωση ενώ λιγότερο έχει διερευνηθεί η πορεία της επιτυχούς ανάπτυξης της 

αναγνωστικής ικανότητας. (Clark M., 1976, σ.1, Clark M., 1989, σ.11). Η 

αναγκαιότητα και η σηµασία της µελέτης των Π.Α. τεκµηριώνεται σε µια σειρά από 

λόγους.  

          Ιστορικά, οι µελέτες των Π.Α. της D. Durkin (1966), της  M. Clark (1976) κ.ά. 

απελευθέρωσαν την άποψη της αναγνωστικής ετοιµότητας από την αυστηρή εµµονή 



στο «πότε» και επικέντρωσαν την προσοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στο «πώς» 

και το «τι» της αναγνωστικής πορείας, παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες και 

διευκολύνοντας τη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, που ευνοεί την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής δεξιότητας. (Thomas K.F., 1981, σσ.3-4).   

          Σήµερα, είναι γεγονός ότι η βαθιά γνώση θεµάτων, όπως η πορεία ανάπτυξης της 

αναγνωστικής δεξιότητας και τα χαρακτηριστικά των πρώιµων αναγνωστών, 

συµβάλλουν στην κατανόηση των µηχανισµών που εµπλέκονται στην αναγνωστική 

πορεία και παρέχουν ενδείξεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης. Η γνώση του ρόλου 

του οικογενειακού περιβάλλοντος στην πορεία αυτή ίσως ενθαρρύνει τους γονείς να 

δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει την κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας και τους διαφωτίσει σχετικά µε τους τρόπους ενθάρρυνσης και στήριξης της 

επιθυµίας των παιδιών τους  να µάθουν να διαβάζουν. Η βαθύτερη γνώση της 

ανεπίσηµης κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας συµβάλλει στην καλύτερη 

συνεργασία οικογένειας- σχολείου. (Anbar A., 1986, σ.70).  

          Η µελέτη των Π.Α. παρέχει επίσης σηµαντικές γνώσεις για τη φύση των 

ατοµικών διαφορών που παρατηρούνται στο ξεκίνηµα της µάθησης της ανάγνωσης. Οι 

Π.Α. είναι µια ιδιαιτέρως κατάλληλη οµάδα όπου µπορούν να παρατηρηθούν οι 

διαφορές αυτές, επειδή δεν έχουν δεχθεί ακόµη επίσηµη διδασκαλία ανάγνωσης και οι 

ατοµικές δυνάµεις και αδυναµίες τους είναι πολύ περισσότερο ενδεικτικές απ� τις 

αντίστοιχες άλλων καλών αναγνωστών. (Jackson N., Donaldson G.,&Cleland L., 1988, 

σ.234). Μπορούν να καταγραφούν δυνάµεις και αδυναµίες που άλλες έρευνες ίσως 

αξιολογούν διαφορετικά, δίνοντας έµφαση σε χαρακτηριστικά που η σηµασία τους 

υπαγορεύεται από το σχολικό περιβάλλον και το πλαίσιο των προσδοκιών του. (Clark 

M., 1976, σ.7). Είναι φανερό επίσης ότι απόπειρες προσδιορισµού ατοµικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται µε την πρώιµη ανάπτυξη 

της αναγνωστικής ικανότητας ίσως συµβάλλουν σηµαντικά στην εκπαιδευτική πράξη 

προτείνοντας κάποιες στρατηγικές (π.χ. πλούσιες προσχολικές εµπειρίες, πρακτικές 

γονέων κ.λ.π.) κρίσιµες για την ανάπτυξη αποδοτικών προγραµµάτων πρώιµης 

παρέµβασης ή συνεισφέροντας σε µια καθαρότερη αντίληψη των µεταβλητών (π.χ. 

διδακτικές προσεγγίσεις, υλικά και δραστηριότητες) που είναι πιθανόν να κάνουν 

αποδοτικότερα τα προγράµµατα διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης και γραφής. (Tobin 

A., 1981, σ.3).   



          Η Sulzby θεωρεί ότι οι µελέτες των πρώιµων αναγνωστών είναι σηµαντικές για 

τρεις λόγους:  

    α. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στις γνώσεις των παιδιών, πριν φοιτήσουν στο 

σχολείο  

    β. Αρχίζουν να προετοιµάζουν το έδαφος για διάκριση της έναρξης του συµβατικού 

γραµµατισµού, ένα θέµα που άρχισε µόλις πρόσφατα να διερευνάται (Sulzby E., 1991, 

σσ.274-275) και  

    γ. Παρέχουν τη βάση για έρευνες και υποθέσεις σχετικές µε σηµαντικούς παράγοντες 

πρώιµων εµπειριών, που φαίνεται να σχετίζονται µε τη µετέπειτα επιτυχία στην 

ανάγνωση (Sulzby E., 1991, Jackson N.,&Biemiller A., 1985, σ.196).  

          Επιπλέον, έρευνες αυτού του είδους ελέγχουν την ισχύ των συµπερασµάτων που 

έχουν προκύψει από άλλες µελέτες σχετικά µε τις προϋποθέσεις της µάθησης της 

ανάγνωσης που λαµβάνονται υπόψη στη διδασκαλία, αλλά και την πιθανότητα να 

υπάρχουν και σε Π.Α. κάποιες αδυναµίες των κακών αναγνωστών, που θεωρούνται ότι 

ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά και συχνά χρησιµοποιούνται για να ερµηνεύσουν την 

αποτυχία στην ανάγνωση και όµως να µην αποτελούν εµπόδιο. (Clark M., 1989, σ.14).    

          Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και µε δεδοµένη την έλλειψη σχετικών ερευνών 

στον ελληνικό χώρο, την οποία διαπιστώσαµε κατά την αναδίφηση στη σχετική 

βιβλιογραφία, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη συγκεκριµένη µελέτη. Ελπίζουµε 

ότι προσεγγίζοντας τα ατοµικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α. µέσα από 

µια συγκριτική µελέτη πρώιµων και µη πρώιµων αναγνωστών, συµβάλλουµε στη 

βαθύτερη κατανόηση των γνώσεων των παιδιών για το γραπτό λόγο πριν τη φοίτησή 

τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο, των δυνάµεων, των αδυναµιών και των ατοµικών 

διαφορών των παιδιών που έµαθαν να διαβάζουν χωρίς επίσηµη, συστηµατική 

διδασκαλία, των παραγόντων που συνέβαλαν σ� αυτό και της προόδου τους κατά το 

πρώτο έτος φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Ευελπιστούµε ότι τα αποτελέσµατα θα 

συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση  της φύσης της αναγνωστικής δεξιότητας και 

των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της και στη διατύπωση προτάσεων για 

διδακτικές πρακτικές, που αφορούν την πρώιµη παρέµβαση και τη διδασκαλία πρώτης 

ανάγνωσης.        

 
 



8.0. Προηγούµενες έρευνες 
 
          Οι µελέτες των Π.Α., εκτός από το γεγονός ότι καταλήγουν συχνά σε 

διαφορετικά συµπεράσµατα και εποµένως δεν παρέχουν πάντα ένα κοινό πλαίσιο 

αναφοράς, (Huba M., & Ramisetty-Mikler S., 1995) διαφοροποιούνται σηµαντικά 

µεταξύ τους και σε άλλα σηµεία. (Teale W., 1987, σ.50, Tobin A., 1981, σ.10). Οι 

κυριότερες διαφορές εντοπίζονται:  

    α. Στα ερευνητικά ερωτήµατα (π.χ. αν τα παιδιά µπορούν ή πρέπει να µαθαίνουν 

νωρίς ανάγνωση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Π.Α. και οι παράγοντες του 

περιβάλλοντος που συµβάλλουν στην πρώιµη κατάκτηση της ανάγνωσης, πώς οι Π.Α. 

διαφέρουν από τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. κ.λ.π.).  

    β. Στη φύση των Π.Α. δηλαδή στον ορισµό που υιοθετείται και καθορίζει σηµαντικά 

τους στόχους της έρευνας (άλλοτε υποκείµενα είναι Π.Α. που δεν έχουν δεχθεί καθόλου 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης κι άλλοτε παιδιά, των οποίων οι γονείς τους ή 

κάποιο ίδρυµα προσχολικής αγωγής έχει προχωρήσει είτε σε έµµεση, είτε σε 

συστηµατική διδασκαλία. Ορισµένες  µελέτες  συµπεριλαµβάνουν  και  τους δυο 

τύπους Π.Α.  

    γ. Στη µεθοδολογία και πιο συγκεκριµένα στο χρόνο συλλογής των δεδοµένων 

(µελέτες κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας ή µετά την 

ολοκλήρωσή της), στα όργανα συλλογής των δεδοµένων (άλλοτε χρησιµοποιήθηκαν 

αποκλειστικά σταθµισµένα τεστ κι άλλοτε µια ποικιλία πηγών που περιελάµβανε 

δοµηµένες συνεντεύξεις γονέων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, σταθµισµένα τεστ, 

υποκειµενικές παρατηρήσεις κ.λ.π.) και τον αριθµό των υποκειµένων. (Tobin A., 1981, 

σσ.10-11). Οι περισσότερες έρευνες είναι µελέτες περίπτωσης (Fletcher-Flinn C. M., & 

Thompson G.B., 2000), ή µελέτες που επιχειρούν να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά µικρών οµάδων Π.Α. (Anbar A., 1986), άλλες είναι µεγαλύτερης 

κλίµακας (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Tobin A., 1981) και σε ορισµένες 

περιπτώσεις µια οµάδα Μ.Π.Α. χρησιµεύει ως οµάδα ελέγχου για τις αναγκαίες 

συγκρίσεις. (Davidson R.,&Snow C., 1995, Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Tobin A., 

1981, Briggs C.,&Elkind D., 1977, Thomas K.F., 1981). 

          Οι περισσότερες µελέτες, πάντως, είναι περιγραφικού χαρακτήρα και επιχειρούν 

να απαντήσουν στα ερωτήµατα: ποιες µεταβλητές είναι χαρακτηριστικές των Π.Α. και 

πώς διαφέρουν οι Π.Α. από τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. ως προς τις µεταβλητές 



αυτές. Ελάχιστες είναι οι µελέτες που επιχειρούν να εκτιµήσουν τη σηµασία των 

κοινωνικών, ψυχογλωσσικών και άλλων παραγόντων και τη συµβολή του καθενός απ� 

αυτούς στο φαινόµενο της πρώιµης ανάγνωσης. (Tobin A., 1981, σ.5). Για τη 

βιβλιογραφική αναδίφηση και την παρουσίαση των σχετικών µε το θέµα µας ερευνών 

υιοθετήσαµε ως βασικούς άξονες δυο ερωτήµατα που καθοδήγησαν και την Α. Tobin 

(1981) στην ανασκόπηση των ερευνών για την πρώιµη ανάγνωση:  

    α. Ποια είναι τα προσωπικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι 

προσχολικές εµπειρίες των Π.Α. και  

    β. Ποιες είναι οι διαφορές τους µε τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι συµπεριλάβαµε µόνο τις µελέτες, που υιοθετώντας τη στενή 

έννοια του όρου Π.Α., εκλαµβάνουν ως Π.Α. τα παιδιά που µπορούν να διαβάζουν 

χωρίς βοήθεια λέξεις ή προτάσεις, ενώ δεν έχουν διδαχθεί συστηµατικά ανάγνωση. 

Προκειµένου δε να παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών τα εντάξαµε 

σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες:  

    α. Αναγνωστική ικανότητα και επίδοση στο γλωσσικό µάθηµα.      

    β. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και καθηµερινές συνήθειες  

    γ. Νοητική λειτουργία,  γνωστικά χαρακτηριστικά και αντιληπτικές ικανότητες και 

    δ. Οικογενειακά χαρακτηριστικά και προσχολικές εµπειρίες  

 
 

α. Αναγνωστική δεξιότητα  και επίδοση στο γλωσσικό µάθηµα.      
 

         Η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, η οποία υποκινείται και 

παρωθείται από ένα εγγράµµατο περιβάλλον, χωρίς τη µεσολάβηση συστηµατικής 

διδασκαλίας, φαίνεται να ακολουθεί µια φυσική πορεία λογικής διαδοχής διακριτών 

σταδίων. (Anbar A., 1986, Mason J., 1980, Bissex G., 1980, McCormic G., & Mason J., 

1986). ∆ιαπιστώνεται µάλιστα σε ορισµένες µελέτες ότι οι δεξιότητες αναγνώρισης 

µεµονωµένων γραµµάτων και ολόκληρων λέξεων αναπτύσσονται ταυτόχρονα. (Anbar 

A., 1986, σσ.77-78).  

         Ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα της κλασσικής µελέτης της Durkin (1966, 

σσ.21&41), αν οι Π.Α. αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο σχολείο όταν αρχίζει η 

επίσηµη διδασκαλία, κατέληξε στο ότι όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα, 

αλλά η µέση επίδοσή τους µετά από 5 ή 6 χρόνια διδασκαλίας της ανάγνωσης είναι 



σηµαντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση συµµαθητών τους, Μ.Π.Α., ίδιας νοητικής 

ικανότητας, Μ.Π.Α., που φοιτούν στο σχολείο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα της Clark. Οι Π.Α. εξακολουθούν, σύµφωνα µε τους 

δασκάλους τους, να δείχνουν εντυπωσιακή επιτυχία στην ανάγνωση (Clark M., 1976, 

Clark M., 1989) και ιδιαίτερα στην αναγνωστική κατανόηση (Huba M., & Ramisetty-

Mikler S., 1995), την ορθογραφική ικανότητα και στις γραπτές εργασίες και τα επόµενα 

χρόνια. (Clark M., 1976, Clark M., 1989). Η γλωσσική ικανότητα, η λεκτική 

νοηµοσύνη και η φωνηµατική κατάτµηση αποτελούν σηµαντικούς προαγγέλους του 

επιπέδου αναγνωστικής κατανόησης που έχει κατακτηθεί ως τη Β΄ Τάξη. (Huba M.,& 

Ramisetty-Mikler S., 1995). Έρευνα των King E.M. & Friesen D.T. (1972), κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η κατοχή εκτεταµένου λεξιλογίου και το υψηλό επίπεδο 

αναγνωστικής κατανόησης εξακολουθούσαν να αποτελούν χαρακτηριστικά που 

διέκριναν τους Π.Α. από τους Μ.Π.Α. µετά από ένα έτος συστηµατικής διδασκαλίας 

πρώτης ανάγνωσης και σχετιζόταν σηµαντικά µεταξύ τους. Κατά τον ίδιο χρόνο οι 

ερευνητές παρατήρησαν ότι η επίδοση των Μ.Π.Α., ως οµάδας, στην ανάγνωση λέξεων 

δεν πλησίαζε καν τη µέση επίδοση που σηµείωσαν οι Π.Α. πριν διδαχθούν ανάγνωση. 

∆ιαπιστώθηκε µάλιστα ότι το λεξιλόγιο και η αναγνωστική κατανόηση σχετιζόταν 

σηµαντικά µε την ικανότητα των Π.Α. να ακολουθούν οδηγίες κατά την προσχολική 

ηλικία. ∆εν λείπουν όµως και τα ερευνητικά αποτελέσµατα που αποδεικνύουν ότι το 

προβάδισµα στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας παύει να υπάρχει στη 

συνέχεια, συχνά κι ως το τέλος του πρώτου έτους φοίτησης των Π.Α. στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, εκτός αν η παροχή βοήθειας από τους γονείς ή κάποιας µορφής συστηµατική 

διδασκαλία, που αξιοποιεί την πρώιµη αναγνωστική δεξιότητα, συνεχίσει να υπάρχει, 

οπότε τα οφέλη του πρώιµου ξεκινήµατος είναι µακρόχρονα. Μολονότι πάντως δεν 

υπάρχει πλήρης οµοφωνία για τα µακρόχρονα οφέλη της πρώιµης µύησης στο γραπτό 

λόγο καµιά έρευνα δεν υποβάλλει την ιδέα ότι ένα τέτοιο ξεκίνηµα µπορεί να είναι 

επιβλαβές.  (Tobin A., 1981, σσ.6-7). 

          Η γνώση του αλφάβητου θεωρείται ότι σχετίζεται σηµαντικά µε την πρώιµη 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, αν και δεν αποτελεί προαπαιτούµενο. 

(Thomas K.F., 1981, σ.101). Έχει αποδειχθεί ότι οι Π.Α. αποδίδουν καλύτερα στην 

αναγνώριση των γραµµάτων του αλφαβήτου (Thomas K.F., 1981, Stainthorp R., & 

Hughes D., 1999), καθώς και στην ακρίβεια αναγνώρισης λέξεων και την ταχύτητα 

ανάγνωσης κειµένων. (Jackson N., Donaldson G., & Mills J., 1993, σ.202). Οι Π.Α. 



είχαν ολοκληρωµένη γνώση του αλφάβητου στη µελέτη των Stainthorp, & Hughes, 

(1999), όταν άρχισε η φοίτησή τους στο σχολείο ενώ οι Μ.Π.Α. είχαν απλώς αρκετές 

γνώσεις που διευκόλυναν στη συνέχεια τη χρήση στρατηγικών αποκωδικοποίησης. 

Σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν στη φωνολογική συνείδηση ανάµεσα σε Π.Α. και 

Μ.Π.Α. στην ηλικία των 5 ετών. Εξάλλου, το κυριότερο εύρηµα παλαιότερης µελέτης 

των παραπάνω ερευνητριών ήταν η διαπίστωση του σηµαντικά υψηλότερου επιπέδου 

φωνολογικής συνείδησης και της σηµαντικά καλύτερης γνώσης του αλφαβήτου που 

διέθεταν οι Π.Α. (Stainthorp R., & Hughes D., 1998, σ.63). Το συµπέρασµα 

επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες, που διαπιστώνουν την υπεροχή τους στη 

φωνολογική επεξεργασία. (Jackson N., Donaldson G., & Mills J., 1993, σ.202). 

Επιπρόσθετα, οι Π.Α. είναι ικανοί να συνδυάζουν τη γνώση του αλφαβήτου µε την 

αυξηµένη φωνολογική συνείδηση και να αναπτύσσουν υψηλού επιπέδου 

αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων. (Stainthorp R., & Hughes D., 1999, Ellis D.W., 

1975). Τα περισσότερα υποκείµενα της µελέτης της Ellis D.W., (1975) παρατηρούσαν 

το αρχικό και το τελικό σύµφωνο, καθώς προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν άγνωστες 

λέξεις, είτε µόνες τους, είτε µέσα σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο και 

χρησιµοποιούσαν το νόηµα και το γενικότερο πλαίσιο µιας πρότασης για να διαβάσουν 

τις νέες λέξεις. Μ� αυτό τον τρόπο διάβαζαν ως το τέλος την πρόταση, επαναλάµβαναν 

λέξεις ή φράσεις και χρησιµοποιούσαν τις γραφοφωνηµατικές ενδείξεις στην 

προσπάθειά τους να διαβάσουν µε σκοπό την άντληση νοήµατος. Ένας µεγάλος δε 

αριθµός Π.Α. πρόσθετε ή αντικαθιστούσε λέξεις, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν 

λειτουργικές, ενώ ελάχιστοι παρέλειπαν λέξεις από το κείµενο.  

          Στη γραφή δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες, 

οι οποίες τη βρήκαν στα αρχικά επίπεδα εκµάθησής της, αρκετά απαιτητική εργασία. Οι 

Π.Α. όµως είχαν περισσότερο ανεπτυγµένες την ορθογραφική δεξιότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς στις απλές προτάσεις που παρήγαγαν υπήρχαν 

λιγότεροι πλεονασµοί και ασάφειες και επιχειρούσαν περισσότερο σύνθετες δοµές στα 

γραπτά τους κείµενα. (Stainthorp R., & Hughes D., 1999, σσ.157-158). 

 
 

β. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και καθηµερινές συνήθειες  

 



          Θα πρέπει να σηµειωθεί πως παρά το γεγονός ότι το φαινόµενο της πρώιµης 

ανάγνωσης θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον και οι συνθήκες κατάκτησής της 

ερευνώνται επί σειρά ετών, τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν διαπιστωθεί στους 

Π.Α. είναι σχετικά λίγα. (Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 1995). Οι περισσότερες 

πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Π.Α., το 

ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση, τις προτιµήσεις του στο παιχνίδι κ.λ.π. έχουν 

συλλεχθεί µε συνέντευξη ή ερωτηµατολόγιο, που δόθηκε στους γονείς, αφού τα παιδιά 

είχαν κατακτήσει την αναγνωστική δεξιότητα. Η πλειοψηφία των ερευνών πάντως 

συγκλίνει στο συµπέρασµα ότι οι Π.Α. ενδιαφέρονται για το γραπτό λόγο από νωρίς, 

συνήθως απ� την ηλικία των 3-4 ετών (Durkin D., 1966, Briggs C.,&Elkind D., 1977), 

περιγράφονται µάλιστα ως «τα παιδιά του χαρτιού και του µολυβιού» (Durkin D., 

1966), συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω απ� αυτόν 

(Stainthorp R., & Hughes D., 1999), η επιθυµία τους να µάθουν να διαβάζουν είναι 

εµφανής από την ηλικία των τεσσάρων ετών περίπου, (Clark M., 1976, Durkin D., 

1966, Εllis D.J.W., 1975) και συνήθως µιλούν πολύ νωρίτερα απ� τους Μ.Π.Α. Οι 

µελέτες της Durkin D. (1966, σ.137) αποκάλυψαν ότι το ενδιαφέρον τους για τη γραφή, 

που άλλοτε προηγούνταν κι άλλοτε εκδηλωνόταν ταυτόχρονα µε το ενδιαφέρον τους 

ανάγνωση, οδήγησε τα παιδιά από τη ζωγραφική και την προσπάθεια αντιγραφής 

γραµµάτων σε ερωτήσεις για τον τρόπο γραφής των γραµµάτων και των λέξεων και 

τελικά στην ικανότητα να διαβάζουν. Πολύ συχνά δε, αυτού του είδους η ενασχόληση 

ενθάρρυνε τους γονείς ή τα µεγαλύτερα αδέρφια τους να ασχολούνται µαζί τους σε 

δραστηριότητες γραπτού λόγου.  

         Όταν οι Π.Α. παίζουν µε άλλα παιδιά, διαλέγουν συνήθως µεγαλύτερους 

συµπαίκτες. (Thomas K.F., 1981, σ.97). Προτιµούν γενικά τις ήρεµες δραστηριότητες 

(Durkin D., 1966, King E.M., & Friesen D.T., 1972) µέσα στο σπίτι παρά τα ζωηρά 

παιχνίδια µε φυσική δραστηριότητα που παίζονται έξω και τα οποία επιλέγουν κυρίως 

οι Μ.Π.Α. (Thomas K.F., 1981. σ.105, King E.M., & Friesen D.T., 1972). Οι 

περισσότεροι όµως προτιµούν να παίζουν µόνοι τους. (Durkin D., 1966). Τα 

περισσότερα παιχνίδια που παίζουν οι ενήλικοι µαζί τους είναι ρυθµικά παιχνίδια, 

παιχνίδια λεξιλογίου, συλλαβισµού και αναγνώρισης γραµµάτων ή παιχνίδια όπου 

γίνεται χρήση χαρτιού και µολυβιού.  

          Περισσότεροι Π.Α. πραγµατοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και 

βιβλιοθήκες, οι οποίες, κατά τους γονείς, συντελούν στην κινητοποίηση του 



ενδιαφέροντος για την ανάγνωση. (Thomas K.F., 1981, σ.105). Παρακολουθούν 

τηλεόραση λιγότερες ώρες τη βδοµάδα από τους Μ.Π.Α. (Thomas K.F., 1981, King 

E.M., & Friesen D.T., 1972, Durkin D., 1966), είναι όµως περισσότερο επιλεκτικοί και 

προτιµούν κυρίως εκπαιδευτικά προγράµµατα, πολύ συχνά δε αναπτύσσεται η 

περιέργεια και το ενδιαφέρον τους για το γραπτό λόγο (Durkin D., 1966) ή µαθαίνουν 

ακόµη και τα γράµµατα του αλφαβήτου µέσα απ� αυτά. (Thomas K.F., 1981, Ellis 

D.W., 1975).  

          Έχουν την τάση να είναι επίµονοι, όταν επιχειρούν να πραγµατοποιήσουν 

απαιτητικές εργασίες (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Εllis D.J.W., 1975, Thomas 

K.F., 1981), είναι καλοί ακροατές (Thomas K.F., σ.103) και γενικά περιγράφονται ως 

περισσότερο ανταγωνιστικοί, τελειοµανείς (Durkin D., 1966), περίεργοι, 

ευπροσάρµοστοι και επιµελείς από τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α., έχουν δε 

µεγαλύτερη ευελιξία που αποδεικνύεται από µια µεγάλη ποικιλία ιδεών που διαθέτουν 

και την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών. (Thomas K.F., 1981, σσ.96&103). Ίσως 

µάλιστα στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό να οφείλεται η κατανόηση της όχι και 

τόσο απλής γραφοφωνηµατικής αναπαράστασης της γραπτής γλώσσας. (Thomas K.F., 

1981, σσ.103-104).  

          Η σηµαντικά υψηλότερη επίδοση που σηµειώνουν οι Π.Α. στον τοµέα της 

πρωτοτυπίας τούς παρέχει κατά πάσα πιθανότητα επιλογές, τρόπους και µεθόδους, που 

δεν είναι ούτε συνηθισµένες ούτε φανερές και οι οποίες διευκολύνουν την 

αποκρυπτογράφηση του γραπτού κώδικα και το ξεκίνηµα της ανάγνωσης χωρίς 

απαραίτητα το πέρασµα µέσα από µια «καθορισµένη» πορεία κατάκτησης της 

αναγνωστικής δεξιότητας. Το γεγονός αυτό ερµηνεύει ίσως τις παρατηρήσεις των 

γονέων, οι οποίοι δηλώνουν ότι διαπίστωσαν απλώς κάποια στιγµή ότι το παιδί τους 

γνώριζε ανάγνωση, χωρίς να συνειδητοποιήσουν την πορεία που διήνυσε. Η 

προσαρµοστικότητά τους, η προσοχή και η επιµέλεια, που σύµφωνα µε τους δασκάλους 

τους χαρακτηρίζουν τους Π.Α. φαίνεται να ευνοούν την αξιοποίηση όσων τους 

παρέχονται από το περιβάλλον τους και ειδικά την επικέντρωση της προσοχής τους στα 

γράµµατα, τους ήχους τους, την ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης και την 

ανάπτυξη της γλώσσας γενικά. (Thomas K.F., 1981, σσ.103-104). 

          Πάνω από το 1/3 των γονέων των Π.Α. ανέφερε ότι τα παιδιά τους προτιµούν 

εξίσου κόµικς, βιβλία επιστηµονικής φαντασίας, αλλά και εφηµερίδες όπου τα αγόρια 

κυρίως ενδιαφέρονται για τα σπορ και το τηλεοπτικό πρόγραµµα. Τα κορίτσια 



προτιµούν να διαβάζουν ιστορίες που έχουν ήδη ακούσει. Το ενδιαφέρον για τα βιβλία 

και την ανάγνωση διατηρείται και τα επόµενα χρόνια. (Clark M., σσ.49&87).  

          Αποδεικνύεται όµως ότι και η πλειοψηφία των Μ.Π.Α. δείχνει ενδιαφέρον για 

την ανάγνωση πριν φοιτήσει στο σχολείο (Durkin D., 1966, Briggs C.,&Elkind D., 

1977). Οι Briggs C.,&Elkind D., (1977) επισηµαίνουν ότι ο καθοριστικός παράγοντας 

της πρώιµης ανάγνωσης είναι η πρωτοβουλία των γονέων κι όχι το ενδιαφέρον των 

παιδιών ή η αλληλεπίδραση γονέων-παιδιών. Σύµφωνα µε τους γονείς λιγότεροι 

πρώιµοι παρά µη πρώιµοι αναγνώστες έδειξαν ενδιαφέρον για το σχολείο κατά τη 

φοίτησή τους στην Α΄ τάξη καθώς είναι δύσκολο να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους 

από αντικείµενα µάθησης ήδη γνωστά. (Durkin D., 1966, σ.99). ∆ιαφορετικό είναι το 

συµπέρασµα της Clark, όπου ελάχιστοι γονείς ανάφεραν ότι το σχολείο είναι βαρετό 

για τα παιδιά αυτά. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης της οι Π.Α. φαίνεται ότι 

προσαρµόζονται εύκολα στο σχολείο και είναι γενικά αποδεκτοί από τους συµµαθητές 

τους, µερικοί δε είναι αρκετά δηµοφιλείς. (Clark M., 1976, σ.101, Clark M., 1989, 

σ.19).  

          ∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στην περιγραφή της δηµιουργικότητας των 

Π.Α., όπου οι Briggs,&Elkind, αλλά και η Thomas, αντίθετα από τη Durkin, 

συµπεραίνουν στις µελέτες τους ότι η δηµιουργικότητά τους είναι σηµαντικά 

υψηλότερη απ� αυτή των Μ.Π.Α. (Briggs C.,&Elkind D., 1977, Tobin A., 1981 σ.24, 

Thomas K.F., 1981, σ.24). Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου δηµιουργικότητας στους Π.Α. 

ερµηνεύει την πρώιµη κατάκτηση  της ανάγνωσης, καθώς είναι γνωστό ότι η ανάγνωση 

γενικά απαιτεί µια ορισµένη προσαρµοστικότητα και ευρύτητα αντιλήψεων όσον 

αφορά τις σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις και τις σηµασίες τους. (Briggs C., & Elkind D., 

1977, σ.1235). 

 

γ. Νοητική λειτουργία, γνωστικά χαρακτηριστικά και αντιληπτικές ικανότητες 
 

          Θεωρείται αναµενόµενο το συµπέρασµα ότι το χρονικό προβάδισµα στην 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας είναι ενδεικτικό µιας ανώτερης διανοητικής 

ανάπτυξης. Πράγµατι, µελέτες επισηµαίνουν ότι το µέσο νοητικό πηλίκο των Π.Α., ως 

οµάδας, είναι υψηλό (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Ellis D.W., 1975, King E.M., & 

Friesen D.T., 1972, Giasson J., et.al., 1985) και πολλά γνωστικά χαρακτηριστικά 

βρίσκονται σε επίπεδα ανώτερα της ηλικίας τους. (Jackson N., Donaldson G., & Mills 



J., 1993, σ.201). Έχουν δε αναπτύξει αρκετά τη γνωστική λειτουργία της διατήρησης 

(Briggs C.,&Elkind D.,1977, Thomas K.F., 1981), που θεωρείται λειτουργία 

απαραίτητη για την πρώιµη ανάγνωση και είναι, σύµφωνα µε τον Piaget, ενδεικτική 

ανώτερης διανοητικής ανάπτυξης. (Thomas K.F., 1981, σ.102). Η υπόθεση όµως αυτή 

υποστηρίζεται µόνο µερικώς από τις υπάρχουσες έρευνες (Tobin Α., 1981), καθώς 

διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές ακόµη και µέσα στην ίδια την οµάδα των Π.Α. και 

υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η δεύτερη µελέτη της D. Durkin 

(1966), που πραγµατοποιήθηκε στα δηµόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, τα οποία 

στηρίζουν τη θέση ότι ένα παιδί µπορεί να µάθει ανάγνωση πολύ νωρίς, µολονότι το 

νοητικό του πηλίκο είναι κάτω του µέσου όρου. Τέτοια παιδιά µάλιστα επωφελούνται 

από ένα πρώιµο ξεκίνηµα, επειδή έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για 

επιπλέον εξάσκηση. (Durkin D., 1966, Mills J. & Jackson N., 1990). Από τα διαθέσιµα 

ερευνητικά δεδοµένα καταγράφονται εποµένως σηµαντικές διακυµάνσεις στη νοητική 

ανάπτυξη των Π.Α. (Davidson R., & Snow C., 1995, σ.5).   

          Οι ικανότητες των Π.Α. ποικίλουν και δεν περιορίζονται στην ανάγνωση. Από τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους θεωρείται µια συνεχώς αυξανόµενη ευαισθησία 

απέναντι στον προφορικό και το γραπτό λόγο. (Clark M., 1984, σ.122). ∆ιαπιστώνεται 

από τις σχετικές δοκιµασίες ότι η βραχυπρόθεσµη µνήµη τους βρίσκεται σε επίπεδο 

ανώτερο του µέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. Η γλωσσική τους 

νοηµοσύνη είναι επίσης υψηλότερη (Jackson N., Donaldson G., & Cleland L., 1988, 

Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 1995) και αποδίδουν καλύτερα στις λεκτικές παρά 

στις µη λεκτικές κλίµακες (Clark M., 1989, Clark M., 1976). Το γεγονός αυτό µάλιστα 

ίσως ερµηνεύει την πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, αφού οι υψηλού 

επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες που κατέχουν τα παιδιά από µια πολύ πρώιµη ηλικία 

αποτελούν εσωτερικό κίνητρο για ενεργή διερεύνηση του εγγράµµατου περιβάλλοντός 

τους µέσα από γλωσσικές δραστηριότητες, προφορικά γλωσσικά παιχνίδια και άλλες 

ενασχολήσεις που τους ικανοποιούν και ταυτόχρονα επεκτείνουν ακόµη περισσότερο 

τις δεξιότητες που κατέχουν. (Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 1995). Σε άλλη µελέτη 

διαπιστώθηκε µεγαλύτερη ευχέρεια λόγου των Π.Α. σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου 

(Μ.Π.Α.). (Stoebel S., & Evans J., 1988, σ.249). Η γλωσσική ικανότητα των Π.Α. στο 

σύνολό της, όπως καταγράφεται από τις επιδόσεις τους σε σχετικές δοκιµασίες, είναι 

σηµαντικά υψηλότερη απ� αυτή των Μ.Π.Α. (Thomas K.F., 1981, σ.95, Huba M., & 

Ramisetty-Mikler S., 1995). Η πρώιµη άνεση στη χρήση της γλώσσας που γίνεται 



φανερή κι από την περισσότερο ώριµη και περίπλοκη προφορική έκφραση των Π.Α. 

είναι ίσως ένας δείκτης της ικανότητάς τους να αντιλαµβάνονται και να διαµορφώνουν 

ιδέες κι εποµένως και της ικανότητάς τους να διαβάζουν. (Thomas K.F., 1981, σ.102). 

Κατ� άλλους όµως, οι διαφορές επίδοσης ανάµεσα στις κλίµακες αυτές, που 

καταγράφηκαν στους Π.Α., είναι ανάλογες µε τις διαφορές που παρατηρήθηκαν σε 

αναγνώστες µε προβλήµατα πράγµα που δεν στηρίζει τον ισχυρισµό ότι οι λεκτικές 

ικανότητές των Π.Α. είναι µεγαλύτερες απ� τις πρακτικές. (Tobin Α., 1981, σσ.21-22).  

          Οι Briggs C., & Elkind D., βρήκαν επίσης ότι οι Π.Α. αποδίδουν καλύτερα από 

ισοδύναµη σε φύλο, φυλή, νοηµοσύνη και χρονολογική ηλικία οµάδα Μ.Π.Α., σε 

ορισµένα τεστ ψυχογλωσσικών ικανοτήτων (σύνθεση ήχων, ακουστική διάκριση 

τελικών ήχων). (Briggs C.,&Elkind D., 1977, Clark M., 1976). Η Tobin A.,  (1981, 

σ.23) αναφέρει ότι οι Evans και Smith διαπίστωσαν ότι οι Π.Α. αποδίδουν σε επίπεδα 

άνω του µέσου όρου στα τεστ σύνθεσης ήχων και διάρκειας συγκέντρωσης της 

προσοχής, ενώ σε πολλά άλλα τεστ (π.χ. ακουστικής αντίληψης, οπτικής µνήµης, 

ακουστικής συσχέτισης, ακουστικής µνήµης, οπτικής µνήµης κ.λ.π.) η επίδοσή τους 

βρίσκεται γύρω στο µέσο όρο. Με τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν κα τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα της Μ. Clark (1976) πράγµα που υποδεικνύει ότι δεν 

διαφοροποιείται η επίδοση των δυο οµάδων στα περισσότερα τεστ. Οι ψυχογλωσσικές 

δεξιότητες που συχνά θεωρούνται προαπαιτούµενες για τη µάθηση της ανάγνωσης δεν 

διαφοροποιούνται, σε ορισµένες µελέτες, ούτε ανάµεσα σε πρώιµους αναγνώστες και 

παιδιά προσχολικής ηλικίας που διδάχθηκαν συστηµατικά ανάγνωση. (Tobin A., 1981, 

σ.121). Τα παραπάνω οδήγησαν τους ερευνητές στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να 

κατακτηθεί πρώιµα η αναγνωστική δεξιότητα από παιδιά µε µέση ή και χαµηλότερη της 

µέσης επίδοση στα τεστ ψυχογλωσσικών ικανοτήτων. (Clark M., 1976).  

          Αν και στην έρευνα που πραγµατοποίησε η Clark διαπίστωσε υψηλό επίπεδο 

ακουστικής διάκρισης στους Π.Α., το γεγονός αποδόθηκε από πολλούς στο γλωσσικό 

πλαίσιο των δοκιµασιών και η αποτυχία των Μ.Π.Α. σε ελλιπή ανάπτυξη των 

γλωσσικών τους ικανοτήτων. Η ίδια δεν θεωρεί την καλή ακουστική διάκριση ως αιτία 

της πρώιµης ανάγνωσης, αλλά µάλλον ως το αποτέλεσµά της. (Clark M., 1976, Clark 

M., 1989). Η Thomas K.F. (1981) αντίθετα, βασιζόµενη στα συµπεράσµατά της ότι οι 

Π.Α. παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη επίδοση απ� τους Μ.Π.Α. στην ακουστική 

ανάλυση, σύνθεση, διάκριση και µνήµη, θεωρεί την ακουστική αντίληψη ως σηµαντικό 

παράγοντα που σχετίζεται µε την πρώιµη µάθηση της ανάγνωσης. Η οπτική διάκριση, 



όπως και ο κινητικός συντονισµός των Π.Α., φαίνεται ότι βρίσκεται συχνά σε επίπεδα 

κάτω του µέσου όρου (Clark M., 1976, Clark M., 1989) ή τουλάχιστον σε επίπεδα 

παρόµοια µε εκείνα των Μ.Π.Α. Η οπτική αντίληψη δεν θεωρείται καθοριστικός 

παράγοντας πρώιµης ανάγνωσης. (Thomas K.F., 1981). Κατ� άλλους όµως είναι ένα 

από τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των Π.Α. Όπως αναφέρει η Ellis D.W., (1975, 

σσ.26-27) η µελέτη των King E.M., & Friesen D.T., κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

µετά από ένα έτος συστηµατικής διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης, η επίδοση των Π.Α. 

στο τεστ ανάγνωσης λέξεων σχετιζόταν σηµαντικά µε την οπτική διάκριση, την 

ακουστική σύνθεση και την ταχύτητα µάθησης νέων λέξεων που διαπιστώθηκαν από τα 

ανάλογα τεστ, τα οποία χορηγήθηκαν το προηγούµενο έτος και τα παραπάνω 

εξακολουθούσαν να αποτελούν χαρακτηριστικά που διέκριναν τους Π.Α. από τους 

Μ.Π.Α.   

          Η ερµηνεία της θετικής συνάφειας που διαπιστώθηκε ανάµεσα στην πρώιµη 

ανάγνωση και την οπτική µνήµη ακολουθιών γραµµάτων, χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης. (Tobin A., 1981, σ.187). Από τη σκοπιά της νευροφυσιολογίας έχει 

διαπιστωθεί µια υπεροχή στη λειτουργία του δεξιού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου των 

Π.Α., το ηµισφαίριο που είναι υπεύθυνο για την οπτικο-χωρική ανάλυση, πράγµα που 

δείχνει ότι οι Π.Α. βασίζονται αρχικά στην ανάλυση αυτού του είδους και δεν έχουν 

προχωρήσει ακόµη στο στάδιο, όπου η σηµασιολογική επεξεργασία κυριαρχεί και η 

λειτουργία του αριστερού ηµισφαιρίου καθίσταται πολύ σηµαντική. Ίσως µάλιστα οι 

Π.Α. να κατέκτησαν την αναγνωστική δεξιότητα νωρίτερα από την οµάδα ελέγχου 

(Μ.Π.Α.), εξαιτίας αυτής ακριβώς της υπεροχής του δεξιού ηµισφαιρίου. (Stoebel S., & 

Evans J., 1988, σσ.249-250). 

 

δ. Οικογενειακά χαρακτηριστικά και προσχολικές εµπειρίες   
 

          Η έρευνα δείχνει ότι οι Π.Α. προέρχονται από οικογένειες που ανήκουν σε 

διάφορα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα. (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Clark M., 

1984, Clark M., 1989). Έτσι, αν και στις µελέτες της Durkin οι Π.Α. προέρχονται 

κυρίως από το µέσο κατώτερο και µέσο ανώτερο κοινωνικό στρώµα, υπάρχουν έρευνες 

που υποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να ανήκουν σε ανώτερα στρώµατα απ� αυτά που 

ανήκουν οι Μ.Π.Α. (Briggs C., & Elkind D., 1977, Giasson J., et.al., 1985). Οι µητέρες 

των Π.Α. τείνουν να είναι ανώτερου µορφωτικού (Briggs C.,&Elkind D., 1977, Durkin 



D., 1966, King E.M., & Friesen D.T., 1972) και επαγγελµατικού επιπέδου και είναι 

εµφανές το υψηλό επίπεδο προσανατολισµού των γονέων προς την ακαδηµαϊκή 

επιτυχία (Briggs C., & Elkind D., 1977, σ.1236), καθώς και το υψηλό επίπεδο 

φιλοδοξίας για τα παιδιά τους. (Giasson J., et.al., 1985). Οι γονείς τους φαίνεται ότι 

απολαµβάνουν γενικά το διάβασµα (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Εllis D.J.W., 

1975), διαβάζουν πολύ συχνότερα από το µέσο ενήλικο (Thomas K.F., 1981, σ.107, 

Durkin D., 1966) και υιοθετούν περισσότερο θετικές στάσεις για την παροχή 

προσχολικής βοήθειας στην ανάγνωση από τους γονείς των Μ.Π.Α. Λιγότεροι γονείς 

Π.Α. εξέφρασαν ικανοποίηση για τον τρόπο που διδάσκεται η ανάγνωση στο σχολείο 

και η πλειοψηφία τους έχει την πεποίθηση ότι το ενδιαφέρον του ίδιου του παιδιού 

µειώνει την ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης από κάποιο άλλο άτοµο. (Durkin D., 

1966). Αντίθετα σε άλλη µελέτη η πλειοψηφία των γονέων επέδειξε µεγάλο σεβασµό 

για την επίσηµα θεσµοθετηµένη εκπαίδευση και την προσφορά της και επιθυµία για 

στενότερη συνεργασία µε το σχολείο. (Clark M., 1976, σ.96).  

          Οι περισσότεροι Π.Α. φαίνεται ότι προέρχονται από οικογένειες όπου επικρατεί 

ένα ήρεµο κλίµα και υπάρχει ένα τουλάχιστον και πιθανόν δύο ακόµη παιδιά. Επιπλέον, 

η έρευνα δείχνει ότι αν οι Π.Α. δεν είναι µοναχοπαίδια έχουν ένα τουλάχιστον 

µεγαλύτερο αδερφό/ή. (Durkin D., 1966, Clark M., 1976). Μολονότι η διαφορά δεν 

είναι σηµαντική αποδεικνύεται ότι οι Π.Α. έχουν γενικά λιγότερα αδέρφια από τους 

Μ.Π.Α. (Durkin D., 1966, King E.M., & Friesen D.T., 1972, Stainthorp R., & Hughes 

D., 1999). 

          Παρά τις µεγάλες διαφορές που διαπίστωσε η Clark (1984, σ.124) ότι υπάρχουν 

στις συνθήκες του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών που µαθαίνουν ανάγνωση 

νωρίς, ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό όλων των γονέων απ� τους οποίους πήρε 

συνέντευξη ήταν το πόσο ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση µαζί τους, όταν 

περιστρεφόταν γύρω από τις εµπειρίες των παιδιών τους. Ήταν φανερό πως µεγάλο 

µέρος απ� το χρόνο τους καταλάµβανε εκτεταµένη θετική αλληλεπίδραση µε κάποιον 

ενήλικο. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν συµπεριλάµβανε απαραίτητα ενασχόληση µε 

βιβλία και πολύ λιγότερο είχε να κάνει µε συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης.  

          Η οικογενειακή ατµόσφαιρα των Π.Α. περιγράφεται γενικά ως παρωθητική και 

ελκυστική, καθώς η πλειοψηφία τους είχε πάντα στη διάθεσή της κάποιο ενήλικο για να 

συζητήσει µαζί τους. (Clark M., 1976, σ.102, Stainthorp R., & Hughes D., 1999, σ.156). 

Οι Π.Α. σύµφωνα µε τους γονείς τους δεν έµαθαν να διαβάζουν εντελώς µόνοι τους. Το 



συµπέρασµα ότι τους παρασχέθηκε βοήθεια κατά την προσχολική ηλικία, κυρίως από 

το οικογενειακό περιβάλλον, είναι ευρέως αποδεκτό. (Durkin D., 1966, Clark M., 

1976&1984&1989, Εllis D.J.W., 1975, Anbar A., 1986, Stainthorp R., & Hughes D., 

1999, Giasson J., et.al., 1985). Η παροχή της βοήθειας αυτής ξεκίνησε, για την 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν οι Π.Α. ήταν στην ηλικία των 4 ετών περίπου, 

(Durkin D., 1966, Clark M., 1976&1984&1989) µέσα από την αλληλεπίδραση γονέα-

παιδιού κατά τη διάρκεια αναγνωστικών δραστηριοτήτων (Anbar A., 1986, σ.76) και 

δινόταν από συχνά έως και σε κανονικά διαστήµατα (Durkin D., 1966, Clark M., 

1976&1984&1989), κυρίως από τους γονείς ή από γονείς και µεγαλύτερα αδέλφια σε 

συνδυασµό, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις, στις οποίες πηγή βοήθειας ήταν ένας 

µεγαλύτερος αδερφός ή ένας φίλος (Briggs C.,&Elkind D., 1977, Durkin D., 1966, 

Clark M., 1976). Η βοήθεια αυτή δεν ήταν, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, ούτε 

σκόπιµη, για να τους διδάξουν ανάγνωση (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Εllis 

D.J.W., 1975, Thomas K.F., 1981, Anbar A., 1986), ούτε άµεση (Clark M., 1984, 

σ.124), αν και θεωρήθηκαν από πολλούς ως µορφές άµεσης βοήθειας η συζήτηση για 

τους ήχους των γραµµάτων (Durkin D., 1966, Εllis D.J.W., 1975) και η συνεργασία 

στην αναγνώριση λέξεων. (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Εllis D.J.W., 1975, Tobin 

A., 1981). Έµµεσα βοηθήθηκαν οι Π.Α. µε τη συχνή ανάγνωση ιστοριών από τους 

γονείς τους, γεγονός που παρατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, (Durkin D., 1966, 

Clark M., 1976, Εllis D.J.W., 1975, Thomas K.F., 1981, Stroebel S., & Evans S., 1988), 

την αγορά βιβλίων µε το αλφάβητο ή εικονογραφηµένων λεξικών, τη βοήθεια που τους 

παρασχέθηκε στη γραφή και την παρακολούθηση της παροχής βοήθειας για τις 

σχολικές εργασίες σε µεγαλύτερα αδέρφια. Η Thomas K.F. (1981, σ.106) διαπίστωσε 

στην έρευνά της ότι κατά ανάγνωση ιστοριών στους Π.Α. εκείνοι υπέβαλαν, στο 

σύνολο των περιπτώσεων, ερωτήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση 

ενώ µόνο το 46% των Μ.Π.Α. προχωρούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια και το 33% 

µετά το τέλος της ανάγνωσης. Οι ερωτήσεις ήταν τόσες, ώστε ήταν δύσκολο για τους 

γονείς να βεβαιώσουν ποιος κατά κύριο λόγο κινητοποιούσε τη συζήτηση, κέντριζαν δε 

την περιέργεια, έδιναν νόηµα στην ανάγνωση και συντελούσαν στην κατανόηση της 

ιστορίας. Το νόηµα της ιστορίας φαίνεται να έχει µεγάλη σηµασία για τους Π.Α. Εκείνο 

που θεωρείται σηµαντικό κατά την αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού στη διάρκεια της 

ανάγνωσης ιστοριών είναι η αποκάλυψη της επικοινωνιακής αξίας της ανάγνωσης και η 

εξοικείωση µε το ρυθµό της, αλλά και η ύπαρξη θετικής συναισθηµατικής σχέσης της 



ανάγνωσης µε τη γονεϊκή αγάπη και το αίσθηµα ασφάλειας που παρέχει, η οποία την 

καθιστά µια ευχάριστη εµπειρία. (Stroebel S., & Evans S., 1988, σ.250).  

          Το κίνητρο για την προσχολική βοήθεια στην ανάγνωση ήταν κυρίως οι 

ερωτήσεις των παιδιών και η δική τους επιθυµία και πολύ λιγότερο η πρόθεση για 

«διδασκαλία» ανάγνωσης. (Durkin D., 1966, Thomas K.F., 1981). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις η σχολική επιτυχία µεγαλύτερων αδερφών, που ήταν κι οι ίδιοι πρώιµοι 

αναγνώστες, αποτέλεσε µοντέλο και πρόκληση για µίµηση. Μεγάλη ποικιλία 

αναγνωστικών υλικών ήταν διαθέσιµα και η ενθάρρυνση απ� τους γονείς και κυρίως 

από τις µητέρες να τα χρησιµοποιήσουν ήταν συνεχής. (Durkin D., 1966, Clark M., 

1976&1984&1989, Εllis D.J.W., 1975). ∆υστυχώς, έχουν γίνει λίγες προσπάθειες 

καθορισµού των διαφορών στην παροχή προσχολικής βοήθειας ανάµεσα σε Π.Α. και 

Μ.Π.Α. και τα ερευνητικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα δεν καταδεικνύουν την 

ύπαρξη σηµαντικά διαφορετικών προσχολικών εµπειριών, τουλάχιστον όσον αφορά 

την ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά (Briggs C.,&Elkind D., 1977, Durkin D., 1966), 

µολονότι σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στη συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών από τους γονείς, ανάµεσα σε Π.Α. και Μ.Π.Α. 

(Stoebel S.,&Evans J., 1988, σ.249).   

          Το γλωσσικό περιβάλλον των οικογενειών Π.Α. ήταν διαφορετικό απ� αυτό των 

Μ.Π.Α. Ανάλυση προφορικού λόγου που χρησιµοποιούσαν οι οικογένειες έδειξε 

σηµαντικές ποιοτικές διαφορές. Ο λόγος των γονέων και πιο συγκεκριµένα η 

συχνότητα υποβολής ερωτήσεων ανώτερου επιπέδου και οι παροτρύνσεις προς τα 

παιδιά για παροχή διευκρινίσεων, η συζήτηση για τη γλώσσα και τον κόσµο, η 

συχνότητα παροχής πληροφοριών και η καθοδήγηση του παιδιού στην επίλυση 

προβληµάτων ήταν σηµαντικά διαφορετική ανάµεσα στις οικογένειες Π.Α. και Μ.Π.Α. 

∆ιαπιστώθηκε σαφής υπεροχή των παραπάνω µεταβλητών στις οικογένειες των Π.Α., 

γεγονός που οδηγεί στο γενικότερο συµπέρασµα ότι οι Π.Α. έχουν την ευκαιρία να 

συµµετέχουν σε ένα πλουσιότερο γλωσσικά περιβάλλον και να ασκούν πιο σύνθετες 

γλωσσικές δεξιότητες. Αξιοσηµείωτο είναι µάλιστα το γεγονός της ύπαρξης και άλλων 

Π.Α. στις ίδιες οικογένειες. (Davidson R., & Snow C., 1995).  

          Η Tobin (1981, σσ.186-187), στη µελέτη της για τους παράγοντες που 

σχετίζονται µε την πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η πρώιµη ανάγνωση σχετίζεται µε ένα σχετικά µικρό αριθµό 

παραγόντων. Η µορφή της βοήθειας που παρέχεται από τους γονείς στην προσχολική 



ηλικία επιδρά πολύ περισσότερο από την επίσηµα οργανωµένη διδασκαλία που 

παρέχουν προσχολικά προγράµµατα, στο όλο επίπεδο µάθησης της ανάγνωσης. 

Ειδικότερα, το είδος της βοήθειας που φαίνεται να συνεισφέρει περισσότερο 

συµπεριλαµβάνει ανεπίσηµα παιχνίδια ή παρόµοιες δραστηριότητες, που δίνουν 

έµφαση στην αντιστοιχία γράµµατος-ήχου και στρατηγικές που καθοδηγούν την 

προσοχή του παιδιού στη σχέση ανάµεσα στην οµιλούµενη γλώσσα και τα γραφική της 

αναπαράσταση. Φαίνεται ότι η αναγνωστική δεξιότητα µπορεί να κινητοποιηθεί πολύ 

νωρίς από µια συνεργατική σχέση ανάµεσα στα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. 

περιέργεια, παρατηρητικότητα) και το ενδιαφέρον των γονέων για την προώθηση του 

ακαδηµαϊκού του δυναµικού, συµπέρασµα που δε συµφωνεί µε αυτό των Briggs 

C.,&Elkind D., (1977) οι οποίοι αποδίδουν το φαινόµενο, σχεδόν αποκλειστικά, στην 

πρωτοβουλία των γονέων.    

          Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι 

συγκεκριµένες όψεις του οικογενειακού περιβάλλοντος που προωθούν την ανάγνωση 

και η φύση των αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού είναι πιθανό να ασκούν 

σηµαντικότερη επίδραση στην πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας από τις 

συνέπειες του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου τους ή ακόµη και από τη µόρφωση της 

µητέρας. Οι γονείς αντιµετωπίζονται πλέον ως διαµεσολαβητές στη διαδικασία 

κατάκτησης του γραµµατισµού. Χρησιµοποιούν συγκεκριµένες στρατηγικές, όταν 

αλληλεπιδρούν µε τα παιδιά τους (π.χ. συµµετοχική ανάγνωση), οι οποίες φαίνεται να 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Η φύση µάλιστα αυτών των 

στρατηγικών τροποποιείται καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται γλωσσικά, σε µια 

προσπάθεια των γονέων να συνεχίσουν την παρέµβασή τους µέσα στη «ζώνη της 

επόµενης ανάπτυξης» των παιδιών τους. (Carson L., 1998, σ.22).  
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 1.0. Σκοπός της έρευνας   
  
          Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση και την περιγραφή των 
ατοµικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών των Π.Α. µέσα από 
συγκριτική µελέτη Π.Α. και Μ.Π.Α. Αναλυτικότερα, επιχειρεί να 
προσεγγίσει και να διερευνήσει το πεδίο των Π.Α. στον ελληνικό χώρο, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν κι ως ποιο βαθµό έχουν κατακτηθεί δοµές 
ανάγνωσης και έχουν διαµορφωθεί αντιλήψεις για το γραπτό λόγο πριν 
ακόµη τα παιδιά φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο, πώς αυτό σχετίζεται µε 
την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στο τέλος της Α΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου και σε ποιους παράγοντες είναι πιθανό να οφείλεται. 
Με άλλα λόγια, ο σκοπός είναι διπλός:  



α. Αφενός, µελετάται το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας 
των Π.Α. και η πορεία που αυτή ακολουθεί ως το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού 
και  
β. Αφετέρου, επιχειρείται ο εντοπισµός των παραγόντων που είναι πιθανό 
να συµβάλλουν στην εµφάνιση του φαινοµένου της πρώιµης κατάκτησης 
της αναγνωστικής δεξιότητας. 
Πιο συγκεκριµένα η έρευνα στοχεύει:  
 
��Στην εξακρίβωση του επιπέδου ανάπτυξης και της φύσης της αναγνωστικής 

δεξιότητας των Π.Α. σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. στην αρχή 

της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και πριν τους παρασχεθεί 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής.  

��Στη διακρίβωση της φύσης και του επιπέδου ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας των Π.Α. σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. στο τέλος 

του πρώτου έτους φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο, µετά την παροχή 

συστηµατικής διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής.  

��Στη µελέτη και καταγραφή των ατοµικών χαρακτηριστικών, των 

καθηµερινών συνηθειών και των ενδιαφερόντων των Π.Α 

��Στον εντοπισµό των οικογενειακών χαρακτηριστικών και των επιδράσεων 

των προσχολικών εµπειριών των Π.Α. σχετικά µε το γραπτό λόγο, που 

προέρχονται κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον, στις οποίες είναι 

πιθανό να οφείλεται η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. 

 

          Μέσα από µια συγκριτική προσέγγιση των υπό µελέτη χαρακτηριστικών σε 

Π.Α. και Μ.Π.Α. που επιχειρήσαµε, διερευνήθηκε η ύπαρξη διαφορών και 

οµοιοτήτων ανάµεσα στις δυο αυτές οµάδες, προκειµένου να εντοπισθούν οι 

παράγοντες εκείνοι που είναι πιθανό να συµβάλλουν στην πρώιµη κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας.  

 

 

2.0. Ερευνητικά ερωτήµατα 

 
          Η σύνθεση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδοµένων που 
παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος, καθόρισε σε σηµαντικό βαθµό τη 
µεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας εργασίας και µας οδήγησε στη 



διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτηµάτων, στα οποία 
επιχειρήσαµε να απαντήσουµε:  
 

��Ποιο είναι το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας και των 

τριών αλληλοσχετιζόµενων όψεών της (δόµηση νοήµατος από το γραπτό 

λόγο-λειτουργίες του γραπτού λόγου, γνώση της λειτουργίας του 

αλφάβητου-µορφή του γραπτού λόγου, γνώση συµβάσεων του γραπτού 

λόγου) των Π.Α. στην αρχή της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο;  

��∆ιαφέρουν οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς το επίπεδο ανάπτυξης της 

αναγνωστικής δεξιότητας και των τριών αλληλοσχετιζόµενων όψεών της 

(δόµηση νοήµατος από το γραπτό λόγο-λειτουργίες του γραπτού λόγου, 

γνώση της λειτουργίας του αλφάβητου-µορφή του γραπτού λόγου, γνώση 

συµβάσεων του γραπτού λόγου) στην αρχή της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο;  

��Ποιο είναι το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας των τριών 

αλληλοσχετιζόµενων όψεών της, στους Π.Α., στο τέλος της φοίτησής τους 

στην Α΄ τάξη του  ∆ηµοτικού Σχολείου;  

��∆ιαφέρουν οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς την κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας ή κάποιας από τις τρεις αλληλοσχετιζόµενες 

όψεις της στο τέλος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη του  ∆ηµοτικού 

Σχολείου;  

��∆ιαφοροποιούνται οι Π.Α. απ� τους Μ.Π.Α. ως προς την πρόοδο που 

σηµειώνουν στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας συνολικά και 

στις επιµέρους όψεις της, στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη του  

∆ηµοτικού Σχολείου; 

��∆ιαφοροποιούνται οι Π.Α. απ� τους Μ.Π.Α. ως προς την επίδοσή τους σε 

τοµείς του γλωσσικού µαθήµατος και σε άλλα µαθήµατα στο τέλος της Α΄ 

τάξης του  ∆ηµοτικού Σχολείου; 

��∆ιαφέρουν οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις τους και τις 

καθηµερινές τους συνήθειες; 



��∆ιαφοροποιούνται οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς το 

κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους, το 

µέγεθός της και τη σειρά γέννησής τους; 

��∆ιαφέρουν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των γονέων Π.Α. και Μ.Π.Α. για 

την ανάγνωση; 

��∆ιαφοροποιείται το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων Π.Α. και Μ.Π.Α. για τα 

παιδιά τους;  

��∆ιαφέρει το µορφωτικό περιβάλλον των οικογενειών Π.Α. και Μ.Π.Α.; 

��∆ιαφέρουν οι στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς Π.Α. και Μ.Π.Α. για την 

εξοικείωση των παιδιών τους µε το γραπτό λόγο; 

 
 

3.0. Μεθοδολογία της έρευνας 

 
     3.1. Μέθοδος 

 
          Η παρούσα έρευνα ανήκει στην οµάδα των περιγραφικών ερευνών και πιο 

συγκεκριµένα επιχειρεί µια επισκόπηση του πεδίου των Π.Α.  Όπως είναι γνωστό οι 

έρευνες αυτού του τύπου µελετούν εκτενώς ένα πολύπλοκο πρόβληµα µέσα στο 

κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν τα υποκείµενα. Μπορούν δε να πάρουν πειραµατικό 

χαρακτήρα, εάν σχεδιαστούν προσεκτικά και να επιτρέψουν τη συλλογή δεδοµένων 

που δε µπορούν να συγκεντρωθούν µε πειραµατικές έρευνες, µολονότι «δεν επιτρέπουν 

τον προσδιορισµό αιτιωδών, αλλά απλών λειτουργικών σχέσεων» (Βάµβουκας Μ., 

1991α, σσ.84-85).  

          Η µέθοδος έρευνας, την οποία ακολουθήσαµε προκειµένου να µελετήσουµε την 

εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας των υποκειµένων, αλλά και να συγκρίνουµε τα 

χαρακτηριστικά των Π.Α. µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της οµάδας ελέγχου 

(Μ.Π.Α.), είναι ένας συνδυασµός διαχρονικής γενετικής και πειραµατικής.  

          Η έρευνα ανήκει στην οµάδα των φυσικών ή αναδροµικών πειραµατικών 

ερευνών αφού επιχειρεί να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήµατα βασιζόµενη σε 

προϋπάρχουσες συνθήκες. (Βάµβουκας Μ., 1991α, σσ.86-87). Πρόκειται καταρχήν για 

φυσικό πειραµατισµό, που εκµεταλλεύεται τη µεταβλητή «πρώιµη αναγνωστική 

δεξιότητα» που συναντάται στο περιβάλλον των υποκειµένων της έρευνας και 

προχωρεί σε συγκρίσεις δυο οµάδων, εξισωµένων ως προς ορισµένο αριθµό 



χαρακτηριστικών, οι οποίες διαφέρουν ως προς το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό που 

µελετάται. Συγχρόνως όµως, το χαρακτηριστικό αυτό µελετάται διαχρονικά µε 

επανάληψη των µετρήσεων σε δυο διαδοχικές χρονικές στιγµές, στα ίδια υποκείµενα 

προκειµένου να αξιολογηθεί, σε πρώτη φάση, το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας των υποκειµένων πριν την παροχή συστηµατικής διδασκαλίας και σε 

δεύτερη φάση, ο βαθµός κατάκτησής της στο τέλος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη 

του ∆ηµοτικού Σχολείου και την ολοκλήρωση της διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης και 

γραφής. Μ� αυτό τον τρόπο το φαινόµενο της πρώιµης κατάκτησης της αναγνωστικής 

δεξιότητας «δεν εξετάζεται στη στατική µορφή εµφάνισής του, σε µια χρονική στιγµή 

της εξέλιξής του, αλλά δυναµικά στη χρονική του εκτύλιξη. Η δυναµική αυτή µελέτη 

παρέχει πλήρη εικόνα των διαδοχικών φάσεων της ανάπτυξης και διαφοροποίησης του 

φαινοµένου. Η συστηµατική αυτή µελέτη και ανάλυση της διαδικασίας ανάπτυξης των 

φαινοµένων συντελεί στην πληρέστερη γνώση και κατανόηση της φύσης τους». 

(Βάµβουκας Μ., 1991α, σ.216). 

  

 

     3.2. Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας 

 

          Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από τον πληθυσµό των παιδιών 

πρωτοσχολικής ηλικίας, τα οποία φοιτούσαν στην Α΄ τάξη των ∆ηµοτικών Σχολείων 

της πόλης του Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2000-2001. Η χρονολογική ηλικία των 

υποκειµένων του δείγµατος ήταν 5:10-6:10 έτη, κατά την ηµέρα της πρώτης εξέτασής 

τους µε το τεστ πρώιµης αναγνωστικής δεξιότητας. Το δείγµα αποτελείται από 152 

υποκείµενα. Τα µισά (76) ήταν Π.Α. καθένας από τους οποίους εξισώθηκε κατά ηλικία, 

φύλο, φοίτηση σε νηπιαγωγείο, σχολείο και τµήµα όπου φοιτούσε µε έναν Μ.Π.Α. Έτσι 

σχηµατίστηκαν 76 ζευγάρια που προέρχονται από 16 ∆ηµοτικά Σχολεία της πόλης του 

Ηρακλείου.  

          Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δείγµα δεν είναι τυχαίο, αλλά περιστασιακό, όπως 

συµβαίνει συνήθως στο φυσικό πειραµατισµό, όπου «ο ερευνητής δεν µπορεί να 

παρέµβει ενεργά και άµεσα στην εκτύλιξη του γεγονότος ή φαινοµένου, αλλά αρκείται 

στη µελέτη του, όταν εµφανίζεται» (Βάµβουκας Μ., 1991α, σ.165).  

           Η προέλευση και το φύλο των 152 υποκειµένων φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες.   



 

           Σχολείο Απόλυτες συχνότητες (F) Σχετικές συχνότητες (%) 

1ο & 3ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 8  5,3 

6ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 10  6,6 

14ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 8  5,3 

15ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 12  7,9 

16ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 8  5,3 

19ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 4  2,6 

20ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 16  10,5 

24ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 16  10,5 

28ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 18  11,8 

33ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 6 3,9 

35ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 10  6,6 

44ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 4  2,6 

45ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 6  3,9 

53ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 16  10,5 

54ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου 10  6,6 

Σύνολο 152 (76 ζευγάρια) 100,0 

                Πίνακας 1: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το σχολείο όπου φοιτούν  
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   Γραφική παράσταση Ι: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το σχολείο όπου φοιτούν 
 
 
                                               
          Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 και τη γραφική παράσταση Ι από τα 152 

υποκείµενα του δείγµατος 8 (5,3%) φοιτούν στα 1ο και 3ο ∆ηµοτικά Σχολεία 

Ηρακλείου,  10 (6,6%) στο 6ο, 8 (5,3%) στο 14ο, 12 (7,9%) στο 15ο, 8 (5,3%) στο 

16ο, 4 (2,6%) στο 19ο, 16 (10,5%) στο 20ο, 16 (10,5%) στο 24ο, 18 (11,8%) στο 28ο, 6 

(3,9%) στο 33ο, 10 (6,6%) στο 35ο, 4 (2,6%) στο 44ο, 6 (3,9%) στο 45ο, 16 (10,5%) 

στο 53ο  και 10 (6,6%) στο 54ο ∆. Σχ. Ηρακλείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                      Πίνακας 2: Κατανοµή των υποκειµένων ανάλογα µε το φύλο τους 
 
          Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 2, το δείγµα αποτελείται από 84 αγόρια 

(55,3%) και 68 κορίτσια (44,7%).  

 

3.3. Τα όργανα συλλογής των 

δεδοµένων 

 

          Για τον 
εντοπισµό των 

Π.Α. και τη συλλογή των δεδοµένων έγινε χρήση τεστ και 
ερωτηµατολογίων, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια 
και παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτηµα Β.  
 

Φύλο F (%) 

Αγόρι 84 55,3 
Κορίτσι 68 44,7 
Σύνολο 152 100,0 



     3.3.1 . Το τεστ εντοπισµού των Π.Α. 

 

          Το τεστ κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης και είναι 

ανάλογο µε τα τεστ εντοπισµού πρώιµων αναγνωστών, που έχουν χρησιµοποιηθεί 

σε παρόµοιες έρευνες. (Durkin D., 1966, Giasson J., et.al., 1985, Thomas K.F., 

1981, Tobin A., 1981). Αποτελείται από 36 λέξεις, 4 µονοσύλλαβες, 25 δισύλλαβες, 

3 τρισύλλαβες και 4 πολυσύλλαβες, που µοιράζονται σε τρεις στήλες, γραµµένες µε 

στοιχεία µεγέθους ανάλογου µε τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στα βιβλία «Η 

Γλώσσα µου» της Α΄ ∆ηµοτικού. Οι λέξεις προέρχονται από το βασικό λεξιλόγιο 

της Α΄ ∆ηµοτικού. Καταβλήθηκε προσπάθεια να επιλεγούν λέξεις που ανήκουν στο 

καθηµερινό λεξιλόγιο των παιδιών. Το τεστ περιλαµβάνει και 6 προτάσεις που 

αποτελούνται από λέξεις που περιέχονται στην παραπάνω λίστα, για την 

περίπτωση που κάποια παιδιά βρίσκουν φυσικότερη την ανάγνωση προτάσεων µε 

νόηµα παρά την αναγνώριση µεµονωµένων λέξεων, όπως συµβαίνει και στο 

ανάλογο τεστ της Durkin (1966). Το τεστ χορηγείται ατοµικά σε κάθε εξεταζόµενο 

και του ζητείται να διαβάσει δυνατά όσες από τις λέξεις ή τις προτάσεις, αν το 

προτιµά, µπορεί. Το κριτήριο για την κατάταξη του εξεταζόµενου στους Π.Α. είναι 

η σωστή ανάγνωση 18 τουλάχιστον λέξεων ή τριών τουλάχιστον προτάσεων, χωρίς 

να του παρασχεθεί βοήθεια. 

 

     3.3.2. Το Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας 

 

          Το Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας προσαρµόστηκε από εµάς στα 

ελληνικά από το TERA-2, (Test of Early Reading Ability) των Reid D., Hresko W., 

& Hammill D., (1989). Αποτελείται από 45 ερωτήσεις-δοκιµασίες (items) που 

αφορούν τις τρεις όψεις της ανάγνωσης οι οποίες θεωρούνται ως οι τρεις 

αλληλοσχετιζόµενες συνιστώσες της κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας: 

Τη δόµηση νοήµατος απ� το γραπτό λόγο (γνώση της λειτουργίας του γραπτού 

λόγου), τη γνώση του αλφάβητου και των λειτουργιών του  (γνώση της µορφής του 

γραπτού λόγου) και τη γνώση των συµβάσεων του γραπτού λόγου. (Reid D., 

Hresko W., & Hammill D., 1989, Mason J. M., 1980). 15 ερωτήσεις-δοκιµασίες 

αξιολογούν την καθεµιά από τις τρεις συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας. 

Αρχικά, όλες οι ερωτήσεις (50 συνολικά) κατασκευάστηκαν µε βάση τις ερωτήσεις 



των δυο µορφών του αρχικού τεστ και για κάθε ερώτηση του αρχικού 

κατασκευάστηκαν δυο ερωτήσεις ίδιου περιεχοµένου. Κάθε ζευγάρι ερωτήσεων 

µοιράστηκε τυχαία στις δυο µορφές του τεστ. Η µορφή Α επιδόθηκε σε 12 παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας και αφαιρέθηκαν κατόπιν οι πολύ εύκολες και οι πολύ 

δύσκολες ερωτήσεις και από τις δυο µορφές, για να παραµείνουν τελικά οι 45 που 

απαρτίζουν την καθεµιά από τις δυο ισοδύναµες, οριστικές µορφές του τεστ.  

 

         Α. Οι δοκιµασίες που µετρούν την ικανότητα των παιδιών να 

αντιλαµβάνονται τις λειτουργίες του γραπτού λόγου, αντλώντας νόηµα απ� αυτόν, 

είναι τριών τύπων και περιλαµβάνουν:  

α. Την αντίληψη του γραπτού λόγου µέσω της µορφής του και των ενδείξεων που 

τον συνοδεύουν (π.χ. αναγνώριση επιγραφών, λογότυπων κ.τ.λ.). 

β. Τη γνώση τού πώς τα αντικείµενα και τα γεγονότα σχετίζονται µεταξύ τους 

(περιλαµβάνει στοιχεία λεξιλογίου, όπου το παιδί πρέπει να επιλέξει δυο λέξεις που 

ταιριάζουν µε τη λέξη «ερέθισµα»). 

γ. Την αντίληψη της συνοχής του γραπτού λόγου (ελέγχεται, για παράδειγµα, η 

κατανόηση ότι οι λέξεις λειτουργούν ως ετικέτες, η κατανόηση του νοήµατος µιας 

µη οικείας λέξης από τα συµφραζόµενά της, η ικανότητα πρόβλεψης της γραπτής 

γλώσσας, η κατανόηση κατά τη σιωπηρή ανάγνωση). 
 

          Οι ερωτήσεις - δοκιµασίες 1,2,3,5,6,14,17,26,27,28,29,34,36,38,39 µετρούν τη 

γνώση των λειτουργιών του γραπτού λόγου. 

 

          Β. Οι δοκιµασίες που µετρούν τη γνώση των γραµµάτων και των 

λειτουργιών τους, περιλαµβάνουν ερωτήσεις που αφορούν:  

α. Αναγνώριση γραµµάτων 

β. Ανάγνωση λέξεων (που συχνά διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους, ώστε να 

καταγραφεί η γνώση της αντιστοιχίας γράµµατος-ήχου).  

          Οι ερωτήσεις - δοκιµασίες 4,7,8,10,12,13,18,21,22,24,25,32,33,37,40 µετρούν 

τη γνώση της µορφής του γραπτού λόγου. 

 

          Γ. Οι δοκιµασίες, τέλος, που αξιολογούν τη γνώση των συµβάσεων του 

γραπτού λόγου αναφέρονται: 



α. Στο χειρισµό βιβλίων  

β. Στην ανταπόκριση σε άλλες συµβάσεις του γραπτού λόγου (σηµεία στίξης, φορά 

ανάγνωσης κ.τ.λ.) 

γ. Στην ικανότητα εντοπισµού λαθών σε λέξεις, οι οποίες βρίσκονται πάντα µέσα 

σε προτάσεις.  

          Οι ερωτήσεις - δοκιµασίες 9,11,15,16,19,20,23,30,31,35,41,42,43,44,45 

µετρούν τη γνώση των συµβάσεων του γραπτού λόγου. 

 

          Το αρχικό τεστ µε βάση το οποίο κατασκευάστηκε το Τεστ Πρώιµης 

Αναγνωστικής ∆εξιότητας, είναι, σύµφωνα µε τους συντάκτες του, κατάλληλο για 

τη µέτρηση της αναγνωστικής δεξιότητας παιδιών ηλικίας 3-9 ετών, την περιοδική 

καταγραφή της προόδου τους στην ανάγνωση και τον εντοπισµό των παιδιών που 

υστερούν ή είναι περισσότερο προχωρηµένα από τους συνοµηλίκους τους στη 

µάθηση της ανάγνωσης.  (Reid D., Hresko W., & Hammill D., 1989).  Μπορεί δε να 

µετρήσει το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας και παιδιών που δεν 

έχουν φτάσει στο σηµείο να διαβάζουν µε το συµβατικό τρόπο (οµάδα ελέγχου), 

αφού συµπεριλαµβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν την αναδυόµενη δεξιότητα 

ανάγνωσης, καθώς εµπεριέχει και ερωτήσεις, που αφορούν τα πολύ πρώιµα στάδια 

κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας, οι οποίες είναι διαβαθµισµένης 

δυσκολίας, ώστε να καταγράφουν και το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας παιδιών που δεν διαβάζουν ακόµη µε το συµβατικό τρόπο. Θεωρείται 

εξάλλου από τους συντάκτες του, ως το πλέον κατάλληλο για προσχολικούς 

πληθυσµούς. Είναι δε ένα τεστ που βασίζεται σε πρόσφατες θεωρίες.  

          Επιπλέον, παρέχει την ελευθερία στον ερευνητή να κατασκευάσει  ένα µέρος 

από τις ερωτήσεις-δοκιµασίες, που αφορούν την αναγνώριση περιβάλλοντος 

γραπτού λόγου, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η χρήση οικείων λογότυπων 

προϊόντων, πινακίδων κ.τ.λ. ανάλογα µε την περιοχή διαβίωσης των υποκειµένων, 

στα οποία χορηγείται.    

          Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε κατάλληλο εργαλείο για την 

καταγραφή του επιπέδου ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., των 

τυχόν διαφορών ανάµεσα σε Π.Α. και Μ.Π.Α σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγµές 

(αρχή και τέλος του σχολικού έτους) και της σαφούς αποτίµησης της προόδου Π.Α. 

και Μ.Π.Α. 



          Οι ερωτήσεις-δοκιµασίες τυπώθηκαν σε οριζόντια χαρτονάκια σχήµατος Α4 

και δέθηκαν µε σπιράλ από την πάνω (µεγαλύτερη) πλευρά τους, πράγµα που 

κατέστησε το τεστ ιδιαίτερα εύχρηστο. Η επιλογή των χαρτονιών αποφασίστηκε 

επειδή τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι αρκετά µεγάλα και έντονα και 

υπήρχε κίνδυνος να διακρίνονται πίσω από τη σελίδα γράµµατα ή εικόνες της 

επόµενης ερώτησης και να προκαλώντας σύγχυση στους εξεταζόµενους, ειδικά 

όταν βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο γνωριµίας µε το γραπτό λόγο. Στο µέσο 

περίπου της σελίδας υπάρχουν τα γράµµατα, οι λέξεις, οι προτάσεις ή οι εικόνες 

που απαρτίζουν τη δοκιµασία. Στην πάνω πλευρά παρουσιάζεται, µέσα σε πλαίσιο, 

η οδηγία προς τον εξεταστή µε µικρά γράµµατα, ενώ µε κεφαλαία, που είτε 

παρεµβάλλονται είτε ακολουθούν, αναγράφονται τα λόγια που πρέπει να ειπωθούν 

στον εξεταζόµενο. Υπάρχουν επίσης µε κεφαλαία, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

διευκρινήσεις ή διαφορετική διατύπωση της ερώτησης, για την περίπτωση που το 

παιδί δεν ανταποκριθεί και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος µη κατανόησης της 

ερώτησης. Ο εξεταστής ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες µε οµοιόµορφο τρόπο κατά 

την εξέταση των υποκειµένων, δίνοντας την κάθε οδηγία-ερώτηση προφορικά. 

          Κάθε µορφή του τεστ ακολουθείται από ατοµικά φυλλάδια εξέτασης όπου 

παρατίθενται επίσης οι οδηγίες για τις ερωτήσεις, µε τον ίδιο τρόπο, οι σωστές 

απαντήσεις, χώρος για τη βαθµολόγηση κάθε ερώτησης και για τυχόν 

παρατηρήσεις του εξεταστή για κάθε µια ερώτηση-δοκιµασία. Ο εξεταστής 

καταχωρεί τη βαθµολογία σε κάθε ερώτηση µόνο εάν δεν έχει καµιά αµφιβολία για 

την ορθότητα της απάντησης. Σε αντίθετη περίπτωση, καταγράφει την απάντηση, 

όπως δόθηκε, στο χώρο των παρατηρήσεων για να αξιολογηθεί αργότερα. Η 

πρώτη σελίδα του φυλλαδίου εξέτασης συλλέγει ατοµικά στοιχεία του µαθητή.  

          Κάθε σωστή απάντηση πιστώνεται µε µια µονάδα, ενώ κάθε λανθασµένη ή 

αναπάντητη ερώτηση �δοκιµασία µε 0. Η κλίµακα βαθµολογίας κυµαίνεται από 0 

έως 45 µονάδες. Για καθεµιά από τις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής 

δεξιότητας η κλίµακα κυµαίνεται από 0 έως 15 µονάδες και η συνολική επίδοση 

στο τεστ αποτελεί το άθροισµα των επιδόσεων στις δοκιµασίες που αφορούν τις 

τρεις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας. 

 

     3.3.3. Το ερωτηµατολόγιο των γονέων 

 



          Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε από εµάς, 
σύµφωνα µε τις αποδεκτές απόψεις για τη συµβολή της 
οικογένειας στην κατάκτηση του γραµµατισµού 
(Βάµβουκας Μ., 1991β, Goodman Y., 1986, Teale W., 
1986, Taylor D., 1986&1998, Leichter H., 1984,  Durkin 
D., 1966, Clark M.,1976&1984&1989, Tobin A., 1981, 
Weinberger J., 1998, Spreadbury J., 1998, Davidson R., & 
Snow C., 1995, Ortiz W. R., & McCarty L.L., 1997, Crain-
Thoreson C., & Dale S. P., 1992, McComic C., & Mason J., 
1986, Carson L., 1998, Frijers J., Barron R., & Brunello 
M., 2000, Payne A., Whitehurst G., & Ahgell A., 1994, 
Whitehurst G., et al, 1994) και µε βάση δοµηµένες 
συνεντεύξεις ή ανάλογα ερωτηµατολόγια που έχουν δοθεί 
σε παρόµοιες έρευνες (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, 
Tobin A., 1981, Giasson J., et.al., Thomas K.F., 1981, 
Τaylor D., 1998, Cohen R., 1977, Teale W., 1986, Ellis 
D.W., 1975). Αποτελείται από δυο µέρη. Το πρώτο µέρος 
συλλέγει δηµογραφικά στοιχεία και το δεύτερο 
περιλαµβάνει 50 ερωτήσεις που αφορούν πέντε τοµείς: 
α. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού που αφορούν την προσωπικότητά του, τις 

προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντά του και τις καθηµερινές του συνήθειες (ερωτήσεις 

8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,45,46,47,48).  

β. Τις αντιλήψεις και τις στάσεις των γονέων για την ανάγνωση και το µοντέλο 

ανάγνωσης που προσφέρουν στα παιδιά τους (ερωτήσεις 1,2,3,4,40,41,42).  

γ. Το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων για το παιδί τους, όπως π.χ. τις προσδοκίες τους 

και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για τη µόρφωσή του (ερωτήσεις 5,6,7,9,10,11). 

δ. Το µορφωτικό περιβάλλον και τον τρόπο ψυχαγωγίας της οικογένειας (ερωτήσεις 

12,13,14,15,16,17,18,19,44) και 



ε. Τις στρατηγικές των γονέων όπως π.χ. την προσοχή που δίνεται στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος εκ µέρους του παιδιού για ανάγνωση βιβλίων, τη βοήθεια που τους 

παρέχεται, τις τακτικές που υιοθετούν για τη γνωριµία του παιδιού µε το γραπτό λόγο 

κ.τ.λ. (ερωτήσεις 20,21,22,23,24,25,26,27,28,43)  

          Οι ερωτήσεις είναι στο σύνολό τους κλειστές, εκτός από την ερώτηση 49, που 

είναι ανοικτή.  

     3.3.4. Το ερωτηµατολόγιο των δασκάλων 

 

          Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους δασκάλους κατασκευάστηκε από 

εµάς, µε βάση ερωτηµατολόγια που έχουν δοθεί σε παρόµοιες µελέτες (Durkin D., 

1966) και περιλαµβάνει 16 κλειστές και µια ανοικτή ερώτηση. Συλλέγει πληροφορίες 

που αφορούν τα ατοµικά χαρακτηριστικά των υποκειµένων της έρευνας και τις 

ικανότητες και την επίδοσή τους σε διάφορους τοµείς του γλωσσικού µαθήµατος, 

καθώς και στα µαθηµατικά.  

 

 

3.4. Χρονοδιάγραµµα - Στάδια διεξαγωγής της έρευνας 

 

     3.4.1. Ο εντοπισµός των πρώιµων αναγνωστών 

 

          Το Μάιο του 2000 ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς του Ν. Ηρακλείου να µας 

υποδείξουν παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 

1999-2000 και διάβαζαν ήδη χωρίς βοήθεια λέξεις ή προτάσεις, καθώς και το 

∆ηµοτικό Σχολείο στο οποίο πίστευαν ή γνώριζαν ότι θα φοιτούσαν την επόµενη 

σχολική χρονιά. Έτσι, καταρτίστηκε µια λίστα µε βάση την οποία επισκεφθήκαµε 

συγκεκριµένα ∆ηµοτικά Σχολεία από τις 18 έως τις 27 Σεπτεµβρίου του 2000 

προκειµένου να εντοπίσουµε αυτά τα παιδιά. Εκτός από τα ήδη καταγεγραµµένα 

παιδιά που εντοπίστηκαν, οι δάσκαλοι µάς υπέδειξαν και κάποια ακόµη, τα οποία 

για διάφορους λόγους δεν είχαν συµπεριληφθεί στον αρχικό κατάλογο που είχε 

καταρτιστεί και τα οποία γνώριζαν κατά τη γνώµη τους ανάγνωση. Έτσι, 

απαρτίστηκε νέος κατάλογος, που περιελάµβανε 152 παιδιά. Τη βδοµάδα από 2 

έως 6 Οκτωβρίου επισκεφθήκαµε ξανά τα σχολεία και επιδώσαµε το τεστ 

εντοπισµού πρώιµων αναγνωστών στα παιδιά αυτά, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά 



κάθε τάξης, µε σκοπό για να εντοπίσουµε κι άλλα παιδιά, που ίσως γνώριζαν 

ανάγνωση και είχαν διαφύγει της προσοχής µας, αλλά και να αποκλείσουµε την 

περίπτωση ύπαρξης κάποιου Π.Α. ανάµεσα στα υπόλοιπα παιδιά, µέρος των 

οποίων θα συγκροτούσε την οµάδα ελέγχου. Όσα απ� αυτά διάβασαν χωρίς 

βοήθεια τουλάχιστον 18 από τις 36 λέξεις, συµπεριλήφθηκαν στην οριστική λίστα 

πρώιµων αναγνωστών. Κανένα παιδί δεν αρνήθηκε να διαβάσει τις µεµονωµένες 

λέξεις, ενώ ορισµένα διάβασαν και τις προτάσεις. 92 παιδιά πληρούσαν το 

κριτήριο για συµµετοχή στην έρευνα ως Π.Α. Με βάση πληροφορίες που πήραµε 

από τους δασκάλους τους εξαιρέθηκαν ορισµένα για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι 

διδάχτηκαν συστηµατικά ανάγνωση σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο όπου φοιτούσαν, 

αλλά και όσα δεν ήταν δυνατό να εξισωθούν κατά ηλικία µε κάποιο παιδί από την 

τάξη τους. Έτσι καταλήξαµε σε 78 µαθητές, οι οποίοι µάλιστα διάβασαν σωστά 

περισσότερες από 25 λέξεις. Στην πορεία εξαιρέθηκαν δυο ακόµη γιατί 

αποδείχθηκε ότι τα παιδιά µε τα οποία είχαν εξισωθεί παρουσίασαν µαθησιακές 

δυσκολίες. Τελικά, την οριστική λίστα των Π.Α. αποτέλεσαν 76 παιδιά, που 

προέρχονταν από 16 σχολεία (29 διαφορετικά τµήµατα).  

 

 

     3.4.2. Η συγκρότηση της οµάδας ελέγχου 

 
 

          Μετά τον εντοπισµό των Π.Α. επισκεφθήκαµε ξανά 
τα σχολεία και ζητήσαµε από τους δασκάλους να µας 
υποδείξουν για κάθε Π.Α. που υπήρχε στην τάξη τους ένα 
παιδί ίδιου φύλου και ηλικίας που θεωρούσαν ότι είχε 
τον ίδιο περίπου ρυθµό µάθησης µε τον Π.Α. µε τον οποίο 
θα συγκρινόταν και πάντως παιδιά που οι πρώτες 
ενδείξεις συνέτειναν στο ότι δεν θα παρουσίαζαν στη 
συνέχεια κάποιου είδους µαθησιακές δυσκολίες.  
Εξαιρέθηκαν τα παιδιά που δεν είχαν την ελληνική ως 
µητρική τους γλώσσα.  



          Ρωτήσαµε σε πρώτη φάση τα ίδια τα παιδιά που 
δεν είχαν υποδειχθεί από τις νηπιαγωγούς, για τα οποία 
είχαµε αµφιβολία, αλλά και τους Μ.Π.Α., αν είχαν 
φοιτήσει σε νηπιαγωγείο και πήραµε θετική απάντηση 
από όλα. Σε επόµενη φάση η πληροφορία διασταυρώθηκε 
και µε την απάντηση σε σχετική ερώτηση στο 
ερωτηµατολόγιο των γονέων (ερώτηση 5). Με αυτόν τον 
τρόπο δηµιουργήθηκαν 76 ζευγάρια εξισωµένα κατά 
φύλο, ηλικία και προσχολική εµπειρία που παρέχει η 
φοίτηση σε νηπιαγωγείο. Ο παράγοντας δάσκαλος 
κρατήθηκε επίσης σταθερός για κάθε ζευγάρι. Οι 76 Π.Α. 
αποτέλεσαν την πειραµατική οµάδα (Π.Ο.) και οι 76 
Μ.Π.Α. την οµάδα ελέγχου (Ο.Ε.). Στάθηκε αδύνατο να 
περιορίσουµε τη διαφορά ηλικίας ανάµεσα στην Π.Ο. και 
στην Ο.Ε. στους 4 µήνες όπως σκοπεύαµε αρχικά, η 
µέγιστη όµως διαφορά περιορίστηκε τελικά στους 6 
µήνες. Πάντως, ανάµεσα στο µέσο όρο ηλικίας των δυο 
οµάδων δεν υπάρχει στατιστικά  σηµαντική διαφορά, 
όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. 
 
 

 

Στατιστική Σηµαντικότητα 
 

Οµάδα 
 

Ν 
 

Χ  
 

σ 
F p t p 

Πρώιµοι 
αναγνώστες 
(Π.Α.) 

76 76,97* 3,04  

0,808
 

0,370 
 

1,052 
 

0,294



Μη Πρώιµοι 
Αναγνώστες 
(Μ.Π.Α.) 

76 76,43* 3,28     

                        Πίνακας 3: Σύγκριση µέσων όρων της ηλικίας των δυο οµάδων 

* Η ηλικία έχει υπολογιστεί σε µήνες 
 
 
     3.4.3. Η πρώτη επίδοση του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας 

 

          Η µορφή Α του τεστ επιδόθηκε ατοµικά στα 152 υποκείµενα του δείγµατος κατά 

το διάστηµα 23 Οκτωβρίου-3 Νοεµβρίου 2000. Σε κάθε σχολείο η εξέταση έγινε σε ένα 

χώρο (άδεια αίθουσα διδασκαλίας ή γραφείο διδασκόντων) που διασφάλισε, κατά το 

δυνατόν, κατάλληλες συνθήκες. Σε κάθε δοκιµασία, η οδηγία-ερώτηση δινόταν 

προφορικά. Ο εξεταστής ακολουθούσε τις οδηγίες κάνοντας την ερώτηση όπως ήταν 

διατυπωµένη στο πάνω µέρος της σελίδας και στο φυλλάδιο εξέτασης, χωρίς την 

παροχή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας στον εξεταζόµενο.  Η εξέταση διήρκεσε 20-25 

λεπτά για κάθε παιδί και οι απαντήσεις καταγράφηκαν στο ατοµικό φυλλάδιο εξέτασης, 

προκειµένου να βαθµολογηθούν στη συνέχεια.  

 
 

     3.4.4. Η δεύτερη επίδοση του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας 

 

          Η δεύτερη επίδοση της µορφής Β του τεστ στα 152 υποκείµενα του 

δείγµατος πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 26 Μαρτίου-6 Απριλίου 2001, µε 

τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.  

 

 

 
 

          3.4.5. Η επίδοση του ερωτηµατολογίου των γονέων 

 



          Το ερωτηµατολόγιο των γονέων δόθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

δεύτερης επίδοσης του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας, στους γονείς και των 

152 υποκειµένων του δείγµατος, προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για τα 

οικογενειακά και προσωπικά χαρακτηριστικά των Π.Α. και να µελετηθούν τα 

χαρακτηριστικά αυτά, συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα των Μ.Π.Α. Επιστράφηκαν 

συµπληρωµένα 143 ερωτηµατολόγια. 86 (60,1%) από αυτά συµπληρώθηκαν από τη 

µητέρα, 12 (8,4%) από τον πατέρα και 45 (31,5%) και από τους δυο γονείς µαζί.  Η 

συνολική απώλεια που υπήρξε ήταν της τάξης του 5,9%. Τα δηµογραφικά στοιχεία που 

συλλέγει το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου µάς δόθηκαν επίσης και από το αρχείο 

των σχολείων και µε τον τρόπο αυτό τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα για το σύνολο 

του δείγµατος.  

 

 

     3.4.6. Η επίδοση του ερωτηµατολογίου των δασκάλων 

 

          Το ερωτηµατολόγιο των δασκάλων δόθηκε από τις 21-25 Μαΐου του 2001, 

επειδή αναµένεται οι δάσκαλοι να έχουν σχηµατίσει ως τότε ολοκληρωµένη εικόνα για 

τα χαρακτηριστικά των παιδιών, αλλά και για την επίδοσή τους, ιδιαίτερα σε τοµείς του 

γλωσσικού µαθήµατος, µε τους οποίους εξοικειώνονται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 

σχολικού έτους (π.χ. γραπτή έκφραση). Για καθένα από τα υποκείµενα του δείγµατος 

ζητήθηκε από το/τη δάσκαλο/α του να συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο, προκειµένου 

να καταστεί δυνατή η συγκριτική µελέτη των χαρακτηριστικών και της επίδοσης Π.Α. 

και Μ.Π.Α. 

          Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι φάσεις διεξαγωγής της 

έρευνας, µετά τον αρχικό εντοπισµό των Π.Α., µέσω των νηπιαγωγών και των 

δασκάλων των τάξεων.  

 

 

 

 



Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής της έρευνας 

 

3.5. ∆ιαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων 

 
          Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν ποσοτικά, 
ποιοτικά και κατηγορικά δεδοµένα. Οι στατιστικές 
µέθοδοι που ακολουθήσαµε για την επεξεργασία των 
δεδοµένων ήταν, σε κάθε περίπτωση, ανάλογες µε το 
είδος τους. Αναλυτικά, προκειµένου να απαντήσουµε στα 
ερευνητικά ερωτήµατα, προβήκαµε στην ακόλουθη 
διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων: 
 

�� Βαθµολόγηση των τεστ και εισαγωγή των επιδόσεων των υποκειµένων σε 

στατιστικό πίνακα  (SPSS).  

 Ενέργεια Όργανο Μεταβλητές που 
µετρήθηκαν 

∆ιάρκεια 
χορήγησης 

Χρόνος 
διεξαγωγής 

 
1ο στάδιο 

 
Εντοπισµός Π.Α. 

Τεστ  εντοπισµού 
Π.Α. 

Πρώιµη αναγνωστική 
δεξιότητα 

 
5΄ - 10΄ 

2-6 
Οκτωβρίου 

2000 
 
2ο στάδιο 

 
Συγκρότηση της 

Ο.Ε. 

Τα στοιχεία 
συλλέχθηκαν από 
το αρχείο του 
σχολείου 

Χρονολογική ηλικία, 
φοίτηση σε νηπιαγωγείο, 

φύλο 

 9-13 
Οκτωβρίου 

2000 

 
3ο στάδιο 

Πρώτη επίδοση του 
Τεστ Πρώιµης 
Αναγνωστικής 
∆εξιότητας 

Τεστ Πρώιµης 
Αναγνωστικής 
∆εξιότητας 
Μορφή Α 

 
Αναγνωστική δεξιότητα 

 
20΄- 25΄ 

23 Οκτωβρίου 
- 3 Νοεµβρίου 

2000 

∆εύτερη επίδοση 
του Τεστ Πρώιµης 
Αναγνωστικής 
∆εξιότητας 

Τεστ Πρώιµης 
Αναγνωστικής 
∆εξιότητας 
Μορφή Β 

 
 

Αναγνωστική δεξιότητα 

 
 

20΄- 25΄ 

 
 
 
4ο στάδιο 
  
      & 
 
5ο στάδιο 

 
 

Επίδοση 
ερωτηµατολογίου 

γονέων 

 
 
 
Ερωτηµατολόγιο 

γονέων 

∆ηµογραφικές  
µεταβλητές και 

µεταβλητές που αφορούν 
οικογενειακούς 
παράγοντες και 

χαρακτηριστικά των 
υποκειµένων 

 

 
 

 
 

26 Μαρτίου � 
6 Απριλίου 

2001 

 
6ο στάδιο 

Επίδοση 
ερωτηµατολογίου 
δασκάλων 

Ερωτηµατολόγιο 
δασκάλων 

Χαρακτηριστικά των 
υποκειµένων και σχολική 

επίδοση 

 21-25 Μαΐου 
2001 



�� Κωδικοποίηση των µεταβλητών των ερωτηµατολογίων και εισαγωγή σε 

στατιστικό πίνακα (SPSS). 

�� Εξέταση των συχνοτήτων και των δεικτών κεντρικής τάσης και διασποράς 

για τη διαµόρφωση µιας γενικής άποψης αναφορικά µε τις κατανοµές των 

µεταβλητών.  

�� ∆ηµιουργία συγκριτικών πινάκων των κωδικοποιηµένων δεδοµένων 

σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις πληροφορίες που 

αναζητούµε. 

�� Συγκρίσεις και έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών των Μ.Ο. 

της συνολικής επίδοσης και των επιµέρους σκορ στο τεστ, κάθετα και 

οριζόντια, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί. 

Σχήµα 1 
 

Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκαν: 

α. Σύγκριση των Μέσων Όρων (Μ.Ο.) των επιδόσεων Π.Α. 
(Πειραµατική Οµάδα) και Μ.Π.Α. (Οµάδα Ελέγχου) στο 
τεστ, στην πρώτη φάση χορήγησής του (για να 
εντοπιστούν οι διαφορές του επιπέδου κατάκτησης της 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 
              (Οκτώβριος-Νοέµβριος 2000) 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 
                (Μάρτιος-Απρίλιος 2001) 

 

                     Επίδοση Π.Α. στο τεστ                     

 

 

 

γ     Επίδοση Π.Α. στο τεστ 

 

 
                                  
                                                                ∆ιαφορά επίδοσης                
                                  α                                      των Π.Α.                                    β 
                                                                             ε 
                                                               
                                                                                         
                                                                                               ∆ιαφορά επίδοσης 
                                                                      των Μ.Π.Α. 

 

                   Επίδοση Μ.Π.Α. στο τεστ 
 

 

δ          Επίδοση Μ.Π.Α. στο τεστ 



αναγνωστικής δεξιότητας των δυο οµάδων, πριν τη 
συστηµατική διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης). 
β. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων Π.Α. και Μ.Π.Α. στο 
τεστ, στη δεύτερη φάση χορήγησής του (για να 
εντοπιστούν οι διαφορές του επιπέδου κατάκτησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας των δυο οµάδων, µετά από τη 
συστηµατική διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης). 
γ. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων των Π.Α. στο τεστ, 
στις δυο φάσεις χορήγησής του (για να διαπιστωθεί η 
πρόοδος των Π.Α. στην κατάκτηση της αναγνωστικής 
δεξιότητας στη διάρκεια του έτους). 
δ. Σύγκριση των Μ.Ο. των επιδόσεων των Μ.Π.Α. στο τεστ, στις δυο φάσεις χορήγησής 

του (για να διαπιστωθεί η πρόοδος των Μ.Π.Α. στην κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας στη διάρκεια του έτους).  

ε. Σύγκριση των Μ.Ο. των διαφορών που παρουσιάζουν οι 
επιδόσεις Π.Α. και Μ.Π.Α. στη διάρκεια του έτους (για να 
διαπιστωθούν  διαφορές στην πρόοδο των δυο οµάδων 
στην ανάγνωση στη διάρκεια του έτους). 
          Για τις συγκρίσεις που αφορούν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε δυο 

διαδοχικές χρονικές στιγµές στην ίδια οµάδα (οριζόντιες συγκρίσεις γ και δ στο 

σχήµα 1) ή την ίδια χρονική στιγµή σε µια οµάδα (σύγκριση επιδόσεων σε 

επιµέρους τοµείς της αναγνωστικής δεξιότητας), χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

κριτήριο t για εξαρτηµένα δείγµατα. 

          Για τις συγκρίσεις που αφορούν µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές οµάδες (κάθετες  συγκρίσεις α και β στο σχήµα 1) χρησιµοποιήθηκε 

το στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα. 

          Προκειµένου να διερευνηθεί η πρόοδος των Π.Α. σε σχέση µε την πρόοδο 

που σηµείωσαν οι  Μ.Π.Α. στην ανάγνωση στη διάρκεια του έτους, δηµιουργήθηκε 

µια νέα µεταβλητή (∆). Τιµές της είναι  οι διαφορές ανάµεσα στη δεύτερη (ψ) και 

την πρώτη (χ) επίδοση των υποκειµένων στο τεστ, στις δυο χρονικές στιγµές της 



χορήγησής του (∆=ψ-χ).  Για τη σύγκριση της διαφοράς τελικής-αρχικής επίδοσης 

των δυο οµάδων (σύγκριση ε στο σχήµα 1), χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα. 

          Αναφορικά µε τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τα ερωτηµατολόγια, οι 

συγκρίσεις ανάµεσα σε Π.Α. και Μ.Π.Α. έγιναν για τις µεν µεταβλητές που 

συλλέγουν δεδοµένα σε τακτική κλίµακα µε το µη παραµετρικό στατιστικό 

κριτήριο U-Mann-Whitney, για δε τις µεταβλητές που συλλέγουν δεδοµένα σε 

ονοµατική κλίµακα, µε το κριτήριο X2. 

          Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση 

της έντασης σχέσεων που αποκαλύφθηκαν ανάµεσα σε κάποιες µεταβλητές, 

υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας ανάµεσα στις µεταβλητές αυτές. 

 

 

 

 

4.0. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
 

          Το κεφάλαιο της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της έρευνας 
χωρίζεται σε δυο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει τα ευρήµατα που 
αφορούν τα ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α. και αναφέρονται στα πρώτα 
επτά ερευνητικά ερωτήµατα και το δεύτερο τα αποτελέσµατα που 
περιγράφουν τα οικογενειακά τους γνωρίσµατα και αντιστοιχούν στα πέντε 
τελευταία ερευνητικά ερωτήµατα. Η συγκεκριµένη διάρθρωση της 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων, η οποία ακολουθείται και σε επόµενα 
κεφάλαια, επιλέχθηκε προκειµένου η µελέτη να γίνει όσο το δυνατόν πιο 
ευανάγνωστη.  
 

 

     4.1. Ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α. 
 

 

          Στο πρώτο αυτό τµήµα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ευρήµατα 
που αναφέρονται στα ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α. δηλαδή στη φύση 
και το επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής τους δεξιότητας, τη σχολική 
τους επίδοση, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα 



ενδιαφέροντα και τις καθηµερινές τους συνήθειες, σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά των Μ.Π.Α.  
 
 
    4.1.1. Η αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. 
 

 

   4.1.1.1. Η επίδοση των υποκειµένων στο Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας. 
 
          Στον πίνακα 5, όπως και στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζεται η 

επίδοση των υποκειµένων σε καθεµιά από τις τρεις όψεις της αναγνωστικής 

δεξιότητας, καθώς και η συνολική επίδοσή τους στην ανάγνωση, όπως 

αξιολογήθηκαν µε το Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας. Τα ποσοστά των 

σωστών απαντήσεων σε καθεµιά ερώτηση-δοκιµασία του τεστ παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον πίνακα 1Α του παραρτήµατος Α. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει την 

επίδοση των υποκειµένων µε συνοπτικότερο τρόπο.  



Πίνακας 5: Επίδοση Π.Α. και Μ.Π.Α. στο Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας, κατά τις δυο  
                   φάσεις της έρευνας  
 
 
 
          Από τη µελέτη του διαπιστώνουµε καταρχήν, ότι οι Π.Α. δεν σηµειώνουν 

καθόλου χαµηλές επιδόσεις στις δυο φάσεις της έρευνας, µε µοναδική εξαίρεση τις 

συµβάσεις του γραπτού λόγου όπου ένα πολύ µικρό ποσοστό (2,6%) είχε επίδοση 

από 0-5, στην πρώτη φάση. Οι Μ.Π.Α. στην αρχή της χρονιά,ς σηµειώνουν σε 

σηµαντικά ποσοστά χαµηλές επιδόσεις σε όλες τις συνιστώσες της αναγνωστικής 

δεξιότητας, ενώ στο τέλος της χρονιάς, µόνο στις λειτουργίες και τις συµβάσεις του 

γραπτού λόγου και µάλιστα σε πολύ µικρά ποσοστά, 2,6% και 9,2% αντίστοιχα. Οι 

Π.Α. κινούνται κατά κανόνα από τις µεσαίες έως τις υψηλές επιδόσεις και οι 

Μ.Π.Α. σε όλη την κλίµακα, από τις χαµηλές έως και τις υψηλές της τιµές. 

          Αναλυτικότερα, πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης, περισσότεροι 

απ� τους µισούς Π.Α. (57,9%) έχουν µέση επίδοση στη γνώση των λειτουργιών του 

Πρώιµοι Αναγνώστες  
Ν=76          (Π.Α.) 

Μη Πρώιµοι Αναγνώστες   
Ν=76            (Μ.Π.Α.) 

Α΄ Φάση Β΄ Φάση Α΄ Φάση Β΄ Φάση 

                              Οµάδα 
 
Επίδοση 
                          
                           Τιµή F % F % F % F % 

0-5 - - - - 29 38,2 2 2,6 

6-10 44 57,9 5 6,6 47 61,8 44 57,9 

 
Λειτουργίες 
γραπτού 
λόγου 11-15 32 42,1 71 93,4 - - 30 39,5 

0-5 - - - - 5 6,6 - - 

6-10 - - - - 42 55,3 2 2,6 

 
Μορφή 
γραπτού 
λόγου 11-15 76 100,0 76 100,0 29 38,2 74 97,4 

0-5 2 2,6 - - 34 44,7 7 9,2 

6-10 54 71,1 12 15,8 42 55,3 57 75,0 

 
Συµβάσεις 
γραπτού 
λόγου 11-15 20 26,3 64 84,2 - - 12 15,8 

0-9 - - - - - - - - 

10-18 - - - - 15 19,7 1 1,3 

19-27 3 3,9 - - 57 75,0 10 13,2 

28-36 53 69,7 6 7,9 4 5,3 56 73,7 

 
 

 
Αναγνωστική 
δεξιότητα 
Συνολική 
επίδοση 

37-45 20 26,3 70 92,1 - - 9 11,8 



γραπτού λόγου, πολύ σηµαντικό είναι όµως και το ποσοστό (42,1%) που σηµειώνει 

υψηλές επιδόσεις. Στη δεύτερη φάση, η συντριπτική πλειοψηφία τους (93,4%) 

επιτυγχάνει υψηλή επίδοση. Η αντίστοιχη επίδοση των Μ.Π.Α. κυµαίνεται από τις 

χαµηλές (σε ποσοστό 38,2%) έως και τις µεσαίες, ως επί το πλείστον, τιµές (σε 

ποσοστό 61,8%) στην πρώτη φάση, ενώ στη δεύτερη φάση κυρίως στις µεσαίες 

(57,9%) και στις υψηλές τιµές (39,5%), σε επίπεδο δηλαδή ανάλογο µε αυτό που 

βρισκόταν οι Π.Α. στην αρχή της χρονιάς.   

          Στη γνώση της µορφής του γραπτού λόγου, το σύνολο των Π.Α. σηµειώνει 

υψηλές επιδόσεις και στις δυο χρονικές στιγµές, ενώ οι Μ.Π.Α., των οποίων η 

πλειοψηφία (55,3%) βρίσκεται σε µεσαίο και το 38,2% σε υψηλό επίπεδο στην 

αρχή, φτάνουν επίσης σε υψηλές επιδόσεις στη δεύτερη φάση, σε ποσοστό 97,4%. 

          Στη γνώση των συµβάσεων του γραπτού λόγου, η µεγάλη πλειοψηφία των 

Π.Α. (71,1%) σηµειώνει µεσαία, ενώ µόνο το 26,3% υψηλή επίδοση πριν τη 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. Στη δεύτερη φάση µόνο το 15,8% έχει µέση 

επίδοση ενώ το 84,2% υψηλή. Η επίδοση της οµάδας ελέγχου κυµαίνεται ανάµεσα 

στις χαµηλές (σε ποσοστό 44,7%) και τις µεσαίες τιµές (σε ποσοστό 55,3%) στην 

αρχή, ενώ η πλειοψηφία τους (75%) εµφανίζει µεσαία και ένα αξιόλογο ποσοστό 

(15,3%) φθάνει στην υψηλή επίδοση στο τέλος.  

          Όσον αφορά τη συνολική επίδοση στο τεστ, οι περισσότεροι Π.Α. (69,7%) 

σηµειώνουν υψηλές και πάνω απ� το ¼ (26,3%) ακόµη, πολύ υψηλές επιδόσεις, 

στην αρχή της χρονιάς, ενώ η  αναγνωστική δεξιότητα της συντριπτικής 

πλειοψηφίας τους (92,1%) φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα µετά τη διδασκαλία 

ανάγνωσης. Στους Μ.Π.Α., όπου καταγράφονται κυρίως µεσαίες (75%) και 

χαµηλές επιδόσεις (19,7%) στην πρώτη φάση, παρατηρείται ότι φτάνουν σε 

υψηλές τιµές στο µεγαλύτερό τους ποσοστό (73,7%), ενώ οι υπόλοιποι 

ισοκατανέµονται σχεδόν ανάµεσα στις µεσαίες και τις πολύ υψηλές τιµές.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4.1.1.2. ∆ιαφορές στην αναγνωστική δεξιότητα Π.Α. και Μ.Π.Α.  
 
 
          Προκειµένου να διερευνήσουµε την ύπαρξη τυχόν διαφορών ανάµεσα σε 

Π.Α. και Μ.Π.Α., εξετάσαµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στην αναγνωστική δεξιότητα των δυο οµάδων. 

 
 

   4.1.1.2.1. ∆ιαφορές  στην  αναγνωστική δεξιότητα Π.Α. και Μ.Π.Α. στην αρχή και 
στο  
                  τέλος του σχολικού έτους (πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία 
πρώτης  
                  ανάγνωσης και γραφής) 
                 
 
 
          Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν διαφορών στην επίδοση Π.Α. και Μ.Π.Α. 

στην αναγνωστική δεξιότητα, στην αρχή του έτους, πριν τη συστηµατική 

διδασκαλία ανάγνωσης και στο τέλος του έτους, µετά τη συστηµατική διδασκαλία, 

προχωρήσαµε σε στατιστική ανάλυση που έδωσε τους Μέσους Όρους ( )Χ  και τις 

Τυπικές Αποκλίσεις (σ) των επιδόσεων και σε συγκριτική µελέτη των δεικτών 

αυτών. Προκειµένου να είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση των επιδόσεων, οι 

αρχικοί µέσοι όροι έχουν µετατραπεί και σε ποσοστό επιτυχίας. Έτσι, σε κάθε 

περίπτωση, στους πίνακες εµφανίζεται ο αρχικός µέσος όρος, ενώ µέσα σε 

παρένθεση δηλώνεται και το µέσο ποσοστό επιτυχίας των υποκειµένων σε κάθε 

συνιστώσα της αναγνωστικής δεξιότητας και στο σύνολό της. Για παράδειγµα, 

στον πίνακα 6 που ακολουθεί, ο µέσος όρος επιτυχίας των Π.Α. στη γνώση των 

λειτουργιών του γραπτού λόγου είναι 10,12 ή 67,5% που σηµαίνει ότι η οµάδα των 

Π.Α. απάντησε σωστά κατά µέσο όρο, στο 67,5% των δοκιµασιών που αφορούν τις 

λειτουργίες του γραπτού λόγου.  

 

 

 

 



    

        

Όπου:   =Μέσος Όρος, σ=Τυπική Απόκλιση,  
          Ε = Ελάχιστη τιµή, Μ= Μέγιστη τιµή 
           
 
** p<.01    ***p<.001 

 

 
 

Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αναγνωστικής δεξιότητας και των επιµέρους 
                   όψεών της, των Π.Α. και των Μ.Π.Α., πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. 
                   
 
          Παρατηρώντας τον πίνακα 6 διαπιστώνουµε ότι το επίπεδο 
ανάπτυξης της γνώσης των λειτουργιών, της µορφής και των συµβάσεων 
του γραπτού λόγου, όπως και της συνολικής αναγνωστικής δεξιότητας των 
Π.Α., είναι υψηλότερο απ� αυτό των συνοµηλίκων τους Μ.Π.Α. στην αρχή 
της χρονιάς. Πιο συγκεκριµένα, οι Π.Α. επιτυγχάνουν να απαντήσουν 
σωστά στο 67,5% των δοκιµασιών που ελέγχουν τη γνώση των 
λειτουργιών του γραπτού λόγου, βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο  
(95,7%) στη γνώση της µορφής του και το µέσο ποσοστό επιτυχίας στις 
συµβάσεις του γραπτού λόγου είναι 62,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά της 
οµάδας ελέγχου είναι 38,8%, 63,3% και 38,9%. Συνολικά, η πειραµατική 
οµάδα απαντά, κατά µέσο όρο, σωστά στο 75,2% των δοκιµασιών του τεστ 
ενώ η οµάδα ελέγχου στο 47%.  
          Η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στο επίπεδο κατάκτησης της µορφής 

του γραπτού λόγου (διαφορά µέσων όρων 4,86), όπου σηµειώνονται και οι 

µεγαλύτερες επιδόσεις και από τις δυο οµάδες, ενώ η µικρότερη εµφανίζεται στη 

γνώση των συµβάσεων (διαφορά µέσων όρων 3,55). Η επίδοση Π.Α. και Μ.Π.Α. 

διαφέρει στατιστικά σηµαντικά σε επίπεδο µάλιστα p<.001, σε όλες τις όψεις της 

αναγνωστικής δεξιότητας και στο σύνολό της.  

Λειτουργίες γραπτού λόγου Μορφή γραπτού λόγου Συµβάσεις γραπτού  λόγου Επίδο 
    ση 
 

Οµάδα 
  

σ 
 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

10,12 

(67,5) 

 

1,98 

 

6 

 

15 

14,36 

(95,7) 

 

0,78 

 

11 

 

15 

9,38 

(62,5) 

 

1,59 

 

5 

 

14 

Μ.Π.Α 

Ν=76 

5,82 

(38,8) 

 

1,40 

 

3 

 

9 

 

t=15,46*** 

 

F=7,86** 

9,50 

(63,3) 

 

2,81 

 

3 

 

15 

 

t=14,53*** 

 

F=84,93*** 

5,83 

(38,9) 

 

1,52 

 

3 

 

9 

 

t=14,08*** 

 

F=0,001 

Αναγνωστική δεξιότητα  
 Συνολική επίδοση 

Επίδοση 

 

Οµάδα 
  

σ 
 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

33,86 

(75,2) 

 

3,48 

 

26 

 

43 

Μ.Π.Α. 

Ν=76 

21,14 

(47) 

 

4,08 

 

10 

 

29 

 

t=20,67*** 

 

F=1,36 

X X X

X
X



          Αξιόλογη είναι, τέλος, η διαφορά που παρατηρείται στη διασπορά των τιµών 

γύρω απ� το µέσο όρο ανάµεσα στις δυο οµάδες, στη γνώση της µορφής του 

γραπτού λόγου. Στη µεν πειραµατική οµάδα είναι 0,78, στη δε οµάδα ελέγχου 2,81, 

γεγονός που συνδυαζόµενο µε τους αντίστοιχους µέσους όρους, δηλώνει τη 

µεγαλύτερη οµοιογένεια των επιδόσεων των Π.Α., οι περισσότερες από τις οποίες 

βρίσκονται στις υψηλές τιµές, πολύ κοντά στο µέσο όρο (14,36).  

 
 

 
 
 
 
 
 
**p<.01   ***p<.001 

 
 
                    
 

Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αναγνωστικής δεξιότητας και των επιµέρους 
                   όψεών της, των Π.Α. και των Μ.Π.Α., µετά  τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. 
                    
 
 
          Από τον πίνακα 7 συνάγεται ότι η επίδοση των Π.Α. εξακολουθεί και µετά τη 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από 

αυτά των Μ.Π.Α. σε όλες τις όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας και στο σύνολό 

της, οι διαφορές όµως που παρατηρούνται στους µέσους όρους είναι µικρότερες 

από τις αντίστοιχες που καταγράφηκαν στην αρχή της χρονιάς. Οι Π.Α. απαντούν 

κατά µέσο όρο, σωστά σε ποσοστό 80% και πάνω σε όλες τις δοκιµασιες, ενώ σε 

ανάλογα επίπεδα φτάνουν οι Μ.Π.Α. µόνο στη µορφή του γραπτού λόγου, που 

αφορά τη γνώση των γραµµάτων και την ανάγνωση λέξεων. Όπως παρατηρούµε 

Λειτουργίες γραπτού λόγου Μορφή γραπτού λόγου Συµβάσεις γραπτού  λόγου Επίδοση 
 
 
 
Οµάδα 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

12,63 

(84,2) 

 

1,55 

 

7 

 

15 

14,91 

(99,4) 

 

0,29 

 

14 

 

15 

12,00 

(80) 

 

1,44 

 

8 

 

15 

Μ.Π.Α. 

Ν=76 

9,83 

(65,5) 

 

2,29 

 

3 

 

14 

 

t=8,84*** 

 

F=8,82** 

14,17 

(94,5) 

 

1,22 

 

8 

 

15 

 

t=5,14*** 

 

F=39,75***

8,20 

(54,7) 

 

2,05 

 

3 

 

12 

 

t=13,24***

 

F=12,10** 

Αναγνωστική δεξιότητα  
 Συνολική επίδοση 

Επίδοση 
 
 
 
Οµάδα 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

39,54 

(87,9) 

 

2,42 

 

30 

 

45 

Μ.Π.Α. 

Ν=76 

32,20 

(71,6) 

 

4,48 

 

17 

 

40 

 

t=12,56*** 

 

F=22,69*** 

X

X X X



µάλιστα συνεξετάζοντας τους πίνακες 6 και 7, η µέση επίδοση των Μ.Π.Α. µετά τη 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης πλησιάζει κατά πολύ αλλά δε φτάνει ούτε 

ξεπερνά σε καµιά από τις περιπτώσεις το µέσο ποσοστό επιτυχίας που σηµείωσαν 

οι Π.Α. στην αρχή της χρονιάς, πριν διδαχθούν ανάγνωση.  

          Η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στη γνώση των συµβάσεων (διαφορά 

µέσων όρων 3,8), ενώ η µικρότερη στη γνώση της µορφής του γραπτού λόγου 

(διαφορά µέσων όρων 0,74), εκεί όπου αρχικά υπήρχε η µεγαλύτερη απόκλιση των 

µέσων επιδόσεων των δυο οµάδων. Γενικά παρατηρείται ότι η διαφορά στο 

επίπεδο κατάκτησης των συµβάσεων παραµένει και µάλιστα αυξάνεται ελαφρά, 

ενώ ελαχιστοποιείται στις επιδόσεις των δυο οµάδων, που αφορούν τη µορφή του 

γραπτού λόγου. Πάντως, οι διαφορές των µέσων όρων εξακολουθούν να είναι 

στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001 σε όλες τις επιµέρους όψεις και στη 

συνολική αναγνωστική δεξιότητα.  

          Από τη µελέτη, τέλος των τυπικών αποκλίσεων, προκύπτει ότι η οµάδα των 

Π.Α. παρουσιάζει περισσότερο οµοιογενείς επιδόσεις απ� αυτές των Μ.Π.Α. στην 

ανάγνωση συνολικά, αλλά και σε καθεµιά από τις συνιστώσες της. Πιο 

συγκεκριµένα, αξίζει να αναφερθεί ότι στη γνώση της µορφής του γραπτού λόγου 

εντοπίζεται η µικρότερη διασπορά τιµών (0,29) για τους Π.Α. (τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων κυµαίνονται από 90,8% έως 100%), η οποία είναι κατά πολύ 

µικρότερη της αντίστοιχης των Μ.Π.Α. (1,22) (τα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

κυµαίνονται από 63,2 έως 100%), ενώ άξιες λόγου είναι και οι διαφορές που 

παρατηρούνται στις διασπορές των τιµών των δυο οµάδων και στις υπόλοιπες 

δοκιµασίες και στη συνολική επίδοση στο τεστ.  

          Η επίδοση των δυο οµάδων στις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής 
δεξιότητας, καθώς και η συνολική τους επίδοση στο τεστ, πριν και µετά τη 
συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης, παρουσιάζεται σχηµατικά στις 
γραφικές παραστάσεις ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν. 
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Νόηµα Μορφή Συµβάσεις Νόηµα Μορφή Συµβάσεις

Αρχή του σχ. έτους                                        Τέλος του σχ. έτους

Π.Α.
Μ.Π.Α.

 
Γραφική παράσταση ΙΙ: Μέση επίδοση Π.Α. και Μ.Π.Α. στις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής  
                                      δεξιότητας, πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. 
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Γραφική παράσταση ΙΙΙ: Μέσοι όροι της συνολικής επίδοσης Π.Α. και Μ.Π.Α. στην ανάγνωση,  
                                       πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. 
                                        
                                       



4.1.1.2.2. ∆ιαφορές της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. και των Μ.Π.Α. στη  
                διάρκεια του έτους 
 
          Για την εξακρίβωση των διαφορών αρχικής και τελικής επίδοσης της κάθε 

οµάδας, βασιστήκαµε ξανά στους στατιστικούς δείκτες κεντρικής τάσης και 

διασποράς. Έτσι, πραγµατοποιήσαµε συγκρίσεις µέσων όρων και µελετήσαµε τη 

διασπορά των τιµών κάθε οµάδας γύρω απ� το µέσο όρο.  

 
Λειτουργίες γραπτού λόγου Μορφή γραπτού λόγου Συµβάσεις γραπτού  λόγου Επίδοση 

 

Χρόνος   
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

ΠΡΙΝ 

(Α΄φάση) 

10,12 

(67,5) 

 

1,98 

 

6 

 

15 

14,36 

(95,7) 

 

0,78 

 

11 

 

15 

9,38 

(62,5) 

 

1,59 

 

5 

 

14 

ΜΕΤΑ 

(Β΄φάση) 

12,63 

(84,2) 

 

1,55 

 

7 

 

15 

 

 

-11,20*** 14,91 

(99,4) 

 

0,29 

 

14 

 

15 

 

 

-6,53*** 12,00 

(80) 

 

1,44 

 

8 

 

15 

 

 

-13,64***

 
 

 
 
 
 
 

 ***p<.001 
 
 
 
 
 

Πίνακας 8: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αναγνωστικής δεξιότητας και των  
                   επιµέρους όψεών της, των Π.Α., πριν και µετά  τη συστηµατική διδασκαλία  
                   ανάγνωσης 
 
 
          Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

επιδόσεων των Π.Α. στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς. Παρατηρείται ότι η 

επίδοσή τους είναι υψηλότερη µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης σε όλες 

τις όψεις και τη συνολική αναγνωστική δεξιότητα και µάλιστα σε µια περίπτωση 

(συµβάσεις γραπτού λόγου) το ποσοστό επιτυχίας φθάνει το 80%, ενώ σε όλες τις 

Αναγνωστική δεξιότητα  
 Συνολική επίδοση 

Επίδοση 

 

Χρόνος   
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

ΠΡΙΝ 

(Α΄φάση) 

33,86 

(75,2) 

 

3,48 

 

26 

 

43 

ΜΕΤΑ 

(Β΄φάση) 

39,54 

(87,9) 

 

2,42 

 

30 

 

45 

 

 

-18,50*** 

X X X

X



υπόλοιπες το ξεπερνά. Όλες οι διαφορές αρχικής και τελικής επίδοσης είναι 

στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001. Η µεγαλύτερη διαφορά σηµειώνεται στη 

γνώση των συµβάσεων (διαφορά µέσων όρων 2,62) και η µικρότερη στη γνώση της 

µορφής του γραπτού λόγου (διαφορά 0,55), όπου όµως το µέσο ποσοστό επιτυχίας 

πλησιάζει το 100%. 

          Από τη µελέτη των τυπικών αποκλίσεων συνάγεται ότι η διασπορά των τιµών 

είναι µικρότερη στο τέλος της χρονιάς σε όλες τις επιδόσεις, πράγµα που σηµαίνει ότι 

οι Π.Α. εξελίσσονται σε µια περισσότερο οµοιογενή οµάδα, αφού διδαχθούν ανάγνωση 

και απαντούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια στο τεστ απ� ότι στην αρχή της χρονιάς. 

 
 
 
Λειτουργίες γραπτού λόγου Μορφή γραπτού λόγου Συµβάσεις γραπτού  λόγου Επίδοση 

 

Οµάδα   
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

t 

ΠΡΙΝ 

(Α΄φάση) 

5,82 

(38,8) 

 

1,40 

 

3 

 

9 

9,50 

(63,3) 

 

2,81 

 

3 

 

15 

5,83 

(38,9) 

 

1,52 

 

3 

 

9 

ΜΕΤΑ 

(Β΄φάση) 

9,83 

(65,5) 

 

2,29 

 

3 

 

14 

 

 

-16,60*** 14,17 

(94,5) 

 

1,22 

 

8 

 

15 

 

 

-16,15*** 8,20 

(54,7) 

 

2,05 

 

3 

 

12 

 

 

-9,43*** 

 
 
 
 
 
 
***p<.001 
 
 
 
 
 

Πίνακας 9: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αναγνωστικής δεξιότητας και των     
               επιµέρους όψεών της, των Μ.Π.Α., πριν και µετά  τη συστηµατική διδασκαλία  
               ανάγνωσης 
 
          Οι Μ.Π.Α., όπως φαίνεται από τον πίνακα 9 έχουν καλύτερες επιδόσεις στο 

τέλος της χρονιάς και µάλιστα η διαφορά αρχικής � τελικής επίδοσης στην 

Αναγνωστική δεξιότητα  
 Συνολική επίδοση 

Επίδοση 

 

Οµάδα   
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
Σηµαντικ. 

         t 

ΠΡΙΝ 

(Α΄φάση) 

21,14 

(47) 

 

4,08 

 

10 

 

29 

ΜΕΤΑ 

(Β΄φάση) 

32,20 

(71,5) 

 

4,48 

 

17 

 

40 

 

 

-28,69*** 

X X X

X



αναγνωστική δεξιότητα συνολικά αλλά και τις επιµέρους όψεις της, είναι στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο p<.001. Τα µέσα ποσοστά επιτυχίας της οµάδας στη δεύτερη 

φάση, κυµαίνονται από 54,7% στις συµβάσεις έως 94,5% στη µορφή του γραπτού 

λόγου, ενώ η µέση συνολική επίδοση στο τεστ από το 47% που ήταν αρχικά, 

βελτιώνεται σηµαντικά φτάνοντας στο 71,5%. Αντίθετα από την πειραµατική οµάδα, 

η µεγαλύτερη διαφορά στην οµάδα ελέγχου παρατηρείται στη γνώση της µορφής 

(διαφορά µέσων όρων 4,67) και η µικρότερη (διαφορά 0,53) στο επίπεδο κατάκτησης 

των συµβάσεων του γραπτού λόγου.  

          Σύµφωνα µε τις τυπικές αποκλίσεις η διασπορά των τιµών γίνεται µεγαλύτερη 

στη δεύτερη φάση, εµφανίζοντας µια τάση για περισσότερο ανοµοιογενείς επιδόσεις 

της οµάδας. Εξαίρεση αποτελεί η µορφή του γραπτού λόγου, όπου οι τιµές τείνουν να 

συγκεντρώνονται περισσότερο γύρω απ� το µέσο όρο, αφού µεσολαβήσει η 

διδασκαλία ανάγνωσης, γεγονός που δηλώνει τη µεγαλύτερη ευχέρεια των Μ.Π.Α. 

στην αναγνώριση γραµµάτων και την ανάγνωση λέξεων, απ� ότι στη συνειδητοποίηση 

των λειτουργιών και των συµβάσεων του γραπτού λόγου.  

          Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως φαίνεται από τον πίνακα 10 που ακολουθεί, η 

συνολική επίδοση των Π.Α. στο τεστ στην αρχή παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε την 

επίδοσή τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς (r=0,640, p<.001). To ίδιο συµβαίνει και 

µε την επίδοση των Μ.Π.Α. (r=0,696, p<.001), ενώ για το συνολικό δείγµα η 

συσχέτιση αρχικής και τελικής επίδοσης είναι πολύ υψηλή (r=0,852, p<.001), γεγονός 

που µπορεί να εκληφθεί ως στοιχείο ενισχυτικό της αξιοπιστίας του τεστ. 

 
 

             Β΄ φάση 

 
Α΄ φάση 

 
Π.Α. 

 
Μ.Π.Α. Συνολικό 

δείγµα 

Π.Α. 0,640***   

Μ.Π.Α.  0,696***  

Συνολικό δείγµα   0,852*** 

      Πίνακας 10: Συντελεστές συσχέτισης Pearson r µεταξύ αρχικής και τελικής  επίδοσης Π.Α., 
                         Μ.Π.Α. και του συνολικού δείγµατος, στο Τεστ πρώιµης Αναγνωστικής 
∆εξιότητας 



 
***p<.001 

 
          Η επίδοση κάθε οµάδας στην ανάγνωση και τις επιµέρους όψεις της, στις δυο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές (πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία 

ανάγνωσης), παρουσιάζεται σχηµατικά στις γραφικές παραστάσεις ΙV και V που 

ακολουθούν. 
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Νόηµα Μορφή Συµβάσεις Νόηµα Μορφή Συµβάσεις

Π.Α.                                                           Μ.Π.Α.Αρχή του σχ. έτους
Τέλος του σχ. έτους  

Γραφική παράσταση ΙV: Μέση επίδοση Π.Α. και Μ.Π.Α. στις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής  
                                          δεξιότητας, πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία  ανάγνωσης. 
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Γραφική παράσταση V: Μέσοι όροι της συνολικής επίδοσης Π.Α. και Μ.Π.Α. στην ανάγνωση,  
                                         πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. 
 

     4.1.1.2.3. Η πρόοδος Π.Α. και Μ.Π.Α. στην αναγνωστική δεξιότητα, στη διάρκεια 
του  
                     έτους 
 
          Προκειµένου να διερευνήσουµε τις διαφορές στην πρόοδο που 
σηµειώνουν οι δυο οµάδες στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας στη 
διάρκεια του έτους, δηµιουργήσαµε µια νέα µεταβλητή (∆), τις τιµές της 
οποίας αποτελούν οι διαφορές των τιµών αρχικής και τελικής επίδοσης. 
Ακολουθήσαµε την ίδια τακτική και για τις συνιστώσες της αναγνωστικής 
δεξιότητας. Οι στατιστικοί δείκτες που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα, 
αναφέρονται στη νέα αυτή µεταβλητή. 
 
 
Λειτουργίες γραπτού λόγου Μορφή γραπτού λόγου Συµβάσεις γραπτού  λόγου Επίδοση 

 

Οµάδα    
  σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

   
  σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

   
  σ 

 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

2,51 

(16,7) 

 

1,96 

 

-3 

 

7 

 

t=-4,55*** 

0,55 

(3,7) 

 

0,74 

 

-1 

 

3 

 

t=-13,67*** 

2,62 

(17,5) 

 

1,67 

 

-2 

 

6 

 

t=0,79 

X X X



Μ.Π.Α. 

Ν=76 

4,01 

(26,7) 

 

2,11 

 

-1 

 

8 

 

F=1,54 
4,67 

(31,1) 

 

2,52 

 

-2 

 

10 

 

F=74,60*** 
2,37 

(15,8) 

 

2,19 

 

-3 

 

7 

 

F=4,96* 

 
 
 
 

 

 *p<.05      ***p<.001 

  
 
 
 
 

Πίνακας 11: Μέσοι όροι  και τυπικές αποκλίσεις της προόδου Π.Α. και Μ.Π.Α. στην  
                     αναγνωστική δεξιότητα και τις επιµέρους όψεις της, στη διάρκεια του σχ. έτους. 
 

 

          Από τη µελέτη του πίνακα 11 συνάγεται ότι οι Π.Α. κάνουν κατά µέσο όρο 

µικρότερη πρόοδο στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και των επιµέρους 

όψεών της. Εξαίρεση παρουσιάζεται µόνο σε µια περίπτωση, στις συµβάσεις του 

γραπτού λόγου όπου οι Π.Α. κάνουν µεγαλύτερη πρόοδο, η διαφορά όµως δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική.  

          Αντίθετα, στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001 είναι οι διαφορές στην 

πρόοδο των δυο οµάδων στα υπόλοιπα σηµεία και την αναγνωστική δεξιότητα 

συνολικά.  Η µεγαλύτερη διαφορά υπέρ της οµάδας ελέγχου, εντοπίζεται στη 

βελτίωση που σηµειώνουν οι Μ.Π.Α. στη γνώση της µορφής, όπου η µέση διαφορά 

των δυο οµάδων φτάνει το 27,4%, ενώ η διαφορά στην πρόοδο που παρατηρείται στη 

κατάκτηση των λειτουργιών του γραπτού λόγου είναι µικρότερη (10%). 

∆ιαπιστώνεται τέλος ότι αξιόλογη είναι και η µέση διαφορά (12%) υπέρ των Μ.Π.Α. 

στη συνολική αναγνωστική δεξιότητα. 

 

 

     4.1.1.3. Η φύση της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. 

 

Αναγνωστική δεξιότητα  
 Συνολική επίδοση 

Επίδοση 
 

 

Οµάδα 
   

   σ 
 
Ε 

 
Μ 

 
Στατιστική 
Σηµαντικ. 

Π.Α.  

Ν=76 

5,68 

(12,6) 

 

2,68 

 

0 

 

12 

Μ.Π.Α. 

Ν=76 

11,05 

(24,6) 

 

3,36 

 

3 

 

19 

 

t=-10,89*** 

 

F=3,47 

X



          Με τις συγκρίσεις ανάµεσα σε Π.Α. και Μ.Π.Α. για καθεµιά από τις τρεις όψεις 

της αναγνωστικής δεξιότητας, που αξιολογήθηκαν µε το Τεστ Πρώιµης 

Αναγνωστικής ∆εξιότητας, πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία πρώτης 

ανάγνωσης, αλλά και την καταγραφή της προόδου που παρατηρήθηκε κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς στην καθεµιά, τις οποίες παρουσιάσαµε στα προηγούµενα 

κεφάλαια, επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε το επίπεδο και τη φύση της αναγνωστικής 

δεξιότητας των Π.Α. Για να  διαµορφώσουµε µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα 

για τη φύση της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., πραγµατοποιήσαµε συγκρίσεις 

ανάµεσα στις τρεις αυτές όψεις, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο ανάπτυξης καθεµιάς 

σε σχέση µε τις άλλες δυο, στις δυο διαφορετικές χρονικές στιγµές. Έτσι, 

προχωρήσαµε σε διαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων των επιδόσεων σε κάθε χρονική 

στιγµή, για κάθε οµάδα (Π.Α., και Μ.Π.Α.).  

          Παρατηρώντας τον πίνακα 12 διαπιστώνουµε ότι το επίπεδο ανάπτυξης των 

επιµέρους όψεων της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., διαφέρει στην αρχή της 

χρονιάς. Οι διαφορές µεταξύ λειτουργιών και µορφής και µορφής και συµβάσεων 

είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001, ενώ το επίπεδο σηµαντικότητας της 

διαφοράς λειτουργιών και συµβάσεων του γραπτού λόγου είναι p<.01. Πριν διδαχθούν 

ανάγνωση οι Π.Α., έχουν αναπτύξει σε µεγαλύτερο βαθµό την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν γράµµατα και λέξεις. Το µέσο ποσοστό επιτυχίας στον τοµέα αυτό είναι  

πολύ υψηλό (95,7%). Οι υπόλοιπες δυο πλευρές βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδο 

ανάπτυξης µε τις λειτουργίες να προηγούνται (67,5%) και τη γνώση των συµβάσεων 

να έπεται (62,5%). 

 

 Πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 

 Πρώιµοι αναγνώστες (Π.Α.) 
          Ν=76

Μη Πρώιµοι αναγνώστες (Μ.Π.Α.) 
          Ν=76

         Στατιστ. ∆είκτες 
Όψεις της  
αναγνωσ. δεξιότητας 

 
 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

 
 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

Λειτουργίες  
γραπτού λόγου (1) 

10,12 
(67,5) 

 
1,98 

 
6 

 
15 

 
t1-2=-20,489*** 

5,82 
(38,8) 

 
1,40 

 
3 

 
9 

 
t1-2=-10,727*** 

Μορφή  
γραπτού λόγου (2) 

14,36 
(95,7) 

 
0,78 

 
11 

 
15 

 
t1-3=3,419** 

9,50 
(63,3) 

 
2,81 

 
3 

 
15 

 
t1-3=-0,056 

X X



Συµβάσεις  
γραπτού λόγου (3) 

9,38 
(62,5) 

 
1,59 

 
5 

 
14 

 
t2-3=28,636*** 

5,83 
(38,9) 

 
1,52 

 
3 

 
9 

 
t2-3=12,385*** 

 Μετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 

 Πρώιµοι αναγνώστες (Π.Α.) 
          Ν=76

Μη Πρώιµοι αναγνώστες (Μ.Π.Α.) 
          Ν=76

         Στατιστ. ∆είκτες 
Όψεις της  
αναγνωσ. δεξιότητας 

 
 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

 
 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

Λειτουργίες  
γραπτού λόγου (1) 

12,63 
(84,2) 

 
1,55 

 
7 

 
15 

 
t1-2=-12,767*** 

9,83 
(65,5) 

 
2,29 

 
3 

 
14 

 
t1-2=-19,483*** 

Μορφή  
γραπτού λόγου (2) 

14,91 
(99,4) 

 
0,29 

 
14 

 
15 

 
t1-3=3,030** 

14,17 
(94,5) 

 
1,22 

 
8 

 
15 

 
t1-3=6,355*** 

Συµβάσεις  
γραπτού λόγου (3) 

12,00 
(80) 

 
1,44 

 
8 

 
15 

 
t2-3=17,557*** 

8,20 
(54,7) 

 
2,05 

 
3 

 
12 

 
t2-3=26,671*** 

Πίνακας 12:∆ιαδοχικές συγκρίσεις µέσων όρων των επιδόσεων των Π.Α. και των Μ.Π.Α, 
                     στις επιµέρους όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας πριν και µετά τη  
                     διδασκαλία ανάγνωσης 
                      

**p<.01,  ***p<.001          
 

         
          Συµπερασµατικά, οι Π.Α. στην αρχή της χρονιάς έχουν κατακτήσει σε 

µεγαλύτερο βαθµό τη µορφή του γραπτού λόγου. Η ανάπτυξη της ικανότητας να 

αντλούν νόηµα απ� αυτόν έπεται, ενώ ακόµη σε µικρότερο βαθµό γνωρίζουν τις 

συµβάσεις της γραπτής γλώσσας. Μετά τη µεσολάβηση της διδασκαλίας ανάγνωσης, 

η παραπάνω δοµή της αναγνωστικής δεξιότητας διατηρείται, καθώς και η ιεραρχία 

των τριών συστατικών στοιχείων και παραµένουν διαφορές µεταξύ τους (µολονότι 

κατά κανόνα µειώνονται).   

          Παρατηρείται επίσης µια διαφοροποίηση στην τυπική απόκλιση της επίδοσης 

στις τρεις συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας. Οι Π.Α. απαντούν αρχικά µε 

µεγαλύτερη ευχέρεια στις ερωτήσεις � δοκιµασίες, που ελέγχουν τη γνώση της µορφής 

του γραπτού λόγου (σ=0,78), η οποία γίνεται µεγαλύτερη (σ=0,29), καθιστώντας την 

οµάδα περισσότερο οµοιογενή, στο τέλος. Ανάλογα, η διασπορά των τιµών γίνεται 

µικρότερη και στις δυο άλλες όψεις στη δεύτερη φάση, οι οποίες όµως εξακολουθούν 

να µην παρουσιάζουν την ίδια ευκολία µε τη γνώση γραµµάτων και την αναγνώριση 

λέξεων. 

X X



          Η αναγνωστική δεξιότητα των Μ.Π.Α., όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, έχει 

αναπτυχθεί σε µικρότερο βαθµό απ� όσο στους Π.Α. στην αρχή της φοίτησής τους στο 

∆ηµοτικό Σχολείο, η φύση της όµως παρουσιάζει την ίδια  περίπου δοµή, µε τη γνώση 

της µορφής να προηγείται (63,3%) και τις άλλες δυο συνιστώσες, οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί εξίσου, να βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης (38,8% και 

38,9%). Το επίπεδο ανάπτυξης των τριών συνιστωσών της αναγνωστικής είναι 

σηµαντικά διαφορετικό σε επίπεδο p<.001, εκτός από το ζευγάρι λειτουργίες και 

συµβάσεις του γραπτού λόγου, όπου δεν υπάρχει καµιά διαφορά.  

          Στο τέλος της χρονιάς παρατηρείται µια διαφοροποίηση στη φύση της 

αναγνωστικής δεξιότητας η οποία πλησιάζει πλέον ακόµη περισσότερο τη µορφή της 

αναγνωστικής δεξιότητας της πειραµατικής οµάδας. Έτσι, η µορφή του γραπτού 

λόγου φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης (94,5%), ακολουθούν οι λειτουργίες 

(65,5%), ενώ η γνώση των συµβάσεων που βρισκόταν αρχικά στο ίδιο επίπεδο µε τις 

λειτουργίες, αναπτύσσεται λιγότερο (54,7%). Οι διαφορές της µέσης επίδοσης σε 

καθένα από τα ζεύγη των συνιστωσών της αναγνωστικής δεξιότητας είναι στατιστικά 

σηµαντικές σε επίπεδο p<.001. 

          Συµπερασµατικά, ως προς την έκτασή τους οι επιµέρους όψεις της 
αναγνωστικής δεξιότητας διαφοροποιούνται µεταξύ τους, τόσο στην 
πειραµατική οµάδα όσο και στην οµάδα ελέγχου. Ως προς τη µορφή της, η 
αναγνωστική δεξιότητα δε φαίνεται να διαφοροποιείται ανάµεσα στις δυο 
οµάδες. 
          Στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε συσχετίσεις ανάµεσα στις τρεις όψεις 
της αναγνωστικής δεξιότητας, προκειµένου να σχηµατίσουµε πληρέστερη 
εικόνα για τη φύση της αναγνωστικής δεξιότητας των υποκειµένων. 
          Από τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 13 διαπιστώνουµε ότι στην αρχή της χρονιάς όλες οι συνιστώσες της 
αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. σχετίζονται σηµαντικά µεταξύ τους και οι 
συσχετίσεις κυµαίνονται από ένα χαµηλό (r=0,341  p<.01) έως ένα µέτριο 
βαθµό (r=0,464  p<.001). Ισχυρότερη είναι η σχέση συµβάσεων και 
λειτουργιών, ακολουθεί η σχέση µορφής και λειτουργιών, ενώ ασθενέστερη 
είναι η σχέση µορφής και συµβάσεων του γραπτού λόγου. Μετά τη 
διδασκαλία ανάγνωσης η σχέση αυτή είναι από ασθενής, αλλά στατιστικά 
σηµαντική (r=0,263  p<.05), έως ανύπαρκτη και διατηρείται µόνο ανάµεσα 



στις λειτουργίες και τις συµβάσεις του γραπτού λόγου, σηµείο όπου είχε 
διαπιστωθεί η ισχυρότερη σχέση στην αρχή της χρονιάς. 
 

Πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 
Πρώιµοι Αναγνώστες (Π.Α.) Μη Πρώιµοι Αναγνώστες (Μ.Π.Α.)  

Λειτουργίες  
γρ. λόγου 

Μορφή γρ. 
λόγου 

Συµβάσεις 
γρ. λόγου 

Λειτουργίες 
γρ. λόγου 

Μορφή γρ. 
λόγου 

Συµβάσεις 
γρ. λόγου 

Λειτουργίες  
γρ. λόγου  0,414*** 0,464***  0,112 0,023 
Μορφή  
γρ. λόγου 

 
0,414***  0,341** 0,112  0,412***

Συµβάσεις  
γρ. λόγου 0,464*** 0,341**  0,023 0,412***  

Μετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 
Πρώιµοι Αναγνώστες (Π.Α.) Μη Πρώιµοι Αναγνώστες (Μ.Π.Α.)  

Λειτουργίες  
γρ. λόγου 

Μορφή γρ. 
λόγου 

Συµβάσεις 
γρ. λόγου 

Λειτουργίες 
γρ. λόγου 

Μορφή γρ. 
λόγου 

Συµβάσεις 
γρ. λόγου 

Λειτουργίες  
γρ. λόγου  0,072 0,263*  0,528*** 0,471***
Μορφή  
γρ. λόγου 0,072  0,095 0,528***  0,372** 
Συµβάσεις  
γρ. λόγου 0,263* 0,095  0,471*** 0,372**  

Πίνακας 13: Συντελεστές συσχέτισης Pearson r, µεταξύ των επιδόσεων στις επιµέρους  
                     όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. και των Μ.Π.Α. πριν και µετά  
                     τη διδασκαλία ανάγνωσης 

 
*P<.05, **p<..01, ***p<.001 
 
          

          Αντίθετη είναι η πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη της αναγνωστικής 

δεξιότητας των Μ.Π.Α. Στην αρχή διαπιστώνεται µόνο µια µετρίου βαθµού συσχέτιση 

(r=0,412  p<.001) ανάµεσα στις επιδόσεις στη µορφή και τις συµβάσεις του γραπτού 

λόγου. Στη δεύτερη φάση σηµαντικές θετικές συσχετίσεις παρατηρούνται ανάµεσα σε 

όλες τις όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας οι οποίες είναι χαµηλού (r=0,372 p<.01) 

έως µετρίου βαθµού (r=528  p<.001).  

          Έτσι, συµπερασµατικά, η συσχέτιση που φαίνεται να υπάρχει αρχικά ανάµεσα 

στις όψεις της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. χάνεται στη συνέχεια, ενώ αντίθετη 

πορεία ακολουθεί η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στα παιδιά που δε 



γνώριζαν ανάγνωση στην αρχή της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η σχέση 

αυτή εγκαθίσταται µετά τη διδασκαλία και µάλιστα ακολουθεί σχεδόν απόλυτα τη 

µορφή που είχε αρχικά στους Π.Α., είναι δηλαδή ισχυρότερη ανάµεσα στις επιδόσεις 

στις λειτουργίες και τη µορφή (r=0,528 p<.001), λιγότερο ισχυρή ανάµεσα σε 

λειτουργίες και συµβάσεις (r=0,471 p<.001) και ασθενέστερη ανάµεσα σε συµβάσεις 

και µορφή του γραπτού λόγου (r=0,372  p<.01). Η συσχέτιση βέβαια που παρατηρείται 

αναφέρεται µόνο στη συµµεταβολή των επιδόσεων στις δοκιµασίες που αφορούν τις 

τρεις συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και σε καµιά περίπτωση δεν 

παραπέµπει σε αιτιώδεις σχέσεις. 

 

4.1.2. Η σχολική επίδοση των Π.Α. 

 

          Εκτός από το επίπεδο ανάπτυξης και τη φύση της αναγνωστικής 
δεξιότητας των Π.Α. διερευνήθηκαν και άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά τους. 
Παραµένοντας σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σχολική γνώση, 
αναφερόµαστε στη συνέχεια στην επίδοση των Π.Α. σε διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα, προκειµένου να διαµορφωθεί πληρέστερη εικόνα για το προφίλ 
των Π.Α. ως µαθητών, στο τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού. Στο ερωτηµατολόγιο που 
συµπλήρωσαν οι δάσκαλοι τούς ζητήθηκε, µεταξύ άλλων, να αξιολογήσουν 
τη σχολική επίδοση των υποκειµένων. Στον πίνακα 2Α του παραρτήµατος Α 
παρουσιάζεται η κατανοµή των απαντήσεων. 

Π.Α. 
Ν=76

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                            Οµάδα 
 
                                                          
Mεταβλητή                                       

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ  

Mann-Whitney U 
Τιµή Z 

Επίδοση στην ανάγνωση 4,84 0,37 4 5 4,05 0,81 2 5 -6,591*** 
Πόσο κατανοεί αυτά που 
διαβάζει; 

4,59 0,55 3 5 3,97 0,69 2 5 -5,592*** 

Επίδοση στη γραφή 4,51 0,68 3 5 4,20 0,77 2 5 -2,753** 
Επίδοση στην ορθογραφία 4,62 0,61 2 5 4,09 0,77 2 5 -4,601*** 
Επίδοση στη γραπτή έκφραση 4,30 0,71 2 5 3,75 0,75 1 5 -4,519*** 
Επίδοση στα µαθηµατικά 4,63 0,51 3 5 4,18 0,69 3 5 -4,153*** 

Πίνακας 14: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της σχολικής επίδοσης Π.Α. και Μ.Π.Α. 
                                                                                                           ** p<.01, ***p<.001  

 

X X



          Από τη µελέτη των πινάκων 2Α και 14 συνάγεται ότι η επίδοση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας (84%) των Π.Α. στην ανάγνωση, στο τέλος της Α΄ 

∆ηµοτικού, αξιολογείται ως άριστη, ενώ και οι υπόλοιποι (16%)  βρίσκονται σε πολύ 

καλό επίπεδο. Κανένας δεν παρουσιάζει µέτρια ή χαµηλή επίδοση. Οι Μ.Π.Α., 

κατανέµονται ανάµεσα σε πολύ καλή (38%), άριστη (34%) και µέτρια (26%) επίδοση. 

Όπως είναι φανερό, οι Π.Α. σηµειώνουν καλύτερη µέση επίδοση ( )84,4=Χ  από τους 

συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. ( )05,4=Χ  και µάλιστα η διαφορά είναι στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο p<.001. Ανάλογη διαγράφεται η κατάσταση στο θέµα της 

κατανόησης στην ανάγνωση. Οι Π.Α. επιτυγχάνουν κατά µέσο όρο ( )59,4=Χ  

καλύτερα αποτελέσµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό (62%) κατανοεί πλήρως ότι 

διαβάζει, ενώ το 36% πολύ καλά. Σηµαντικά είναι και τα ποσοστά των Μ.Π.Α. που 

φθάνουν σε πολύ καλό (61%) και άριστο (20%) βαθµό κατανόησης, η µέση επίδοση 

όµως των δυο οµάδων διαφέρει στατιστικά σηµαντικά  (Ζ=-5,592   p<.001). 

          Περίπου ίδια είναι η εικόνα που διαµορφώνεται στην επίδοση των Π.Α. στη 

γραφή, όπου εκτός από το µεγαλύτερο ποσοστό τους (62%) που αξιολογούνται ως 

άριστοι, ένα σηµαντικό ποσοστό (28%) είναι πολύ καλοί, ενώ οι υπόλοιποι (11%) 

αποδίδουν µέτρια. Το ποσοστό των Μ.Π.Α. που έχει άριστη επίδοση στη γραφή είναι 

µικρότερο (38%), ενώ οι περισσότεροι (46%) έχουν πολύ καλή και το 13% µέτρια 

επίδοση. Και στον τοµέα αυτό οι Π.Α. παρουσιάζουν σύµφωνα µε τους δασκάλους 

τους, συνολικά καλύτερες επιδόσεις ( )51,4=Χ  από τους συνοµηλίκους τους ( )20,4=Χ  

και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.01.  

          Ανάλογα είναι τα δεδοµένα στην ορθογραφία, όπου οι Π.Α. αποδίδουν από 

άριστα, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (67%), έως  πολύ καλά (29%) και οι Μ.Π.Α. 

από µέτρια (17%) έως και άριστα (32%), µε τους περισσότερους όµως (49%) να 

εµφανίζουν πολύ καλή εικόνα. Η επίδοση των δυο οµάδων στην ορθογραφία διαφέρει 

σηµαντικά (Ζ=-4,601   p<.001). 

          Στη γραπτή έκφραση, οι Π.Α. παρουσιάζουν καλύτερη κατά µέσο όρο ( )30,4=Χ  

εικόνα απ� τους συνοµηλίκους τους ( )75,3=Χ . Στην πρώτη οµάδα κυριαρχούν οι πολύ 

καλές επιδόσεις (45%), µε µικρή διαφορά απ� τις άριστες (43%), ενώ το 11% 



παρουσιάζει µέτρια εικόνα. Στην άλλη οµάδα περισσότερα απ� τα µισά υποκείµενα 

(53%) έχουν πολύ καλή επίδοση, ακολουθούν οι µέτριες επιδόσεις µε ένα σηµαντικό 

ποσοστό (32%), ενώ λιγότεροι (13%) αξιολογούνται ως άριστοι στον τοµέα αυτό του 

γλωσσικού µαθήµατος. Οι δυο οµάδες διαφέρουν σηµαντικά ως προς την επίδοσή 

τους στη γραπτή έκφραση (Ζ=-4,519 p<.001). Θα πρέπει βέβαια να υπενθυµίσουµε ότι 

αποκλείστηκαν από το δείγµα οι µαθητές για τους οποίους από την αρχή υπήρχε 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι θα συναντούσαν µαθησιακές δυσκολίες και όσοι 

παρουσίασαν στη συνέχεια κάποιας µορφής µαθησιακό πρόβληµα και αυτός είναι 

ίσως ο λόγος που δεν συναντώνται σχεδόν καθόλου χαµηλές επιδόσεις.  

          Προκειµένου να καταγράψουµε πληρέστερα το µαθησιακό προφίλ των 

υποκειµένων και να µην περιοριστούµε µόνο σε θέµατα που αφορούν την κατάκτηση 

της γραπτής γλώσσας, ζητήσαµε και την επίδοση σε ένα ακόµη γνωστικό αντικείµενο 

που κατέχει σηµαντική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα της Α΄∆ηµοτικού, τα 

µαθηµατικά. Βέβαια, η εκτίµηση είναι γενική, όπως εξάλλου και στους τοµείς του 

γλωσσικού µαθήµατος που προαναφέρθηκαν και οι επιµέρους δεξιότητες που θα 

µπορούσαν να αξιολογηθούν είναι αρκετές. Για τις ανάγκες όµως αυτής της εργασίας 

που επιχειρεί να καταγράψει χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν πολλές περιοχές, 

αρκεστήκαµε σε µια γενική εικόνα για την επίδοση των υποκειµένων στα 

µαθηµατικά. Έτσι, φαίνεται ότι οι Π.Α. αποδίδουν καλύτερα, κατά µέσο 

όρο ( )63,4=Χ  από τους συνοµηλίκους τους ( )18,4=Χ . Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

(65%) έχουν άριστη επίδοση και όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι (34%) βρίσκονται σε πολύ 

καλό επίπεδο. Οι µισοί (50%) Μ.Π.Α. αποδίδουν πολύ καλά, ένα υψηλό ποσοστό του 

(34%) άριστα και υπόλοιποι (16%) µέτρια. Η διαφορά µεταξύ των δυο οµάδων είναι 

στατιστικά σηµαντική (Ζ=-4,153   p<.001). 

          Σε όλες τις περιπτώσεις που εµφανίζονται στον πίνακα 14 παρατηρούµε ότι η 

διασπορά των τιµών γύρω απ� το µέσο όρο είναι µικρότερη στην πειραµατική οµάδα 

πράγµα που παραπέµπει σε µεγαλύτερη οµοιογένεια όσον αφορά τη σχολική επίδοση 

των Π.Α. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι τη µεγαλύτερη µέση επίδοση παρουσιάζουν 

οι Π.Α. στην ανάγνωση ( )84,4=Χ , ενώ οι Μ.Π.Α. στη γραφή ( )20,4=Χ . Και οι δυο 



οµάδες, τέλος, εµφανίζουν τη µικρότερη επίδοση στη γραπτή έκφραση ( 30,4=Χ  και 

75,3=Χ αντίστοιχα). 

 

 

 4.1.3. Άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α. 

 

 4.1.3.1. Σύµφωνα µε τους δασκάλους τους 
 

Εκτός από τη σχολική επίδοση, συλλέχθηκαν δεδοµένα για χαρακτηριστικά των 

υποκειµένων, όπως παρατηρούνται και καταγράφονται από τους δασκάλους τους και 

τα οποία αφορούν ικανότητες, συνήθειες, στάσεις, τη συµπεριφορά τους στην τάξη 

και τις σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα παιδιά και σκιαγραφούν τη γενική εικόνα που 

παρουσιάζουν στο σχολείο.  



Πίνακας 15: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αφορούν  
         τα ατοµικά χαρακτηριστικά Π.Α. και Μ.Π.Α. (αξιολόγηση δασκάλων) 

*p<.05     ** p<.01   ***p<.001 

          Όπως παρατηρούµε στους πίνακες 3Α και 15, όσον αφορά τις συνήθειες των 

υποκειµένων όταν εργάζονται, οι Π.Α. χαρακτηρίζονται κατά µέσο όρο ( )00,4=Χ  

πολύ προσεκτικοί ενώ η προσοχή και η επιµέλεια των Μ.Π.Α. αξιολογείται ως 

κανονική ( )29,3=Χ . Αναλυτικότερα, το 37% των Π.Α. χαρακτηρίζονται πολύ 

Π.Α. 
Ν=76

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                          
Mεταβλητή                                       

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ  

Mann-Whitney U 
Τιµή Z 

Πώς θα περιγράφατε τις 
συνήθειές του/της όταν 
εργάζεται; 

4,00 0,91 1 5 3,29 0,89 1 5 -4,683*** 

Πόσο συγκεντρώνεται όταν 
εργάζεται; 3,46 0,76 1 5 2,93 0,81 1 5 -4,388*** 

Πώς θα περιγράφατε τη µνήµη 
του/της; 3,84 0,82 3 5 3,36 0,72 2 5 -4,016*** 

Αποθαρρύνεται εύκολα ή είναι 
επίµονος/η; 3,79 0,79 2 5 3,13 0,85 2 5 -4,776*** 

Είναι ανταγωνιστικός/ή; 
 3,70 0,88 1 5 3,26 1,01 1 5 -2,991** 

Πόσο στηρίζεται στις δυνάµεις 
του/της; 3,86 0,80 2 5 3,33 0,87 2 5 -3,866*** 

Ανησυχεί ή είναι ανέµελος/η; 
 3,29 0,78 1 5 3,01 0,70 2 5 -2,515* 

Υποχωρεί ή επιβάλλεται στα 
άλλα παιδιά; 3,14 0,99 1 5 3,20 0,99 1 5 -0,546 

Πόσο τον/την αποδέχονται τα 
υπόλοιπα παιδιά της τάξης; 4,05 0,81 2 5 3,91 0,87 2 5 -1,000 

Πώς θα περιγράφατε τη στάση 
του/της απέναντι στους 
ενήλικους; 

3,37 0,81 1 5 3,20 0,71 2 5 -1,417 

Είναι περίεργο παιδί;  
 3,75 0,83 2 5 3,28 0,74 1 5 -3,668*** 

Πώς θα περιγράφατε το 
λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί όταν 
µιλά; 

3,80 0,67 3 5 3,28 0,60 2 5 -5,115*** 

Πώς θα περιγράφατε την 
ικανότητά του/της να εκφράζει 
ιδέες; 

 
3,58 

 
0,74 

 
3 

 
5 

 
3,22 

 
0,64 

 
2 

 
5 -3,395** 

∆υσκολεύτηκε να µάθει να 
γράφει; 1,12 0,43 1 4 1,53 0,81 1 4 -3,955*** 

X X



προσεκτικοί, έχουν την τάση να είναι τελειοµανείς σε ποσοστό 34%, ενώ το 25% δεν 

διαφέρει σε επιµέλεια από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Κανονική για την 

ηλικία τους επιµέλεια δείχνουν και οι µισοί περίπου Μ.Π.Α. (49%), το 28% είναι πολύ 

προσεκτικοί, ενώ λίγοι χαρακτηρίζονται τελειοµανείς (9%), υπάρχει δε κι ένα µικρό 

ποσοστό (12%) που κατατάσσεται στους αδιάφορους. Οι δυο οµάδες διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ τους (Ζ=-4,683   p<.001). 

          Επιπλέον, περισσότεροι απ� τους µισούς Π.Α. (51%) απορροφώνται πολύ στη 

δουλειά τους και σε ποσοστό 38% ακόµη συγκεντρώνονται αρκετά σε σχέση µε τα 

παιδιά της ηλικίας τους. Η συγκέντρωση της προσοχής κατά την ώρα της εργασίας 

τού µεγαλύτερου ποσοστού των Μ.Π.Α. (55%), δεν διαφέρει από των υπόλοιπων 

παιδιών της ηλικία τους, ενώ το 21% δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη δουλειά του 

και µόνο το 17% απορροφάται πολύ σ� αυτήν. Εποµένως, οι Π.Α. συγκεντρώνονται 

περισσότερο όταν εργάζονται και η διαφορά που παρατηρείται ανάµεσα στις δυο 

οµάδες είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.001. 

          Όσον αφορά τη µνήµη των υποκειµένων της πρώτης οµάδας κυµαίνεται από 

κανονικά επίπεδα και πάνω. Για το 42% βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα, πάνω απ� το 

κανονικό για το 32%, ενώ το υπόλοιπο 26% διαθέτει εκπληκτικά καλή µνήµη. Τα ¾ 

των Μ.Π.Α. δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, ενώ µικρά είναι 

τα ποσοστά όσων η µνήµη βρίσκεται σε επίπεδο πάνω απ� το κανονικό (11%) ή είναι 

εκπληκτικά καλή (13%). Κατά µέσο όρο η µνήµη των Π.Α. βρίσκεται σε επίπεδο 

ανώτερο απ� το κανονικό ( )84,3=Χ  και στο σηµείο αυτό διαφέρουν σηµαντικά απ� 

τους Μ.Π.Α. (Ζ=-4,016  p<.001) οι οποίοι διαθέτουν κανονική για την ηλικία τους 

µνήµη ( )36,3=Χ .  

          Σε ποσοστό 42% οι Π.Α. χαρακτηρίζονται ως πιο επίµονοι από τους 

συνοµηλίκους τους. Το 36% κατατάσσεται στα παιδιά που προσπαθούν αρκετά για 

την ηλικία τους και λιγότεροι (20%) είναι αυτοί που θεωρούνται εξαιρετικά επίµονοι. 

Κατά µέσο όρο ( )79,3=Χ  τείνουν να καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια απ� τους 

συνοµηλίκους τους ( )13,3=Χ , η πλειοψηφία των οποίων (54%) προσπαθεί µέσα σε 

φυσιολογικά επίπεδα. Οι τελευταίοι, σε ποσοστό 16% παρουσιάζουν µεγαλύτερη 



επιµονή απ� τους άλλους, µόνο το 9% δεν παραιτείται απ� την προσπάθειά του, ενώ 

αντίθετα, σηµαντική µερίδα (21%) παραιτείται χωρίς να προσπαθήσει αρκετά. Η 

διαφορά ανάµεσα στις δυο οµάδες είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.001.  

          Οι Π.Α. τείνουν κατά µέσο όρο ( )70,3=Χ , να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί 

απ� τους Μ.Π.Α., οι οποίοι καταβάλλουν κανονική, για την ηλικία τους, προσπάθεια 

( )26,3=Χ . Το 47% προσπαθεί να τα πάει καλύτερα απ� τους άλλους, το 30% δεν 

διαφοροποιείται από τα παιδιά της ηλικίας του, ενώ 16% αισθάνεται ότι πρέπει πάντα 

να διακρίνεται. Οι δυο οµάδες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά, ως προς την 

ανταγωνιστικότητα που εµφανίζουν (Ζ=-2,991   p<.01). 

          Αρκετά ανεξάρτητοι χαρακτηρίζονται οι Π.Α. ( )86,3=Χ , ενώ οι Μ.Π.Α. τείνουν 

να δείχνουν κανονική για την ηλικία τους εξάρτηση και ανεξαρτησία ( )33,3=Χ  και η 

διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο p<.001. Αναλυτικότερα, περισσότερη απ� την 

κανονική, για τη συγκεκριµένη ηλικία, ανεξαρτησία εκδηλώνει το 47% της πρώτης 

οµάδας, ενώ µόνο το 24% της δεύτερης. Το 30% ακόµη των Π.Α. εξαρτάται συχνά 

απ� τους άλλους. Το αντίστοιχο ποσοστό των Μ.Π.Α. είναι µεγαλύτερο και ανέρχεται 

στο 43%.  

          Τα περισσότερα υποκείµενα και από τις δυο οµάδες (55% των Π.Α. και 63% 

των Μ.Π.Α.) ανησυχούν µέσα σε φυσιολογικά όρια και µόνο όταν υπάρχει σοβαρή 

αιτία. Σηµαντική όµως µερίδα των Π.Α. (28%) συχνά ανησυχεί υπερβολικά. Το 

αντίστοιχο ποσοστό της άλλης οµάδας είναι µόνο 13%. Έτσι, οι Π.Α. τείνουν να είναι 

γενικά περισσότερο αγχώδεις και µάλιστα διαφέρουν σηµαντικά απ� τους 

συνοµηλίκους τους (Ζ=-2,515  p<.05).  

          Αντίθετα, δεν παρατηρείται καµιά διαφορά ως προς την υποχωρητικότητα ή µη 

των δυο οµάδων. Τα µισά παιδιά κι απ� τις δυο οµάδες υποχωρούν ή επιβάλλονται σε 

βαθµό αναµενόµενο για την ηλικία τους. Αξίζει να επισηµανθεί πάντως µια τάση 

κυριαρχίας που διακρίνει περισσότερους Μ.Π.Α. (22%) παρά Π.Α. (16%). Καµιά 

διαφορά επίσης δεν υπάρχει στο βαθµό αποδοχής των υποκειµένων των δυο οµάδων 

από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, τα οποία αποδέχονται κατά µέσο όρο πολύ. 

Πράγµατι τα µεγαλύτερα ποσοστά (42% για τους Π.Α. και 41% για τους Μ.Π.Α.) 



συγκεντρώνει η απάντηση �πολύ αποδεκτός�, ενώ τα αµέσως επόµενα (33% και 28% 

αντίστοιχα) η απάντηση �πάρα πολύ αποδεκτός�. Ως προς τη στάση τους απέναντι 

στους ενήλικες, οι δυο οµάδες δεν διαφέρουν σηµαντικά. Το µεγαλύτερο ποσοστό και 

από τις δυο οµάδες (περίπου 69%) δείχνει  προθυµία και ενδιαφέρον να ευχαριστήσει 

τους ενήλικους µέσα σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ και στις υπόλοιπες κατηγορίες 

απάντησης δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά εκτός ίσως 

απ� την υπερβολική προθυµία του 15% των Π.Α. να ευχαριστήσει τους ενήλικες, 

έναντι του 8% των Μ.Π.Α. που δείχνει την ίδια τάση.  

          Οι Π.Α. χαρακτηρίζονται ως περίεργα παιδιά. Το ενδιαφέρον τους φαίνεται να 

διεγείρεται, κατά µέσο όρο, ευκολότερα ( )75,3=Χ  απ� των συνοµηλίκων τους 

( )28,3=Χ , µε αποτέλεσµα να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις. Το 21% των Π.Α. 

κάνει συνεχώς ερωτήσεις και χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη του περιέργεια, το 

ενδιαφέρον ενός πολύ σηµαντικού ποσοστού (37%) διεγείρεται εύκολα, ενώ η 

περιέργεια εξίσου σηµαντικού ποσοστού (38%) εκτιµάται ότι βρίσκεται σε κανονικά, 

για τη συγκεκριµένη ηλικία, επίπεδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά των Μ.Π.Α. 

διαφοροποιούνται και είναι 8%, 18% και 66% αντίστοιχα, η διαφορά δε που 

καταγράφεται στη συχνότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού στις 

δυο οµάδες, είναι στατιστικά σηµαντική (Ζ=-3,668   p<.001).  

          Συνεχίζοντας το σχολιασµό των αποτελεσµάτων που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των Π.Α., θα αναφερθούµε στη συνέχεια σε θέµατα που αναφέρονται 

στο λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν στον προφορικό τους λόγο, στην ικανότητά τους να 

εκφράζουν ιδέες και στην εκµάθηση της γραφής. Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν οι 

Π.Α. όταν µιλούν βρίσκεται κατά µέσο όρο ( )80,3=Χ  σε επίπεδο ανώτερο απ� το 

συνηθισµένο για παιδιά της ηλικίας τους, ενώ το λεξιλόγιο της οµάδας ελέγχου 

περιγράφεται κατά κύριο λόγο ως κανονικό ( )28,3=Χ . Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

Π.Α. (51%) χρησιµοποιεί πλουσιότερο απ� το συνηθισµένο λεξιλόγιο, το 34% 

βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα, ενώ το 15% κατέχει ένα ασυνήθιστα εκτεταµένο, για 

την ηλικία αυτή, λεξιλόγιο. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των Μ.Π.Α. (76%) δεν 



διαφοροποιείται από το αναµενόµενο για την ηλικία της επίπεδο. Οι δυο οµάδες 

διαφέρουν σηµαντικά (Ζ=-5,115  p<.001).  

          Η ικανότητα των Π.Α. να εκφράζουν ιδέες τείνει επίσης να είναι ανεπτυγµένη 

πάνω απ� το συνηθισµένο επίπεδο ( )58,3=Χ . Το µεγαλύτερο ποσοστό (57%) δεν 

διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά και το αναµενόµενο, για την ηλικία αυτή, επίπεδο 

ανάπτυξης της συγκεκριµένης ικανότητας, το 29% κατατάσσεται σε επίπεδο πάνω 

απ� το κανονικό και το 15% εµφανίζει µια ασυνήθιστη ευχέρεια στην έκφραση ιδεών. 

Αντίστοιχα, η µεγαλύτερη πλειοψηφία των Μ.Π.Α. (78%) βρίσκεται σε κανονικό 

επίπεδο, 11% τα καταφέρνει καλύτερα και 8% διαθέτει την ικανότητα αυτή σε 

αξιοσηµείωτα υψηλό βαθµό. Εποµένως, διαπιστώνεται ότι οι Π.Α. κατέχουν, κατά 

µέσο όρο, την ικανότητα αυτή σε υψηλότερο βαθµό καθώς η διαφορά που 

διαπιστώνεται είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.01. 

          Στην ερώτηση, τέλος, που αφορούσε το βαθµό δυσκολίας εκµάθησης της 

γραφής, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι, κατά µέσο όρο, οι Π.Α. δεν δυσκολεύτηκαν 

καθόλου ( )12,1=Χ .  Η συντριπτική πλειοψηφία τους (91%) δεν συνάντησε καµιά 

δυσκολία. Οι Μ.Π.Α. τείνουν να συναντούν µικρές δυσκολίες ( )53,1=Χ , µολονότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό και αυτής της οµάδας δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Το 21% όµως 

δυσκολεύτηκε λίγο και το 12% συνάντησε µέτριου βαθµού δυσκολίες στην 

κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής. Οι δυο οµάδες διαφέρουν σηµαντικά (Ζ=-

3,955   p<.001). 

 
4.1.3.2. Σύµφωνα µε τους γονείς  τους 

 

          Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο των γονέων και 
αναφέρονται στα ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α., χωρίστηκαν σε τρεις 
οµάδες προκειµένου να µελετηθούν καλύτερα. Η πρώτη περιλαµβάνει τα 
ενδιαφέροντα και τις συνήθειες των υποκειµένων που σχετίζονται µε το 
γραπτό λόγο, η δεύτερη τις προτιµήσεις τους για τον ελεύθερο χρόνο τους και 
η τρίτη χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. 

Από τους πίνακες 4Α και 16 διαπιστώνουµε ότι και οι δυο οµάδες δείχνουν το ίδιο 

περίπου ενδιαφέρον για το σχολείο. Το µεγαλύτερο ποσοστό της πειραµατικής οµάδας 



(54%) ενδιαφέρεται πάρα πολύ και το αµέσως επόµενο (39%) πολύ. Πάρα πολύ 

ενδιαφέρεται και το 43% της οµάδας ελέγχου και πολύ το 42%. Η µικρή διαφοροποίηση 

που διαπιστώνεται δεν είναι σηµαντική. Ούτε στη συχνότητα µε την οποία εκφράζουν την 

επιθυµία να τους διαβάσουν κάτι οι γονείς τους δεν παρατηρείται διαφορά. Και οι δυο 

οµάδες εκδηλώνουν κατά µέσο όρο την επιθυµία αυτή 1-2 φορές την εβδοµάδα. 

                 ΠΑ.  # 
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Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
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Mann-
Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Πόσο διαπιστώνετε ότι 
ενδιαφέρεται το παιδί σας για το 
σχολείο; 

4,46 0,63 3 5 4,28 0,72 3 5 
 

-1,545 
 

Πόσο συχνά σας ζητά να του 
διαβάσετε κάτι; 4,30 0,93 1 5 4,19 0,94 2 5 

 
-0,718 

 

Όταν του διαβάζετε κάτι, πόσο 
απολαµβάνει την ανάγνωση αυτή; 4,44 0,71 2 5 4,40 0,78 2 5 

 
-0,064 

 

Όταν του διαβάζετε µια ιστορία τι 
σας ζητάει συνήθως; 2,37 0,64 1 3 2,22 0,61 1 3 

 2,623 
df=2

Πόσο συχνά ασχολείται µε βιβλία 
µε δική του πρωτοβουλία; 4,82 0,39 4 5 4,54 0,69 2 5 

 
-2,568* 

 

Πόσο πιστεύετε ότι του αρέσει να 
διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 4,55 0,63 3 5 3,85 0,87 1 5 

 
-5,097*** 

 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. 
προσπαθούσε να «διαβάσει» 
αφίσες, πινακίδες, τίτλους κ.τ.λ.; 

4,49 0,75 2 5 3,10 1,25 1 5 
 

-6,731*** 
 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. 
προσπαθούσε να αναγνωρίσει 
λέξεις σε διαφηµίσεις, προϊόντα 
κ.τ.λ.; 

4,58 0,62 3 5 3,24 1,22 1 5 

 
-6,805*** 

 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. 
συµµετείχε σε καθηµερινές 
δραστηριότητες σχετικές µε 
ανάγνωση & γραφή; 

3,59 1,14 1 5 2,29 1,13 1 5 

 
-5,930*** 

 

Από πότε άρχισε να ενδιαφέρεται 
για την ανάγνωση; 1,54 0,58 1 3 2,29 0,66 1 3 

 39,072***
df=2

Ήξερε να γράφει πριν πάει 
σχολείο; 1,03 0,17 1 2 1,24 0,43 1 2 

 13,416***
df=1

Αν ναι, τι έγραφε συνήθως;           
Μικρά γράµµατα 1,59 0,49 1 2 1,65 0,48 1 2  0,473 

df=1
Κεφαλαία γράµµατα 1,29 0,46 1 2 1,47 0,50 1 2  4,386* 

df=1
Το όναµά του 1,19 0,39 1 2 1,09 0,29 1 2  2,344 

df=1

X X



Λέξεις 1,29 0,46 1 2 1,73 0,45 1 2  23,447*** 
df=1

Απλές προτάσεις 1,64 0,48 1 2 1,98 0,13 1 2  21,872*** 
df=1

Πίνακας 16:  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αφορούν συνήθειες 
           και ενδιαφέροντα Π.Α. και Μ.Π.Α,, που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο 

 
*p<.05     ** p<.01    ***p<.001 

# Σηµείωση: Εννέα από τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν στους γονείς των υποκειµένων δεν 
επιστράφηκαν. Έτσι ο αριθµός των υποκειµένων των δυο οµάδων, διαµορφώθηκε, για τις 
µεταβλητές του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, σε Ν=71 για τους Π.Α. και Ν=72 για τους 
Μ.Π.Α. Σε ελάχιστες δε περιπτώσεις δεν δόθηκε απάντηση σε κάποιες απ� τις ερωτήσεις, ακόµη 
όµως και σε αυτές τα ποσοστά είναι εξαιρετικά µικρά. Για το λόγο αυτό και για λόγους 
οικονοµίας χώρου (οι µεταβλητές της έρευνας είναι πάρα πολλές), τα ποσοστά των 
αναπάντητων ερωτήσεων δεν αναφέρονται χωριστά στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας. 
 

          Αξιοσηµείωτο είναι, ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά (54% απ� την πρώτη και 49% 

απ� τη δεύτερη οµάδα) το ζητούν σχεδόν καθηµερινά. Φυσικό είναι το συµπέρασµα, 

εποµένως, ότι και οι δυο οµάδες απολαµβάνουν εξίσου τη δραστηριότητα αυτή. 

Πράγµατι, από τους µέσους όρους των δυο οµάδων (4,44 και 4,40) συνάγεται ότι όλα 

τα υποκείµενα απολαµβάνουν την ανάγνωση βιβλίων πολύ. Το 45% µάλιστα των Π.Α. 

ζητά απ� τους γονείς του να διαβάσει µαζί τους την ιστορία και το 47% να του την 

ξαναδιαβάσουν. Μολονότι οι Μ.Π.Α. που προτιµούν να µη συµµετέχουν οι ίδιοι 

ενεργά, αλλά να τους ξαναδιαβάσουν την ιστορία είναι περισσότεροι (58%), η 

διαφοροποίηση µεταξύ των δυο οµάδων είναι ασήµαντη.  

          Ένα σηµείο όπου εντοπίζεται σηµαντική διαφορά (Ζ=-2,568 p<.05), είναι η 

συχνότητα ενασχόλησης µε βιβλία και µάλιστα µε πρωτοβουλία των ίδιων των 

παιδιών. Οι Π.Α. ασχολούνται συχνότερα. Συγκεκριµένα σχεδόν καθηµερινά 

ασχολείται η συντριπτική πλειοψηφία τους (82%), ενώ οι υπόλοιποι 1-2 φορές την 

εβδοµάδα. Οι γονείς εξάλλου, πιστεύουν ότι  οι Π.Α. τείνουν να απολαµβάνουν πάρα 

πολύ ( )55,4=Χ  την ενασχόληση αυτή µε τα βιβλία, ενώ οι Μ.Π.Α. πολύ ( )85,3=Χ . Η 

διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο p<.001.  

          Ένα ακόµη ενδιαφέρον σηµείο όπου διαπιστώνεται σηµαντική διαφοροποίηση 

είναι το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν και η προσπάθεια που κατέβαλαν τα υποκείµενα 

να αποκρυπτογραφήσουν τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο (σε αφίσες, πινακίδες, 



τίτλους βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων) πριν ακόµη φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Η µεν πειραµατική οµάδα είχε την τάση να επιχειρεί τέτοιες ενέργειες συχνά 

(σε ποσοστό 28%) έως πολύ συχνά (62%), ενώ η οµάδα ελέγχου, της οποίας τα 

µεγαλύτερα ποσοστά κατανέµονται στις κατηγορίες σπάνια (26%), µερικές φορές 

(25%), συχνά (22%) και πολύ συχνά (17%) έκανε κατά µέσο όρο ( )10,3=Χ  ανάλογες 

προσπάθειες µερικές µόνο φορές. Παρόµοια εµφανίζεται η κατάσταση στη συχνότητα 

των σχετικών προσπαθειών να αναγνωρίσουν λέξεις σε διαφηµίσεις, ονόµατα 

προϊόντων, παιχνιδιών κ.τ.λ. Και εδώ οι Π.Α. έκαναν τέτοιες απόπειρες πολύ συχνά 

( )58,4=Χ , ενώ οι Μ.Π.Α. µερικές φορές ( )24,3=Χ . Σηµαντικό είναι το ποσοστό των 

υποκειµένων που συµµετείχε σε καθηµερινές δραστηριότητες που σχετίζονται µε 

ανάγνωση και γραφή, µέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, κατά την προσχολική ηλικία. 

Πάνω απ� τους µισούς, συνολικά, Π.Α. συµµετείχαν είτε συχνά (34%), είτε πολύ συχνά 

(24%) σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και όπως διαπιστώνεται, η συµµετοχή τους 

ήταν, κατά µέσο όρο ( )59,3=Χ , συχνή. Σηµαντικά µικρότερηη ήταν η συµµετοχή των 

Μ.Π.Α., που είχαν την τάση να παίρνουν σπάνια µέρος ( )29,2=Χ  σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Και στα τρία σηµεία που προαναφέρθηκαν, τη συχνότητα 

«ανάγνωσης» αφισών, πινακίδων κ.τ.λ., αναγνώρισης λέξεων σε διαφηµίσεις, 

προϊόντα κ.τ.λ. και τη συµµετοχή των υποκειµένων σε δραστηριότητες της 

οικογένειας που σχετίζονται µε ανάγνωση και γραφή, διαπιστώθηκε µεγαλύτερη 

συµµετοχή των Π.Α., η οποία µάλιστα είναι σηµαντικά συχνότερη σε επίπεδο p<.001, 

σε όλες τις περιπτώσεις. 

          Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η διαπίστωση ότι οι Π.Α. άρχισαν να 

ενδιαφέρονται για την ανάγνωση νωρίτερα από τους Μ.Π.Α. και µάλιστα, σχεδόν στο 

σύνολό τους, πριν φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο (51% πριν φοιτήσουν στο 

Νηπιαγωγείο και 45% από τότε που φοίτησαν σ� αυτό). Τα αντίστοιχα ποσοστά των 

συνοµηλίκων τους είναι 11% και 49% ενώ το υπόλοιπο 40% εκδήλωσε ανάλογο 

ενδιαφέρον, αφότου ξεκίνησε τη φοίτησή του στην Α΄ ∆ηµοτικού. Η διαφορά στο 

χρόνο που εκδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον οι δυο οµάδες, είναι στατιστικά 

σηµαντική (Χ2=39,072  df=2   p<.001).  



          Ένα τελευταίο σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αφορά συνήθειες και 

ενδιαφέροντα που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο, είναι το ζήτηµα της γραφής. Όπως 

διαπιστώθηκε, σχεδόν όλοι οι Π.Α. (97%) ήξεραν να γράφουν πριν φοιτήσουν στο 

∆ηµοτικό Σχολείο, ενώ µε τη δεξιότητα της γραφής είχε αρχίσει να εξοικειώνεται το 

76% των Μ.Π.Α. Οι Π.Α. που έγραφαν είναι σηµαντικά περισσότεροι (Χ2=13,416  

df=1  p<.001). Από τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4Α και τους µέσους 

όρους στον πίνακα 16 διαπιστώνεται ότι και οι δυο οµάδες προτιµούσαν να γράφουν, 

κατά κύριο λόγο, το όνοµά τους, ενώ τελευταίες στις προτιµήσεις τους έρχονταν οι 

προτάσεις. Επιπλέον, οι Π.Α. συνήθιζαν να γράφουν µε την ίδια συχνότητα κεφαλαία 

γράµµατα και λέξεις (71%), ενώ σπανιότερα έγραφαν µικρά γράµµατα και απλές 

προτάσεις. Μολονότι τα κεφαλαία γράµµατα έρχονται δεύτερα στις προτιµήσεις και 

των Μ.Π.Α. (53% έγραφε συνήθως κεφαλαία γράµµατα), διαπιστώνεται στο σηµείο 

αυτό ότι οι Π.Α. τα προτιµούν περισσότερο (Χ2=4,386  df=1  p<.05). Επιπλέον, 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές καταγράφονται και στη συχνότητα γραφής λέξεων 

(Χ2=23,447  df=2  p<.001) και απλών προτάσεων (Χ2=21,872  df=1  p<.001), τις οποίες 

προτιµούν επίσης περισσότερο οι Π.Α.  
 

Π.Α. 
Ν=71

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                              
 
Mεταβλητή                                           
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σ 

 
Ε 
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Mann-
Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Με ποιους προτιµά να παίζει το 
παιδί σας συνήθως; 1,70 0,49 1 3 1,83 0,47 1 3  1,921# 

df=1
Τι είδους παιχνίδια προτιµά;           
Οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή 
δραστηριότητα  που  παίζονται έξω  3,37 1,61 1 6 2,50 1,56 1 5 -3,152**  

Ήσυχα οµαδικά παιχνίδια 
 2,96 1,15 1 5 3,14 1,32 1 6 -0,818  

Παιχνίδια µε κατασκευές, εργαλεία 
κ.τ.λ. 3,21 1,40 1 6 2,83 1,40 1 5 -1,573  

Παιχνίδια όπου παίζει µόνος/η 
του/της 3,23 1,43 1 5 3,47 1,26 1 5 -0,983  

Παιχνίδια που σχετίζονται µε 
ανάγνωση, γραφή ή ζωγραφική 2,38 1,31 1 5 3,13 1,39 1 5 -3,183**  

Στις ελεύθερες ώρες του προτιµά 
να:           

Ασχολείται µε βιβλία 2,86 1,16 1 5 3,40 1,29 1 5 -2,677**  

X X



Παίζει µόνο του τα παιχνίδια του 2,49 1,24 1 5 2,25 1,12 1 5 -1,139  
Παρακολουθεί τηλεόραση 3,01 1,29 1 5 2,94 1,24 1 5 -0,301  
Κάνει συντροφιά µε ενήλικους 4,37 1,10 1 6 4,25 0,96 2 5 -1,038  
Κάνει παρέα µε άλλα παιδιά  2,46 1,51 1 5 2,15 1,31 1 5 -1,193  
Τι είδους βιβλία προτιµά;           
Εικονογραφηµένες Ιστορίες 2,44 1,23 1 5 2,14 1,04 1 5 -1,365  
Παραµύθια 1,83 0,91 1 4 1,69 0,80 1 4 -0,778  
Περιοδικά � Κόµικς  3,68 1,28 1 5 3,56 1,11 1 6 -0,892  
Παιδικής Λογοτεχνίας 3,37 1,37 1 5 3,39 1,23 1 5 -0,002  
Εγκυκλοπαιδικών Γνώσεων 3,69 1,23 1 5 4,24 1,12 1 5 -3,267**  

Πίνακας 17:  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αφορούν συνήθειες 
                                  και ενδιαφέροντα  του ελεύθερου χρόνου Π.Α. και Μ.Π.Α, 

p<.01 
# Συµπτύχθηκαν οι κατηγορίες απάντησης 2&3  

(παιδιά της ηλικίας του και µικρότερα) 
 
          Στους πίνακες 5Α και 17 έχουν συγκεντρωθεί οι µεταβλητές που αναφέρονται 

στις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του ελεύθερου χρόνου των υποκειµένων. Από 

τη µελέτη των πινάκων συνάγεται ότι όσον αφορά το παιχνίδι και οι δυο οµάδες 

προτιµούν για συµπαίκτες τους κυρίως παιδιά της ηλικίας τους. Μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό των Π.Α. (31%, έναντι 21% των Μ.Π.Α) που προτιµά να παίζει µε 

µεγαλύτερα παιδιά αυτό όµως δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τις προτιµήσεις τους. Για 

τη διερεύνηση του είδους των παιχνιδιών που προτιµούν τα υποκείµενα, ζητήθηκε απ� 

τους γονείς να ιεραρχήσουν µια σειρά επιλογών, ανάλογα µε τη συχνότητα που 

εµφανίζεται καθεµιά στην περίπτωσή τους. Έτσι διαπιστώθηκε ότι πρώτα, κατά µέσο 

όρο ( )38,2=Χ , στις προτιµήσεις των Π.Α. έρχονται τα παιχνίδια που εµπλέκουν 

δραστηριότητες ανάγνωσης, γραφής ή ζωγραφικής. Τα παιχνίδια µάλιστα αυτά 

αποτελούν την πρώτη προτίµηση σηµαντικού ποσοστού (34%) Π.Α., τη δεύτερη 

προτίµηση του 26% και την τρίτη του 18%. Η κατάσταση διαµορφώνεται 

διαφορετική στους Μ.Π.Α., όπου το είδος αυτό των παιχνιδιών προτιµάται συχνότερα 

από ένα µικρό ποσοστό (15%). ∆ιαπιστώνεται µάλιστα η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικής διαφοράς στην αξιολογική σειρά της συγκεκριµένης επιλογής, ανάµεσα 

στις δυο οµάδες (Ζ=-3,183  p<.01). Τη δεύτερη θέση στις προτιµήσεις της πρώτης 

οµάδας κατέχουν κατά µέσο όρο ( )96,2=Χ  τα ήσυχα οµαδικά παιχνίδια, την τρίτη τα 



παιχνίδια που έχουν να κάνουν µε κατασκευές και εργαλεία ( )21,3=Χ , στη συνέχεια, 

µε µικρή διαφορά, κατατάσσονται τα µοναχικά παιχνίδια ( )23,3=Χ  και τελευταία 

επιλέγονται τα οµαδικά παιχνίδια που παίζονται σε εξωτερικούς χώρους και απαιτούν 

συνήθως αρκετή δραστηριότητα. Οι Μ.Π.Α. αντίθετα, εκδηλώνουν εντελώς 

διαφορετικές προτιµήσεις. Παίζουν, κατά κύριο λόγο, οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή 

δραστηριότητα ( )50,2=Χ  και στο σηµείο αυτό διαπιστώνεται µια ακόµη σηµαντική 

διαφορά (Ζ=-3,152 p<.01), ως προς τη σειρά προτίµησης του είδους αυτού του 

παιχνιδιού από τις δυο οµάδες, µε τους Μ.Π.Α. να το τοποθετούν, σε µεγάλα ποσοστά, 

στις πρώτες τους προτιµήσεις. Αν και οι προτιµήσεις τους για τα υπόλοιπα είδη τα 

παιχνιδιών είναι διαφορετικές, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές.  

          Συµπερασµατικά, πρώτα στις προτιµήσεις των Π.Α. έρχονται τα παιχνίδια που 

σχετίζονται µε ανάγνωση και γραφή και τελευταία τα οµαδικά παιχνίδια που 

απαιτούν αρκετή δραστηριότητα και παίζονται συνήθως έξω απ� το σπίτι. Τα 

παιχνίδια µάλιστα αυτά αποτελούν την πρώτη προτίµηση των συνοµηλίκων τους 

Μ.Π.Α. Στα δυο αυτά είδη εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές, ως προς την ιεράρχησή 

τους από τις δυο οµάδες.  

          Όσον αφορά τον τρόπο που διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους όλα τα 

υποκείµενα της έρευνας προτιµούν κυρίως τη συντροφιά άλλων παιδιών και κατά 

δεύτερο λόγο, την ενασχόληση µε τα παιχνίδια τους. Στην τελευταία θέση 

κατατάσσουν τη συντροφιά των ενηλίκων. Ως προς τις υπόλοιπες επιλογές, οι Π.Α. 

προτιµούν κατά µέσο όρο ( )86,2=Χ  την ενασχόληση µε βιβλία περισσότερο απ� τους 

Μ.Π.Α. ( )40,3=Χ . Το σηµείο αυτό είναι µάλιστα το µόνο από τις επιλογές του 

ελεύθερου χρόνου, όπου διαπιστώνεται ότι οι προτιµήσεις των δυο οµάδων διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά (Ζ=-2,677 p<.01). Η παρακολούθηση τηλεόρασης 

κατατάσσεται στην προτελευταία θέση από τους Π.Α., ενώ ψηλότερα την τοποθετούν 

οι Μ.Π.Α.  

          Στο είδος των βιβλίων, τέλος, που προτιµούν οι δυο οµάδες δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση ως προς τη σειρά µε την οποία ιεραρχούν τις επιλογές τους. Κατά 

µέσο όρο προτιµώνται τα παραµύθια, ακολουθούν οι εικονογραφηµένες ιστορίες, η 



παιδική λογοτεχνία, τα περιοδικά και τα κόµικς και τελευταία κατατάσσονται τα 

βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Παρά το γεγονός ότι το είδος αυτό των 

αναγνωσµάτων τοποθετείται στην τελευταία θέση και από τις δυο οµάδες, βρίσκεται 

ψηλότερα στις προτιµήσεις των Π.Α. ( )69,3=Χ  ενώ οι Μ.Π.Α. το προτιµούν πολύ 

λιγότερο ( )24,4=Χ . Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα ότι περισσότεροι απ� τους µισούς 

(56%) το τοποθετούν στην 5η θέση των επιλογών τους. Η διαφορά είναι στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο p<.01. 

          Θα πρέπει να επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι στις ερωτήσεις που απαιτούν 

ιεράρχηση των απαντήσεων και αφορούν το είδος των παιχνιδιών που προτιµούν τα 

υποκείµενα, τις ασχολίες που επιλέγουν για τον ελεύθερο χρόνο τους και το είδος των 

βιβλίων που διαλέγουν, αλλά και σε άλλες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, 

συνήθως, εκτός από τις προτεινόµενες απαντήσεις τις οποίες καλούνται να 

ιεραρχήσουν κάθε φορά οι ερωτώµενοι, ανάλογα µε το βαθµό που καθεµιά απ� αυτές 

ανταποκρίνεται στην περίπτωσή τους, υπάρχει και η επιλογή �Κάτι άλλο. Τι;�. Η 

επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα για κάποια απάντηση, που ίσως δεν προβλέφθηκε. 

Εξαιτίας των πολύ χαµηλών ποσοστών απάντησης που συγκεντρώνει η συγκεκριµένη 

επιλογή και για λόγους οικονοµίας στην παρουσίαση των δεδοµένων δεν 

συµπεριλαµβάνεται στους πίνακες, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις, σε επόµενους 

πίνακες, όπου τα σχετικά ποσοστά είναι αξιόλογα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, για 

τις µεταβλητές του πίνακα 17, τα ποσοστά επιλογής της απάντησης αυτής από το 

συνολικό δείγµα, κυµαίνονται από 1,3% έως 3,3%. Η ύπαρξη πάντως µιας ακόµη 

πιθανής απάντησης, διαµορφώνει την κλίµακα ιεράρχησης από 1-6 σε όλες τις 

περιπτώσεις παρόµοιων τύπων ερωτήσεων εκτός µιας (ερώτηση 43), όπου οι πιθανές 

επιλογές προς ιεράρχηση είναι µόνο τέσσερις.  

 



Πίνακας 18:  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αφορούν συνήθειες 
                             και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Π.Α. και των Μ.Π.Α, 
 

***p<.001 
 

          Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσµάτων που αφορούν τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά των Π.Α., θα αναφερθούµε στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, την ύπαρξη των οποίων ή όχι δήλωσαν οι γονείς. Από τους πίνακες 

6Α και 18 συνάγεται ότι οι Π.Α. είναι περίεργοι και κάνουν συνεχώς ερωτήσεις, σε 

ποσοστό που αγγίζει το σύνολό τους (99%). Η συντριπτική τους πλειοψηφία (96%) 

διαθέτει καλή µνήµη, ενώ σε πολύ σηµαντικά ποσοστά κάνουν εύκολα φιλίες (72%), 

προσαρµόζονται εύκολα σε νέες καταστάσεις (68%) και είναι επίµονοι (66%). Εξίσου 

σηµαντικό είναι και το ποσοστό όσων εργάζονται προσεκτικά και είναι τακτικοί 

(62%). Περισσότεροι από τους µισούς (59%) χαρακτηρίζονται τελειοµανείς και το 

54% θεωρείται ότι διακρίνεται για την ανταγωνιστικότητά του. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά διακρίνουν και τους Μ.Π.Α. και τα αντίστοιχα ποσοστά δεν διαφοροποιούνται 

σηµαντικά. Εξαίρεση αποτελούν δυο περιπτώσεις:  

α. Περισσότεροι είναι οι Π.Α. (99% έναντι 81% των Μ.Π.Α.), που χαρακτηρίζονται 

για την περιέργειά τους και  

β. Περισσότεροι είναι οι Π.Α. που θεωρούνται τελειοµανείς (ποσοστό 59%, έναντι του 

17% των Μ.Π.Α.).  

          Οι παραπάνω διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.001. 

Π.Α. 
Ν=71

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                                
Mεταβλητή                                              

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ  

Τιµή 
Χ2 

 
df 

Έχει καλή µνήµη 1,04 0,20 1 2 1,10 0,30 1 2 1,661 1 
Είναι επίµονος/η 1,34 0,48 1 2 1,39 0,49 1 2 0,400 1 
Είναι περίεργος/η. Κάνει ερωτήσεις 
συχνά 1,01 0,12 1 2 1,19 0,40 1 2 12,385*** 1 
Είναι ανταγωνιστικός/ή 1,46 0,50 1 2 1,56 0,50 1 2 1,179 1 
Είναι τελειοµανής 1,41 0,50 1 2 1,83 0,38 1 2 27,459*** 1 
Προσαρµόζεται εύκολα σε νέες 
καταστάσεις 1,32 0,47 1 2 1,32 0,47 1 2 0,003 1 

Κάνει εύκολα φιλίες 1,28 0,45 1 2 1,26 0,44 1 2 0,057 1 
Είναι τακτικός/ή και προσεκτικός/ή 
όταν εργάζεται 1,38 0,49 1 2 1,40 0,49 1 2 0,076 1 

X X



 
 
 
4.1.3.3. Σύγκριση-σύνθεση κοινών σηµείων  

 

          Η ύπαρξη και η ένταση ορισµένων από τα ατοµικά 
χαρακτηριστικά των υποκειµένων, αξιολογήθηκε 
ταυτόχρονα από γονείς και δασκάλους. Στη συνέχεια 
επιχειρείται µια συγκριτική προσέγγιση και η σύνθεση των 
απόψεων. Στον πίνακα 19 δίδεται η συγκριτική παρουσίαση 
της αξιολόγησης των χαρακτηριστικών αυτών.  
 

Γονείς ∆άσκαλοι 
      Πηγή αξιολόγησης 
 
 
Χαρακτηριστικό Π.Α. (%) Μ.Π.Α. (%) Π.Α. (%) Μ.Π.Α. (%) 

Έχει καλή µνήµη 95,8 90,3 100,0 98,7 

Επίµονος 66,2 61,1 97,4 78,9 

Ανταγωνιστικός 53,5 44,4 93,5 80,3 

Περίεργος 98,6 80,6 96,1 93,4 

Τελειοµανής 59,2 16,7 34,2 9,2 

Προσεκτικός/τακτικός 62,0 59,7 61,8 76,3 

Πίνακας 19: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης ατοµικών χαρακτηριστικών των  
                     υποκειµένων από γονείς και δασκάλους 
                      
 
          Τα ποσοστά στις δυο πρώτες στήλες αφορούν την εκτίµηση της ύπαρξης ή όχι 

των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στα υποκείµενα, από τους γονείς. Στις επόµενες 

δυο στήλες αναφέρεται η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών από τους 

δασκάλους. Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι η δοµή των ερωτήσεων στο 

ερωτηµατολόγιο των δασκάλων είναι διαφορετική. Οι ερωτώµενοι καλούνται να 

επιλέξουν µια από τις πέντε απαντήσεις µιας διαβαθµιστικής κλίµακας που εκτείνεται 



από την ανυπαρξία του χαρακτηριστικού (κατώτερη κατηγορία), ως την πλήρη 

εµφάνισή του (ανώτερη κατηγορία).  

          Τα ποσοστά που αναφέρονται στα τέσσερα πρώτα χαρακτηριστικά που αφορούν 

τη µνήµη, την επιµονή, την ανταγωνιστικότητα και την περιέργεια, είναι τα ποσοστά 

επιλογών που συγκέντρωσαν η µεσαία και οι δυο ανώτερες κατηγορίες απάντησης 

(αποκλείστηκαν οι απαντήσεις στις δυο κατηγορίες που δηλώνουν την κάτω του 

συνήθους επιπέδου ύπαρξη ή την πλήρη ανυπαρξία του χαρακτηριστικού). Όσον 

αφορά τα δυο τελευταία χαρακτηριστικά (�τελειοµανής� και �προσεκτικός/τακτικός 

όταν εργάζεται�) αποτελούν επιλογές απάντησης της ίδιας ερώτησης του 

ερωτηµατολογίου των δασκάλων (�πώς θα περιγράφατε τις συνήθειές του όταν 

εργάζεται�) και για το λόγο αυτό συνεξετάζονται και σχολιάζονται µαζί στη συνέχεια. 

Τα ποσοστά που εµφανίζονται στον πίνακα, για το µεν �προσεκτικός/τακτικός όταν 

εργάζεται� δηλώνουν τη συχνότητα επιλογής της µεσαίας και ανώτερης κατηγορίας 

απάντησης (�δείχνει κανονική επιµέλεια για ένα παιδί της ηλικίας του� και �πολύ 

προσεκτικός�), για το δε �τελειοµανής� αφορούν µόνο την ακραία (ανώτατη) 

κατηγορία (�έχει την τάση να είναι τελειοµανής�). 

          Από τη µελέτη του πίνακα 19 ή εναλλακτικά της γραφικής παράστασης VI, 

προκύπτουν καταρχήν δυο γενικές διαπιστώσεις: 

α. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι Π.Α. εµφανίζουν το υπό συζήτηση 

χαρακτηριστικό σε µεγαλύτερο ποσοστό και στις δυο αξιολογήσεις.  

β. Οι δάσκαλοι είναι σε γενικές γραµµές πιο επιεικείς από τους γονείς στην 

αξιολόγηση των συγκεκριµένων γνωρισµάτων. 

          Αναλυτικότερα, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι το σύνολο των Π.Α. όπως και η 

συντριπτική πλειοψηφία των Μ.Π.Α. (99%) έχουν καλή µνήµη. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά που δίδονται από τους γονείς κινούνται σε ανάλογα επίπεδα (96% και 90%) 

και στο σηµείο αυτό οι απόψεις συγκλίνουν. Ως προς την επιµονή, οι δάσκαλοι 

πιστεύουν ότι το 97% των Π.Α. διαθέτει το γνώρισµα αυτό, ενώ οι γονείς έχουν την 

ίδια άποψη µόνο για το 66%. Μικρότερη είναι η διαφοροποίησή τους στην 

αξιολόγηση των Μ.Π.Α., οι οποίοι κατά τους δασκάλους το 79% είναι επίµονοι, ενώ 

κατά τους γονείς το 61%.  



          Υψηλά είναι και τα ποσοστά ανταγωνιστικότητας που εµφανίζει η πρώτη οµάδα 

(94% κατά τους δασκάλους, 54% κατά τους γονείς), ποσοστά όµως που αποκλίνουν 

σηµαντικά µεταξύ των δυο αξιολογήσεων. Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρείται και 

στη δεύτερη οµάδα. Λιγότερο αποκλίνουν οι απόψεις στο σηµείο που αναφέρεται στην 

περιέργεια των υποκειµένων, όπου µάλιστα οι γονείς εµφανίζονται επιεικέστεροι 

απέναντι στους Π.Α., θεωρώντας τους στο σύνολό τους σχεδόν (99%) περίεργα παιδιά, 

ενώ κατά τους δασκάλους το χαρακτηριστικό διαθέτει το 96%.  

          Αναφορικά µε τις συνήθειές τους όταν εργάζονται, οι Π.Α. φαίνεται ότι:  

α. εµφανίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό απ� τους συνοµηλίκους τους την τάση να είναι 

τελειοµανείς και στη θέση αυτή συγκλίνουν οι απόψεις και 

β. σε ποσοστό 62% χαρακτηρίζονται προσεκτικοί και τακτικοί όταν εργάζονται και 

από τους γονείς και από τους δασκάλους τους.  

Μελετώντας τα δυο αυτά τελευταία χαρακτηριστικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

για τους δασκάλους αποτελούν κατηγορίες απάντησης της ίδιας ερώτησης, γεγονός 

που είναι πιθανό να τους οδήγησε δυσκολότερα στην επιλογή της απάντησης 

�τελειοµανής�. Ίσως µάλιστα να την επέλεξαν µόνο στις περιπτώσεις που η ύπαρξη 

του χαρακτηριστικού ήταν πολύ εµφανής, αφού ήταν σαφές ότι επρόκειτο για την 

ακραία επιλογή µιας κλίµακας, όπου υπήρχε η εναλλακτική απάντηση �πολύ 

προσεκτικός�. Κάτι παρόµοιο είναι δυνατό να συνέβη και στην αξιολόγηση του 

τελευταίου χαρακτηριστικού �προσεκτικός/τακτικός όταν εργάζεται�, όπου η ύπαρξη 

της επιλογής �τελειοµανής� είναι πιθανό να διαφοροποίησε τα εµφανιζόµενα ποσοστά. 

Για το λόγο αυτό αρκούµαστε στις δυο αυτές γενικές διαπιστώσεις που 

διατυπώθηκαν.  

          Παρά το γεγονός ότι οι Π.Α. χαρακτηρίζονται για την καλή τους µνήµη, την 

επιµονή και την ανταγωνιστικότητά τους, διαφοροποιούνται στα σηµεία αυτά από 

τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. µόνο κατά την άποψη των δασκάλων τους. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί κατά το σχολιασµό των σχετικών ευρηµάτων, οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες που προκύπτουν από την αξιολόγηση 

γονέων και δασκάλων, εντοπίζονται σε δυο σηµεία: 



α. Οι Π.Α. χαρακτηρίζονται περίεργα παιδιά, των οποίων το ενδιαφέρον διεγείρεται 

εύκολα και κάνουν συχνά ερωτήσεις και σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους 

Μ.Π.Α. εµφανίζουν το γνώρισµα αυτό σε µεγαλύτερο βαθµό.  

β. Στις συνήθειές τους όταν εργάζονται, θεωρούνται περισσότερο επιµελείς και 

προσεκτικοί έως και τελειοµανείς, σύµφωνα µε τους δασκάλους τους, ενώ 

χαρακτηρίζονται, σε σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό, τελειοµανείς και από τους 

γονείς τους.  

          Η σύγκλιση των απόψεων όσον αφορά τα παραπάνω δυο γνωρίσµατα, ενισχύει 

την πιθανότητα να αποτελούν χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους Π.Α. και είναι 

δυνατό να συµβάλλουν στην πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για ένα εύρηµα, που αξίζει να διερευνηθεί 

περισσότερο. 
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Γραφική παράσταση VI: Κατανοµή της αξιολόγησης ατοµικών χαρακτηριστικών των Π.Α., 
                                         από γονείς και δασκάλους 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α. 

 

          Στο δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ευρήµατα που 

αναφέρονται στα οικογενειακά χαρακτηριστικά των υποκειµένων και πιο 

συγκεκριµένα, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των οικογενειών τους, οι 

αναγνωστικές συνήθειες, καθώς και οι αντιλήψεις και οι στάσεις των γονέων τους για 

την ανάγνωση, το επίπεδο φιλοδοξίας τους για τα παιδιά τους, οι στρατηγικές που 

υιοθετούν για την εξοικείωση των παιδιών τους µε το γραπτό λόγο και το µορφωτικό 

περιβάλλον και ο τρόπος ψυχαγωγίας της οικογένειάς τους.  

 



4.2.1. Το οικογενειακό προφίλ των Π.Α. 

 

          Με κριτήριο τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας, θεωρήθηκε ότι τα 
υποκείµενα ανήκουν σε µια από τις δυο κατηγορίες: «ολιγοµελής οικογένεια» 
ή «πολυµελής οικογένεια» Στην κατηγορία ολιγοµελής οικογένεια 
συµπεριλήφθηκαν τα υποκείµενα που προέρχονται από οικογένειες µε ένα ή 
δυο παιδιά, ενώ στην κατηγορία πολυµελής,  όλα όσα ανήκουν σε οικογένειες 
µε τρία ή περισσότερα παιδιά.  
          Με βάση τη σειρά γέννησης, συγκροτήθηκαν τρεις κατηγορίες: 
Πρωτότοκα και µοναχοπαίδια εντάχθηκαν στην κατηγορία «πρωτότοκα», όσα 
έχουν γεννηθεί τελευταία στην κατηγορία «υστερότοκα» κι όσα γεννήθηκαν 
ενδιάµεσα στην κατηγορία «ενδιάµεσα». Στην κατηγοριοποίηση αυτή, 
πρωτότοκα και µοναχοπαίδια εντάχθηκαν στην ίδια κατηγορία, όπως 
συνέβηκε εξάλλου και µε όλα όσα έχουν γεννηθεί ενδιάµεσα, επειδή 
θεωρούµε ότι στα θέµατα που εξετάζονται απολαµβάνουν της ίδιας προσοχής 
και αντιµετώπισης των γονέων. Η παραπάνω είναι εξάλλου µια 
κατηγοριοποίηση που υιοθετείται συχνά, όταν ερευνώνται ζητήµατα µάθησης 
και διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής. (Βάµβουκας Μ., 1994).  
          Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο καθορίστηκε από την 
κατηγοριοποίηση του επαγγέλµατος των γονέων. Για τις επαγγελµατικές 
κατηγορίες που συγκροτήθηκαν, πρέπει να αναφερθεί ότι τα επαγγέλµατα των 
γονέων κατατάχθηκαν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη αποτέλεσε τη χαµηλή, η 
δεύτερη τη µεσαία και η τρίτη την ανώτερη επαγγελµατική κατηγορία. Η 
συγκρότηση των τριών κατηγοριών παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτηµα 
Β.  
          Το µορφωτικό επίπεδο τέλος, καθορίστηκε απ� τις γραµµατικές γνώσεις 
των γονέων, ανάλογα µε το αν είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου, 
Γυµνασίου, Λυκείου, Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής. 

Π.Α. 
Ν=76

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

                                                     Οµάδα    
 
 
 
Mεταβλητή                        Τιµή                F % F % 

1 65 85,5 61 80,3 Αριθµός παιδιών στην 
οικογένεια 2 11 14,5 15 19,7 

1 38 50,0 42 55,3 
2 6 7,9 11 14,5 Σειρά γέννησης 
3 32 42,1 23 30,3 
1 7 9,2 17 22,4 
2 34 44,7 35 46,1 Επάγγελµα πατέρα 
3 35 46,1 24 31,6 



1 21 27,6 20 26,3 
2 27 35,5 35 46,1 Επάγγελµα µητέρας 
3 28 36,8 21 27,6 
1 5 6,6 9 11,8 
2 4 5,3 5 6,6 
3 18 23,7 22 28,9 
4 8 10,5 11 14,5 

Μόρφωση πατέρα 

5 41 53,9 29 38,2 
1 - - 6 7,9 
2 3 3,9 9 11,8 
3 25 32,9 23 30,3 
4 14 18,4 15 19,7 

Μόρφωση µητέρας  

5 34 44,7 23 30,3 
Πίνακας 20: Κατανοµή των απαντήσεων στις µεταβλητές που περιγράφουν το οικογενειακό  
                      προφίλ Π.Α. και Μ.Π.Α.(δηµογραφικές µεταβλητές) 
 

Π.Α. 
Ν=76

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                          
Mεταβλητή                                       

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ  

Mann-
Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Αριθµός παιδιών στην 
οικογένεια 1,14 0,35 1 2 1,20 0,40 1 2  0,742 

df=1

Σειρά γέννησης 1,92 0,96 1 3 1,75 0,90 1 3  3,143 
df=2

Επάγγελµα πατέρα 2,37 0,65 1 3 2,09 0,73 1 3 -2,344*  
Επάγγελµα µητέρας 2,09 0,80 1 3 2,01 0,74 1 3 -0,662  
Μόρφωση πατέρα 4,00 1,26 1 5 3,61 1,37 1 5 -1,900  
Μόρφωση µητέρας 4,04 0,97 2 5 3,53 1,26 1 5 -2,453*  

Πίνακας 21: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δηµογραφικών µεταβλητών 
*p<.05    

 
          Όπως φαίνεται από τους πίνακες 20 και 21, η συντριπτική πλειοψηφία των Π.Α. 

(86%) προέρχεται από ολιγοµελείς οικογένειες. Οι µισοί (50%) δε, είναι πρωτότοκοι ή 

µοναχοπαίδια, ένα µεγάλο ποσοστό (42%) υστερότοκοι και πολύ λιγότεροι είναι 

παιδιά που έχουν και µεγαλύτερα και µικρότερα αδέρφια. Προέρχονται εξίσου από 

οικογένειες όπου ο πατέρας κατατάσσεται επαγγελµατικά στην ανώτερη (46%) και 

στη µεσαία (45%). Όσον αφορά το επάγγελµα της µητέρας τους, διαπιστώνεται η 

ύπαρξη µεγαλύτερης ισορροπίας ανάµεσα στις τρεις επαγγελµατικές κατηγορίες. Στην 

ανώτερη επαγγελµατική τάξη ανήκει το 37% των µητέρων των Π.Α., στη µεσαία το 

36% και στην κατώτερη το 28%. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους, 

περισσότεροι απ� τους µισούς (54%) έχουν πατέρα απόφοιτο Ανώτατης Σχολής και 

X X



περίπου το ¼ (24%) απόφοιτο Λυκείου. Οι υπόλοιποι, ισοκατανέµονται σε δυο 

κατηγορίες. Σ� αυτούς που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Ανώτερης Σχολής (11%) ή 

έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική Εκπαίδευση (12%). Κατά παρόµοιο τρόπο, το 

µεγαλύτερο ποσοστό (45%) των µητέρων των Π.Α. διαθέτει πτυχίο Ανώτατης Σχολής, 

το 1/3 (33%) είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 18% έχει πτυχίο Ανώτερης Σχολής και 

µόλις το 4% έχει συµπληρώσει µόνο την υποχρεωτική Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό 

είναι µάλιστα πως καµία από τις µητέρες δεν έχει αρκεστεί στη φοίτηση στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, αλλά έχουν ολοκληρώσει όλες, τουλάχιστον την εννιάχρονη Εκπαίδευση. 

          Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώνεται ότι οι Π.Α. διαφέρουν 

σηµαντικά από την οµάδα ελέγχου σε δυο σηµεία: 

α. Στην επαγγελµατική κατηγορία στην οποία ανήκει ο πατέρας, όπου οι Π.Α. τείνουν 

να προέρχονται κυρίως από ανώτερα και µεσαία στρώµατα, ενώ οι Μ.Π.Α. ανήκουν 

κατά µέσο όρο ( )09,2=Χ  στη µεσαία κοινωνικοπεοαγγελµατική κατηγορία. Η 

διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο p<.05 (Z=-2,344). 

β.  Στο µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, όπου οι Π.Α. προέρχονται κατά µέσο όρο από 

µητέρες µε ανώτερη µόρφωση. Πιο συγκεκριµένα, µεγαλύτερα είναι τα ποσοστά των 

Π.Α. που η µητέρα τους είναι απόφοιτη Ανώτατης Σχολής (45% των Π.Α., 30% των 

Μ.Π.Α.) και πολύ λιγότεροι προέρχονται από οικογένειες όπου η µητέρα έχει 

ολοκληρώσει µόνο την υποχρεωτική Εκπαίδευση (4% των Π.Α., 20% των Μ.Π.Α.). Η 

διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο p<.05 (Ζ=-2,453).  

          Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας της 

διαφοράς στο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα είναι p=0,057, γεγονός που αφήνει να 

διαφανεί µια τάση διαφοροποίησης ανάµεσα στις δυο οµάδες και στο σηµείο αυτό. 

 

4.2.2.Αναγνωστικές συνήθειες, αντιλήψεις και στάσεις των γονέων για την ανάγνωση 

Π.Α. 
Ν=71

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                              
 
Mεταβλητή                                           

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Mann-
WhitneyU  
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Πόση ώρα την ηµέρα αφιερώνετε 
για διάβασµα; 4,45 0,82 1 5 3,78 1,04 1 5 -4,265***  

X X



Πόσο απολαµβάνετε το διάβασµα; 4,37 0,74 2 5 3,76 0,96 1 5 -4,072***  
Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να 
µάθουν να διαβάζουν πριν 
φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο; 

1,35 0,48 1 2 1,83 0,38 1 2  34,337***
df=1

Πιστεύετε ότι οι γονείς πρέπει να 
βοηθούν το παιδί τους να µάθει να 
διαβάζει όσο νωρίτερα γίνεται; 

1,96 0,43 1 3 2,56 0,60 1 3  46,467***
df=2

Ποιο θεωρείτε ότι είναι 
σηµαντικότερο να µάθει το παιδί 
ως το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού; 

1,31 0,55 1 3 1,30 0,49 1 3  0,035# 

df=1

Η  ανάγνωση  είναι απαραίτητη:           
Για τη σχολική επιτυχία 3,38 1,02 1 5 3,08 1,08 1 6 -1,795  
Για την καθηµερινή ζωή 2,31 1,40 1 5 2,25 1,38 1 5 -0,307  
Για την απόκτηση γνώσεων 1,65 0,70 1 4 1,78 0,89 1 4 -0,524  
Για την επαγγελµατική επιτυχία 3,44 1,16 1 5 3,61 1,01 1 5 -0,822  
Για την ψυχαγωγία του ανθρώπου 4,23 1,06 1 5 4,32 1,06 1 5 -0,811  
Τι είδους αναγνώσµατα προτιµάτε;           
Εφηµερίδες 2,59 1,35 1 5 2,28 1,17 1 5 -1,299  
Περιοδικά 3,37 1,21 1 5 2,94 1,38 1 6 -1,917  
Λογοτεχνία 2,14 1,32 1 5 2,46 1,31 1 5 -1,634  
Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 3,24 1,20 1 5 3,54 1,12 1 6 -1,438  
Επιστηµονικά 3,66 1,45 1 5 3,83 1,54 1 5 -0,999  
Πόσο συµβάλλουν τα παρακάτω 
ώστε το παιδί να µάθει να διαβάζει 
πριν φοιτήσει στο ∆. Σχ.;  

          

Η περιέργεια και το ενδιαφέρον του 
ίδιου του παιδιού για την ανάγνωση 2,08 1,24 1 6 2,87 1,88 1 7 -2,314*  

Η ενασχόληση του παιδιού µε 
βιβλία από πολύ νωρίς 2,62 1,59 1 7 3,25 1,74 1 7 -2,289*  

Η ενασχόληση του παιδιού µε 
σχετικά προγράµµατα στον Η/Υ 6,30 1,53 1 8 6,25 1,68 2 8 -0,110  

Η επίδραση της τηλεόρασης 6,77 1,55 1 8 6,39 1,77 1 8 -1,309  
Η ανάγνωση βιβλίων στο παιδί (π.χ. 
παραµυθιών) από κάποιον άλλο 3,08 1,44 1 8 2,96 1,72 1 8 -0,974  

Η ενασχόληση µε επιτραπέζια 
παιχνίδια 5,37 1,63 1 8 5,01 2,04 1 8 -1,026  

Επιδράσεις από µεγαλύτερα 
αδέλφια 4,34 2,14 1 8 3,58 1,93 1 8 -2,044*  

Επιδράσεις από το γραπτό λόγο του 
περιβάλλοντος 5,44 1,65 2 8 5,69 1,73 1 8 -1,112  

Πίνακας 22: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αφορούν τις αντιλήψεις 
και  

                      τις στάσεις των γονέων για την ανάγνωση                                 *p<.05    ***p<.001 
# Συµπτύχθηκαν οι κατηγορίες απάντησης 2 και 3    

          Στους πίνακες 7Α και 22 παρουσιάζονται τα δεδοµένα που περιγράφουν τις 

αντιλήψεις των γονέων για την ανάγνωση και τις λειτουργίες της αλλά και τις στάσεις 



που έχουν υιοθετήσει γι� αυτήν, καθώς και τις αναγνωστικές τους συνήθειες. Από τη 

µελέτη των πινάκων προκύπτει ότι οι γονείς των Π.Α. διαβάζουν περισσότερη ώρα 

ηµερησίως. Οι περισσότεροι αφιερώνουν κατά µέσο όρο ( )45,4=Χ  από µια ώρα και 

πάνω την ηµέρα για διάβασµα. Συγκεκριµένα, το 61% αφιερώνει περισσότερο από 

µια ώρα και σηµαντικό ποσοστό ακόµη (28%), µέχρι µια ώρα. Οι γονείς των Μ.Π.Α. 

διαβάζουν κατά µέσο όρο µέχρι µια ώρα ( )78,3=Χ . Οι απαντήσεις τους 

ισοκατανέµονται σχεδόν ανάµεσα σε χρονικά διαστήµατα αφιερωµένα για ανάγνωση, 

µέχρι µισής ώρας (29%), µέχρι µιας ώρας (32%) και µεγαλύτερα της µιας ώρας 

(29%). Οι δυο οµάδες διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς το χρόνο που αφιερώνουν 

για ανάγνωση ηµερησίως (Ζ=-4,265  p<.001).   

          Αναµενόµενο είναι το συµπέρασµα ότι οι γονείς της πρώτης οµάδας 

απολαµβάνουν περισσότερο το διάβασµα, αφού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σ� 

αυτό. Πράγµατι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γονείς των Π.Α. δηλώνουν ότι 

τους αρέσει το διάβασµα πολύ (41%) ή πάρα πολύ (49%) και όπως διαπιστώνεται 

απολαµβάνουν την ανάγνωση  περισσότερο, κατά µέσο όρο ( )37,4=Χ , από τους γονείς 

των Μ.Π.Α. ( )76,3=Χ . Η διαφορά και εδώ είναι στατιστικά σηµαντική (Ζ=-4,072  

p<.001). Όσο για τα αναγνώσµατα που προτιµούν, τα λογοτεχνικά βιβλία είναι το 

είδος που κατατάσσουν πρώτο ( )14,2=Χ , ενώ οι εφηµερίδες ( )59,2=Χ , τα βιβλία 

εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ( )24,3=Χ , τα περιοδικά ( )37,3=Χ  και τα επιστηµονικά 

βιβλία ( )66,3=Χ , ακολουθούν στην ιεράρχηση των προτιµήσεών τους. Κάπως 

διαφορετικές είναι οι προτιµήσεις της δεύτερης οµάδας που τοποθετεί πρώτες τις 

εφηµερίδες, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα βιβλία εγκυκλοπαιδικών 

γνώσεων και τα επιστηµονικά. Οι διαφορές εντοπίζονται στον τρόπο ιεράρχησης των 

διαφόρων ειδών µεταξύ τους, όχι όµως και στη σειρά που αξιολογούν οι δυο οµάδες 

καθένα είδος χωριστά. Μοναδική εξαίρεση τείνουν να αποτελέσουν  τα περιοδικά που 

τοποθετούνται εµφανώς ψηλότερα στις προτιµήσεις της δεύτερης οµάδας. Το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=0,055, γεγονός που δηλώνει µια τάση 

διαφοροποίησης των επιλογών των δύο οµάδων. 



          Εκεί όπου διαπιστώνεται έντονη διαφοροποίηση των απόψεων, είναι το ζήτηµα 

τού αν τα παιδιά πρέπει ή όχι να κατακτούν την αναγνωστική δεξιότητα, πριν 

διδαχθούν συστηµατικά και οργανωµένα ανάγνωση στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Το 65% 

των γονέων των Π.Α. εκφράζεται θετικά υπέρ της πρώιµης κατάκτησης της 

αναγνωστικής δεξιότητας ενώ µόνο το 17% της δεύτερης οµάδας συµφωνεί µαζί τους. 

Η διαφορά µεταξύ των δυο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2=34,337, df=1, 

p<.001). Όσον αφορά το ρόλο τους, λίγοι (11%) πιστεύουν ότι οφείλουν να βοηθούν µε 

κάθε τρόπο το παιδί τους να µάθει να διαβάζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία (82%) θεωρεί ότι πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, 

µόνο αν το ζητήσει το ίδιο το παιδί. Ελάχιστοι (7%) τέλος έχουν την άποψη ότι τέτοιες 

ενέργειες θα πρέπει  να αποφεύγονται, ακόµη κι αν το ίδιο το παιδί το επιθυµεί. Οι 

απόψεις τους αυτές διαφοροποιούνται σηµαντικά (Χ2=46,467, df=2, p<.001) από τις 

αντίστοιχες των γονέων των Μ.Π.Α., οι οποίοι κλίνουν κατά µέσο όρο ( )56,2=Χ , στην 

άποψη ότι δεν πρέπει να βοηθούν το παιδί τους να µάθει να διαβάζει νωρίς, ακόµη κι 

αν το ίδιο το ζητήσει. Και οι δυο οµάδες αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην ανάγνωση, 

κατατάσσοντας ψηλά το στόχο του Αναλυτικού Προγράµµατος της Α΄ ∆ηµοτικού, που 

αφορά την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η µεγάλη πλειοψηφία και από 

τις δυο οµάδες (πάνω από 70%)  θεωρεί τη µάθηση της ανάγνωση ως τη 

σηµαντικότερη γνώση, που πρέπει να έχει κατακτηθεί, ως το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού. 

∆εύτερη σε σηµασία θεωρείται η µάθηση της γραφής και τρίτος τοποθετείται ο 

στόχος που αναφέρεται στα µαθηµατικά.   

          Οι αντιλήψεις των γονέων για την αναγκαιότητα και τις λειτουργίες που 

επιτελεί η ανάγνωση, ουσιαστικά δεν διαφέρουν. Οι γονείς των Π.Α. θεωρούν 

σπουδαιότερο, κατά µέσο όρο ( )65,1=Χ , το ρόλο που διαδραµατίζει η ανάγνωση για 

την απόκτηση γνώσεων. Στη συνέχεια ιεραρχούν την αναγκαιότητά της για την 

καθηµερινή ζωή ( )31,2=Χ , τη σχολική επιτυχία ( )38,3=Χ , την επαγγελµατική 

επιτυχία ( )44,3=Χ  και λιγότερο σηµαντική θεωρούν το ρόλο της για την ψυχαγωγία 

του ανθρώπου ( )23,4=Χ . Με την ίδια σειρά αξιολογούνται οι λειτουργίες της 

ανάγνωσης από τους γονείς των Μ.Π.Α. και οι ελαφρές διαφοροποιήσεις στην 



αξιολόγηση κάθε λειτουργίας χωριστά, από τις δυο οµάδες, δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές. 

          Σχετικά µε τους παράγοντες που είναι πιθανό να συµβάλλουν στην πρώιµη 

εκµάθηση της ανάγνωσης, οι γονείς των Π.Α. θεωρούν κατά µέσο όρο ( )08,2=Χ  

σηµαντικότερη την περιέργεια και το ενδιαφέρον του ίδιου του παιδιού για το γραπτό 

λόγο. Ο παράγοντας αυτός µάλιστα αποτελεί την πρώτη επιλογή του 45% των 

ερωτώµενων της συγκεκριµένης οµάδας. Μεγάλη σηµασία αποδίδουν και στην 

ενασχόληση του παιδιού µε βιβλία από νωρίς ( )62,2=Χ  και στην ανάγνωση βιβλίων 

στο παιδί από κάποιον άλλο ( )08,3=Χ . Μικρότερης βαρύτητας θεωρούν ότι είναι οι 

επιδράσεις που δέχονται τα παιδιά από µεγαλύτερα αδέρφια ( )34,4=Χ , η ενασχόληση 

µε επιτραπέζια παιχνίδια που σχετίζονται µε ανάγνωση και γραφή ( )37,5=Χ , οι 

επιδράσεις του περιβάλλοντος γραπτού λόγου ( )44,5=Χ , ενώ ακόµη λιγότερο 

πιστεύουν στο ρόλο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των σχετικών προγραµµάτων 

( )30,6=Χ , καθώς και της τηλεόρασης, την οποία τοποθετούν τελευταία στη κλίµακα 

των επιλογών τους ( )77,6=Χ . Η ιεράρχηση αυτή των παραγόντων ανάλογα µε τη 

επιρροή που πιστεύεται ότι ασκούν στην πρώιµη κατάκτηση της ανάγνωσης, δεν 

διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αντίστοιχη των γονέων των Μ.Π.Α. 

Παρατηρούνται όµως ορισµένες διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες, ως προς τα 

ποσοστά των ερωτώµενων που συµπεριέλαβαν κάποιους από τους παράγοντες 

ανάµεσα στις πρώτες τους επιλογές. Έτσι: 

α. Μολονότι και οι  δυο οµάδες θεωρούν ως το σηµαντικότερο όλων τον παράγοντα 

�περιέργεια και ενδιαφέρον του παιδιού για την ανάγνωση�, οι γονείς των Π.Α. τον 

συµπεριλαµβάνουν συχνότερα ανάµεσα στις πρώτες τους επιλογές, αποδίδοντάς του, 

κατά µέσο όρο ( )08,2=Χ , µεγαλύτερη σηµασία απ� ότι οι γονείς των Μ.Π.Α. 

( )87,2=Χ . Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο p<.05.  

β. Στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.05 είναι και η διαφορά στην αξιολόγηση του 

παράγοντα �ενασχόληση του παιδιού µε βιβλία από νωρίς� ο οποίος τοποθετείται 

συχνότερα ανάµεσα στις πρώτες επιλογές της πρώτης οµάδας, που τον αξιολογεί 



εξάλλου ως το  δεύτερο σηµαντικότερο, ενώ οι γονείς των Μ.Π.Α. τον επιλέγουν 

λιγότερο συχνά και κατά µέσο όρο τον τοποθετούν στην τρίτη θέση της κλίµακας. 

γ. Τις επιδράσεις από µεγαλύτερα αδέρφια τοποθετούν τέλος και οι δυο οµάδες στην 

τέταρτη θέση των επιλογών τους, οι γονείς όµως των Π.Α. θεωρούν κατά µέσο όρο, 

( )34,4=Χ  τις επιδράσεις αυτές λιγότερο καθοριστικές απ� όσο η δεύτερη οµάδα 

( )58,3=Χ , που τις συµπεριλαµβάνει συχνότερα ανάµεσα στις σπουδαιότερες. Η 

διαφορά που παρατηρείται είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο p<.05.  

 

4.2.3. Το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων 

Π.Α. 
Ν=71

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                           
Mεταβλητή                                         

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ 

Mann-
Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Γιατί θελήσατε να φοιτήσει το 
παιδί σας σε Νηπιαγωγείο;           

Γιατί έπρεπε να είναι µαζί µε άλλα 
παιδιά 1,39 0,49 1 2 1,57 0,50 1 2  4,388* 

df=1
Γιατί εργαζόσασταν 
 1,79 0,41 1 2 1,79 0,41 1 2  0,002 

df=1
Γιατί τα περισσότερα παιδιά 
φοιτούν σε νηπιαγωγείο 1,97 0,17 1 2 1,96 0,20 1 2  1,000 

(F.E.T) 
Γιατί το Νηπιαγωγείο 
προετοιµάζει τα παιδιά για το 
∆ηµοτικό  Σχολείο 

1,37 0,49 1 2 1,39 0,49 1 2  0,078 
df=1

Γιατί η Προσ. Εκπ/ση είναι 
σηµαντι κή όσο & οι άλλες 
εκπ/κές βαθµίδες 

1,00 0,00 1 1 1,15 0,36 1 2  11,751**
df=1

Πόσο σας άρεσε το σχολείο; 
 4,08 0,82 2 5 3,92 0,80 2 5 -1,198  

Πόσο περιµένατε να αρέσει στο 
παιδί σας το σχολείο; 4,23 0,64 3 5 4,03 0,79 2 5 -1,386  

Πόσο συχνά επισκέπτεστε το σχο-
λείο & ρωτάτε για την πρόοδό 
του 

2,17 0,96 2 4 2,17 0,93 1 4 -0,006  

Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη 
σχολική µόρφωση για το παιδί; 4,85 0,40 3 5 4,78 0,48 3 5 -0,872  

Βοηθάτε το παιδί σας στις 
εργασίες του σχολείου που έχει 
στο σπίτι; 

3,76 1,11 1 5 4,06 1,06 1 5 -1,672  

Πίνακας 23: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που περιγράφουν το επίπεδο 
                      φιλοδοξίας των γονέων 

X X



*p<.05     ** p<.01     
F.E.T.= Fisher�s Exact Test                               

 

          Στους  πίνακες 8Α και 23 συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα που περιγράφουν το 

επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων για το παιδί τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

φροντίσαµε όλα τα υποκείµενα της έρευνας να έχουν φοιτήσει στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, δεδοµένου ότι θελήσαµε να κρατήσουµε κατά το δυνατόν, σταθερό τον 

παράγοντα εµπειρίες και γνώσεις για το γραπτό λόγο, που προέρχονται από τη 

φοίτηση σε Νηπιαγωγείο. Έτσι, σχολιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς 

επέλεξαν να φοιτήσει το παιδί τους στην Προσχολική Εκπαίδευση.  

          Είναι καταρχήν πολύ ενδιαφέρον το εύρηµα ότι οι γονείς των Π.Α. έχουν στο 

σύνολό τους την άποψη ότι η Προσχολική Εκπαίδευση είναι εξίσου σηµαντική µε τις 

επόµενες βαθµίδες Εκπαίδευσης και θεωρούν αυτό το λόγο ως τον κυριότερο που τους 

οδήγησε να στείλουν το παιδί τους στο Νηπιαγωγείο. ∆εύτερος σε σηµασία 

αξιολογείται ο προπαρασκευαστικός ρόλος της (επιλέγεται από το 63%), καθώς 

θεωρούν ότι στη βαθµίδα αυτή τα παιδιά προετοιµάζονται για το ∆ηµοτικό Σχολείο, 

ενώ τρίτος αλλά εξίσου σηµαντικός είναι και ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του 

Νηπιαγωγείου. Πολύ λιγότεροι (21%) αναγκάστηκαν να αποφασίσουν τη φοίτηση του 

παιδιού τους στην προσχολική Εκπαίδευση επειδή εργαζόταν και ελάχιστοι (2,8%) 

επειδή κάτι τέτοιο συνηθίζεται. Την ίδια ιεράρχηση των λόγων, που τους ώθησε στην 

απόφασή τους, καθορίζουν και τα ποσοστά επιλογής των προτεινόµενων απαντήσεων 

από τους γονείς των Μ.Π.Α. Σε δυο όµως σηµεία οι δυο οµάδες διαφοροποιούνται: 

α. Όπως παρατηρείται, όλοι οι γονείς των Π.Α. (100%) θεωρούν την Προσχολική 

Εκπαίδευση το ίδιο σηµαντική µε τις επόµενες βαθµίδες, ενώ λιγότεροι γονείς των 

Μ.Π.Α. (85%) έχουν την ίδια άποψη, γεγονός που σηµαίνει ότι για την πρώτη οµάδα ο 

λόγος αυτός δεν αξιολογείται  απλώς ως  ο σηµαντικότερος, αλλά καθόρισε απόλυτα 

την απόφασή τους.  

Η διαφορά µεταξύ των δυο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2=11,751, df=1, 

p<.01). 

β. Η σηµασία που αποδίδεται στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του Νηπιαγωγείου είναι 

το δεύτερο σηµείο όπου διαφοροποιούνται οι δυο οµάδες (Χ2=4,388, df=1, p<.05). Οι 



γονείς των Π.Α. τον έλαβαν περισσότερο υπόψη τους (61%), ενώ καθόρισε την 

απόφαση µικρότερου ποσοστού (43%) της δεύτερης οµάδας. 

           Οι προσδοκίες των γονέων για τον τρόπο που θα αντιµετώπιζε το παιδί τους το 

σχολείο, όταν θα φοιτούσε σ� αυτό, δεν διαφέρουν  σηµαντικά. Και οι δυο οµάδες 

ανέµεναν αρκετά αυξηµένο ενδιαφέρον, γι� αυτό και ήλπιζαν να του αρέσει κατά µέσο 

όρο πολύ ( 23,4=Χ  για την πρώτη οµάδα, 03,4=Χ  για τη δεύτερη). Εξάλλου και οι 

ίδιοι έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον για το σχολείο, το οποίο τους άρεσε πολύ.  

          Οι περισσότεροι γονείς των Π.Α. (45%) επισκέπτονται το σχολείο για να 

ενηµερωθούν για την πρόοδο του παιδιού τους 1-2 φορές το µήνα, το 25% σπανιότερα, 

ενώ το 17% µια φορά τη βδοµάδα και µόνο το 13% περισσότερο από µια φορά την 

εβδοµάδα. Η συχνότητα επισκέψεων στο σχολείο δεν διαφοροποιείται ανάµεσα στις 

δυο οµάδες. Ίδια περίπου είναι και η βαρύτητα που αποδίδουν στο ρόλο της σχολικής 

µόρφωσης για το µέλλον του παιδιού τους. Η συντριπτική πλειοψηφία και των δυο 

οµάδων τη θεωρεί πάρα πολύ (86% της πρώτης και 81% της δεύτερης οµάδας) ενώ 

σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, πολύ σηµαντική. Το ενδιαφέρον των γονέων για την πρόοδο 

του παιδιού τους εκδηλώνεται και µέσα από τη βοήθεια που του προσφέρουν στις 

σχολικές εργασίες, τις οποίες έχει να ολοκληρώσει στο σπίτι. Ανάµεσα στις δυο 

οµάδες δεν διαπιστώνεται ουσιαστική διαφορά, οι γονείς όµως των Π.Α. τείνουν κατά 

µέσο όρο ( )76,3=Χ  να βοηθούν το παιδί τους σπανιότερα απ� τους γονείς των Μ.Π.Α. 

( )06,4=Χ .  

 

4.2.4. Το µορφωτικό περιβάλλον και ο τρόπος ψυχαγωγίας της οικογένειας 

 

          Οι πίνακες 9Α και 24 συγκεντρώνουν τις µεταβλητές που συλλέγουν στοιχεία 

για το µορφωτικό περιβάλλον και τον τρόπο ψυχαγωγίας της οικογένειας. Όλες οι 

µεταβλητές µάλιστα, περιστρέφονται κυρίως γύρω από τρία κεντρικά ζητήµατα, που 

κατέχουν βασικό ρόλο στη διαµόρφωση του µορφωτικού περιβάλλοντος της 

οικογένειας: τη διαθεσιµότητα βιβλίων, την παρακολούθηση τηλεόρασης και τις 



περισσότερο πρόσφατες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε τις νέες τεχνολογίες 

και πιο συγκεκριµένα µε την ενασχόληση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.   

        Όσον αφορά το πρώτο θέµα γονείς των Π.Α. αγοράζουν βιβλία για το παιδί τους, 

πολύ συχνά ( )56,4=Χ , ενώ οι γονείς των Μ.Π.Α. συχνά ( )11,4=Χ . Η πλειοψηφία της 

πρώτης οµάδας (63%) δηλώνει ότι αγοράζει βιβλία πολύ συχνά και σχεδόν όλοι οι 

υπόλοιποι (30%) συχνά. Στη δεύτερη οµάδα ένα σηµαντικό ποσοστό (22%) προβαίνει 

σε ανάλογες ενέργειες µερικές φορές, το 40% συχνά και το 36% πολύ συχνά. Η 

συχνότητα αγοράς βιβλίων από τις δυο οµάδες διαφέρει σηµαντικά (Ζ=-3,566  

p<.001). Τον πρώτο λόγο πάντως στην επιλογή των βιβλίων και στις δυο οµάδες τον 

έχει ο γονέας σε συνεργασία µε το παιδί, σπανιότερα την επιλογή κάνει µόνος του ο 

γονέας και ακόµη σπανιότερα το ίδιο το παιδί. Πολύ λίγο δίδεται η ευκαιρία στο 

δάσκαλο ή τη δασκάλα του να προτείνει ή να διαλέξει βιβλία και ακόµη λιγότερο στο 

βιβλιοπώλη. Ως προς την ιεράρχηση των προσώπων που αποφασίζουν για τα βιβλία 

που θα αγοραστούν δεν παρατηρείται καµιά διαφορά. ∆ιαπιστώνονται µόνο ορισµένες 

διαφοροποιήσεις σε καθεµιά από τις επιλογές απάντησης χωριστά.  

Π.Α. 
Ν=71

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

                                           Οµάδα 
 
                                                           
Mεταβλητή                                         

 
 

 
σ 

 
Ε 

 
Μ 

  
σ 

 
Ε 

 
Μ  

Mann-
Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Αγοράζετε βιβλία στο παιδί σας; 
 4,56 0,63 3 5 4,11 0,80 2 5 -3,566***  

Αν ναι, ποιος διαλέγει τα βιβλία 
που θα αγοράσετε;           

Εσείς  1,87 0,90 1 4 2,01 1,05 1 5 -0,609  
Το ίδιο το παιδί 2,69 0,84 1 6 2,83 1,12 1 5 -0,894  
Εσείς µαζί µε το παιδί 1,71 0,84 1 5 1,97 0,99 1 4 -1,502  
Ο/η δάσκαλος/α του 4,06 0,74 1 6 3,65 1,16 1 5 -1,932  
Ο βιβλιοπώλης 4,73 0,76 2 6 4,65 0,88 2 6 -0,699  
Αν ναι, τι είδους βιβλία 
αγοράζετε στο παιδί σας 
συνήθως; 

          

Εικονογραφηµένες ιστορίες 2,32 1,07 1 5 2,34 1,04 1 5 -0,125  
Περιοδικά-κόµικς 4,18 1,06 2 5 3,99 1,11 1 6 -1,302  
Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 3,59 1,15 1 5 4,06 1,11 1 5 -2,680**  
Παραµύθια 1,70 0.93 1 5 1,72 0,99 1 5 -0,059  
Παιδικής λογοτεχνίας 3,18 1,31 1 5 2,97 1,28 1 5 -1,074  

X X



Σε ποια ηλικία ήταν το παιδί σας 
όταν αρχίσατε να επισκέπτεστε µαζί 
του βιβλιοπωλείο για την αγορά 
βιβλίων; 

2,24 1,16 1 5 2,53 1,19 1 5 -1,487  

∆ανείζεστε βιβλία από 
βιβλιοθήκη για σας; 1,83 1,12 1 5 1,79 1,16 1 5 -0,311  

Έµαθε κάποιο µέλος της 
οικογένειας να διαβάζει πριν 
φοιτήσει στο ∆. Σχ.; 

1,63 0,49 1 2 1,72 0,45 1 2  1,281 
df=1

Αν ναι, ποιο µέλος; 2,46 1,21 1 4 1,85 0,93 1 4  2,966# 

df=1
Ασχολείστε µε Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή; 3,07 1,59 1 5 2,82 1,63 1 5 -1,024  

Το παιδί σας ασχολείται µε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 1,45 0,50 1 2 1,53 0,50 1 2  0,850 

df=1
Αν ναι, πόσο συχνά ασχολείται µε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 2,49 1,07 1 4 2,24 1,05 1 4 -1,016  

Αν ναι, µε τι προτιµά 
περισσότερο να ασχολείται στον 
Η/Υ; 

1,95 0,76 1 3 1,88 0,91 1 3  5,698 

df=2

Πόσο χρόνο αφιερώνετε την 
ηµέρα παρακολουθώντας 
τηλεόραση; 

2,52 0,75 1 4 2,64 0,83 1 5 -1,054  

Πόση ώρα την ηµέρα 
παρακολου- θεί το παιδί σας 
τηλεόραση; 

2,58 0,62 1 4 2,65 0,67 1 4 -0,755  

Πόσο συχνά παρακολουθεί το 
παιδί σας εκπαιδευτικά 
τηλεοπτικά προγράµµατα; 

3,70 0,89 2 5 3,51 1,02 1 5 -1,011  

Πίνακας 24: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που περιγράφουν το 
µορφωτικό  
                     περιβάλλον και τον τρόπο ψυχαγωγίας της οικογένειας  

** p<.01    ***p<.001 

 #Συµπτύχθηκαν οι κατηγορίες 1,2 και 3,4                               
 
Οι γονείς των Π.Α., για παράδειγµα, φαίνεται να επιλέγουν συχνότερα βιβλία οι ίδιοι, 

το παιδί ή και οι δυο σε συνεργασία, από τους γονείς των Μ.Π.Α., οι οποίοι 

εµπιστεύονται κάπως περισσότερο την κρίση του δασκάλου ή του βιβλιοπώλη. Οι 

διαφοροποιήσεις όµως αυτές δηλώνουν απλώς µια τάση, αφού είναι δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικές. Το σηµείο όπου σηµειώνεται, µάλιστα, η µεγαλύτερη 

απόκλιση των απόψεων (το επίπεδο σηµαντικότητας είναι p=0,053) είναι η επιλογή 

βιβλίων από το δάσκαλο, όπου οι γονείς των Μ.Π.Α. τείνουν να εµπιστεύονται 

περισσότερο την κρίση του.   



          Ούτε ως προς το είδος των βιβλίων δεν σηµειώνονται σηµαντικές διαφορές, 

εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα 24, οι δυο οµάδες 

αγοράζουν συχνότερα, κατά µέσο όρο, στα παιδιά τους παραµύθια. Κατά δεύτερο λόγο 

προτιµούν τις εικονογραφηµένες ιστορίες και στη συνέχεια τα βιβλία παιδικής 

λογοτεχνίας. Οι γονείς των Π.Α. τοποθετούν τα βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 

στην τέταρτη θέση και τελευταία επιλέγουν τα περιοδικά και τα κόµικς. Στο σηµείο 

αυτό διαφοροποιούνται από τους γονείς των Μ.Π.Α., που προτιµούν περισσότερο τα 

περιοδικά και τα κόµικς. Στη συχνότητα αγοράς βιβλίων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 

παρατηρείται και η µοναδική σηµαντική διαφορά (Ζ=-2,680  p<.01). Τα βιβλία αυτά 

προτιµώνται περισσότερο απ� τους γονείς της πρώτης οµάδας. 

          Ένα ακόµη σηµείο που διερευνήθηκε είναι ο χρόνος έναρξης των επισκέψεων 

των υποκειµένων σε βιβλιοπωλείο. Το 1/3 των Π.Α. ξεκίνησαν τις επισκέψεις τους 

µαζί µε τους γονείς τους, σε ηλικία µικρότερη των 2 ετών, ένα σηµαντικό ακόµη 

ποσοστό (28%) όταν βρισκόταν στην ηλικία των 2-3 ετών, το 23% όταν ήταν 3-4 ετών 

και λιγότεροι (16%) από τα τέσσερά τους χρόνια και πάνω. Κατά µέσο όρο ( )24,2=Χ  

οι Π.Α. άρχισαν να επισκέπτονται βιβλιοπωλεία στο διάστηµα από τα δυο έως τα τρία 

τους χρόνια, ενώ οι Μ.Π.Α. κάπως αργότερα ( )53,2=Χ , δεν διαπιστώνεται όµως 

σηµαντική διαφορά. Οι ίδιοι οι γονείς δεν δανείζονται συχνά βιβλία από κάποια 

βιβλιοθήκη. Και οι δυο οµάδες δανείζονται, κατά µέσο όρο, λίγες φορές. 

Χαρακτηριστικό είναι δε το γεγονός ότι πάνω απ� τους µισούς δηλώνουν ότι δεν 

δανείζονται βιβλία ποτέ.  

          Αξιόλογο είναι το ποσοστό των οικογενειών των Π.Α. (37%), οι οποίες 

διαθέτουν ένα τουλάχιστον µέλος που έµαθε να διαβάζει πριν φοιτήσει στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Σηµαντικό όµως, αν και µικρότερο, είναι και το αντίστοιχο ποσοστό της 

άλλης οµάδας (28%). Στο 1/3 περίπου των οικογενειών των Π.Α. που διαθέτουν άλλο 

πρώιµο αναγνώστη, η µητέρα είναι αυτή που κατέκτησε την αναγνωστική δεξιότητα 

νωρίς, στο 19% ο πατέρας, στο 23% κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά, ενώ στο 27% 

δύο µέλη έµαθαν να διαβάζουν κατά την προσχολική ηλικία. Η κατανοµή δεν 

διαφοροποιείται σηµαντικά από την αντίστοιχη των οικογενειών των Μ.Π.Α., αξίζει 

όµως να σηµειωθεί ότι στις οικογένειες της δεύτερης οµάδας υπερτερούν οι γονείς, 



λιγότερα είναι τα παιδιά και ακόµη σπανιότερα (συγκεκριµένα µόνο σε µια 

περίπτωση) δυο µέλη έµαθαν να διαβάζουν νωρίς.  

          Η επόµενη από τις δραστηριότητες των οικογενειών που εξετάζεται αφορά την 

ενασχόληση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι γονείς των Π.Α. ασχολούνται κατά µέσο 

όρο µερικές µόνο φορές ( )07,3=Χ . Με ανάλογη συχνότητα ασχολούνται και οι 

υπόλοιποι γονείς ( )82,2=Χ , καθώς η τάση που διακρίνεται να ασχολούνται 

σπανιότερα, δεν διαφοροποιεί τις δυο οµάδες. Όσον αφορά τα ίδια τα υποκείµενα, 

πάνω απ� τους µισούς Π.Α. (55%) ασχολούνται µε Η/Υ. Απ� αυτούς, το 26% 

ασχολείται σχεδόν καθηµερινά, το 16% λιγότερο, αλλά πάντως περισσότερο από µια 

φορά τη βδοµάδα, το 41% µια φορά τη βδοµάδα, ενώ οι υπόλοιποι (18%) µόνο 1-2 

φορές το µήνα. Οι Μ.Π.Α. που ασχολούνται µε Η/Υ είναι λιγότεροι (47%) και από το 

µέσο όρο ( )24,2=Χ  γίνεται φανερή η τάση να ασχολούνται σπανιότερα, σε γενικές 

γραµµές όµως η κατάσταση ανάµεσα στις δυο οµάδες δεν διαφοροποιείται σηµαντικά. 

Σχετικά µε τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες, πρώτα στις προτιµήσεις των 

Π.Α. έρχονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε ποσοστό 44%, ακολουθούν τα 

παιχνίδια (31%) και τελευταία κατατάσσεται η ζωγραφική (26%). Οι Μ.Π.Α. 

επιλέγουν τα παιχνίδια (47%), τη ζωγραφική (35%) και πολύ λιγότεροι (18%) τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Αν και δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στις προτιµήσεις των δυο οµάδων θα πρέπει να σηµειωθεί ότι διακρίνεται µια τάση 

διαφοροποίησης (το επίπεδο σηµαντικότητας µάλιστα είναι p=0,058) που θα 

µπορούσε να είναι σαφέστερη, αν το δείγµα ήταν µεγαλύτερο.  

          Η τρίτη απ� τις δραστηριότητες που εξετάζεται, η παρακολούθηση τηλεόρασης, 

αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις τρόπους ψυχαγωγίας για τις περισσότερες 

οικογένειες. Οι γονείς και των δυο οµάδων παρακολουθούν τηλεόραση από 1-3 ώρες 

την ηµέρα, κατά µέσο όρο. Πιο συγκεκριµένα, η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης 

οµάδας ισοκατανέµεται ανάµεσα στα χρονικά διαστήµατα παρακολούθησης �έως µια 

ώρα� (42%) και �από 1-3 ώρες� (42%), ενώ από 1-3 ώρες παρακολουθούν και 

περισσότεροι απ� τους µισούς γονείς (53%) της δεύτερης οµάδας. Οι συνήθειες 

παρακολούθησης τηλεόρασης δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά ούτε όσον αφορά τα 



ίδια τα υποκείµενα, που φαίνεται ότι αφενός, αφιερώνουν τον ίδιο περίπου χρόνο µε 

τους γονείς τους, αφετέρου, ο χρόνος αυτός είναι ο ίδιος περίπου και στις δυο οµάδες. 

Οι Π.Α. παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα συχνότερα, το 47% µέχρι µια 

φορά την εβδοµάδα και το 17% ακόµη 1-2 φορές τη βδοµάδα. Συνολικά το 64% των 

Π.Α. παρακολουθεί εκπαιδευτικά τηλεοπτικά  προγράµµατα 1-2 φορές τη βδοµάδα. 

Το αντίστοιχο ποσοστό των συνοµηλίκων τους είναι 56%. Η διαφορά όµως δεν είναι 

σηµαντική και δηλώνει απλώς µια τάση των Π.Α. να προτιµούν κάπως περισσότερο 

το είδος αυτό των προγραµµάτων. 
 
 
4.2.5. Οι στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς για την εξοικείωση των παιδιών µε το  
          γραπτό λόγο 
 
 
          Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στις στρατηγικές των γονέων για την 

εξοικείωση του παιδιού τους µε το γραπτό λόγο, είναι η τελευταία οµάδα των 

ευρηµάτων µας και παρουσιάζονται στους πίνακες 10Α και 25. Με βάση τα 

αποτελέσµατα αυτά, οι γονείς των Π.Α. παίζουν µαζί τους γλωσσικά παιχνίδια συχνά 

( )07,4=Χ . Πιο συγκεκριµένα, πλησιάζουν τους µισούς (45%) οι γονείς που 

συνηθίζουν να ασχολούνται, µαζί µε το παιδί τους, µε τέτοιου είδους παιχνίδια, συχνά. 

Το 1/3 ακόµη παίζει πολύ συχνά, ενώ οι δραστηριότητες του είδους αυτού, αποτελούν 

µέρος των στρατηγικών µικρότερου ποσοστού (17%), µόνο µερικές φορές. 

∆ιαφορετική εµφανίζεται η κατάσταση στη δεύτερη οµάδα, όπου το 46% ακολουθεί 

την ίδια τακτική µερικές φορές, το 28% συχνά και µόνο το 17% πολύ συχνά. 

Συνάγεται εποµένως ότι οι Π.Α. έχουν την ευκαιρία να εµπλέκονται συχνότερα σε 

τέτοιες δραστηριότητες, η συχνότητα ενασχόλησής τους µάλιστα είναι σηµαντικά 

διαφορετική απ� των συνοµηλίκων τους (Ζ=-3,893  p<.001).  Ανάλογη καταγράφεται η 

κατάσταση και στη συχνότητα ενασχόλησης µε ρυθµικά παιχνιδόλεξα και 

λαχνίσµατα. Οι Π.Α. έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν συχνά  ( )56,3=Χ . 

Περισσότεροι απ� τους µισούς συνολικά συµµετέχουν συχνά (34%) ή πολύ συχνά 

(21%) σε ανάλογες δραστηριότητες, ενώ τα σηµαντικότερα ποσοστά των Μ.Π.Α. 



µερικές φορές (44%) ή συχνά (25%). Η συχνότητα συµµετοχής των δυο οµάδων σε 

ρυθµικά παιχνιδόλεξα διαφέρει σηµαντικά (Ζ=-2,250   p<.05).  

 
Π.Α. 

Ν=71
Μ.Π.Α. 

Ν=72 
Στατιστική 

σηµαντικότητα 
                                           Οµάδα 
 
                                                               
Mεταβλητή                                             

 
 σ Ε Μ 

 
σ Ε Μ 

Mann-
Whitney U  
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Παίζετε µε το παιδί σας γλωσσικά 
παιχνίδια; 4,07 0,87 1 5 3,51 0,89 2 5 -3,893***  

Τραγουδάτε µαζί του ρυθµικά 
παιχνιδόλεξα ή λαχνίσµατα; 3,56 1,07 1 5 3,18 1,00 1 5 -2,250*  

Το παροτρύνατε να διαβάσει ή να 
αναγνωρίσει γράµµατα σε επιγραφές, 
προϊόντα κ.τ.λ. πριν φοιτήσει στο ∆. Σ; 

3,92 1,00 1 5 2,81 1,30 1 5 -5,047***  

Του διαβάζετε ιστορίες ή παραµύθια 
στο εσείς ή άλλο µέλος της οικογένειας; 4,32 0,87 2 5 4,10 0,89 2 5 -1,677  
Σε ποια ηλικία ήταν όταν εσείς ή 
άλλο µέλος της οικογένειας 
αρχίσατε να του διαβάζετε; 

2,06 0,84 1 4 2,47 0,87 1 4 -2,774**  

Όταν διαβάζετε κάτι στο παιδί σας 
συζητάτε µαζί του πάνω σ� αυτό; 4,18 0,74 3 5 4,08 0,73 2 5 -0,808  

Όταν του διαβάζετε µια ιστορία 
δείχνετε µε το δάχτυλο τις λέξεις 
καθώς διαβάζετε; 

3,01 1,33 1 5 3,46 1,14 1 5 -2,025*  

Όταν του διαβάζετε το παροτρύνετε 
να µαντέψει το νόηµα µιας 
καινούριας λέξης που συναντάτε; 

3,69 1,04 1 5 3,57 1,10 1 5 -0,593  

Όταν ασχολούσασταν µαζί του κατά 
την προσχολ. ηλικία µε δραστηρ.  
ανάγνωσης & γραφής ποιος είχε την 
πρωτοβουλία; 

          

Εσείς 1,82 0,62 1 3 1,62 0,72 1 4 -2,062*  
Το ίδιο το παιδί 1,48 0,65 1 3 2,04 0,88 1 4 -3,991***  
Ο/Η νηπιαγωγός 2,85 0,69 1 4 2,44 0,82 1 4 -3,313**  
∆ιδάξατε στο παιδί σας στοιχεία 
ανάγνω- σης & γραφής πριν φοιτήσει 
στο ∆ηµ. Σχ;   

1,20 0,40 1 2 1,36 0,48 1 2  4,768* 
df=1

Αν ναι, τι του µάθατε να διαβάζει;            

Τα γράµµατα του αλφάβητου 1,28 0,45 1 2 1,17 0,38 1 2  1,772    
df=1

Συλλαβές 1,56 0,50 1 2 1,81 0,40 1 2  7,148**  
df=1

Απλές λέξεις 1,32 0,47 1 2 1,62 0,49 1 2  9,437**  
 df=1

Απλές προτάσεις 1,67 0,48 1 2 1,98 0,15 1 2  16,150*** 
df=1

Αν ναι, τι ηλικία είχε το παιδί όταν 2,63 0,96 1 4 2,80 0,86 1 4 -1,266  

X X



ξεκινήσατε αυτές τις 
δραστηριότητες; 

Πίνακας 25: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που περιγράφουν τις  
              στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς για  την εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο  
 

*p<.05     ** p<.01    ***p<.001 
 
          Κατά την προσχολική ηλικία, οι γονείς της πρώτης οµάδας παρότρυναν το παιδί 

τους συχνά ( )92,3=Χ  να αποκρυπτογραφήσει το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός του, 

τον οποίο συναντούσε σε επιγραφές, προϊόντα, έντυπα κ.τ.λ. Η πλειοψηφία τους 

συνήθιζε να ακολουθεί τη στρατηγική αυτή πολύ συχνά (35%) ή συχνά (30%) και 

αρκετοί ακόµη (28%), µερικές φορές. Ανάλογες προσπάθειες επιχειρούσαν οι 

υπόλοιποι γονείς µερικές µόνο φορές ( )81,2=Χ . Η συχνότητα µε την οποία οι δυο 

οµάδες ενθάρρυναν τέτοιες ενέργειες διαφέρει σηµαντικά (Ζ=-5,047  p<.001).  

          Όλοι οι γονείς συνηθίζουν να διαβάζουν συχνά παραµύθια στο παιδί τους, είτε οι 

ίδιοι είτε κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας. ∆ιαφοροποιούνται όµως ως προς το 

χρόνο έναρξης τέτοιων δραστηριοτήτων (Ζ=-2,774 p<.01). Οι γονείς των Π.Α. 

ξεκίνησαν να τους διαβάζουν νωρίτερα. Το 42% απ� αυτούς, όταν το παιδί τους ήταν 

1-2 ετών, το 25% όταν βρισκόταν µεταξύ 2 και 3 ετών, ενώ εντυπωσιακό είναι το 

γεγονός ότι το 28% ξεκίνησε τη δραστηριότητα αυτή, πριν καν κλείσει τον πρώτο 

χρόνο της ζωής του. Αναφορικά µε τις πρακτικές που ακολουθούν οι γονείς κατά την 

ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά τους, όλοι συζητούν µαζί τους συχνά ( 18,4=Χ  και 

08,4=Χ  για τις δυο οµάδες) γύρω απ� το περιεχόµενο των ιστοριών που διάβασαν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα ότι οι γονείς της πρώτης οµάδας συνηθίζουν να 

δείχνουν µε το δάχτυλο τις λέξεις καθώς διαβάζουν µερικές µόνο φορές ( )01,3=Χ , ενώ 

οι γονείς των Μ.Π.Α. υιοθετούν τη στρατηγική αυτή συχνότερα ( )46,3=Χ . 

∆ιαπιστώνεται µάλιστα σηµαντική διαφορά στο σηµείο αυτό (Ζ=-2,025  p<.05). 

Αντίθετα, µε την ίδια συχνότητα ενθαρρύνουν όλοι το παιδί τους να µαντεύει το νόηµα 

νέων λέξεων που συναντούν καθώς διαβάζουν. Και οι δυο οµάδες ακολουθούν την 

τακτική αυτή συχνά.  



          Αναφορικά µε τη συµµετοχή των υποκειµένων σε δραστηριότητες ανάγνωσης 

και γραφής κατά την προσχολική ηλικία και ειδικότερα στο ζήτηµα σε ποιον ανήκε 

συνήθως η πρωτοβουλία γι� αυτές, διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφεται από 

τις απαντήσεις των γονέων, ανάµεσα στις δυο οµάδες. Όσον αφορά την πειραµατική 

οµάδα φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο την πρωτοβουλία είχαν συνήθως τα ίδια τα 

παιδιά ( )48,1=Χ , λιγότερο συχνά οι γονείς τους ( )82,1=Χ  και ακόµη σπανιότερα ο/η 

νηπιαγωγός ( )85,2=Χ . Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 61% των ερωτώµενων το ίδιο το 

παιδί επιζητούσε συνήθως να συµµετάσχει σε τέτοιες δραστηριότητες. Για την οµάδα 

ελέγχου, ανάλογες δραστηριότητες κινητοποιούνταν συχνότερα από τους γονείς 

( )62,1=Χ , λιγότερο συχνά απ� το παιδί ( )04,2=Χ  και σπανιότερα απ� τον/την 

νηπιαγωγό ( )44,2=Χ . Εκτός από τη διαφοροποίηση που διαπιστώνεται στην 

ιεράρχηση των προσώπων ανάλογα µε το πόσο συχνά επιδίωκαν την ενασχόληση του 

παιδιού µε αναγνωστικές δραστηριότητες, σηµαντικές διαφορές διαπιστώνονται και 

στην κατανοµή των απαντήσεων σε καθεµιά από τις τρεις επιλογές. Έτσι, οι Π.Α. 

επιζητούσαν πολύ συχνότερα (Ζ=-3,991 p<.001) τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 

ανάγνωσης ή γραφής µαζί µε τους γονείς τους, απ� ότι οι συνοµήλικοί τους Μ.Π.Α., 

που έπαιρναν σπανιότερα την πρωτοβουλία, η οποία ανήκε συνήθως στους γονείς  

(Ζ=-2,062  p<.05). Η νηπιαγωγός δε, κινητοποιούσε µε µεγαλύτερη συχνότητα τέτοιας 

µορφής δραστηριότητες στους Μ.Π.Α. (Ζ=-3,313  p<.01). 

          Οφείλουµε να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, ότι την κατηγορία απάντησης 

�Κάποιος άλλος. Ποιος;� επέλεξε στη συγκεκριµένη περίπτωση, σηµαντικό ποσοστό 

των ερωτώµενων (13,3% του συνολικού αριθµού). Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

αναφέρθηκε ότι την πρωτοβουλία για δραστηριότητες µε το γραπτό λόγο, είχε ο 

παππούς, η γιαγιά ή µεγαλύτερα αδέρφια. Ελάχιστες φορές κάποιο από τα πρόσωπα 

αυτά αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των ερωτώµενων, η οποία δηλώνει, όπως είναι 

γνωστό, τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης της επιλογής αυτής. Το ποσοστό όµως 

που επιλέγει τη συγκεκριµένη απάντηση είναι άξιο λόγου και επισηµαίνει την 

αδυναµία της συγκεκριµένης ερώτησης, καθώς δεν συµπεριέλαβε στις προτεινόµενες 

επιλογές της όλες τις πιθανές απαντήσεις. 



          Οι γονείς δηλώνουν ότι δίδαξαν στο παιδί τους στοιχεία ανάγνωσης και γραφής, 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω ή άλλων 

παρόµοιων. Τα ποσοστά των γονέων που απαντούν θετικά στην ερώτηση είναι υψηλά 

και για τις δυο οµάδες (80% για την πρώτη, 64% για τη δεύτερη), σηµαντικά 

περισσότεροι όµως είναι οι γονείς των Π.Α. που ακολούθησαν αυτή την τακτική 

(Χ2=4,768 p<.05). Όλοι όσοι προχώρησαν σε τέτοιας µορφής δραστηριότητες, 

ασχολήθηκαν κυρίως µε τα γράµµατα του αλφαβήτου και µε απλές λέξεις και κατά 

δεύτερο λόγο µε συλλαβές και απλές προτάσεις. Περισσότεροι είναι πάντως οι γονείς 

των Π.Α. που ασχολήθηκαν µε απλές λέξεις  (68% της πρώτης, 39% της δεύτερης 

οµάδας) και συλλαβές (44% της πρώτης, 20% της δεύτερης οµάδας) και οι διαφορές 

που διαπιστώνονται στα σηµεία αυτά είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.01. 

Επιπλέον, σηµαντικά περισσότεροι ήταν οι Π.Α. που διδάχθηκαν απ� τους γονείς τους 

να διαβάζουν απλές προτάσεις (Χ2=16,150  p<.001). Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ποσοστό 33% των Π.Α. ασχολήθηκε µε απλές προτάσεις, έναντι µόνο 2% των Μ.Π.Α. 

Η τάση που διαφαίνεται για µεγαλύτερη ενασχόληση των Μ.Π.Α. µε τα γράµµατα του 

αλφαβήτου δεν είναι σηµαντική. Τα υποκείµενα, τέλος, που πήραν µέρος σε 

δραστηριότητες όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, βρισκόταν κατά µέσο όρο στην 

ηλικία των 4-5 ετών, όταν ξεκίνησαν µαζί µε τους γονείς τους την ενασχόλησή τους. 

28% των Π.Α. ήταν 3-4 ετών, 39% 4-5 ετών, 19% ακόµη µεγαλύτεροι, ενώ στο 

µικρότερο ποσοστό τους (14%) άρχισαν αυτές τις δραστηριότητες πριν τα τρία τους 

χρόνια. Μολονότι τα αντίστοιχα ποσοστά και ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου 

αφήνουν να διαφανεί η τάση των γονέων των Μ.Π.Α. να εµπλέκουν τα παιδιά τους σε 

αναγνωστικές δραστηριότητες σε κάπως µεγαλύτερη ηλικία, εντούτοις η διαφορά δεν 

είναι σηµαντική.   

 

4.3. Ανακεφαλαίωση 

 

          Τα ατοµικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α., τα οποία 

διαπιστώθηκε ότι διαφέρουν σηµαντικά από τα αντίστοιχα των συνοµηλίκων τους 

Μ.Π.Α., παρουσιάζονται συνολικά στους πίνακες 26, 27 και 28 που ακολουθούν.  



 
Στατιστική σηµαντικότητα

Αναγνωστική ∆εξιότητα                                                          
 (Επίδοση στο Τεστ)                                                                

t τιµή 
 

Πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 
Λειτουργίες του γραπτού λόγου 15,46*** 
Μορφή του γραπτού λόγου 14,53*** 
Συµβάσεις του γραπτού λόγου 14,08*** 
Συνολική αναγνωστική δεξιότητα 20,67*** 

Μετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 
Λειτουργίες του γραπτού λόγου 8,84*** 
Μορφή του γραπτού λόγου 5,14*** 
Συµβάσεις του γραπτού λόγου 13,24*** 
Συνολική αναγνωστική δεξιότητα 12,56*** 

    Πίνακας 26: Συγκεντρωτικός  πίνακας  στατιστικά σηµαντικών διαφορών στην αναγνωστική  
                         δεξιότητα και τις επιµέρους όψεις της, ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την  
                        οµάδα ελέγχου, πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης 
 

****p<.001 



                                             Στατιστική σηµαντικότητα
                                                                           
Mεταβλητή                                                                            

Mann-Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Σχολική Επίδοση 
Επίδοση στην ανάγνωση -6,591***  
Πόσο κατανοεί αυτά που διαβάζει; -5,592***  
Επίδοση στη γραφή -2,753**  
Επίδοση στην ορθογραφία -4,601***  
Επίδοση στη γραπτή έκφραση -4,519***  
Επίδοση στα µαθηµατικά -4,153***  

Άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά (αξιολόγηση δασκάλων) 
Πώς θα περιγράφατε τις συνήθειές του/της όταν 
εργάζεται; -4,683*** 

 

Πόσο συγκεντρώνεται όταν εργάζεται; -4,388***  
Πώς θα περιγράφατε τη µνήµη του/της; -4,016***  
Αποθαρρύνεται εύκολα ή είναι επίµονος/η; -4,776***  
Είναι ανταγωνιστικός/ή; -2,991**  
Πόσο στηρίζεται στις δυνάµεις του/της; -3,866***  
Ανησυχεί ή είναι ανέµελος/η; -2,515*  
Είναι περίεργο παιδί;  -3,668***  
Πώς θα περιγράφατε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί 
όταν µιλά; -5,115***  

Πώς θα περιγράφατε την ικανότητά του/της να 
εκφράζει ιδέες; -3,395**  

∆υσκολεύτηκε να µάθει να γράφει; -3,955***  
Ενδιαφέροντα και συνήθειες που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο 

Πόσο συχνά ασχολείται µε βιβλία µε δική του 
πρωτοβουλία; 

 
-2,568* 

 

Πόσο πιστεύετε ότι του αρέσει να διαβάζει 
εξωσχολικά βιβλία; 

 
-5,097*** 

 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. προσπαθούσε να «διαβάσει» 
αφίσες, πινακίδες, τίτλους κ.τ.λ.; 

 
-6,731*** 

 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. προσπαθούσε να αναγνωρίσει 
λέξεις σε διαφηµίσεις, προϊόντα κ.τ.λ.; 

 
-6,805*** 

 

Πριν φοιτήσει στο ∆.Σχ. συµµετείχε σε καθηµερινές 
δραστηριότητες σχετικές µε ανάγνωση & γραφή; 

 
-5,930*** 

 

Από πότε άρχισε να ενδιαφέρεται για την ανάγνωση;  39,072*** 
df=2 

Ήξερε να γράφει πριν πάει σχολείο;  13,416*** 
df=1 

Αν ναι, τι έγραφε συνήθως;   
Κεφαλαία γράµµατα  4,386* 

df=1 
Λέξεις  23,447*** 

df=1 
Απλές προτάσεις  21,872*** 

df=1 



 
              
  
 

Πίνακας 27: Συγκεντρωτικός  πίνακας  ατοµικών  χαρακτηριστικών, όπου  διαπιστώθηκαν  
             στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου  
  

 
*p<.05   **p<.01   ***p<.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στατιστική σηµαντικότητα
                                                                           
Mεταβλητή                                                                           

Mann-Whitney U 
Τιµή Ζ 

Τιµή 
Χ2 

Ενδιαφέροντα και προτιµήσεις του ελεύθερου χρόνου 
Τι είδους παιχνίδια προτιµά;   
Οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή δραστηριότητα  που  
παίζονται έξω 

-3,152**  

Παιχνίδια που σχετίζονται µε ανάγνωση, γραφή ή 
ζωγραφική 

-3,183**  

Στις ελεύθερες ώρες του προτιµά να:   
Ασχολείται µε βιβλία -2,677**  
Τι είδους βιβλία προτιµά;   
Εγκυκλοπαιδικών Γνώσεων -3,267**  

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
Είναι περίεργος/η. Ρωτάει συχνά για διάφορα θέµατα  12,385*** 

df=1 
Είναι τελειοµανής  27,459*** 

df=1 



 

 



                                               Στατιστική σηµαντικότητα 
Mεταβλητή                                                                                                    Mann-Whitney 

U Τιµή Ζ 
Τιµή 
Χ2 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Επάγγελµα πατέρα -2,344*  
Μόρφωση µητέρας -2,453*  

Αντιλήψεις και στάσεις των γονέων για την ανάγνωση 
Πόση ώρα την ηµέρα αφιερώνετε για διάβασµα; -4,265***  
Πόσο απολαµβάνετε το διάβασµα; -4,072***  
Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να µάθουν να διαβάζουν πριν φοιτήσουν 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο; 

 34,337*** 
df=1

Πιστεύετε ότι οι γονείς πρέπει να βοηθούν το παιδί τους να µάθει να 
διαβάζει όσο νωρίτερα γίνεται; 

 46,467*** 
df=2

Πόσο συµβάλλουν τα παρακάτω ώστε το παιδί να µάθει να διαβάζει πριν 
φοιτήσει στο ∆ηµοτικό Σχολείο;  

  

Η περιέργεια και το ενδιαφέρον του ίδιου του παιδιού για την ανάγνωση -2,314*  
Η ενασχόληση του παιδιού µε βιβλία από πολύ νωρίς -2,289*  
Επιδράσεις από µεγαλύτερα αδέλφια -2,044*  

Επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων 
Γιατί θελήσατε να φοιτήσει το παιδί σας σε Νηπιαγωγείο;   

Γιατί έπρεπε να είναι µαζί µε άλλα παιδιά  4,388* 
df=1

Γιατί η Προσχολική Εκπαίδευση είναι σηµαντική όσο & οι άλλες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες  11,751** 

df=1
Μορφωτικό περιβάλλον και τρόπος ψυχαγωγίας της οικογένειας 

Αγοράζετε βιβλία στο παιδί σας; -3,566***  
Αν ναι, τι είδους βιβλία αγοράζετε στο παιδί σας συνήθως;  
Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων -2,680** 

Στρατηγικές των γονέων για την εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο 
Παίζετε µε το παιδί σας γλωσσικά παιχνίδια; -3,893*** 
Τραγουδάτε µαζί του ρυθµικά παιχνιδόλεξα ή λαχνίσµατα; -2,250* 
Το παροτρύνατε να διαβάσει ή να αναγνωρίσει γράµµατα σε επιγραφές, 
προϊόντα κ.τ.λ. πριν φοιτήσει στο ∆. Σ; -5,047*** 

Σε ποια ηλικία ήταν όταν εσείς ή άλλο µέλος της οικογένειας αρχίσατε να 
του διαβάζετε; -2,774** 

Όταν του διαβάζετε µια ιστορία δείχνετε µε το δάχτυλο τις λέξεις καθώς 
διαβάζετε; -2,025* 

Όταν ασχολούσασταν µαζί του κατά την προσχολική ηλικία µε δραστηρ.  
ανάγνωσης & γραφής ποιος είχε την πρωτοβουλία;  

Εσείς -2,062* 
Το ίδιο το παιδί -3,991*** 
Ο/Η νηπιαγωγός -3,313** 
∆ιδάξατε στο παιδί σας στοιχεία ανάγνωσης & γραφής πριν φοιτήσει στο 
∆.Σ.;   4,768*            df=1 

Αν ναι, τι τουµάθατε να διαβάζει;   
Συλλαβές  7,148**           df=1
Απλές λέξεις  9,437**           df=1
Απλές προτάσεις  16,150***       df=1 



Πίνακας 28: Συγκεντρωτικός  πίνακας  οικογενειακών χαρακτηριστικών  όπου  διαπιστώθηκαν  
             στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου  

*p<.0 5   **p<.01   ***p<.001 
5.0. Αξιοπιστία  και  εγκυρότητα  του  Τεστ  Πρώιµης  Αναγνωστικής  
       ∆εξιότητας 
 

 
Αξιοπιστία 

 

          Η αξιοπιστία του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας, εκτιµήθηκε:  

α. Με τη µέθοδο της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) που ελέγχει την  

εσωτερική συνοχή του τεστ και των δοκιµασιών που το αποτελούν και 

β. Με τη χορήγηση ισοδύναµων τύπων (parallel-form reliability) που ελέγχει κυρίως 

τη διαχρονική σταθερότητα του τεστ (σε δυο διαδοχικές χορηγήσεις), αλλά και τη 

συνέπεια των επιδόσεων σε διαφορετικές µορφές του τεστ (Anastasi A., 1988, σ.118). 

Όπως αναφέρεται από το Βάµβουκα Μ., (1994, σ.39) ο Tinker M.A. σηµειώνει ότι η 

µέθοδος αυτή ταιριάζει για ένα τεστ ανάγνωσης και µάλιστα τα αποτελέσµατά της 

είναι χρήσιµα στη σύγκριση της ατοµικής επίδοσης των µαθητών. 

Έτσι:  

α. Υπολογίστηκε ο συντελεστής Alpha του Cronbach για κάθε µορφή του τεστ και 

βρέθηκε για τη Μορφή Α, Alpha=0,9068 και για τη µορφή Β, Alpha=0,8385.  

          Οι απόψεις για τα ελάχιστα όρια αποδοχής της αξιοπιστίας ενός τεστ διαφέρουν, 

όπως αναφέρουν οι Reid D., Hresko W., & Hammill D., (1989, σ.25). Από άλλους οι 

τιµές 0,70 έως 0,80 είναι ευρέως αποδεκτές, άλλοι προτείνουν ως ελάχιστη τιµή το 

0,85 κι άλλοι, όπως η Anastasi (1988), δέχεται για τα τεστ που χορηγούνται ατοµικά 

το συντελεστή 0,80 ως κατώτατο όριο αποδοχής της αξιοπιστίας τους. Σύµφωνα δε µε 

τον Tinker M.A. (αναφέρεται στο Βάµβουκα Μ., 1994, σ.40) και οι συντελεστές που 

κυµαίνονται από 0,82 έως 0,89 θεωρούνται σχετικά καλοί. Με βάση τα παραπάνω ο 

συντελεστής εσωτερικής συνέπειας της Μορφής Β, πληροί το κριτήριο για την 

αποδοχή της αξιοπιστίας του τεστ, ο αντίστοιχος δε συντελεστής της Μορφής Α είναι 

ακόµη µεγαλύτερος και ξεπερνά το 0,90.  



β. Οι δυο ισοδύναµες, εναλλακτικές µορφές του τεστ, χορηγήθηκαν στα υποκείµενα. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των αποτελεσµάτων 

των δυο χορηγήσεων και βρέθηκε r=0,852, στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο p<.001. 

Το µέγεθος του συντελεστή δηλώνει µια πολύ υψηλή θετική συνάφεια µεταξύ των δυο 

µορφών και µπορεί να εκληφθεί ως στοιχείο ενισχυτικό της αξιοπιστίας του, αν και 

διατηρούµε µια επιφύλαξη, εξαιτίας του αρκετά µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 

µεσολάβησε µεταξύ των δυο χορηγήσεων (5 µήνες). Το διάστηµα αυτό βρίσκεται µέσα 

στα αποδεκτά χρονικά όρια µεταξύ δυο διαδοχικών χορηγήσεων, αλλά όταν πρόκειται 

για παιδιά, όπου οι αναπτυξιακές αλλαγές είναι εµφανείς, θα πρέπει να είναι 

µικρότερο, προκειµένου να συνεισφέρει στην έγκυρη αξιολόγηση της αξιοπιστίας 

αυτού του τύπου. Αnastasi A., 1988, σ.117).  

 

Εγκυρότητα 

 

          Για τη διασφάλιση  υψηλού βαθµού εγκυρότητας των αποτελεσµάτων του τεστ 

φροντίσαµε ώστε οι δοκιµασίες να αντιπροσωπεύουν τις περιοχές για τη µέτρηση των 

οποίων έχουν σχεδιαστεί, σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα και το θεωρητικό 

πλαίσιο. Ο τρόπος κατασκευής και η τελική δοµή του τεστ περιγράφεται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 3, το οποίο αναφέρεται στη µεθοδολογία της έρευνας. Επιπλέον οι 

οδηγίες προς τον εξεταστή ήταν σαφείς και ακριβείς. Τηρήθηκε αυστηρά οµοιόµορφη 

διαδικασία και εξασφαλίστηκαν ίδιες συνθήκες για όλα τα υποκείµενα κατά τη 

χορήγησή του.  

          Ζητήθηκε ακόµη από τους δασκάλους των τάξεων να αξιολογήσουν την 

αναγνωστική δεξιότητα των υποκειµένων στο τέλος της χρονιάς και η αξιολόγησή 

τους συσχετίσθηκε µε την επίδοσή τους σε κάθε µορφή του τεστ. Οι δείκτες 

συνάφειας που προέκυψαν είναι:  

��Για την πρώτη µορφή r=0,512, στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο p<.001 και 

εκφράζει την προγνωστική εγκυρότητα του τεστ, δηλαδή το βαθµό 

συσχέτισης της αρχικής επίδοσης των υποκειµένων στην ανάγνωση, µε τη 



µετέπειτα ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, σύµφωνα µε την 

αξιολόγηση των δασκάλων. 

��Για τη δεύτερη µορφή r=0,566, στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο p<.001 και 

εκφράζει τη συµπίπτουσα εγκυρότητα, δηλαδή το βαθµό συµφωνίας της 

επίδοσης των υποκειµένων στην ανάγνωση µε την αξιολόγηση του επιπέδου 

της από τους δασκάλους κατά το ίδιο διάστηµα (3o τρίµηνο). (Βάµβουκας Μ., 

1991α, σ.288, Λελάκης Γ., 1987, σ.189).  

          Το  γεγονός αυτό ενισχύει την εγκυρότητα του τεστ (εγκυρότητα κριτηρίου). Η 

αξιολόγηση των δασκάλων θεωρήθηκε ανεξάρτητο, εξωτερικό κριτήριο. Είναι 

γνωστό εξάλλου ότι οι δάσκαλοι γενικά, γνωρίζουν αρκετά καλά τις ικανότητες των 

µαθητών τους (Βάµβουκας Μ., 1994) και για το λόγο αυτό, αποδεχόµενοι την 

εγκυρότητα της κρίσης τους, χρησιµοποιήσαµε την αξιολόγηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας των υποκειµένων, προκειµένου να εκτιµήσουµε την εγκυρότητα του τεστ. 

Ένα τεστ δε, το οποίο µετρά αναγνωστική συµπεριφορά οφείλει να σχετίζεται µε άλλα 

µέτρα της ίδιας συµπεριφοράς. (Reid D., Hresko W., & Hammill D., 1989). 

          Τέλος, για τη δοµική εγκυρότητα παρέχονται ενδείξεις από το γεγονός ότι η 

αναγνωστική δεξιότητα που µετρήθηκε µ� αυτό διαφοροποιείται µεταξύ των δυο 

επιδόσεων, δηλαδή αλλάζει µε την ηλικία και τη σχολική εµπειρία. Ο µέσος όρος της 

αρχικής επίδοσης είναι 27,50 και της τελικής 35,87, γεγονός που δηλώνει την πρόοδο 

των υποκειµένων στην ανάγνωση. Με δεδοµένο ότι η αναγνωστική δεξιότητα αυξάνει 

µε το χρόνο, η διαφοροποίηση που παρατηρείται είναι ένδειξη δοµικής εγκυρότητας 

(Τάφα Ε., 1995, Reid D., Hresko W., & Hammill D., 1989, Anastasi A., 1988).  

          Στον πίνακα 29 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης 

µεταξύ των επιδόσεων στις δυο µορφές του τεστ, οι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ 

της κάθε µορφής και της αξιολόγησης των δασκάλων, καθώς και οι δείκτες 

εσωτερικής συνέπειας. 

 

 

 Επίδοση στη 
Μορφή Α 

Επίδοση στη 
Μορφή Β Αξιολόγηση δασκάλου



Επίδοση στη Μορφή 
Α 

 0,852*** 0,512*** 

Επίδοση στη Μορφή 
Β 

0,852***  0,566*** 

Αξιολόγηση δασκάλου 0,512*** 0,566***  

Συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Μορφής Α,   Alpha=0,9068 

Συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Μορφής B,   Alpha=0,8385 

      Πίνακας 29: Συντελεστές αξιοπιστίας και εγκυρότητας του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής  
                           ∆εξιότητας 
 

 ***p<.001 
 
Σηµ.: Εφαρµόστηκε ο Pearson r µεταξύ των επιδόσεων στο τεστ και της αξιολόγησης των 
δασκάλων αφού οι κατηγορίες απάντησης στη µεταβλητή �Επίδοση στην ανάγνωση� 
συµπτύχθηκαν σε δυο ως εξής: χαµηλή και µέτρια επίδοση, στην κατηγορία �Χαµηλή� και πολύ 
καλή και άριστη επίδοση στην κατηγορία �Υψηλή�. Σηµειώνεται ότι οι κατηγορίες απάντησης 
ήταν τέσσερις καθώς η κατηγορία �Πολύ χαµηλή επίδοση� δεν επιλέχθηκε καθόλου από τους 
ερωτώµενους. 
6.0. Συζήτηση - ερµηνεία των αποτελεσµάτων 
 

          Η παρούσα εργασία επιχείρησε να µελετήσει τα ατοµικά και 
οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α. Μέσα από τη συγκριτική προσέγγιση 
των χαρακτηριστικών Π.Α. και Μ.Π.Α., προσπάθησε να καταγράψει τα 
σηµεία όπου οι δυο οµάδες διαφοροποιούνται, προκειµένου να εντοπίσει τους 
παράγοντες που είναι πιθανόν να συµβάλλουν στην πρώιµη κατάκτηση της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Η προσέγγιση και η ανάλυση των ευρηµάτων, µε 
τον τρόπο που επιχειρήθηκε, µας επιτρέπει να απαντήσουµε µε σχετική 
πληρότητα στην προβληµατική της έρευνας και να προχωρήσουµε, ως ένα 
βαθµό, στην εξαγωγή ορισµένων συµπερασµάτων. Από την ανάλυση και τη 
µελέτη των αποτελεσµάτων καταλήξαµε σε ορισµένες διαπιστώσεις, οι οποίες 
συζητούνται στη συνέχεια και επιχειρείται η ερµηνεία τους. 
 

 

6.1. Ατοµικά χαρακτηριστικά των Π.Α. 

 

6.1.1. Η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. 

 



          Όπως ήταν αναµενόµενο, στην αρχή του σχολικού έτους, η αναγνωστική 

δεξιότητα των Π.Α. είναι ανεπτυγµένη σε επίπεδο ανώτερο των συνοµηλίκων τους, 

Μ.Π.Α. Οι επιδόσεις τους κινούνται σε υψηλές και πολύ υψηλές τιµές, ενώ κανείς 

σχεδόν από τους Μ.Π.Α. δε φτάνει στα επίπεδα αυτά και η πλειοψηφία τους 

σηµειώνει µεσαίες ή χαµηλές επιδόσεις. Ήδη πριν τη συστηµατική διδασκαλία 

ανάγνωσης, οι Π.Α. έχουν αναπτύξει σχεδόν πλήρως τη γνώση των γραµµάτων και 

είναι ικανοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία να αναγνωρίζουν λέξεις που διαφέρουν 

ελάχιστα µεταξύ τους, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι έχουν κατανοήσει τις 

γραφοφωνηµατικές σχέσεις και έχουν κατακτήσει την αντιστοιχία γράµµατος-ήχου. 

Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε τη διαπίστωση των Stainthorp R., & Hughes D., 

(1999), ένα από τα συµπεράσµατα της µελέτης των οποίων ήταν ότι όταν άρχισε η 

φοίτηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο οι Π.Α. είχαν ολοκληρωµένη γνώση των γραµµάτων 

του αλφαβήτου, ενώ οι Μ.Π.Α. όχι. Πάντως, διαπίστωσαν ότι και οι Μ.Π.Α. κατείχαν 

σε σηµαντικό επίπεδο ανάλογες γνώσεις, γεγονός που διευκόλυνε την κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας στη διάρκεια της χρονιάς που ακολούθησε. Οι ερευνήτριες 

θεωρούν αναµενόµενη την υπεροχή των Π.Α. στο σηµείο αυτό και σύµφωνη µε τα 

ψυχολογικά µοντέλα της ανάγνωσης, που προτείνουν την εκτεταµένη γνώση των 

γραµµάτων του αλφαβήτου, ως προϋπόθεση για την κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας. Οι διαφορές όµως των δυο οµάδων στη γνώση της µορφής του γραπτού 

λόγου είναι σηµαντική, όπως εξάλλου διαπιστώσαµε κι εµείς στην έρευνα αυτή.  

          Η γνώση των γραµµάτων του αλφαβήτου προηγείται των υπόλοιπων 

δεξιοτήτων, σύµφωνα και µε άλλους ερευνητές (Mason J., 1980, Ehri L., 1987, 

Thomas K.F., 1981), οι περισσότεροι από τους οποίους διαπιστώνουν ότι αφού 

εγκατασταθεί η γνώση αυτή τα παιδιά προχωρούν στην ανάγνωση σηµάτων και 

πινακίδων, ιδιαίτερα των πιο οικείων και σηµαντικών. Η ταχύτητα αναγνώρισης των 

γραµµάτων εκλαµβάνεται δε ως σηµαντική όψη της αναγνωστικής γνώσης, επειδή η 

ευκολία µε την οποία ανακτώνται από τη µακροπρόθεσµη µνήµη θεωρείται ότι 

προσδιορίζει τις ατοµικές διαφορές στην ανάγνωση. (Mills J., & Jackson N., 1990).    

          Η συνολική ικανότητα των Π.Α. να αντιλαµβάνονται τις λειτουργίες του 

γραπτού λόγου, αναγνωρίζοντας επιγραφές και λογότυπους, τον τρόπο που ο γραπτός 



λόγος σχετίζεται µε τον προφορικό και τον απεικονίζει και γενικά τον τρόπο µε τον 

οποίο µεταφέρει µηνύµατα, βρίσκεται σε αρκετά ανεπτυγµένο επίπεδο, σηµαντικά 

υψηλότερο απ� αυτό που βρίσκονται οι Μ.Π.Α. Παρατηρείται πάντως, ότι η γνώση 

των λειτουργιών του γραπτού λόγου αποτελεί δυσκολότερη κατάκτηση για τα παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας, ακόµη και γι� αυτά που έχουν κατακτήσει σε σηµαντικό 

βαθµό την αναγνωστική δεξιότητα. Αν ανατρέξουµε στα ποσοστά επιτυχίας καθεµιάς 

από τις δοκιµασίες που αξιολογούν τη γνώση των λειτουργιών του γραπτού λόγου, θα 

διαπιστώσουµε ότι η αναγνώριση του περιβάλλοντος γραπτού λόγου µε βάση τη 

µορφή και τις ενδείξεις που τον συνοδεύουν, είναι από τις ευκολότερες και 

περισσότερο ανεπτυγµένες δεξιότητες, ενώ άλλες δοκιµασίες που ελέγχουν για 

παράδειγµα την κατανόηση κατά τη σιωπηρή ανάγνωση, την ικανότητα πρόβλεψης 

της γραπτής γλώσσας ή την ανακάλυψη σχέσεων ανάµεσα σε στοιχεία του λεξιλογίου, 

βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα. Η έρευνα σχετικά µε την ανάγνωση του 

περιβάλλοντος γραπτού λόγου µε βάση τις ενδείξεις που τον συνοδεύουν είναι αρκετά 

εκτεταµένη και µάλιστα είναι συχνά αντιφατική, καθώς ορισµένοι ερευνητές, όπως οι 

Masonheimer, Drum & Ellis, θεωρούν ότι διαβάζονται οι ενδείξεις, δηλαδή το 

περιβάλλον του µηνύµατος και όχι ο ίδιος ο γραπτός λόγος, ενώ άλλοι (Taylor D., 

1998, Miller L., 1996, Goodman Y., 1986, Clark M., 1976) θεωρούν την ανάγνωση 

αυτή ως το ξεκίνηµα της αναγνωστικής δεξιότητας και τη συµβολή του 

περιβάλλοντος γραπτού λόγου στη µετέπειτα επιτυχία στην ανάγνωση 

ουσιαστικότατη.  

          Ακόµη δυσκολότερη αποδεικνύεται η κατάκτηση της γνώσης των συµβάσεων 

του γραπτού λόγου. Μολονότι οι Π.Α. προηγούνται και σε αυτό το επίπεδο, πριν 

ακόµη διδαχθούν συστηµατικά ανάγνωση, είναι, όπως φαίνεται από τη συνολική 

επίδοσή τους, η λιγότερο ανεπτυγµένη συνιστώσα της αναγνωστικής δεξιότητας, 

γεγονός που παραπέµπει στη δυσκολία που τη διακρίνει σε σχέση µε τις άλλες δυο. Με 

βάση τα ποσοστά στις επιµέρους δοκιµασίες διαπιστώθηκε η πολύ καλή γνώση 

συµβάσεων που αφορούν κυρίως το χειρισµό βιβλίων, γεγονός µάλλον αναµενόµενο, 

αφού σύµφωνα µε τη Coodman Υ. (1984) η ικανότητα χειρισµού βιβλίων 

αναπτύσσεται ανάµεσα στα τρία και τα πέντε χρόνια.  



          Όπως αναφέρεται από την Τάφα Ε. (2001, σ.45), η M. Clay απαριθµώντας τις 

βασικές αναγνωστικές γνώσεις που κατακτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

προσχολικής ηλικίας, αναφέρεται κυρίως σε συµβάσεις όπως τις παραπάνω, οι οποίες 

περιγράφονται από την ερευνήτρια µε τον όρο «έννοιες για το γραπτό λόγο» (concepts 

about print). Εστιάζονται δε στα παρακάτω σηµεία: 

�� ∆ιαβάζεται το κείµενο και όχι η εικόνα 

�� Η φορά της ανάγνωσης είναι από τ� αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω 

προς τα κάτω. 

�� Σε κάθε λέξη διακρίνεται το πρώτο και το τελευταίο γράµµα 

�� Κάθε βιβλίο έχει αρχή και τέλος 

�� Τα γράµµατα διακρίνονται σε µικρά και κεφαλαία 

�� Ένα κείµενο αποτελείται από ξεχωριστές λέξεις 

�� Τα βασικά σηµεία στίξης είναι η τελεία, το κόµµα και το ερωτηµατικό 

          Τις περισσότερες από τις παραπάνω γνώσεις αποδεικνύεται, από τα ποσοστά 

επιτυχίας στις σχετικές δοκιµασίες, ότι κατέχουν σε σηµαντικό βαθµό όλα τα παιδιά, 

αλλά πολύ περισσότερο οι Π.Α., ενώ δυσκολότερες και συχνά πολύ απαιτητικές 

βρίσκουν τις ορθογραφικές συµβάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. 

          Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε ότι δηλαδή οι Π.Α. υπερέχουν των 

υπόλοιπων παιδιών ως προς το συνολικό επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας, πριν διδαχθούν ανάγνωση µε τρόπο συστηµατικό και οργανωµένο, 

επιβεβαιώνει σχετικό εύρηµα της M. Clark (1976), η οποία διαπίστωσε ότι οι Π.Α. 

απέδιδαν στην ανάγνωση σε επίπεδα πολύ ανώτερα της ηλικίας τους, διάβαζαν και 

κατανοούσαν ποικίλα αναγνωστικά υλικά και κάποιοι µπορούσαν ήδη να γράφουν 

απλές λέξεις.  

          Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και µετά από ένα έτος συστηµατικής 

διδασκαλίας ανάγνωσης, η αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. συνεχίζει να βρίσκεται 

σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Αν θεωρήσουµε µάλιστα ως κριτήριο κατοχής µιας 

γνώσης ή δεξιότητας την επιτυχία στο 80% των σχετικών δοκιµασιών (V. 

DeLandsheer 1988, αναφέρεται στο Βάµβουκας Μ., 1994) τότε µπορούµε να 



ισχυριστούµε ότι οι Π.Α. κατέχουν επαρκώς την αναγνωστική δεξιότητα και 

γνωρίζουν τη µορφή, τις λειτουργίες και τις συµβάσεις του γραπτού λόγου σε 

αντίθεση µε τους Μ.Π.Α. οι οποίοι έχουν µεν κατακτήσει τη µορφή του γραπτού 

λόγου, αλλά η επίδοσή τους στη συνολική αναγνωστική δεξιότητα και στις άλλες δυο 

συνιστώσες της δεν ικανοποιεί το κριτήριο αυτό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

συνειδητοποίηση της µορφής του γραπτού λόγου βρισκόταν ήδη σε υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης από την αρχή της χρονιάς και ήταν η µοναδική δεξιότητα που πληρούσε το 

κριτήριο κατοχής µιας γνώσης. Στον τοµέα αυτό δε και οι Μ.Π.Α. σηµείωσαν τη 

µεγαλύτερη επίδοση.  

          Το γεγονός ότι οι Π.Α. εξακολουθούν να υπερέχουν ως προς το επίπεδο 

ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας και µετά τη διδασκαλία ανάγνωσης στο 

∆ηµοτικό Σχολείο, έχει διαπιστωθεί από αρκετές µελέτες στο παρελθόν. (Durkin D., 

1966, Clark M., 1976,  Mills J. & Jackson N., 1990, King E.M., & Friesen D.T., 1972, 

Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 1995). Έχει βρεθεί µάλιστα ότι οι Μ.Π.Α. µετά από 

ένα έτος συστηµατικής φτάνουν σχεδόν στο επίπεδο που βρισκόταν οι Π.Α. στην αρχή 

της χρονιάς, στην ανάγνωση λέξεων. (King E.M., & Friesen D.T., 1972). Στην 

κλασσική της µελέτη η D. Durkin (1966) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι Π.Α. 

διατηρούν το προβάδισµα στην ανάγνωση έναντι των συνοµηλίκων τους που άρχισαν 

να διαβάζουν στην Α΄ ∆ηµοτικού, µετά από έξι χρόνια φοίτησης στη θεσµοθετηµένη 

εκπαίδευση. Η διαπίστωση αυτή δεν υποστηρίζει, σύµφωνα µε την ίδια, τους 

προβληµατισµούς που διατυπώνονται από τους γονείς σε ορισµένες µελέτες (Durkin 

D, 1966, Anbar A., 1986), οι οποίοι υπαγορεύονται από το πρώιµο ξεκίνηµα και 

αναφέρονται κυρίως στην παροχή βοήθειας από µη εκπαιδευµένα άτοµα και στην 

πιθανότητα µείωσης του ενδιαφέροντος των παιδιών για την ανάγνωση, καθώς 

αρκετές όψεις της έχουν κατακτηθεί ήδη, σε σηµαντικό βαθµό. Παρά το γεγονός ότι η 

παρούσα µελέτη δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει τελικές απαντήσεις στο θέµα αυτό, 

καθώς υπόκειται σε αρκετούς περιορισµούς, εµπλουτίζει τις γνώσεις µας για το 

επίπεδο κατοχής του γραπτού λόγου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γενικά, τις 

ενδοατοµικές διαφορές, τις διαφορετικές προσχολικές εµπειρίες και το διαφορετικό 

γνωστικό φορτίο µε το οποίο ξεκινούν τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και 



παρέχει ενδείξεις για τη σηµασία ενός πρώιµου ξεκινήµατος στην κατάκτηση του 

γραπτού λόγου για τη µετέπειτα εξέλιξη της αναγνωστικής τους δεξιότητας. Στη 

µελέτη της Μ. Clark (1976) οι αναφορές των δασκάλων υποδεικνύουν ότι οι Π.Α. 

συνεχίζουν να εµφανίζουν εντυπωσιακή επιτυχία στην ανάγνωση, όπως εξάλλου και 

στην ορθογραφία και τις γραπτές εργασίες, οι οποίες παρουσίασαν πολύ καλή 

ποιότητα. Οι Mills και Jackson (1990) στην πεντάχρονη µελέτη τους, στη διάρκεια της 

οποίας κατέγραψαν την επίδοση των Π.Α., συµπεραίνουν ότι παραµένουν σταθερά 

καλοί στην αναγνωστική κατανόηση, το λεξιλόγιο και αποδίδουν πολύ καλά σε 

διάφορες άλλες γλωσσικές δοκιµασίες. Το θέµα πάντως της επιρροής της πρώιµης 

κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας στη µετέπειτα επίδοση των παιδιών στην 

ανάγνωση και σε άλλους τοµείς του γλωσσικού µαθήµατος, είναι ανάγκη να 

διερευνηθεί στο µέλλον και στην ελληνική πραγµατικότητα µε µακρόχρονες µελέτες, 

οι οποίες θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη των Π.Α., προκειµένου να οδηγηθούµε στη 

διατύπωση έγκυρων συµπερασµάτων και σε επακόλουθες προτάσεις που αφορούν 

εκπαιδευτικές πρακτικές.  

          Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. έχει 

αναπτυχθεί επαρκώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν όµως να 

υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις τρεις συνιστώσες της. Το 

γεγονός αυτό, συνδυαζόµενο µε το εύρηµα ότι το επίπεδο ανάπτυξης των τριών 

συνιστωσών διαφέρει και στην αρχή της χρονιάς, παραπέµπει στην ύπαρξη των 

διαφορετικών επιπέδων κατά την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας που 

προτείνονται από ορισµένους ερευνητές. (Mason J., 1980, Anbar A., 1986, McCormic 

C., & Mason J., 1986, Bissex  G., 1980). Έτσι, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται η γνώση 

της µορφής του γραπτού λόγου, ενώ η συνειδητοποίηση των λειτουργιών του 

εξακολουθούν να συνιστούν δυσκολότερη εργασία και η γνωριµία µε τις συµβάσεις 

ακόµη πιο απαιτητική. Η τρίτη αυτή όψη της αναγνωστικής δεξιότητας 

υποστηρίζεται ότι κατακτάται από τα παιδιά καθώς αυτά χρησιµοποιούν τις γνώσεις 

τους για τη µορφή και τις λειτουργίες της γραπτής γλώσσας (Mason J., 1980) και 

φαίνεται ότι αποτελεί την πιο απαιτητική εργασία. Αν λάβουµε δε υπόψη µας ότι στις 

σχετικές δοκιµασίες περιλαµβάνονται εκτός από τις δεξιότητες χειρισµού βιβλίων και 



πιο σύνθετες ερωτήσεις που αφορούν τη στίξη και τις ορθογραφικές συµβάσεις, οι 

οποίες κατακτώνται αργότερα (Τάφα Ε., 2001, Goodman Y., 1984), µπορούµε να 

ερµηνεύσουµε τις χαµηλές επιδόσεις στον τοµέα αυτό. Πρέπει να επισηµανθεί πάντως 

η υπεροχή της γνώσης της µορφής έναντι των λειτουργιών του γραπτού λόγου, όχι 

µόνο στους Π.Α., για τους οποίους θα ήταν ίσως αναµενόµενη όπως προαναφέρθηκε, 

αφού έχουν περάσει ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε συµβατική µορφή 

ανάγνωσης, αλλά και στους Μ.Π.Α., οι οποίοι µπορούν να συγκριθούν µε υποκείµενα 

ερευνών που αναφέρονται στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας κατά την 

προσχολική ηλικία. (Mason J., 1980,  McCormic C., & Mason J., 1986). Η υπεροχή 

αυτή µάλιστα εξακολουθεί να είναι αρκετά σηµαντική µετά τη συστηµατική 

διδασκαλία ανάγνωσης, υποβάλλοντας την ιδέα της µεγαλύτερης εµµονής στη 

διδασκαλία των γραµµάτων. Η διαπίστωση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί από την 

πιθανότητα η γνώση των γραµµάτων να επισύρει την προσοχή εκπαιδευτικών και 

γονέων, κατά τη διαδικασία µύησης των παιδιών στο γραπτό λόγο, περισσότερο από 

κάθε άλλη όψη της ανάγνωσης, µε δεδοµένο ότι αποτελεί την προϋπόθεση για την 

κατοχή  µιας τεχνικής για την αποκωδικοποίηση, η οποία συνιστά το πρώτο επίπεδο 

της αναγνωστικής συµπεριφοράς. (Βάµβουκας Μ., 1992, σ.10).  

          Η πρόοδος των Π.Α. στην πορεία κατάκτησης του γραπτού λόγου κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, είναι σηµαντική. Από τη διδασκαλία επωφελείται η 

ανάπτυξη όλων των συνιστωσών της αναγνωστικής δεξιότητας. Σε µεγαλύτερο βαθµό 

επιτυγχάνεται η µάθηση των συµβάσεων, η οποία βρισκόταν στο χαµηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης, ενώ µικρότερη είναι η πρόοδος που καταγράφεται στη µορφή του γραπτού 

λόγου, η γνώση της οποίας ήταν πολύ καλή από την πρωτοσχολική ηλικία. Είναι 

πιθανό ότι τα παιδιά, µε τη συµβολή της συστηµατικής διδασκαλίας, αξιοποιούν τις 

γνώσεις τους για τα δυο προηγούµενα επίπεδα και χρησιµοποιώντας τις συνειδητά 

αρχίζουν να κατανοούν πλέον καλύτερα και τις συµβάσεις της γραπτής γλώσσας.  

          Αξιόλογο είναι επίσης το εύρηµα ότι η αναγνωστική δεξιότητα των Μ.Π.Α. 

αναπτύσσεται σηµαντικά σε όλα σχεδόν τα επίπεδα και µάλιστα η βελτίωση που 

διαπιστώνεται είναι µεγαλύτερη από την πρόοδο που σηµειώνουν τα παιδιά που 

διάβαζαν από την αρχή της χρονιάς. Το εύρηµα αυτό µπορεί να αποδοθεί στο 



«αποτέλεσµα παλινδρόµησης», φαινόµενο το οποίο εµφανίζεται συχνά κατά την 

επαναληπτική µέτρηση της αλλαγής που παρατηρείται στα ίδια πρόσωπα στη 

διάρκεια του χρόνου. Έτσι, άτοµα που σηµείωσαν αρχικές επιδόσεις πάνω απ� το µέσο 

όρο της οµάδας τους ενδέχεται να παρουσιάσουν πτώση κατά τις επόµενες µετρήσεις, 

ενώ όσα έχουν αρχική επίδοση κάτω του µέσου όρου παρουσιάζουν συχνά 

χαρακτηριστική άνοδο στις µεταγενέστερες εξετάσεις-µετρήσεις. (Βάµβουκας Μ., 

1991α, σ.219).. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι συµβάσεις του γραπτού λόγου, όπου 

όµως η ελαφρώς µεγαλύτερη βελτίωση των Π.Α. δεν είναι σηµαντική. Σε όλες τις 

άλλες όψεις και στη συνολική αναγνωστική δεξιότητα οι Μ.Π.Α. καλύπτουν αρκετή 

από τη διαφορά που είχε αρχικά καταγραφεί στην επίδοση των δυο οµάδων. Η 

διαφορά όµως διατηρείται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κι αυτό είναι πιθανό να 

οφείλεται αφενός, στο γεγονός του σηµαντικού προβαδίσµατος των Π.Α. στην αρχή 

της χρονιάς και αφετέρου, στην άσκηση και την αξιοποίηση των γνώσεων που 

κατείχαν στη διάρκεια της χρονιάς, η οποία κατά πάσα πιθανότητα συνέβαλλε στην 

απόκτηση µεγαλύτερης αναγνωστικής εµπειρίας. 

          Η µεγαλύτερη διαφορά στην πρόοδο των δυο οµάδων παρατηρείται στη γνώση 

της µορφής του γραπτού λόγου, όπου οι Μ.Π.Α. πλησιάζουν κατά πολύ την επίδοση 

των Π.Α. κάνοντας σηµαντικά βήµατα στη γνωριµία τους µε τα γράµµατα και στην 

αποκωδικοποίηση των λέξεων. Οι Μ.Π.Α. επωφελούνται περισσότερο από τη 

συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης σε αντίθεση µε τους Π.Α., οι οποίοι κατέχοντας 

ήδη αρκετές από αυτές τις δεξιότητες και ειδικά όσες αφορούν τη µορφή του γραπτού 

λόγου, είναι πιθανό να στρέφουν περισσότερο την προσοχή τους σε άλλους τοµείς που 

το συγκεκριµένο τεστ δεν αξιολογεί. Την ιδέα αυτή υποβάλλουν τα δεδοµένα από την 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αναφέρονται σε άλλες περιοχές του γλωσσικού 

µαθήµατος, από τους δασκάλους, όπου είναι εµφανές ότι οι Π.Α. αποδίδουν καλύτερα 

στη γραφή, την ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση και την αναγνωστική κατανόηση. Η 

παραπάνω είναι όµως µια διαπίστωση που χρήζει επαρκούς τεκµηρίωσης από 

µελλοντικές έρευνες, οι οποίες θα εξετάσουν σε βάθος τη µορφή της αναγνωστικής 

δεξιότητας και την εξέλιξή της καθώς και τη συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που 

αφορούν το χειρισµό του γραπτού λόγου. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι η παρούσα 



µελέτη περιορίζεται σε συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα και επικεντρώνεται στο 

µεταβατικό στάδιο από την άτυπη, αυθόρµητη, παιγνιώδους µορφής επαφή µε το 

γραπτό λόγο, στη συστηµατική, οργανωµένη µάθηση. Το γεγονός αυτό περιορίζει την 

αξιολόγηση της αναγνωστικής δεξιότητας σε ορισµένα πλαίσια, τα οποία είναι 

πιθανόν να διαφοροποιούνται στη συνέχεια, καθώς εµπλέκονται άλλες δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε περισσότερο έµπειρους αναγνώστες. Η 

παραπάνω αποτελεί ίσως και µια πιθανή ερµηνεία της απώλειας των σχέσεων µεταξύ 

των όψεων της αναγνωστικής δεξιότητας, που παρατηρείται όσο οι Π.Α. αποκτούν 

µεγαλύτερη εµπειρία γύρω απ� το γραπτό λόγο.   

          Όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο της παρουσίασης των αποτελεσµάτων, το 

επίπεδο ανάπτυξης των τριών όψεων της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. είναι 

διαφορετικό και στις δυο χρονικές στιγµές της αξιολόγησής τους. Το ίδιο συµβαίνει 

εξάλλου και µε τους συνοµηλίκους τους, Μ.Π.Α. Οι στατιστικά σηµαντικές σχέσεις 

όµως µεταξύ των τριών συνιστωσών της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., που 

διαπιστώθηκαν στην αρχή, χάνονται στη συνέχεια, ενώ αντίθετα  εγκαθίστανται στους 

Μ.Π.Α. Παρόλο που µια τέτοια παρατήρηση οδηγεί απλώς στη διαπίστωση ότι η 

επίδοση των παιδιών στις τρεις αυτές περιοχές συµµεταβάλλεται και σε καµιά 

περίπτωση δεν παραπέµπει στην ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων, υποδηλώνει την 

αλληλεξάρτησή τους. Το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές, που δεν υπήρχαν στην αρχή, 

εγκαθίστανται στη συνέχεια ανάµεσα στους τοµείς που συνιστούν την αναγνωστική 

δεξιότητα των Μ.Π.Α., οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακό επίπεδο που βρισκόταν 

οι Π.Α. στην αρχή της χρονιάς, όταν διαπιστώθηκαν αυτές οι σχέσεις, κάνει νύξεις για 

την αλληλεξάρτηση και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των τριών όψεων της 

αναγνωστικής δεξιότητας, όταν αυτή βρίσκεται σε συγκεκριµένο αναπτυξιακό 

επίπεδο και υποβάλλει ταυτόχρονα ορισµένους προβληµατισµούς, ως προς τη µορφή 

που αποκτά η αναγνωστική δεξιότητα, όταν αυξάνει η αναγνωστική εµπειρία. Τα 

ερωτηµατικά που προκύπτουν πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω µε άλλες 

δοκιµασίες. Είναι πιθανό πάντως η εξαφάνιση αυτής της σχέσης να οφείλεται στη 

µεγαλύτερη εµπειρία που αποκτάται, καθώς τα παιδιά προχωρούν σε πιο σύνθετες 

δεξιότητες χειρισµού του γραπτού λόγου, οι οποίες εξαρτώνται λιγότερο από το χώρο 



και τη µορφή του γραπτού. Καθώς το παιδί συνεχίζει να προοδεύει στη διαδικασία 

της ανάγνωσης σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, ερµηνεύοντας ολοένα και 

περισσότερο πολύπλοκα πράγµατα, αναπτύσσει πιο σύνθετες στρατηγικές, 

προσαρµοσµένες στην κατανόηση του γραπτού µηνύµατος και γενικά στις νέες 

ανάγκες που γεννώνται µε την αύξηση της αναγνωστικής εµπειρίας. (Valero-Pizon I. 

1992, σ.149). Αξιοποιεί δε κάθε φορά τις στρατηγικές που διευκολύνουν την 

αναγνωστική λειτουργία όπως π.χ. το γραφηµικό-φωνηµικό σύστηµα στα αρχικά 

στάδια και το γραφηµικό-σηµασιολογικό όταν έχει αποκτήσει ευχέρεια στην 

ανάγνωση. (Πόρποδας Κ., 1981, σσ.56-57). 

          Ένα ακόµη σηµείο που οφείλουµε να επισηµάνουµε, είναι το συµπέρασµα ότι 

όσο οι Π.Α. προχωρούν στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, στη διάρκεια της 

χρονιάς, οι επιδόσεις τους παρουσιάζουν µικρότερες αποκλίσεις. Απαντούν µε 

µεγαλύτερη σιγουριά στις δοκιµασίες που αναφέρονται σε όλες τις όψεις της 

αναγνωστικής δεξιότητας, η οποία φαίνεται να είναι ακόµη µεγαλύτερη στις 

ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση γραµµάτων και την ανάγνωση λέξεων. 

Συνιστούν έτσι, σταδιακά, µια περισσότερο οµοιογενή οµάδα. Οι επιδόσεις των 

συνοµηλίκων τους παρουσιάζουν ανάλογη οµοιογένεια µόνο στις δοκιµασίες που 

αναφέρονται στη µορφή του γραπτού λόγου.  

          Συµπερασµατικά, τα παραπάνω ευρήµατα, τα οποία προέκυψαν από τη 

συγκριτική προσέγγιση της αναγνωστικής δεξιότητας Π.Α. και Μ.Π.Α., υποδεικνύουν 

το προβάδισµα των πρώτων, πριν και µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης, 

παρέχοντας µια γενική εικόνα της ανάπτυξής της. Υποβάλλουν ταυτόχρονα 

ερωτηµατικά και προβληµατισµούς, που οφείλουν να αποτελέσουν αντικείµενο 

µελλοντικών ερευνών ώστε να διαµορφωθεί πληρέστερη εικόνα για το επίπεδο, τη 

φύση και την εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας των παιδιών που κατακτούν, σε 

σηµαντικό βαθµό, το γραπτό λόγο από την προσχολική ηλικία, αλλά και για τη 

βαρύτητα του πρώιµου αυτού ξεκινήµατος στη µετέπειτα επίδοσή τους.  

 

6.1.2. Η σχολική επίδοση των Π.Α. 

 



          Η σχολική επίδοση των Π.Α. στα γνωστικά αντικείµενα που αποτελούν τις 

βασικές επιδιώξεις της Α΄ ∆ηµοτικού, αξιολογήθηκε από τους δασκάλους τους. Όπως 

φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων, η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκει την 

ανάγνωση εξαιρετικά εύκολη δραστηριότητα και σηµειώνει άριστη επίδοση στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Το συµπέρασµα είναι σύµφωνο µε τις διαπιστώσεις σχετικών 

ερευνών που έχουν καταλήξει στο ότι οι Π.Α. υπερέχουν ως προς το επίπεδο 

ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας, στην οποία µάλιστα εξακολουθούν να 

δείχνουν εντυπωσιακή επιτυχία, µετά από ένα ή περισσότερα χρόνια συστηµατικής 

διδασκαλίας. (Durkin D., 1966, Clark M., 1976).  

          Άριστη χαρακτηρίζεται και η αναγνωστική τους κατανόηση. Οι δάσκαλοι 

θεωρούν ότι οι Π.Α., ως οµάδα, σηµειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από τους 

συνοµηλίκους τους στην ανάγνωση και την αναγνωστική κατανόηση, µετά από ένα 

έτος συστηµατικής διδασκαλίας.  Η παραπάνω διαπίστωση είναι σύµφωνη µε σχετικό 

εύρηµα των Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., (1995) που συµπέραναν ότι, στο τέλος 

της Α΄ και στο τέλος της Β΄ ∆ηµοτικού, οι Π.Α. κατανοούν καλύτερα από τους 

συνοµηλίκους τους ότι διαβάζουν, αλλά και µε τη διαπίστωση άλλης έρευνας, των 

King E.M., & Friesen D.T. (1972), που κατέδειξε το προβάδισµα αυτό στο τέλος της 

Α΄ ∆ηµοτικού, το οποίο µάλιστα σχετιζόταν σηµαντικά µε την κατοχή εκτεταµένου 

λεξιλογίου και την ικανότητα των Π.Α. να ακολουθούν οδηγίες κατά την προσχολική 

ηλικία.  

          Επιπρόσθετα, στην παρούσα µελέτη διαπιστώσαµε ότι για τους Μ.Π.Α. η 

αναγνωστική κατανόηση συνιστά τη δυσκολότερη, µετά τη γραπτή έκφραση, 

δραστηριότητα. Με δεδοµένη τη µεγαλύτερη αναγνωστική ευχέρεια των Π.Α. και το 

γεγονός ότι έχουν κατακτηθεί και ασκηθεί περισσότερο οι δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης, είναι αναµενόµενη η εστίαση της προσοχής τους στο νόηµα του 

γραπτού και η ευκολότερη σύλληψή του. Η αναγνωστική δεξιότητα των Μ.Π.Α. 

αντίθετα, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, γεγονός που δεν διευκολύνει την κατανόηση, 

αφού µεγάλο µέρος της προσοχής τους απορροφά η προσπάθεια αποκωδικοποίησης 

του γραπτού µηνύµατος.  



          Κατά παρόµοιο τρόπο, οι Π.Α. υπερέχουν και σε άλλους τοµείς του γλωσσικού 

µαθήµατος. Είναι σηµαντικά καλύτεροι στην ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση και τη 

γραφή. Παρά τη σηµαντική υπεροχή τους σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η γραφή και η γραπτή έκφραση συνιστούν γι� αυτούς τις 

περισσότερο απαιτητικές εργασίες. Οι Stainthorp R., & Hughes D., (1999), 

διαπίστωσαν σε σχετική µελέτη τους ότι η γραφή, στα αρχικά στάδια εκµάθησής της, 

αποτελεί αρκετά  απαιτητική εργασία τόσο για τους Π.Α. όσο και για τους Μ.Π.Α και 

δεν διαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες. Στην παρούσα 

µελέτη, αντίθετα, παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των Π.Α. δεν δυσκολεύτηκε να µάθει να γράφει, ενώ περισσότερες δυσκολίες 

συνάντησαν οι Μ.Π.Α. Παρ� όλ� αυτά, η µέση επίδοσή τους είναι µικρότερη από την 

επίδοση που επιτυγχάνουν στην ανάγνωση.  

          Όσον αφορά τη γραπτή έκφραση, οι παραπάνω ερευνήτριες, ανέλυσαν δείγµατα 

γραπτού λόγου και των δυο οµάδων προκειµένου να προσδιορίσουν  πόσο σύνθετες 

δοµές χρησιµοποιούν τα παιδιά, όταν εκφράζονται γραπτά. Συµπέραναν ότι οι Π.Α. 

διέθεταν µεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών και η ορθογραφική 

τους δεξιότητα ήταν πιο ανεπτυγµένη. Οι ικανότητες αυτές αξιοποιούνταν στις 

συνθετικές όψεις της γραπτής τους έκφρασης µε αποτέλεσµα τα γραπτά τους να 

απαρτίζονται από πιο σύνθετες δοµές, ενώ υπήρχαν σε αυτά λιγότερες ασάφειες και 

πλεονασµοί. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση των δασκάλων σε άλλη µελέτη (Clark M., 

1976), οι Π.Α. αποδίδουν καλύτερα από τους συνοµηλίκους τους στη γραπτή έκφραση, 

γεγονός που αποδόθηκε από την ερευνήτρια σε µια ποικιλία κινήτρων που παρέχονται 

από το περιβάλλον τους σε συνδυασµό µε τις επιρροές που προέρχονται από την 

ενασχόλησή τους µε βιβλία.  

          Τα ευρήµατά µας, που αφορούν τόσο τη γραπτή έκφραση όσο και την 

ορθογραφική δεξιότητα των Π.Α., είναι σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των 

παραπάνω ερευνών, αφού και στη µελέτη της Clark διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που 

κατέκτησαν την αναγνωστική δεξιότητα νωρίς, έχουν καλύτερη επίδοση και στην 

ορθογραφία. Οι παραπάνω µελέτες απέχουν µεταξύ τους χρονικά και οι διαπιστώσεις 

προέρχονται, στην µεν πρώτη, από την απευθείας µέτρηση της επίδοσης των 



υποκειµένων, στη δε επόµενη, από την αξιολόγηση των δασκάλων. Παρ� όλ� αυτά, 

καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα, στο οποίο καταλήξαµε κι εµείς.  

          Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν οι Π.Α. όταν µιλούν βρίσκεται σε επίπεδο 

υψηλότερο του αναµενόµενου για παιδιά της συγκεκριµένης ηλικίας, ενώ το λεξιλόγιο 

των Μ.Π.Α. χαρακτηρίζεται κανονικό. Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο 

συµπέρασµα ότι  οι Π.Α. παρουσιάζουν εξαιρετική γλωσσική ευχέρεια από την 

πρώιµη παιδική ηλικία. (Durkin D., 1966, Clark M., 1976, Stroebel S., & Evans S., 

1988, Thomas K.F., 1981, Huba M.,& Ramisetty-Mikler S., 1995). Ορισµένοι µάλιστα 

διαπίστωσαν ότι η κατοχή εκτεταµένου λεξιλογίου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά 

που εξακολουθούν να διατηρούν οι Π.Α. στο τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού. Η πρώιµη 

γλωσσική ευχέρεια συνδέεται κατά την Thomas K.F. (1981) µε την ικανότητα 

έκφρασης ιδεών, είναι πιθανό µάλιστα να αποτελεί ένα δείκτη της ικανότητας των 

Π.Α. να διαµορφώνουν και να εκφράζουν ιδέες και συµβάλλει στην πρώιµη 

κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, καθώς διευκολύνει την κατανόηση του 

πολύπλοκου γλωσσικού συστήµατος και ειδικότερα της δοµής του γραπτού λόγου. Οι 

Π.Α. της µελέτης µας διαθέτουν, όπως αποδεικνύεται, περισσότερη άνεση στην 

έκφραση ιδεών από τους συνοµηλίκους τους, γεγονός που παραπέµπει σε µεγαλύτερη 

προσαρµοστικότητα και τη χρήση ποικίλων στρατηγικών για την προσέγγιση και 

κατάκτηση του γραπτού λόγου.  

          Προκειµένου να σχηµατίσουµε µια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα 

για τη σχολική επίδοση των Π.Α. συγκεντρώσαµε πληροφορίες και για την επίδοσή 

τους στα µαθηµατικά. Όπως και στα προηγούµενα γνωστικά αντικείµενα, η επίδοσή 

τους αξιολογήθηκε ως σηµαντικά υψηλότερη απ� των συνοµηλίκων τους, Μ.Π.Α., 

υποδηλώνοντας ότι οι ικανότητές τους δεν περιορίζονται στο γραπτό λόγο. Το 

συγκεκριµένο συµπέρασµα είναι σύµφωνο µε τη διαπίστωση της Μ. Clark (1976) ότι 

η πλειοψηφία των Π.Α. είχε επίδοση αρκετά καλύτερη απ� την αναµενόµενη, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι εργασίες δινόταν σε µορφή προβλήµατος καθώς το 

γλωσσικό πλαίσιο φαίνεται ότι διευκόλυνε την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Είναι 

γεγονός βέβαια, ότι η αξιολόγηση της επίδοσης σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα, µε 

τον τρόπο που έγινε στη συγκεκριµένη µελέτη, δεν µπορεί παρά να σκιαγραφήσει το 



µαθητικό προφίλ των Π.Α. Καθένας από τους αξιολογούµενους τοµείς χρήζει 

αναλυτικότερης εκτίµησης προκειµένου να κατανοηθούν σε βάθος οι δυνάµεις και οι 

αδυναµίες των Π.Α.  

            

6.1.3. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

 

          Οι Π.Α. της µελέτης µας έχουν την ικανότητα µεγαλύτερης συγκέντρωσης της 

προσοχής τους από τους συνοµηλίκους τους, όταν εργάζονται. Οι περισσότεροι 

µάλιστα απορροφώνται πολύ στη δουλειά τους. Γενικά, περιγράφονται ως πολύ 

προσεκτικοί και επιµελείς και µάλιστα παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά σε 

µεγαλύτερο βαθµό απ� ότι οι Μ.Π.Α. ∆ιαθέτουν επίσης καλύτερη µνήµη και είναι σε 

γενικές γραµµές πιο επίµονοι απ� τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας τους, 

καταβάλλοντας συστηµατική προσπάθεια στις εργασίες που αναλαµβάνουν, από τις 

οποίες δεν παραιτούνται εύκολα. Προσπαθούν να τα πάνε καλύτερα από τους 

υπόλοιπους δείχνοντας έτσι ότι διακρίνονται για την  ανταγωνιστικότητά τους. Είναι 

ανεξάρτητοι και στηρίζονται συνήθως στις δυνάµεις τους, προκειµένου να 

ολοκληρώσουν µια εργασία. Αν και περιγράφονται ως περισσότερο αγχώδεις από τους 

Μ.Π.Α. εκδηλώνουν την ανησυχία τους µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια και συνήθως, 

όταν συντρέχει σοβαρός λόγος. Είναι περίεργοι, κατά κανόνα το ενδιαφέρον τους 

διεγείρεται εύκολα και κάνουν συνήθως περισσότερες ερωτήσεις από τα υπόλοιπα 

παιδιά.  

          Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των Π.Α. περιγράφονται από τους δασκάλους 

τους και η εκτίµησή τους είναι σύµφωνη µε αρκετά ερευνητικά ευρήµατα. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η ιδιοσυγκρασία των παιδιών σχετίζεται µε τη µετέπειτα σχολική 

επίδοση. Ειδικότερα, έχει εκτιµηθεί η προγνωστική αξία ορισµένων χαρακτηριστικών 

και έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσεων ανάµεσα σε κάποια από αυτά και την 

κατάκτηση δεξιοτήτων γραµµατισµού κατά την πρώιµη παιδική ηλικία. Η ικανότητα 

συγκέντρωσης της προσοχής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, για παράδειγµα, και 

το χαµηλότερο επίπεδο ενεργητικότητας, συγκαταλέγονται ανάµεσα στα 

χαρακτηριστικά που µπορούν να προβλέψουν, πολύ περισσότερο από άλλους 



παράγοντες, την κατάκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο. (Coplan 

R.J. et al, 1999, σ.546). Σε προηγούµενες µελέτες διαπιστώθηκε επίσης ότι η 

περιέργεια, η επιµονή, η επιµέλεια και η προσαρµοστικότητα είναι γνωρίσµατα που 

αναφέρονται συχνότερα, όταν περιγράφονται παιδιά που έµαθαν να διαβάζουν πριν 

φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο. (Durkin D., 1966, Thomas K.F., 1981, Clark M., 

1976, Ellis D.W., 1975, Tobin A., 1981). Στη µελέτη της η Ellis (1975) µάλιστα, 

αναφέρει ότι στο σύνολό τους οι Π.Α. χαρακτηρίστηκαν από τους γονείς τους 

περίεργα παιδιά. Ειδικότερα ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως η επιµέλεια, η 

συγκέντρωση προσοχής και η προσαρµοστικότητά τους θεωρήθηκε από την Thomas 

K.F. (1981) ότι διευκολύνουν την επικέντρωσή τους στα γράµµατα και τους ήχους 

τους, προωθούν τη φωνολογική συνείδηση και τη γλωσσική ανάπτυξη γενικότερα και 

συµβάλλουν στην αξιοποίηση των εµπειριών, που παρέχονται από το περιβάλλον τους. 

Σε µελέτη που παρακολούθησε τα παιδιά από την προσχολική ηλικία έως τη Γ΄ 

∆ηµοτικού, έχει διαπιστωθεί ότι η επιµονή σχετίζεται µε την ταχύτητα αναγνωστικής 

προόδου. Ιδιαίτερα για τα παιδιά µε χαµηλό δυναµικό, η επιµονή αποδείχθηκε ένα 

χαρακτηριστικό που προώθησε την αναγνωστική δεξιότητα σε επίπεδα καλύτερα από 

αυτά που κατάφεραν να φτάσουν τα παιδιά µε µεγαλύτερες δυνατότητες. Γενικά, τα 

παραπάνω ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ορισµένα χαρακτηριστικά των 

παιδιών είναι δυνατόν να ευνοήσουν ή να παρεµποδίσουν την ικανότητά τους να 

επωφεληθούν από τη µαθησιακή ατµόσφαιρα. (Newman J. et al. 1998). Η σχέση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε την πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας έχει προταθεί εξάλλου και από άλλους ερευνητές. (Clark M.,  1976, Tobin 

A., 1981).        

          Στη µελέτη µας, η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών από τους γονείς δεν 

διαφοροποίησε τις δυο οµάδες. Εξαίρεση αποτελούν δυο περιπτώσεις οι οποίες 

σχολιάζονται στη συνέχεια. Έτσι, σε γενικές γραµµές, οι δυο οµάδες παρουσιάζουν 

κατά τους γονείς την ίδια επιµονή, ανταγωνιστικότητα, προσαρµοστικότητα σε νέες 

καταστάσεις και νέες φιλίες. Όλα τα παιδιά διαθέτουν καλή µνήµη και είναι τακτικά 

και προσεκτικά όταν εργάζονται. Παρόµοια, η D. Durkin (1966) διαπίστωσε ότι οι δυο 

οµάδες δεν διέφεραν σηµαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 



τους, µολονότι οι γονείς των Π.Α. ανέφεραν συχνότερα τους χαρακτηρισµούς 

«τελειοµανής», «ανταγωνιστικός», «επίµονος», «περίεργος». Η διαφοροποίηση όµως 

ήταν µικρή και αποδόθηκε σε τυχαίους παράγοντες. Και στη δική µας περίπτωση οι 

γονείς, κατά κανόνα, αποδίδουν στον ίδιο βαθµό σε όλα τα παιδιά τα διάφορα 

γνωρίσµατα την παρουσία των οποίων που τους ζητήθηκε να εκτιµήσουν. 

          Οφείλουµε όµως να σταθούµε ιδιαίτερα σε δυο σηµεία, στα οποία φαίνεται να 

συµφωνούν γονείς και δάσκαλοι. Τα γνωρίσµατα αυτά αναφέρονται στην περιέργεια 

και στις συνήθειές των Π.Α., όταν εργάζονται. Περιγράφονται ως περισσότερο 

προσεκτικοί κι επιµελείς έως και τελειοµανείς, αλλά και πολύ περίεργοι. Τα δυο αυτά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους έχουν εντοπιστεί και σε άλλες µελέτες. 

Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η πρώιµη αναγνωστική δεξιότητας κινητοποιείται από µια 

συνεργατική σχέση των ατοµικών αυτών γνωρισµάτων των παιδιών και του 

ενδιαφέροντος των γονέων τους να προωθήσουν το ακαδηµαϊκό τους δυναµικό. 

(Tobin A., 1981).  

          Η διαφοροποίηση γονέων και δασκάλων, που κατά κανόνα παρατηρείται στη 

αξιολόγηση των ατοµικών χαρακτηριστικών των υποκειµένων, είναι πιθανό να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα απ� αυτά τα γνωρίσµατα είναι ευκολότερα 

παρατηρήσιµα µέσα στο σχολικό, παρά στο οικογενειακό πλαίσιο. Πέρα δε από την 

καλύτερη γνώση των θεµάτων αυτών, που στην πλειοψηφία τους σχετίζονται µε τη 

συνολική εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά ως µαθητές, οι δάσκαλοι είναι 

αναµενόµενο να είναι περισσότερο αντικειµενικοί στην κρίση τους από τους γονείς, 

καθώς είναι πιθανό να επηρεάζονται λιγότερο από συναισθηµατικούς παράγοντες. 

Ανάµεσα στους γονείς είναι πιθανό να υπάρχει µεγαλύτερη διαφοροποίηση των 

εκτιµήσεων, η οποία πηγάζει από το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν ή 

το διαφορετικό βαθµό επιείκειας ή αυστηρότητας µε την οποία αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά τους. Από την άλλη πλευρά, κάθε δάσκαλος αξιολογεί ταυτόχρονα ίδιο αριθµό 

παιδιών και από τις δυο οµάδες. Αυτό διασφαλίζει αφενός, ως ένα βαθµό, την 

οµοιογένεια της εκτίµησης η οποία δεν αναφέρεται µόνο σε Π.Α. ή µόνο σε Μ.Π.Α., 

περικλείει όµως τον κίνδυνο να επηρεάζεται υποσυνείδητα από τη γνώση ότι τα 

κάποια από τα παιδιά γνώριζαν ανάγνωση από την προσχολική ηλικία, ενώ τα 



υπόλοιπα όχι, αφού όλοι έχουν παρακολουθήσει, κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, την ερευνητική διαδικασία κι έχουν συµβάλλει ενεργά σ� αυτήν.  

          Με δεδοµένους τους παραπάνω περιορισµούς, εκλαµβάνουµε την εµφάνιση των 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και τη διαφοροποίηση των Π.Α. από τους 

συνοµηλίκους τους, Μ.Π.Α., ως ενδείξεις ότι ορισµένοι ατοµικοί παράγοντες είναι 

δυνατόν να λειτουργούν συνεργατικά µε άλλους στην πρώιµη κατάκτηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας.  

          Σε τρεις ακόµη περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε καµιά διαφορά ανάµεσα στις δυο 

οµάδες. Καµιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε ως προς τη συµπεριφορά τους απέναντι 

στους ενήλικους και ιδιαίτερα στην προθυµία τους να τους ευχαριστήσουν, όπου και 

οι δυο οµάδες δείχνουν το αναµενόµενο για την ηλικία τους ενδιαφέρον. Επιπλέον, όλα 

τα παιδιά είναι πολύ αποδεκτά από τους συµµαθητές τους και υποχωρούν ή 

επιβάλλονται στους υπόλοιπους µέσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Η Μ. Clark (1976) 

διαπίστωσε στη µελέτη της ότι οι Π.Α., ως οµάδα, ήταν αρκετά δηµοφιλείς και 

αποδεκτοί, αν και µερικοί από αυτούς επέδειξαν ηγετικές τάσεις, προσαρµόστηκαν δε 

µε ευκολία στο σχολικό κλίµα. Η συγκεκριµένη έρευνα διαφέρει βέβαια µεθοδολογικά 

από τη δική µας στο ότι δεν υπήρχε οµάδα ελέγχου ώστε να παρέχει την πληροφορία 

αν σε ανάλογα επίπεδα κυµαινόταν και η αποδοχή των υπόλοιπων παιδιών της τάξης.  

 
6.1.4. Συνήθειες και ενδιαφέροντα που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο.  

 

          Μια πρώτη γενική διαπίστωση που συνάγεται από τη συνολική εκτίµηση των 

ευρηµάτων της παρούσας µελέτης, τα οποία σχετίζονται µε τις προτιµήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των υποκειµένων, είναι ότι οι Π.Α. δείχνουν αρκετά αυξηµένο 

ενδιαφέρον για το γραπτό λόγο από την προσχολική ηλικία. Ενώ, όπως διαπιστώνεται, 

επιζητούν και απολαµβάνουν την ανάγνωση βιβλίων από άλλους όσο και οι 

συνοµήλικοί τους, ασχολούνται συχνότερα, µε δική τους πρωτοβουλία, µε 

αναγνωστικά υλικά και απολαµβάνουν την ενασχόλησή τους µε εξωσχολικά βιβλία 

πολύ περισσότερο από τους Μ.Π.Α. Το ενδιαφέρον περισσότερων από τους µισούς για 

το γραπτό λόγο και την ανάγνωση, άρχισε από πολύ νωρίς, πριν καν φοιτήσουν στην 



προσχολική εκπαίδευση και σχεδόν όλων των υπόλοιπων από τότε που φοίτησαν στο 

Νηπιαγωγείο. Το ξεκίνηµα του ανάλογου ενδιαφέροντος της πλειοψηφίας των 

συνοµηλίκων τους Μ.Π.Α. τοποθετείται χρονικά αργότερα, στο διάστηµα από τη 

φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο ως τη χρονική περίοδο που ξεκίνησε η συστηµατική 

διδασκαλία ανάγνωσης.  

          Σε διαφορετικό συµπέρασµα κατέληξαν οι Briggs C., & Elkind D. (1977), όσον 

αφορά το αυθόρµητο ενδιαφέρον των Π.Α. για τα βιβλία. ∆ιαπίστωσαν, αντίθετα απ� 

ότι είχαν υποθέσει αρχικά, ότι ο παράγοντας ενδιαφέρον των παιδιών για την 

ανάγνωση απέτυχε να διακρίνει τις δυο οµάδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως 

καταδεικνύεται ότι οι Π.Α. είναι παιδιά που χαρακτηρίζονται από την πρώιµη 

εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για το γραπτό λόγο. (Clark M., 1976, Durkin D., 

1966). Βασικό τους γνώρισµα, που ώθησε τη D. Durkin να τα χαρακτηρίσει ως παιδιά 

«του χαρτιού και του µολυβιού», ήταν η συχνή ενασχόλησή τους µε αναγνωστικά 

υλικά και υλικά γραφής. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα παρατηρήθηκε ότι το 

ενδιαφέρον τους επεκτεινόταν και σε έντυπα, όπως εφηµερίδες, αλλά και σε βιβλία για 

ενήλικους (Clark M., 1976, σσ.47-48) ενώ σε άλλες όχι µόνο απολάµβαναν και 

παρακινούσαν την ανάγνωση βιβλίων από κάποιον άλλο, αλλά υπέβαλλαν συχνά και 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα γράµµατα και τους ήχους τους ή επιχειρούσαν να 

διευκολύνουν την κατανόηση της ιστορίας. (Thomas K.F., 1981).  

          ∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι από πολύ νωρίς, από την προσχολική ηλικία, 

ενδιαφερόταν για το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους περισσότερο απ� τους 

συνοµηλίκους τους, προσπαθώντας να «αποκρυπτογραφήσουν» αφίσες, πινακίδες, 

τίτλους εντύπων και να αναγνωρίσουν γράµµατα ή λέξεις σε διαφηµίσεις, προϊόντα 

στην τηλεόραση κ.τ.λ. Είναι πιθανό στην ενασχόλησή τους αυτή να συνέβαλαν και 

ορισµένα χαρακτηριστικά τους, όπως η αυξηµένη περιέργειά τους, που είχε ως 

αποτέλεσµα τη συνεχή υποβολή ερωτήσεων στους γονείς τους για όσα παρατηρούσαν 

γύρω τους. Παρόλο που τα αντιφατικά ευρήµατα και οι διαφορετικές απόψεις που 

έχουν ως τώρα διατυπωθεί για το θέµα αυτό δεν επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι µόνο 

η επαφή µε τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο µπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση του 

γραµµατισµού, έχει αποδειχθεί ότι όσα παιδιά επιχειρούν συχνά να τον 



«αποκρυπτογραφήσουν» και αναγνωρίζουν σήµατα, πινακίδες ή διακρίνουν ονόµατα 

προϊόντων, τίτλους κ.τ.λ. βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, όταν φοιτούν στο 

∆ηµοτικό Σχολείο και αρχίζουν να διδάσκονται ανάγνωση και γραφή. (Mason J., 

1980). Σύµφωνα µάλιστα µε τη M. Clark (1976, σ.51), ενώ ορισµένα παιδιά, που 

κατέκτησαν την αναγνωστική δεξιότητα νωρίς, εξοικειώθηκαν αρχικά µε το γραπτό 

λόγο µέσα από την επαφή τους µε τα βιβλία και την ανάγνωση ιστοριών από κάποιον 

άλλο, γνώρισαν καλύτερα τη γραπτή γλώσσα κατανοώντας κυρίως τη λειτουργία της, 

µέσα από τον έντυπο περιβάλλοντα λόγο.  

          Ένα ακόµη στοιχείο που θεωρείται συχνά ότι συµβάλλει στην πρώιµη 

εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο είναι η συµµετοχή τους σε καθηµερινές 

δραστηριότητες, µέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, οι οποίες σχετίζονται µε ανάγνωση ή 

γραφή, τέτοιες όπως το γράψιµο µιας λίστας για ψώνια ή προσκλήσεων για πάρτι, η 

ανάγνωση τηλεοπτικού προγράµµατος ή διαφηµιστικών φυλλαδίων κ.τ.λ. και γενικά 

η ενασχόληση µε ποικιλία  αναγνωστικών υλικών που είναι διαθέσιµα. (Leichter H., 

1984, Weinberger J, 1998, Taylor D., 1998). Στην έρευνά µας διαπιστώθηκε ότι οι 

Π.Α. συµµετέχουν συχνότερα από τους συνοµηλίκους τους σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, γεγονός που είναι πιθανό να συµβάλλει στην φυσική επαφή των 

παιδιών µε το γραπτό λόγο, καθώς µέσα απ� αυτές «διδάσκονται» αθόρυβα και 

µυούνται στα µυστικά του. Οι γονείς µάλιστα αρκετών Π.Α. δεν είναι συχνά σε θέση 

να περιγράψουν επακριβώς τη διαδικασία µε την οποία τα παιδιά τους κατέκτησαν 

τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες (Clark M., 1976), καθώς οι θετικές επιρροές 

τέτοιων ενασχολήσεων περνούν συχνά απαρατήρητες. (Weinberger J., 1998).  

          Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν µε διαπιστώσεις άλλων ερευνών, όπου η 

εθελοντική συµµετοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον των Π.Α. για συµµετοχή σε 

καθηµερινές αναγνωστικές δραστηριότητες είναι εµφανή. (Durkin D., 1966, 

Stainthorp R., & Hughes D., 1999). Εκείνο που διαφοροποιείται στη µελέτη των 

Stainthorp R., & Hughes D., (1999, σ.157) σε σχέση µε τη δική µας έρευνα είναι ότι 

δεν ήταν η συχνότητα συµµετοχής που διαφοροποίησε τις δυο οµάδες, αλλά τα οφέλη 

που αποκόµισε καθεµιά από τη συµµετοχή αυτή. Ενώ και οι δυο οµάδες είχαν ίδιες 

ευκαιρίες και συµµετείχαν εξίσου σε ανάλογες δραστηριότητες, οι Π.Α. 



επωφελήθηκαν άµεσα, ενώ η οµάδα ελέγχου αξιοποίησε τις εµπειρίες αυτές πολύ 

αργότερα, όταν άρχισε να διδάσκεται ανάγνωση. Το γεγονός αυτό υποβάλλει για άλλη 

µια φορά την πιθανότητα ορισµένα ατοµικά χαρακτηριστικά να λειτουργούν 

ενισχυτικά στην πρώιµη µύηση στο γραπτό λόγο.  

          Όσον αφορά τη γραφή, διαπιστώσαµε ότι σηµαντικά περισσότεροι είναι οι 

γονείς των Π.Α. (και µάλιστα αποτελούν τη συντριπτική τους πλειοψηφία) που 

αναφέρουν ότι τα παιδιά τους επιχειρούσαν να γράψουν πριν φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Ανάλογες προσπάθειες αναφέρονται και από τα ¾ των γονέων των Μ.Π.Α. 

Αξίζει πάντως να εστιάσουµε την προσοχή µας σε ορισµένες διαφοροποιήσεις που 

διαπιστώθηκαν ως προς το τι έγραφαν συνήθως τα παιδιά κάθε οµάδας. Οι Π.Α. 

προτιµούσαν να γράφουν το όνοµά τους, έγραφαν όµως κεφαλαία γράµµατα εξίσου 

συχνά µε απλές λέξεις ενώ σπανιότερα επιχειρούσαν να γράψουν µικρά γράµµατα και 

απλές προτάσεις. Οι Μ.Π.Α. δεν διαφοροποιούνται ως προς τη συχνότητα γραφής του 

ονόµατός τους, έβρισκαν δε σχετικά εύκολα και τα κεφαλαία γράµµατα. Πολύ σπάνια 

όµως δοκίµαζαν να γράψουν µικρά γράµµατα, λέξεις ή απλές προτάσεις. Φαίνεται ότι 

η οικειότητα που έχει αποκτήσει κάθε παιδί µε το όνοµά του καθοδηγεί τις πρώτες 

του απόπειρες στη γραφή που πλησιάζει τη συµβατική µορφή που χρησιµοποιείται 

από τους ενήλικους. Η οικειότητα αυτή είναι πιθανό να οφείλεται στην άσκηση, που 

παρακινείται, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε από το Νηπιαγωγείο. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη ενασχόληση συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 

προτεινόµενες δραστηριότητες του Προγράµµατος Σπουδής της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στην Προ-∆ηµοτική Εκπαίδευση � Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ93/τ.Β΄/10-2-1999) 

και στις ικανότητες που επιδιώκει να καλλιεργήσει, συνήθως δε πραγµατοποιείται 

καθηµερινά, καθώς τα παιδιά γράφουν τ� όνοµά τους στις εργασίες τους. Όσο για τα 

κεφαλαία γράµµατα, αποτελούν ίσως ευκολότερη εργασία, επειδή απαρτίζονται 

κυρίως από ευθείες γραµµές. Και οι δυο οµάδες φαίνεται ότι έβρισκαν εξίσου 

δύσκολη τη γραφή πεζών γραµµάτων.  

          Το γεγονός πάντως ότι οι Π.Α. έγραφαν µε µεγαλύτερη συχνότητα απ� τους 

συνοµηλίκους τους λέξεις και απλές προτάσεις, συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα, 

άµεσα, µε την ικανότητά τους να διαβάζουν. Υπάρχουν ευρήµατα που υποστηρίζουν 



ότι το ενδιαφέρον για τη γραφή είτε προηγείται, είτε εκδηλώνεται ταυτόχρονα µε το 

ενδιαφέρον για την ανάγνωση, κινητοποιεί δε σταδιακά ερωτήσεις και απόπειρες των 

παιδιών να αποτυπώσουν το γραπτό λόγο, οι οποίες µε τη συνεργασία των ενηλίκων 

οδηγούν στη µάθηση της ανάγνωσης. (Durkin D., 1966, σσ.16-17). Κάτι τέτοιο βέβαια 

δεν αποτελούσε σηµείο προς διερεύνηση στην παρούσα µελέτη, από την οποία 

συνάγεται µόνο η µεγαλύτερη συχνότητα γραφής λέξεων και προτάσεων κατά την 

προσχολική ηλικία, από τα παιδιά που γνώριζαν ήδη ανάγνωση. Παρόµοια, οι 

περισσότεροι Π.Α. στη µελέτη της M. Clark (1976) είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 

τους για τη γραφή λέξεων κατά την προσχολική ηλικία. Η ίδια ερευνήτρια 

διαπίστωσε πάντως ότι ο οπτικοκινητικός συντονισµός δεν αποτελεί βασικό 

προαπαιτούµενο για την αναγνωστική δεξιότητα. Τη διαπίστωσή της καθόρισε η 

παρατήρηση ότι πολλοί Π.Α. µε υψηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, δεν µπορούσαν να 

αποτυπώσουν µε ακρίβεια τα γραπτά σύµβολα γεγονός που εκλαµβάνει ως 

φυσιολογικό, αφού τα παιδιά αρχικά καταβάλλουν προσπάθεια να διακρίνουν τους 

περιορισµούς της γραπτής γλώσσας και ευαισθητοποιούνται ταυτόχρονα στη 

διάκριση προφορικού και γραπτού λόγου για να περάσουν, σε επόµενο στάδιο, στην 

αναπαραγωγή των γραπτών συµβόλων. Η εικόνα που διαγράφουν όµως τα δικά µας 

ευρήµατα είναι διαφορετική. Το µεγάλο ποσοστό παιδιών που, όπως αναφέρεται από 

τους γονείς, έγραφε από την προσχολική ηλικία, µπορεί να αποδοθεί στην επίδραση 

του Νηπιαγωγείου, στο οποίο φοίτησαν όλα ανεξαιρέτως τα υποκείµενα της έρευνας. 

Υπενθυµίζουµε πάντως ότι σύµφωνα µε τους δασκάλους, οι Π.Α. δεν δυσκολεύτηκαν 

στην εκµάθηση της γραφής, αν και ο µέσος όρος της επίδοσής τους δηλώνει ότι 

αποτελεί γι� αυτούς δυσκολότερη δραστηριότητα από την ανάγνωση ή την 

αναγνωστική κατανόηση.  

          Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά που κατακτούν την αναγνωστική 

δεξιότητα νωρίς, εµφανίζουν την τάση να ασχολούνται περισσότερο µε το γραπτό 

λόγο, είτε αυτός είναι ο γραπτός λόγος του περιβάλλοντός τους, είτε βιβλία µε τα 

οποία καταπιάνονται µε δική τους πρωτοβουλία. Συµµετέχουν συχνότερα σε 

καθηµερινές δραστηριότητες της οικογένειάς τους που εµπλέκουν, µε διάφορους 

τρόπους, την ανάγνωση ή τη γραφή. Ενδιαφέρθηκαν πολύ νωρίτερα απ� τους 



συνοµηλίκους τους για την ανάγνωση και κατά την προσχολική ηλικία προτιµούσαν 

να γράφουν µε µεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι Μ.Π.Α., εκτός από κεφαλαία 

γράµµατα και το όνοµά τους, και λέξεις ή απλές προτάσεις. Όλα σχεδόν τα παραπάνω 

ευρήµατα επιβεβαιώνουν διαπιστώσεις προηγούµενων ερευνών. Παρέχουν δε, ως ένα 

βαθµό, ένα ερµηνευτικό πλαίσιο για την πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας.  

 

6.1.5. Συνήθειες και ενδιαφέροντα που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο των Π.Α. 

 

          Μολονότι τα σηµεία στα οποία διαφοροποιούνται τα ενδιαφέροντα και οι 

συνήθειες, που αφορούν τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των Π.Α., από τα 

αντίστοιχα ενδιαφέροντα των συνοµηλίκων τους είναι λίγα, παρέχουν σηµαντικές 

πληροφορίες, οι οποίες συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της εικόνας των ατοµικών 

χαρακτηριστικών που έχει διαµορφωθεί από τα σχετικά ευρήµατα. Όπως αποκάλυψε 

η ανάλυση των δεδοµένων µας δεν παρατηρείται καµιά διαφορά ως προς την ηλικία 

των συµπαικτών που επιλέγουν συνήθως για τα παιχνίδια τους. Σε άλλες έρευνες, 

αντίθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι Π.Α. προτιµούν να παίζουν κυρίως µε µεγαλύτερα 

παιδιά. (Thomas K.F., 1981).  

           Στο είδος των παιχνιδιών που προτιµούν, πρώτα κατατάσσονται όσα 

σχετίζονται µε ανάγνωση, γραφή ή ζωγραφική και τελευταία τα παιχνίδια που 

απαιτούν αρκετή σωµατική δραστηριότητα και παίζονται συνήθως σε εξωτερικούς 

χώρους. Γενικά, τα ήσυχα παιχνίδια συγκαταλέγονται στις πρώτες προτιµήσεις τους, 

ενώ αντίθετα οι Μ.Π.Α. διαλέγουν συνήθως όσα απαιτούν έντονη δραστηριότητα. Η 

διαπίστωση αυτή συµφωνεί µε σχετικό συµπέρασµα της Thomas K.F., (1981), η οποία 

µάλιστα πιστεύει ότι η συγκεκριµένη επιλογή των Π.Α. τούς δίνει την ευκαιρία να 

συναναστρέφονται συχνότερα και να αλληλεπιδρούν µε ενήλικους, συµµετέχοντας σε 

συζητήσεις που προωθούν τη γλωσσική ανάπτυξη, ή να ασχολούνται συχνότερα µε 

αναγνωστικά υλικά και υλικά γραφής, αυξάνοντας της εξοικείωσή τους µε το γραπτό 

λόγο. Σε γενικές γραµµές πάντως τα ήσυχα οµαδικά και τα µοναχικά παιχνίδια 

βρίσκονται ψηλότερα στις προτιµήσεις των Π.Α., γεγονός που επιβεβαιώνει 



συµπεράσµατα άλλων ερευνών όπου διαπιστώθηκε ότι προτιµούν κατά κανόνα τις 

ήρεµες δραστηριότητες και µάλιστα περισσότερο από τους συνοµηλίκους τους. 

(Durkin D., 1966, Ellis D.W., 1975, Κing E.M., & Friesen D.T., 1972).  

          Στις ελεύθερες ώρες τους πάντως και οι δυο οµάδες επιλέγουν κατά κύριο λόγο 

τη συντροφιά άλλων παιδιών. Το µοναδικό σηµείο όπου διαφοροποιούνται οι επιλογές 

τους είναι η ενασχόληση µε βιβλία, την οποία οι Π.Α. συµπεριλαµβάνουν συχνότερα 

ανάµεσα στις δραστηριότητες που επιλέγουν για τον ελεύθερο χρόνο τους. Το εύρηµα 

συµφωνεί µε προηγούµενη διαπίστωσή µας για την συχνή ενασχόληση των Π.Α. µε 

βιβλία µε πρωτοβουλία των ίδιων και το γεγονός ότι απολαµβάνουν την ανάγνωση 

περισσότερο από τους συνοµηλίκους τους.  

          Μολονότι δεν διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές, οι Π.Α. τείνουν να 

διαθέτουν λιγότερη ώρα στην παρακολούθηση τηλεόρασης απ� τους Μ.Π.Α. και 

µάλιστα  παρακολουθούν συχνότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα ευρήµατά µας 

δεν µας επιτρέπουν τη σαφή διατύπωση ενός τέτοιου συµπεράσµατος, αλλά 

επισηµαίνουν απλώς µια τάση. Σε άλλες έρευνες όµως ένα τέτοιο συµπέρασµα έχει 

διατυπωθεί σαφώς. (Thomas K.F., 1981, King E.M., & Friesen D.T. 1972, Durkin D., 

1966). Κάποιοι µάλιστα θεωρούν ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης κατέχει 

ουσιαστικό ρόλο στη γνωριµία µε τα γράµµατα και την προώθηση του γραµµατισµού. 

(Durkin D., 1966, Thomas K.F., 1981, Ellis D.W., 1975).  

          Όσον αφορά, τέλος, το είδος των βιβλίων που προτιµούν το µοναδικό σηµείο 

διαφοροποίησης από τους συνοµηλίκους τους εντοπίζεται στα  βιβλία 

εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, τα οποία, αν και κατατάσσονται τελευταία στις επιλογές 

και των δυο οµάδων, µετά από τα παραµύθια, τις εικονογραφηµένες ιστορίες, τα 

βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, τα περιοδικά και τα κόµικς, προτιµώνται συχνότερα από 

τους Π.Α.   

 

6.2. Οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α. 

 

6.2.1. Το οικογενειακό προφίλ των Π.Α. 
 



          Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, οι Π.Α. δεν διαφοροποιούνται από τους 

συνοµηλίκους τους, Μ.Π.Α., ως προς τη σειρά γέννησης και το µέγεθος το µέγεθος της 

οικογένειάς τους. ∆ιαφορές δεν διαπιστώθηκαν ούτε ως προς το επάγγελµα της 

µητέρας τους. ∆ιαφέρουν όµως σηµαντικά ως προς το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

που καθορίζεται από την επαγγελµατική απασχόληση του πατέρα τους. Όπως 

φαίνεται από την ανάλυση των δεδοµένων, οι Π.Α. προέρχονται κυρίως από 

οικογένειες που ανήκουν σε ανώτερα ή µεσαία στρώµατα, ενώ οι Μ.Π.Α. ανήκουν 

κατά µέσο όρο στη µεσαία κοινωνικοοικονοµική κατηγορία. Επιπλέον, ανώτερο 

αποδεικνύεται το µορφωτικό επίπεδο των µητέρων των παιδιών που έµαθαν να 

διαβάζουν νωρίς, οι οποίες µάλιστα κατά µέσο όρο είναι απόφοιτες ανώτερης 

εκπαίδευσης. Μια τάση διαφοροποίησης είναι εµφανής και στο µορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα. Η πλειοψηφία των πατεράδων είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής.  

          Τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα, που προέρχονται από µελέτες Π.Α. είναι 

συχνά αντιφατικά µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σήµερα συµφωνία ως προς τη σχέση 

του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου της οικογένειας και της πρώιµης κατάκτησης της 

αναγνωστικής δεξιότητας. Άλλες έρευνες καταδεικνύουν ότι το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς διαπιστώνουν ότι οι Π.Α. 

προέρχονται από διάφορα στρώµατα και κυρίως τα µεσαία (Durkin D., 1966, Ellis 

D.W., 1975) και άλλες καταλήγουν στο ότι ανήκουν σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο 

από τα παιδιά που κατέκτησαν την αναγνωστική δεξιότητα στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

(Βriggs C., & Elkind D., 1977, King E.M., & Friesen D.T., 1972, Giasson J., et al 

1985). Είναι γεγονός πάντως ότι ορισµένοι παράγοντες, όπως για παράδειγµα η 

οικονοµική κατάσταση των γονέων, θεωρείται από πολλούς ότι διαφοροποιούν το 

είδος και την ποσότητα των παρεχόµενων ευκαιριών για επαφή των παιδιών µε το 

γραπτό λόγο. (Τάφα Ε., 2001). Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως ερευνητικά, 

ότι η ποιότητα, η διάρκεια, η µορφή και το είδος των δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών, οικογενειακών εκδηλώσεων και 

συµβάλλουν στη εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο, διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. (Teale W., 1986, Heath 

S.B., 1986, Purcell-Gates V., 1996). Επιπλέον, η επαγγελµατική ενασχόληση των 



γονέων παρέχει πρότυπα προς µίµηση. Πολλά παιδιά, παίζοντας, «γράφουν» ή 

«διαβάζουν» αναπαριστάνοντας τους γονείς τους και ασκούνται αυθόρµητα µε φυσικό 

τρόπο στις αντίστοιχες συµπεριφορές. Αναφέρονται µάλιστα συχνά, συγκεκριµένα 

παραδείγµατα από τη L.Miller και άλλους ερευνητές, όπως επισηµαίνεται από την Ε. 

Τάφα (2001, σ.90). 

          Όσον αφορά το ανώτερο µορφωτικό επίπεδο των γονέων των Π.Α. πρόκειται για 

µια διαπίστωση που συµφωνεί µε αρκετά ευρήµατα άλλων ερευνών. Όπως είναι 

γνωστό, στην προσχολική ηλικία το παιδί βρίσκεται σε συχνότερη επαφή µε τη 

µητέρα απ� όσο µε οποιοδήποτε άλλο µέλος της οικογένειας, εποµένως είναι 

αναµενόµενο η µητέρα να ασκεί τη µεγαλύτερη επιρροή. Τα συµπεράσµατα των 

περισσότερων µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε τους Π.Α., 

συγκλίνουν στο ότι οι µητέρες των παιδιών που κατακτούν την αναγνωστική 

δεξιότητα κατά την προσχολική ηλικία είναι συνήθως ανώτερου µορφωτικού 

επιπέδου από τους γονείς των Μ.Π.Α. (Durkin D., 1966, Briggs C., & Elkind D., 1977, 

King E.M., & Friesen D.T., 1972, Giasson J., et al., 1985) και διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας των παιδιών 

τους. (Ellis D.W., 1975, Durkin D., 1966, Clark M., 1976). Κάποιες µελέτες δε, 

διαπιστώνουν και την ουσιαστική συµβολή του πατέρα. (Ellis D.W., 1975). 

Αναφέρεται επίσης από την Α. Γιαννικοπούλου (1998, σ.82) ότι σύµφωνα µε έρευνα 

του Wells τα παιδιά των κατώτερων µορφωτικοινωνικών τάξεων υστερούν των 

υπόλοιπων ως προς τις γνώσεις τους για το γραπτό λόγο. Ο ίδιος ερευνητής είχε 

διαπιστώσει και σε παλαιότερη µελέτη του τη θετική συνάφεια ανάµεσα στο 

µορφωτικό και το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και τις αναγνωστικές εµπειρίες 

και γνώσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

καθορίζει συνήθως την έµφαση που δίνουν οι γονείς στις δραστηριότητες 

γραµµατισµού και ιδιαίτερα σε ορισµένες από αυτές, για τις οποίες έχει βρεθεί ότι 

σχετίζονται µε την πρώιµη επιτυχία των παιδιών στην ανάγνωση. Wells G., 1985, σσ. 

245-246). 

         Ανάλογες διαπιστώσεις για τη σχέση του µορφωτικού επιπέδου των γονέων και 

την αναγνωστική επίδοση των παιδιών είναι διαθέσιµες και στην ελληνική 



βιβλιογραφία. (Βάµβουκας Μ., 1987, Βάµβουκας Μ., 1994, M Bάµβουκας Μ., 1990). Η 

Τ. Νατσιοπούλου (1999, σ.62) διαπιστώνει σε πρόσφατη έρευνά της σχετικά µε τη 

συµβολή της οικογένειας στην εξοικείωση του παιδιού µε το βιβλίο κατά την 

προσχολική ηλικία, ότι υπάρχει θετική συνάφεια ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο της 

µητέρας και τις δραστηριότητες µε τις οποίες τα παιδιά περνούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους στο σπίτι, τη συχνότητα αγοράς παιδικών βιβλίων, το περιεχόµενο των βιβλίων 

αυτών και τους σκοπούς που επιδιώκουν µε τη χρήση τους.   

          Είναι προφανές ότι το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας διαφοροποιεί το 

κλίµα γραµµατισµού, αλλά και το είδος των παρεχόµενων ευκαιριών. Πολλοί 

µορφωµένοι γονείς για παράδειγµα ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των παιδιών 

τους, όταν τους διαβάζουν βιβλία και συζητούν µαζί τους χρησιµοποιώντας ανώτερου 

επιπέδου λεκτικές ανταλλαγές. (Heath S.B., 1986, σσ.160-161). Οφείλουµε φυσικά να 

αναφερθούµε και στις απόψεις που αµφισβητούν τη σηµασία της κοινωνικής τάξης 

και τονίζουν ότι δεν είναι το οικονοµικό ή το µορφωτικό επίπεδο που διαδραµατίζουν 

το σηµαντικότερο ρόλο στην κατάκτηση του γραµµατισµού, αλλά ο τρόπος µε τον 

οποίο οργανώνονται οι σχετικές δραστηριότητες από τους γονείς. (Γιαννικοπούλου Α., 

1998, Τάφα Ε., 2001). Ενδιαφέρουσα θα ήταν πάντως η επανάληψη της έρευνας 

συµπεριλαµβάνοντας αυτή τη φορά ηµιαστικούς και αγροτικούς πληθυσµούς, 

προκειµένου να διερευνηθεί εκτενέστερα η ισχύς των διαπιστώσεών µας σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού, αλλά και η σχέση της κοινωνικής τάξης µε 

τον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων γραµµατισµού. 

 
6.2.2. Αναγνωστικές συνήθειες, αντιλήψεις και στάσεις των γονέων για την  
          ανάγνωση 
 

          Μια συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων που αναφέρονται στις 
αναγνωστικές συνήθειες, τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων για την 
ανάγνωση, υπαγορεύει το συµπέρασµα ότι οι γονείς των παιδιών των δυο 
οµάδων εµφανίζουν σε γενικές γραµµές παρόµοια εικόνα. Τα σηµεία όµως 
όπου διαφοροποιούνται φαίνεται να είναι καθοριστικά για τη διαµόρφωση του 
βαθµού υποστήριξης και προώθησης του γραµµατισµού των παιδιών τους. 
Έτσι, ενώ όλοι οι γονείς αφιερώνουν καθηµερινά πολύ χρόνο για ανάγνωση 
βιβλίων, οι γονείς των Π.Α. διαβάζουν περισσότερο (η πλειοψηφία τους 



αφιερώνει περισσότερο από µια ώρα ηµερησίως) και απολαµβάνουν το 
διάβασµα σε µεγαλύτερο βαθµό. Ο παράγοντας αυτός είναι πιθανό να ασκεί 
επίδραση στον καθορισµό της στάσης των παιδιών απέναντι στην ανάγνωση.  
          Είναι γενικά παραδεκτό ότι το πρότυπο που παρέχουν µε τη στάση τους 
οι ενήλικοι λειτουργεί θετικά και καθορίζει τη σχέση των παιδιών µε το 
γραπτό λόγο. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.130, Βάµβουκας Μ., 1990, σ.177, 
Βάµβουκας Μ., 1991β, σ.87, Thomas K.F., 1981, Wells G., 1985, σ.245). 
Εξάλλου, το γεγονός ότι οι γονείς των Π.Α. αφιερώνουν περισσότερη ώρα για 
διάβασµα από το µέσο ενήλικο και απολαµβάνουν γενικά περισσότερο την 
ανάγνωση, αποτελεί διαπίστωση αρκετών ερευνών (Ellis D.W., 1975, Thomas 
K.F., 1981, Clark M., 1976, Durkin D., 1966) και υπαγορεύει το συµπέρασµα 
ότι οι αναγνωστικές συνήθειες των γονέων επηρεάζουν τη µετέπειτα 
αναγνωστική συµπεριφορά των παιδιών τους, ενθαρρύνοντας το ενδιαφέρον 
τους για το γραπτό λόγο.  
          Όσον αφορά το είδος των αναγνωσµάτων, δεν παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές διαφορές ως προς τα ποσοστά των γονέων από κάθε οµάδα που 
επιλέγουν κάθε είδος. Μια διαφοροποίηση των επιλογών εντοπίζεται µόνο 
στο ότι  οι γονείς των Π.Α. επιλέγουν κατά πρώτο λόγο λογοτεχνικά βιβλία, 
ενώ οι υπόλοιποι κυρίως εφηµερίδες. ∆ιακρίνεται επίσης µια τάση για 
µεγαλύτερη προτίµηση σε βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ενώ διαβάζουν 
σπανιότερα από τους γονείς των Μ.Π.Α. περιοδικά. Σύµφωνα µε την ανάλυση 
των αποτελεσµάτων τα παραπάνω στοιχεία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 
οριστικών συµπερασµάτων. Συνεισφέρουν απλώς στη διαµόρφωση µιας πιο 
ολοκληρωµένης εικόνας για τις αναγνωστικές συνήθειες των γονέων.  
          Και οι δυο οµάδες αξιολογούν την αναγνωστική ικανότητα ως τη 
σηµαντικότερη γνώση που οφείλει να παρέχει η θεσµοθετηµένη εκπαίδευση 
ως το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού, αποδίδοντάς της µεγαλύτερη σηµασία από τις 
υπόλοιπες γνώσεις και δεξιότητες που συνιστούν τους βασικότερους στόχους 
του Αναλυτικού Προγράµµατος. Αναφορικά µε την αναγκαιότητα της 
κατοχής της αναγνωστικής δεξιότητας, αποτιµούν τις λειτουργίες που επιτελεί 
η ανάγνωση µε παρόµοιο τρόπο, χωρίς να διαφοροποιούνται ουσιαστικά στις 
απόψεις τους, θεωρώντας τη περισσότερο αναγκαία για την απόκτηση 
γνώσεων και την καθηµερινή ζωή, λιγότερο σηµαντική για τη σχολική και την 
επαγγελµατική επιτυχία, ενώ πολύ λίγο πιστεύουν ότι συµβάλλει στην 
ψυχαγωγία.    
          Η άποψη των γονέων για τον πρώιµο γραµµατισµό και ειδικότερα για 
την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας από το παιδί, πριν τη φοίτησή 
του στο ∆ηµοτικό Σχολείο, συνιστά ένα δεύτερο ουσιαστικό, 



διαφοροποιητικό παράγοντα. Μεγάλη πλειοψηφία των γονέων, που τα παιδιά 
τους αποκρυπτογράφησαν το γραπτό λόγο νωρίς, έχει θετική άποψη ενώ 
αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων των Μ.Π.Α. διαφωνεί µε µια 
τέτοια προοπτική. Για τη συµβολή των γονέων στην πρώιµη µύηση των 
παιδιών στην ανάγνωση, οι µεν πρώτοι έχουν την πεποίθηση ότι οφείλουν να 
δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και να προωθήσουν την κατάκτηση 
του γραµµατισµού, ιδιαίτερα αν κάτι τέτοιο επιδιώκει και το ίδιο το παιδί, οι 
δε υπόλοιποι, στην πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι ανάλογες ενέργειες θα 
πρέπει να αποφεύγονται ακόµη κι αν υποκινούνται από την επιθυµία του 
παιδιού να αποκαλύψει τα µυστικά του γραπτού λόγου. Οφείλουµε να 
επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι ο συγκεκριµένος προβληµατισµός δεν 
είναι νέος. Ήδη από τη δεκαετία του �60, οπότε ουσιαστικά εγκαινιάστηκε το 
ερευνητικό πεδίο της πρώιµης ανάγνωσης, υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία όπου 
ο προβληµατισµός αυτός είναι εµφανής. Στις παλαιότερες µελέτες µάλιστα 
(Durkin D., 1966, Clark M., 1976) οι γονείς διστάζουν κατά κανόνα να 
παραδεχτούν ότι παρείχαν οποιαδήποτε βοήθεια, σε πολλές δε περιπτώσεις 
είναι φανερή η αµηχανία τους κάθε φορά που κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
µε τις ερευνήτριες, η συζήτηση περιστρέφεται στο ζήτηµα αυτό. 
Μεταγενέστερες µελέτες (Thomas K.F., 1981, Briggs C., & Elkind D., 1975) 
αποκαλύπτουν ότι οι γονείς των Π.Α. πιστεύουν στον πρώιµο γραµµατισµό 
και παραδέχονται ότι συνέβαλαν στη γνωριµία των παιδιών τους µε το γραπτό 
λόγο. Οι περισσότεροι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επίπεδο ανάπτυξης 
της αναγνωστικής δεξιότητας, ορισµένοι µάλιστα δεν θεώρησαν την εµπειρία 
του νηπιαγωγείου αρκετά παρωθητική. (Ellis D.W., 1975).  
          Με βάση τις απόψεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί και τα 
ερευνητικά µας ευρήµατα, συνάγεται ότι οι συγκεκριµένες αντιλήψεις είναι 
δυνατόν να καθορίζουν την όλη στάση και τις πρακτικές των γονέων σχετικά 
µε την παροχή προσχολικής βοήθειας για την ανάγνωση. Αν µάλιστα η 
διαπίστωση αυτή συνδυαστεί µε άλλα ευρήµατά µας που επισηµαίνουν την 
αυξηµένη περιέργεια των Π.Α., το ανώτερο µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
και το ενδιαφέρον των γονέων τους για την ανάγνωση, διαγράφεται µια 
εικόνα παρωθητικής οικογενειακής ατµόσφαιρας η συµβολή της οποίας είναι 
κατά πάσα πιθανότητα καθοριστική.  
          ∆ιαφωτιστική είναι η σηµασία που αποδίδουν οι γονείς σε ορισµένους 
παράγοντες, οι οποίοι φαίνεται ότι λειτουργούν ενισχυτικά στην πρώιµη 
κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, όπως έχει κατά καιρούς 
επισηµανθεί από διάφορες µελέτες.  Η διαπίστωση ότι οι γονείς των Π.Α. 
προσδίδουν περισσότερη βαρύτητα στο ενδιαφέρον και την περιέργεια του 



ίδιου του παιδιού, πέρα από το γεγονός ότι όλοι αξιολογούν τον παράγοντα 
αυτό ως το σηµαντικότερο για τον πρώιµο γραµµατισµό, υποβάλλει την ιδέα 
ότι η άποψη αυτή είναι πιθανό να υπαγορεύεται από την ίδια την εµπειρία. Αν 
µάλιστα η διαπίστωση αυτή συνδυαστεί µε άλλα ευρήµατά µας, σύµφωνα µε 
τα οποία οι απόψεις γονέων και δασκάλων συγκλίνουν στο χαρακτηρισµό των 
Π.Α. ως περίεργων παιδιών αλλά και µε παρόµοια συµπεράσµατα άλλων 
ερευνών, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η  περιέργεια και το ενδιαφέρον 
του ίδιου του παιδιού για το γραπτό λόγο συµπεριλαµβάνεται στους πιθανούς 
παράγοντες που προωθούν την πρώιµη ανάγνωση.   
          Επιπλέον, οι γονείς των Π.Α. πιστεύουν περισσότερο από τους 
υπόλοιπους ότι η ενασχόληση µε βιβλία από νωρίς συµβάλλει στην πρώιµη 
κατάκτηση του γραµµατισµού. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί σε άλλα σηµεία 
της µελέτης, οι Π.Α. ασχολούνται συχνότερα από τους συνοµηλίκους τους µε 
εξωσχολικά βιβλία µε δική τους πρωτοβουλία και απολαµβάνουν 
περισσότερο την ενασχόληση, η οποία µάλιστα συγκαταλέγεται συχνότερα 
ανάµεσα στις επιλογές τους για τον ελεύθερο χρόνο τους. Επιπρόσθετα, 
ενδιαφέρονται νωρίτερα για το γραπτό λόγο και την ανάγνωση και προτιµούν 
περισσότερο παιχνίδια που περιλαµβάνουν σχετικές δραστηριότητες. Τα 
παραπάνω συµπεράσµατα συνδυαζόµενα µεταξύ τους, συνηγορούν στην 
άποψη ότι η πρώιµη ενασχόληση µε το γραπτό λόγο καθορίζει σε µεγάλο 
βαθµό την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, πριν την συστηµατική 
διδασκαλία και είναι σύµφωνα µε τη συχνή διαπίστωση ότι η επαφή µε τα 
βιβλία από τους πρώτους κιόλας µήνες της ζωής, πολλαπλασιάζει τις γνώσεις 
των παιδιών για την ανάγνωση και εµπλουτίζει τις αναγνωστικές τους 
εµπειρίες. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.94).  
          Η διαφοροποίηση των απόψεων ανάµεσα στους γονείς των Π.Α. και 
των Μ.Π.Α. είναι πιθανό να οφείλεται στις διαφορετικές παρατηρήσεις τους 
και τις ανάλογες εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει παρακολουθώντας την 
αναγνωστική πορεία των παιδιών τους. Το γεγονός, τέλος, ότι λιγότεροι 
γονείς των Π.Α. πιστεύουν ότι οι επιδράσεις µεγαλύτερων αδερφών 
λειτουργούν ενισχυτικά στη γνωριµία των παιδιών µε το γραπτό λόγο, µπορεί 
να αποδοθεί εν µέρει στο ότι περισσότεροι είναι οι Μ.Π.Α. που προέρχονται 
από πολυµελείς οικογένειες (αν και η διαφορά δεν είναι σηµαντική) και για το 
λόγο αυτό οι γονείς τους έχουν ίσως την ευκαιρία να βιώνουν ανάλογες 
εµπειρίες όπου τα παιδιά τους γνωρίζουν το γραπτό λόγο µε τη συνδροµή των 
µεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας. Μια άλλη ερµηνεία παρέχει η 
πιθανότητα ότι οι ίδιοι οι γονείς ασχολούνται µαζί τους, αφού πιστεύουν στη 
γονεϊκή βοήθεια κατά την προσχολική ηλικία, ενώ στις οικογένειες των 



Μ.Π.Α. τα παιδιά διαθέτουν ίσως τον αντίστοιχο χρόνο παρακολουθώντας τα 
µεγαλύτερα αδέρφια τους όταν µελετούν ή ασχολούνται µαζί τους σε σχετικές 
δραστηριότητες. Αξίζει να σηµειωθεί τέλος, ότι πολύ ψηλά στην αξιολόγηση 
της σηµασίας των παραγόντων που συµβάλλουν στον πρώιµο γραµµατισµό 
από τις δυο οµάδες, βρίσκεται η ανάγνωση βιβλίων και ιστοριών στο παιδί 
από κάποιον άλλο, παράγοντας που συζητείται σε επόµενο κεφάλαιο και του 
οποίου ο ουσιαστικός ρόλος έχει επανειληµµένως αποδειχθεί. 
          Συµπερασµατικά, ο σηµαντικά περισσότερος χρόνος που αφιερώνουν 
για διάβασµα οι γονείς των Π.Α. και η ικανοποίηση που αντλούν απ� αυτό, οι 
αντιλήψεις τους για την παροχή προσχολικής βοήθειας στα παιδιά κατά τη 
γνωριµία τους µε το γραπτό λόγο και την ανάγνωση και οι διαφοροποιήσεις 
στην αποτίµηση της σπουδαιότητας της περιέργειας και του ενδιαφέροντος 
του παιδιού για την ανάγνωση, της πρώιµης ενασχόλησής του µε βιβλία και 
των επιδράσεων των µεγαλύτερων αδερφών ως παραγόντων πρώιµου 
γραµµατισµού είναι τα σηµεία όπου εντοπίζονται διαφορές στις αναγνωστικές 
συνήθειες και τις αντιλήψεις των γονέων των Π.Α. και των Μ.Π.Α. για την 
ανάγνωση. Οι απόψεις αυτές είναι πιθανό να ασκούν καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του κλίµατος γραµµατισµού της οικογένειας και να 
προσδιορίζουν τις σχετικές πρακτικές που υιοθετούν οι γονείς για τη µύηση 
των παιδιών τους στο γραπτό λόγο.  
 
 

6.2.3. Το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων 
 
          Παρόµοια είναι η εικόνα που διαγράφεται όσον αφορά τις φιλοδοξίες 
των γονέων για τα παιδιά τους. Οι µόνες διαφοροποιήσεις εµφανίζονται:  
α. Στη σηµασία που αποδίδουν στη προσχολική εκπαίδευση, η οποία 
θεωρείται από το σύνολο των γονέων των Π.Α., ότι έχει την ίδια βαρύτητα µε 
τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες, για τη µόρφωση του παιδιού. 
Σηµαντικά λιγότεροι γονείς των Μ.Π.Α. (αν και πρόκειται για τη συντριπτική 
τους πλειοψηφία) αποφασίζουν να φοιτήσει το παιδί τους σε Νηπιαγωγείο, 
επειδή πιστεύουν ότι συνεισφέρει όσο και οι επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης. 
Το γεγονός ότι το σύνολο των γονέων των Π.Α. εκφράζεται θετικά στο 
ζήτηµα αυτό δηλώνει το αυξηµένο ενδιαφέρον τους για την ακαδηµαϊκή 
µόρφωση των παιδιών τους, η οποία θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινά νωρίς, 
βάζοντας τα σωστά θεµέλια για τη µελλοντική τους επιτυχία. Αποδίδουν στην 
προσχολική εκπαίδευση µεγάλη σηµασία για την καλλιέργεια δεξιοτήτων των 
οποίων τη βαρύτητα για την ανάπτυξη του παιδιού έχουν διαπιστώσει κι οι 



ίδιοι, πιθανότητα που υποβάλλεται από τις αντιλήψεις τους, όπως για 
παράδειγµα τις απόψεις τους για τον πρώιµο γραµµατισµό.  
β. Στο ρόλο του Νηπιαγωγείου για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, αιτία 
που ώθησε περισσότερους γονείς της πρώτης οµάδας στην απόφαση να 
εγγράψουν το παιδί τους σε Νηπιαγωγείο.  
          Όσον αφορά τα υπόλοιπα σηµεία που επιχειρούν να περιγράψουν το 
επίπεδο φιλοδοξία των γονέων, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφέρουν σηµαντικά. 
Η συχνότητα επίσκεψης στο σχολείο µε σκοπό την ενηµέρωση για την 
πρόοδο των παιδιών τους, η σηµασία που αποδίδουν στη µόρφωσή τους και η 
βοήθεια που τους παρέχουν στις σχολικές τους εργασίες κινούνται στα ίδια 
περίπου επίπεδα. Μια τάση για συχνότερη παροχή βοήθειας (η διαφορά δεν 
είναι σηµαντική) στις σχολικές εργασίες που ολοκληρώνονται στο σπίτι από 
τους γονείς των οποίων τα παιδιά δεν γνώριζαν ανάγνωση πριν φοιτήσουν στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, διακρίνεται από τις απαντήσεις των γονέων. Αυτό είναι 
πιθανό να οφείλεται στη φύση των εργασιών που επικεντρώνονται κατά κύριο 
λόγο στην εκµάθηση ανάγνωσης και γραφής και απορροφούν συνήθως τον 
περισσότερο χρόνο γονέων και παιδιών κατά τους πρώτους µήνες του 
σχολικού έτους, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι Π.Α. ίσως χρειάζονταν ή 
ζητούσαν λιγότερη βοήθεια στο είδος αυτό των δραστηριοτήτων, αφού είχαν 
κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθµό πολλές σχετικές δεξιότητες.  
          Η γενική εκτίµηση πάντως που συνάγεται από τα ευρήµατά µας είναι 
ότι το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων δεν συγκαταλέγεται ανάµεσα στους 
παράγοντες που είναι πιθανό να συντελούν στην πρώιµη κατάκτηση της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Σε διαφορετικό συµπέρασµα κατέληξε έρευνα που 
διεξήχθη στο Quebec του Καναδά (Giasson J. et al, 1985) στην οποία το 
επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων διαπιστώθηκε ότι αποτελεί έναν από τους 
παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο γραµµατισµού της οικογένειας. Οι 
γονείς των Π.Α. είχαν σηµαντικά µεγαλύτερες φιλοδοξίες για τα παιδιά τους 
και τη µελλοντική τους προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη. Στην εν λόγω 
έρευνα όµως, τα συµπεράσµατα βασίστηκαν σε στοιχεία που αφορούσαν κατά 
κύριο λόγο τη µελλοντική ακαδηµαϊκή επιτυχία και τις σπουδές των παιδιών 
τους ενώ στην παρούσα µελέτη περιοριστήκαµε χρονικά, συλλέγοντας 
δεδοµένα µόνο για το παρόν δηλαδή για τις αντιλήψεις των γονέων για την 
προσχολική εκπαίδευση και το ενδιαφέρον τους για τη σχολική τους επίδοση 
και επιτυχία. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση είναι πιθανόν να οδήγησε και 
σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Θα ήταν ενδιαφέρουσα πάντως, σε ανάλογες 
ερευνητικές προσπάθειες, η λεπτοµερέστερη διερεύνηση του παράγοντα 
αυτού µε τρόπο που θα κάνει σαφείς τις φιλοδοξίες των γονέων που αφορούν 



το µέλλον των παιδιών τους και το ρόλο τους στη διαµόρφωση των 
πρακτικών που υιοθετούν για την προσέγγιση του γραπτού λόγου.  
 
 
6.2.4. Το µορφωτικό περιβάλλον και ο τρόπος ψυχαγωγίας της οικογένειας 
 
          Για την διερεύνηση τυχόν διαφορών στο µορφωτικό περιβάλλον της 
οικογένειας και τον τρόπο ψυχαγωγίας των οικογενειών Π.Α. και Μ.Π.Α. 
επιχειρήθηκε η συλλογή στοιχείων, που επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς 
άξονες: την επιλογή και αγορά βιβλίων, τις συνήθειες παρακολούθησης 
τηλεόρασης και τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η ανάλυση των 
σχετικών δεδοµένων υπαγορεύουν το συµπέρασµα ότι, σε γενικές γραµµές, το 
µορφωτικό περιβάλλον και ο τρόπος ψυχαγωγίας των οικογενειών Π.Α. και 
Μ.Π.Α. δεν διαφέρουν σηµαντικά. 
          Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς των Π.Α. αγοράζουν 
συχνότερα βιβλία στα παιδιά τους, γεγονός που είναι αναµενόµενο µετά από 
τα προηγούµενα ευρήµατά µας, τα οποία επισηµαίνουν τη µεγαλύτερη 
προτίµηση βιβλίων από τους Π.Α. Η µεγαλύτερη αυτή συχνότητα αγοράς 
βιβλίων είναι πιθανόν να καθορίζεται από το ενδιαφέρον, είτε του ίδιου του 
παιδιού, είτε των γονέων και αποτελεί ένα δείκτη του ενδιαφέροντος της 
οικογένειας για την ανάγνωση. Στην πιθανότητα αυτή συνηγορούν αρκετά 
από τα ευρήµατα αυτής της µελέτης. Γεγονός είναι πάντως ότι οι γονείς των 
Π.Α. φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
υπόλοιπους τη σηµασία της κατοχής βιβλίων από τα παιδιά. Όπως αναφέρει η 
Α. Γιαννικοπούλου (1998, σ.98), ο Wells διαπιστώνει ότι η κατοχή βιβλίων 
από τα ίδια τα παιδιά αποτελεί σοβαρή ένδειξη της σηµασίας που αποδίδει η 
οικογένεια στο διάβασµα και συµβάλλει στη δηµιουργία µελλοντικών 
σταθερών αναγνωστών.  
          Παρόµοια είναι η εικόνα που διαγράφεται από την ανάλυση των 
δεδοµένων µας για τις δυο οµάδες, όσον αφορά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
που έχουν την πρωτοβουλία στην επιλογή των βιβλίων Κατά κύριο λόγο 
γονείς και παιδί συναποφασίζουν σχετικά µε το τι θα αγοραστεί. Το ίδιο 
διαπιστώνεται και αναφορικά µε το είδος των αναγνωσµάτων που αγοράζουν 
συνήθως. ∆ιαφοροποίηση εντοπίστηκε µόνο σε µια περίπτωση και αφορά τα 
βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, τα οποία αγοράζουν συχνότερα οι γονείς 
των Π.Α. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται µε προηγούµενο εύρηµά µας, σχετικά 
µε τη µεγαλύτερη προτίµηση του είδους αυτού των βιβλίων από τους Π.Α. 
Είναι πιθανό όµως να υποδηλώνει και µια προσπάθεια παρέµβασης των 



γονέων, που παρακινείται από το ενδιαφέρον τους για την µόρφωση των 
παιδιών τους και την εξοικείωσή τους µε βιβλία που θεωρούν κατάλληλα για 
το σκοπό αυτό. Σε σχετική µελέτη έχει βρεθεί πάντως ότι πολλοί Π.Α. 
προτιµούν εξίσου βιβλία επιστηµονικής φαντασίας, εγκυκλοπαιδικών 
γνώσεων, κόµικς αλλά και εφηµερίδες. (Clark M., 1976).  
          Η ηλικία στην οποία βρισκόταν τα παιδιά, όταν ξεκίνησαν τις 
επισκέψεις τους σε βιβλιοπωλείο µε σκοπό την αγορά βιβλίων, όπως και η 
συχνότητα µε την οποία οι γονείς τους δανείζονται βιβλία δεν 
συγκαταλέγονται ανάµεσα στους διαφοροποιητικούς παράγοντες του 
µορφωτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Περίπου ίδιος είναι και ο αριθµός 
των µελών των οικογενειών των δυο οµάδων που έµαθαν να διαβάζουν πριν 
διδαχθούν συστηµατικά ανάγνωση. ∆ιαπιστώνεται πάντως µια τάση να 
υπάρχουν δυο µέλη (άλλο παιδί της οικογένειας κι ένας γονέας) στις 
οικογένειες των Π.Α., ενώ στις οικογένειες των Μ.Π.Α. ένας από τους γονείς 
ήταν αυτός που έµαθε να διαβάζει κατά την προσχολική ηλικία. Η διαφορά 
που παρατηρείται δεν είναι σηµαντική, όπως εξάλλου και στην έρευνα της 
K.F. Thomas (1981) όπου η ύπαρξη ασθενούς σχέσης ανάµεσα στην πρώιµη 
αναγνωστική δεξιότητα  γονέων και παιδιών την οδήγησε στο συµπέρασµα 
ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα σ� αυτά που 
σχετίζονται µε την πρώιµη ανάγνωση.  
          Ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην ανάπτυξη της 
αναγνωστικής δεξιότητας, δεν αγνοείται σήµερα. Αντίθετα, 
συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στους παράγοντες που προωθούν το 
γραµµατισµό µε απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια τη συνεργασία και την 
καθοδήγηση κάποιου ενήλικου. (Γιαννικοπούλου Α., 1998). Με βάση το 
δεδοµένο αυτό και έχοντας υπόψη µας την πρόσφατη επέκταση της χρήσης 
ελληνικών ηλεκτρονικών προγραµµάτων αλφαβητισµού, ο εντοπισµός 
σχετικών επιδράσεων ήταν αναµενόµενος. ∆ιαπιστώθηκε όµως ότι η 
συχνότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από γονείς και παιδιά δεν 
διαφοροποιείται ανάµεσα στις δυο οµάδες. ∆ιακρίνεται µόνο µια τάση των 
Π.Α. να προτιµούν περισσότερο τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ οι 
Μ.Π.Α. ασχολούνται συνήθως µε παιχνίδια ή ζωγραφική. Θα ήταν πάντως 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περαιτέρω διερεύνηση αυτής της τάσης και η 
διακρίβωση της σχέσης των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων που 
επιλέγουν συχνότερα τα παιδιά µε την απόκτηση αναγνωστικών εµπειριών. 
Με δεδοµένη µάλιστα την ολοένα και αυξανόµενη χρήση του Η/Υ, η εξέταση 
του ρόλου που διαδραµατίζει στο γραµµατισµό των παιδιών δεν µπορεί να 
αγνοηθεί σε µελλοντικές µελέτες.  



          Κατ� ανάλογο τρόπο αναµέναµε οι συνήθειες παρακολούθησης 
τηλεόρασης να αποτελούν διαφοροποιητικό παράγοντα των δυο οµάδων και 
να ασκούν επίδραση στη γνωριµία των παιδιών µε το γραπτό λόγο. Μολονότι 
οι απόψεις ποικίλουν, φαίνεται ότι η συµβολή της τηλεόρασης στο ζήτηµα 
αυτό, είναι γενικά παραδεκτή υπό ορισµένες προϋποθέσεις. (Γιαννικοπούλου 
Α., 1998, σσ.146-148). Όπως φαίνεται όµως από την ανάλυση των δεδοµένων 
µας, οι συνήθειες παρακολούθησης τηλεόρασης γονέων και παιδιών των δυο 
οµάδων, είναι παρόµοιες.  
          Συµπερασµατικά, το µορφωτικό περιβάλλον και ο τρόπος ψυχαγωγίας 
της οικογένειας, όπως σκιαγραφήθηκε στην παρούσα µελέτη, δε φαίνεται να 
διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα τις δυο οµάδες και εποµένως δεν 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στους παράγοντες που είναι πιθανό να συντελούν 
στην πρώιµη ανάγνωση.  
 
 

6.2.5. Οι στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς για την εξοικείωση των 
παιδιών µε το  
          γραπτό λόγο  
 
          Έχοντας υπόψη µας πως πέρα από παράγοντες όπως το µορφωτικό 
περιβάλλον και το κοινωνικοµορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, οι 
φιλοδοξίες, οι αναγνωστικές συνήθειες και οι αντιλήψεις των γονέων για την 
ανάγνωση, διαπιστώνεται συχνά ότι σηµαντικό ρόλο στην ανάδυση του 
γραµµατισµού κατέχει ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς οργανώνουν τις 
κατάλληλες δραστηριότητες (Heath S.B., 1986, Τάφα Ε., 2001), επιχειρήσαµε 
να διερευνήσουµε τη σηµασία ορισµένων πρακτικών των γονέων που 
εξοικειώνουν τα παιδιά µε το γραπτό λόγο και την αναγνωστική δεξιότητα 
ειδικότερα. Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων επιβεβαιώνει τις 
προηγούµενες διαπιστώσεις, καθώς το γενικό συµπέρασµα που συνάγεται 
συνηγορεί στην άποψη ότι οι πρακτικές των γονέων συνιστούν ουσιαστικό 
παράγοντα πρώιµης κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας.  
          Αναλυτικότερα, όπως φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων, οι 
γονείς των Π.Α. συνηθίζουν να παίζουν µε το παιδί τους γλωσσικά παιχνίδια 
(π.χ. αναγνώριση κάποιου γράµµατος σε διαφορετικές λέξεις, αναγνώριση 
γράµµατος µε το οποίο αρχίζει ή τελειώνει κάποια λέξη κ.τ.λ.) και 
τραγουδούν συχνά  µαζί του ρυθµικά παιχνιδόλεξα ή λαχνίσµατα. Εµπλέκουν 
δε τα παιδιά τους σε δραστηριότητες αυτού του είδους, συχνότερα απ� ότι οι 
γονείς των Μ.Π.Α.  



          Από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι τα 
ρυθµικά ποιηµατάκια που οµοιοκαταληκτούν, τα τραγούδια, τα δίστιχα κ.τ.λ. 
αποτελούν συχνά δοκιµασίες ελέγχου ή χρησιµοποιούνται ως άσκηση της 
φωνολογικής συνείδησης, καθώς συνδέονται συχνά µ� αυτήν. (Goswami U., 
& Bryant P.E., 1990, Παπούλια � Τζελέπη Π., 1997). Από πολλούς µελετητές 
δε, έχει επισηµανθεί η σχέση και η προγνωστική αξία της φωνολογικής 
συνείδησης γενικά και της αναγνώρισης της οµοιοκαταληξίας ειδικότερα, µε 
την εκµάθηση της ανάγνωσης. (Adams M.J., 1998, Cunningham A., 1990, 
Stainthorp R., & Hughes D., 1998, Bryant P.E., et al, 1989, Bryant P.E., et al, 
1990, Bryant P.E., 1998). Πέρα από τη συγκεκριµένη συνεισφορά τους, τα 
γλωσσικά παιχνίδια παρέχουν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν και να 
αγαπήσουν τη γλώσσα µε τρόπο δηµιουργικό και ευχάριστο. (Γιαννικοπούλου 
Α., 1998 σσ.121-122). Στη µελέτη της Weinberger (1998), οι ίδιοι οι γονείς 
διαπίστωσαν πως η εξοικείωση των παιδιών µε ρυθµικά τραγούδια που τους 
τραγουδούσαν συχνά, αρχίζοντας από πολύ µικρή ηλικία, λειτούργησε θετικά 
στη µύησή τους στο γραπτό λόγο.   
          Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι 
συγκεκριµένες δραστηριότητες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα γλωσσικής 
ανάπτυξης, που διευκολύνει τη µετέπειτα εξοικείωση µε το γραπτό λόγο και 
την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Εποµένως, είναι δυνατόν η 
συχνότερη εµπλοκή των Π.Α. µε παρόµοιες δραστηριότητες, που 
διαπιστώθηκε στην παρούσα µελέτη, να επέδρασε θετικά και να προώθησε 
την εκµάθηση της ανάγνωσης.  
          Έχει ήδη αναφερθεί το αυξηµένο ενδιαφέρον των Π.Α. για το γραπτό 
λόγο του περιβάλλοντός τους και οι συχνές απόπειρές τους να τον 
αποκρυπτογραφήσουν. Σε συµπληρωµατική σχέση µε το συµπέρασµα αυτό 
φαίνεται να βρίσκεται το εύρηµα ότι οι γονείς των Π.Α. παρότρυναν 
συχνότερα τα παιδιά τους να διαβάσουν λέξεις ή να αναγνωρίσουν γράµµατα 
σε επιγραφές καταστηµάτων, τίτλους εντύπων, λογότυπους προϊόντων κ.τ.λ. 
Ο Harste και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν σύµφωνα µε την Ε. Τάφα 
(2001) ότι η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης του περιβάλλοντος 
έντυπου λόγου εξαρτάται, εκτός από τη συχνότητα των εµπειριών που 
προσφέρονται στα παιδιά και από τη συστηµατική υποστήριξη κάποιου 
ενήλικου. Εφόσον οι ενήλικοι τα ενθαρρύνουν και στέφουν την προσοχή τους 
σ� αυτόν τους παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην προσπάθεια 
κατανόησης των λειτουργιών του γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό 
αρχίζουν να αναζητούν το νόηµα που εµπεριέχει. (Κοntos S., 1986). 
Καθοδηγούµενα αρχικά από τους γονείς τους αναγνωρίζουν λέξεις ή φράσεις 



και στη συνέχεια χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για να φτιάξουν λέξεις µε 
τους ήχους που ήδη γνωρίζουν. (Ντολιοπούλου Ε., 1999, σ.100). Εξάλλου, 
µέσα από τις συγκεκριµένες, όπως και µέσα από άλλες παρόµοιες 
δραστηριότητες, τις οποίες οι ενήλικοι είτε παρακινούν είτε πραγµατοποιούν 
από κοινού µε το παιδί, του παρέχουν ένα προσωρινό πλαίσιο στήριξης και 
διευκολύνουν τη µετάβασή του στα επόµενα στάδια της ανάπτυξής του, όπου 
µπορεί να εργαστεί πλέον αυτόνοµα. (Ματσαγγούρας Η., 1998, 
Ντολιοπούλου Ε., 1999, Siegel R., 1998, Vygotsky L., 1997).  
          Για την ανάγνωση ιστοριών από τους γονείς γίνεται συχνά λόγος σε 
σχετικές µελέτες και διαπιστώνεται ότι οι απόψεις συγκλίνουν στο θετικό 
ρόλο που διαδραµατίζουν στην κατάκτηση του γραµµατισµού (Anbar A., 
1986, Βάµβουκας Μ., 1991β, Anderson R.C., et.al., 1994, Clark M., 1976, 
Crain-Thoreson C., & Dale P., 1992, Ellis D.W., 1975, Durkin D., 1966, 
Campbell R., 1995, Γιαννικοπούλου Α., 1998, Stickland D.S., & Taylor D., 
1989, Weinberger J., 1998), καθώς διευκολύνουν την εξοικείωση των παιδιών 
µε το γραπτό λόγο και τις λειτουργίες του και συµβάλλουν ταυτόχρονα στην 
κατανόηση πολλών από τις συµβάσεις του. (Τάφα Ε., 2001).  
          Στη συγκεκριµένη µελέτη διαπιστώσαµε ότι η συχνότητα ανάγνωσης 
ιστοριών από τους γονείς ή άλλο µέλος της οικογένειας, δεν διαφέρει 
ανάµεσα στις δυο οµάδες. Όλοι οι γονείς συνήθιζαν να διαβάζουν συχνά στα 
παιδιά τους, συµπέρασµα που δεν συµφωνεί µε διαπιστώσεις ανάλογων 
ερευνών, οι οποίες προσπαθούν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του 
οικογενειακού περιβάλλοντος των Π.Α. Έχει βρεθεί ότι η συχνότητα 
ανάγνωσης ιστοριών στα παιδιά που διάβαζαν από την προσχολική ηλικία, 
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Η  Durkin (1966) αναφέρει ότι οι γονείς των 
Π.Α. τους διάβαζαν συχνότερα ιστορίες κατά την προσχολική ηλικία, ενώ η 
Thomas (1981) συµπέρανε ότι στο σύνολό τους οι Π.Α. είχαν ανάλογες 
ευκαιρίες τακτικά έναντι µόνο του 18% των Μ.Π.Α. Η ανάγνωση ιστοριών 
σχετίζεται επίσης, όπως έχει διαπιστώσει ο Wells G. (1985, σ.246), µε το 
µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, αλλά και το µε µορφωτικό επίπεδο και των 
δυο γονέων µαζί. Στη µελέτη µας διαπιστώσαµε ότι οι δυο οµάδες διαφέρουν 
ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, όχι όµως και στη συχνότητα 
πραγµατοποίησης της δραστηριότητας αυτής. 
          Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι πρακτικές των γονέων 
διαφοροποιούνται µόνο ως προς την ηλικία, στην οποία βρισκόταν τα παιδιά 
τους όταν άρχισαν τη δραστηριότητα αυτή. Οι γονείς των Π.Α. άρχισαν να 
τους διαβάζουν ιστορίες νωρίτερα, όταν τα παιδιά βρισκόταν στην ηλικία των 
1-2 ετών. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Briggs C., & Elkind D., 



(1977). Ο διαφοροποιητικός παράγοντας πάντως δε φαίνεται να είναι ούτε η 
συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών, ούτε οι πρακτικές που χρησιµοποιούν οι 
γονείς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αυτής. Όπως φαίνεται από την 
ανάλυση των δεδοµένων µας, η συζήτηση που ακολουθεί γύρω από το νόηµα 
της ιστορίας και το νόηµα κάποιων λέξεων που συναντώνται για πρώτη φορά, 
εµφανίζει την ίδια περίπου συχνότητα και στις δυο οµάδες, γεγονός που 
συνδυαζόµενο µε τα προηγούµενα ευρήµατα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα η 
δραστηριότητα αυτή να ασκεί σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη κατάκτηση της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Τα ευρήµατά µας µάς προκαλούν έκπληξη αν 
λάβουµε υπόψη µας ότι εκτός από το χρόνο έναρξης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων και η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών αποτελεί 
προϋπόθεση της αποτελεσµατικότητάς τους (Γιαννικοπούλου Α, 1998, σ.106, 
Τάφα Ε., 2001, σ.101, Anderson R.C., et.al., 1994), ότι αν απουσιάζει ο 
σχολιασµός που προηγείται, παρεµβάλλεται ή έπεται η ανάγνωση ιστοριών 
δεν επιφέρει τα οφέλη που θα µπορούσε (Γιαννικοπούλου Α., 1998, σ.108) 
αλλά και ότι πολύ µεγαλύτερο ήταν συνήθως το ποσοστό των Π.Α. που 
αναφέρουν σχετικές έρευνες ότι συνήθιζαν να παρακινούν συζητήσεις γύρω 
απ� τα γράµµατα, τις λέξεις ή το νόηµα της ιστορίας (Thomas K.F., 1981).  
          Έκπληξη επίσης, µε βάση τα διαθέσιµα  βιβλιογραφικά δεδοµένα, 
προκαλεί και η διαπίστωσή µας ότι οι γονείς των Π.Α. συνήθιζαν να δείχνουν 
µε το δάχτυλο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σπανιότερα από τους γονείς 
των παιδιών που έµαθαν να διαβάζουν αργότερα. Η ενέργεια αυτή θα ήταν 
αναµενόµενο, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδοµένα, να 
συµβάλλει στη συνειδητοποίηση ότι διαβάζονται τα γράµµατα κι όχι οι 
εικόνες (Stickland D.S., & Taylor D., 1989, σ.40), να επικεντρώνει την 
προσοχή των παιδιών στα γράµµατα και τις λέξεις, σε συµβάσεις όπως η φορά 
της ανάγνωσης (Campbell R., 1995, σ.143) και να συντελεί στην κατανόηση 
της αντιστοιχίας γραπτού και προφορικού λόγου (Γιαννικοπούλου Α., 1998), 
ευνοώντας µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας.  
          Ανακεφαλαιώνοντας, συµπεραίνουµε ότι η ανάγνωση ιστοριών από 
τους γονείς δε φαίνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση να εντάσσεται στους 
παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούν τις δυο οµάδες και παρέχουν ενδείξεις 
για τη συµβολή τους στην πρώιµη κατάκτηση της ανάγνωσης. Το ζήτηµα 
αυτό θα µπορούσε πάντως να διερευνηθεί περισσότερο µελλοντικά καθώς 
είναι γνωστό ότι µια σειρά άλλων παραγόντων είναι δυνατόν να καθορίζουν 
την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Ανάµεσά τους 
αναφέρονται το είδος των ιστοριών που διαβάζονται, η στάση του ενήλικου 
κατά την ανάγνωση, ο στόχος και το εσωτερικό κίνητρο του αναγνώστη και 



του ακροατή και γενικά η έκταση και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ενήλικου και παιδιού. (Γιαννικοπούλου Α., 1998). Τα παραπάνω στοιχεία 
είναι δυνατόν να ευθύνονται για την απουσία ουσιαστικής επιρροής της 
δραστηριότητας ανάγνωσης ιστοριών στην πρώιµη ανάγνωση, η οποία 
διαπιστώθηκε στην έρευνα αυτή. 
          ∆ιαφορετική διαγράφεται η εικόνα στο θέµα τού ποιος είχε συνήθως 
την πρωτοβουλία για αναγνωστικές δραστηριότητες, όταν τα παιδιά 
βρισκόταν στην προσχολική ηλικία. Οι Π.Α. ήταν αυτοί που κατά κανόνα 
υποκινούσαν την ενασχόλησή τους µε σχετικές δραστηριότητες, ενώ κατά 
δεύτερο λόγο η πρωτοβουλία ανήκε στους γονείς. Αντίθετα οι Μ.Π.Α. 
εµπλέκονταν σε ανάλογες δραστηριότητες µε πρωτοβουλία κυρίως των 
γονέων, ενώ σπανιότερα τις επιδίωκαν οι ίδιοι. Η διαπίστωση αυτή 
ολοκληρώνει την εικόνα που έχει ως τώρα σχηµατιστεί από άλλα ευρήµατα 
αυτής της έρευνας, τα οποία αναφέρονται στη διάθεση των Π.Α. για παιχνίδια 
που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο, τη συχνότερη ανάγνωση ιστοριών και τη 
µεγαλύτερη συµµετοχή τους σε καθηµερινές δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε το γραµµατισµό, το πρώιµο ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση κ.τ.λ. 
Υποβάλλει δε την πιθανότητα η προσχολική βοήθεια που τους παρείχαν 
συχνότερα οι γονείς τους να υποκινούνταν σε µεγάλο βαθµό από την 
περιέργεια, το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις που υπέβαλλαν τα ίδια τα παιδιά 
για το γραπτό λόγο. Η D.Durkin (1966) και η K.F.Thomas (1981), στις 
σχετικές µελέτες τους, κατάληξαν στο ίδιο συµπέρασµα. Οι γονείς µάλιστα 
στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογων ερευνών δηλώνουν ότι δεν δίδαξαν 
στα παιδιά τους ανάγνωση άµεσα και σκόπιµα, παραδέχονται όµως ότι τους 
παρείχαν υποστήριξη στη γνωριµία τους µε το γραπτό λόγο. (Anbar A., 1986, 
Durkin D., 1966,  Thomas K.F., 1981).  
          Το γεγονός ότι στην µελέτη αυτή οι γονείς των Π.Α. παραδέχονται µε 
µεγαλύτερη συχνότητα από τους υπόλοιπους ότι έµαθαν στο παιδί τους να 
αναγνωρίζει συλλαβές, λέξεις ή προτάσεις, συνδυαζόµενο µε τη θετική τους 
άποψη για την παροχή προσχολικής βοήθειας για τη µάθηση της ανάγνωσης, 
ιδιαίτερα όταν το επιδιώκει το ίδιο το παιδί, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
κατά πάσα πιθανότητα, µεγάλο µέρος της προόδου των Π.Α. στη γνωριµία 
τους µε το γραπτό λόγο οφείλεται στις κατάλληλες στρατηγικές των γονέων. 
∆ιερωτόµαστε βέβαια κατά πόσο η προσχολική αυτή βοήθεια µπορεί να 
θεωρηθεί συστηµατική και άµεση. Την απάντηση σ� ένα τέτοιο ερώτηµα θα 
µπορούσε να δώσει µελλοντική έρευνα που θα επικεντρωθεί στο είδος των 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται και τον τρόπο προσέγγισης των 
στοιχείων του γραπτού λόγου, που υιοθετούν οι γονείς. Μια τέτοια µελέτη 



µπορεί να καταλήξει σε λεπτοµερείς απαντήσεις και διαπιστώσεις σχετικά µε 
τη σχέση των στρατηγικών των γονέων µε την πρώιµη ανάγνωση, 
χρησιµοποιώντας διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία, όπως η συστηµατική 
παρατήρηση και η ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων. Γεγονός είναι πάντως ότι η 
συγκεκριµένη τακτική των γονέων φαίνεται, στην περίπτωσή µας, να 
διαφοροποιεί σηµαντικά τις δυο οµάδες.  
          Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι στη γνωριµία µε το γραπτό λόγο, οι 
περισσότεροι γονείς και των δυο οµάδων ασχολήθηκαν µε τα γράµµατα κι 
αυτό µπορεί εν µέρει να ερµηνεύσει, σε συνδυασµό µε τις επιδράσεις του 
Νηπιαγωγείου, την καλύτερη επίδοση όλων των υποκειµένων στις δοκιµασίες 
που αφορούν τη µορφή του γραπτού λόγου. Όπως φαίνεται από την ανάλυση 
των δεδοµένων, όλοι ασχολήθηκαν στον ίδιο περίπου βαθµό µε την 
εξοικείωση των παιδιών µε τα γράµµατα, ενώ συχνότερα συµπεριλάµβαναν 
συλλαβές και λέξεις στις σχετικές δραστηριότητές τους οι γονείς των Π.Α. Οι 
γονείς των Μ.Π.Α. δε, δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε προτάσεις.  
          Καµιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε στο χρόνο έναρξης των 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Όλα τα παιδιά βρισκόταν στην ηλικία των 
4-5 ετών, όταν άρχισαν να εξοικειώνονται  µε τη βοήθεια των γονέων τους µε 
στοιχεία ανάγνωσης και γραφής.  
          Γενικά, φαίνεται ότι η µελέτη αυτή επιβεβαιώνει την ύπαρξη πολλών 
χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος που προωθούν τον 
αλφαβητισµό των παιδιών προσχολικής ηλικίας, χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται συχνά ως ερευνητικά ευρήµατα µακρόχρονων εθνογραφικών ή 
άλλων µελετών. Τα κυριότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία 
κατέγραψε η Weinberger ύστερα από την αναδροµή σε σχετικές έρευνες, 
αναφέρονται από την Τάφα Ε., (2001 σ.86) και τη Γιαννικοπούλου Α., (1998, 
σ.86). Μεταξύ άλλων σηµειώνονται:  

��Το αναγνωστικό πρότυπο που προσφέρεται από τους γονείς 
��Η συχνή ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά από τη βρεφική τους ηλικία 
��Η γονεϊκή ενθάρρυνση σε κάθε θέµα που σχετίζεται µε τον 
αλφαβητισµό 

��Το ενδιαφέρον και οι θετικές προσδοκίες των γονέων για την σχολική 
επίδοση των παιδιών τους          

��Η συµµετοχή των γονέων σε δραστηριότητες γραµµατισµού µαζί µε τα 
παιδιά, όπως γλωσσικά παιχνίδια, παιχνιδόλεξα κ.τ.λ. 

��Η εκµετάλλευση αναγνωστικών ευκαιριών έξω απ� το σπίτι όπως π.χ. 
παρότρυνση για παρατήρηση και αναγνώριση περιβάλλοντος γραπτού 
λόγου.  



          Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι οι στρατηγικές των γονέων διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο και αποτελούν ένα από τους ουσιαστικότερους παράγοντες 
της πρώιµης ανάγνωσης. Στο συµπέρασµα αυτό έχουν καταλήξει οι 
περισσότερες µελέτες του ερευνητικού πεδίου της πρώιµης ανάγνωσης, άλλες 
από τις οποίες εντόπισαν και µελέτησαν συγκεκριµένα τις στρατηγικές αυτές, 
κατατάσσοντάς τις στους βασικούς παράγοντες πρώιµης κατάκτησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας (Giasson J., et al, 1985) κι άλλες διαπίστωσαν 
γενικότερα, πέρα από τη σηµασία της συγκεκριµένης γονεϊκής συµβολής και 
το ρόλο του όλου κλίµατος γραµµατισµού που επικρατούσε στην οικογένεια. 
(Anbar A., 1986, Clark M., 1976, Durkin D., 1966, Stainthorp R., & Hughes 
D., 1999, Thomas K.F., 1981, Tobin A., 1981). Η Durkin (1966) για 
παράδειγµα, διαπίστωσε ότι οι Π.Α. δεν αποτελούν κάποια ξεχωριστή οµάδα. 
Πρόκειται απλώς για παιδιά που πλεονεκτούν των άλλων ως προς τη συµβολή 
του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, το ενδιαφέρον και τις πρακτικές των 
γονέων τους για την πρώιµη µύηση των παιδιών τους στα µυστικά του 
γραπτού λόγου.  
          Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα ερευνητικά δεδοµένα συγκλίνουν στη 
σηµασία των γονεϊκών πρακτικών και προσεγγίσεων. Η διαπίστωση αυτή 
υποστηρίζεται από την κοινωνιογνωστική θεωρία του Vygotsky, που 
αξιολογεί τη βοήθεια των ενηλίκων σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο της 
ζωής του παιδιού ως αποφασιστική για το µετέπειτα ξεδίπλωµα του 
αναπτυξιακού του δυναµικού και τη µετάβασή του στην αυτόνοµη εργασία. 
«Αυτό που το παιδί κάνει σήµερα από κοινού, αύριο θα είναι ικανό να το 
κάνει από µόνο του». (Βυγκότσκι Λ., 1993, σ.295). Εξάλλου είναι γνωστό ότι 
η µάθηση αρχίζει πολύ πριν τη φοίτηση στο σχολείο και ότι µια ποικιλία 
πληροφοριών και δεξιοτήτων έχει κατακτηθεί από την προσχολική ηλικία 
µέσα από τη µίµηση των ενηλίκων ή την καθοδήγησή τους. (Vygotsky L., 
σσ.144-145).   
 
 

6.3. Ανακεφαλαίωση 
 
          Μετά την αναδίφηση της σχετικής µε το ζήτηµα του πρώιµου 
γραµµατισµού βιβλιογραφίας προέκυψε το ερώτηµα: αφού, όπως 
επανειληµµένως έχει διαπιστωθεί ερευνητικά, στις περισσότερες οικογένειες 
παρατηρούνται δραστηριότητες που εξοικειώνουν τα παιδιά µε το γραπτό 
λόγο, κατά τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, ποιοι είναι εκείνοι οι 
παράγοντες που οδηγούν ορισµένα παιδιά στην κατάκτηση της αναγνωστικής 



δεξιότητας από την προσχολική ηλικία; ∆ιερωτηθήκαµε επίσης αν η πρώιµη 
αναγνωστική δεξιότητα συνδέεται µε τη σχολική επίδοση και την επιτυχία 
στην ανάγνωση στο τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού.   
          Η συγκριτική προσέγγιση Π.Α. και Μ.Π.Α. που επιχειρήσαµε, παρείχε 
ενδείξεις ότι ορισµένοι παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάµεσα στις 
δυο οµάδες, είναι πιθανό να συντελούν στην πρώιµη εκµάθηση της 
ανάγνωσης. Ανάµεσα σ� αυτούς συγκαταλέγονται: 
 
Α. Ατοµικά χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι διαθέτουν οι Π.Α. σε µεγαλύτερο 
βαθµό από τους συνοµηλίκους τους, όπως:  

��Η περιέργεια των παιδιών και το αυξηµένο ενδιαφέρον τους για το 
γραπτό λόγο και την ανάγνωση από µια πολύ πρώιµη ηλικία. 

��Η τάση τους να είναι πολύ προσεκτικοί και τακτικοί όταν εργάζονται 
µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται συχνά τελειοµανείς. 

��Η επιµονή, η ανταγωνιστικότητα, η ανεξαρτησία, η ικανότητα 
συγκέντρωσης της προσοχής τους και η καλή µνήµη που διαθέτουν. 

��Το πιο εκτεταµένο λεξιλόγιο και η µεγαλύτερη άνεση στην διατύπωση 
και έκφραση ιδεών. 

��Το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και για 
τον έντυπο λόγο του περιβάλλοντός τους.  

��Οι προτιµήσεις τους για ήσυχα παιχνίδια, γενικά και για όσα 
σχετίζονται µε το γραπτό λόγο, ειδικότερα.  

 
Β. Οικογενειακά χαρακτηριστικά, όπως: 

��Το υψηλότερο κοινωνικο-επαγγελµατικό  επίπεδο της οικογένειάς τους 
και η ανώτερη µόρφωση της µητέρας τους. 

��Οι αναγνωστικές συνήθειες των γονέων τους και οι αντιλήψεις τους για 
τον προσχολικό γραµµατισµό και πιο συγκεκριµένα για την πρώιµη 
κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. 

��Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι γονείς, καθώς επιχειρούν την 
εξοικείωση των παιδιών τους µε το γραπτό λόγο. 

 
          Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι Π.Α. εξακολουθούν να αποδίδουν 
καλύτερα από τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. στην ανάγνωση στο τέλος 
της Α΄ ∆ηµοτικού. Παρουσιάζουν επίσης καλύτερη επίδοση στην 
αναγνωστική κατανόηση, την ορθογραφία, τη γραφή, τη γραπτή έκφραση 
και τα µαθηµατικά.  



          Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στο γενικό συµπέρασµα ότι η 
πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας φαίνεται να ευνοείται 
από το συνδυασµό ατοµικών και οικογενειακών παραγόντων. Το 
συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνει ερευνητικές διαπιστώσεις που αποδίδουν 
την πρώιµη ανάγνωση σε µια συνεργατική σχέση ορισµένων 
χαρακτηριστικών των παιδιών και του είδους και της συχνότητας της 
γονεϊκής βοήθειας σχετικά µε το γραπτό λόγο, που τους παρασχέθηκε κατά 
την προσχολική ηλικία (Tobin A., 1981) ή του υψηλού επιπέδου 
ακαδηµαϊκού προσανατολισµού των γονέων. (Briggs C., & Elkind D., 
1977). Οφείλουµε βέβαια να τονίσουµε ότι ο τρόπος ανάλυσης των 
δεδοµένων µας και τα ευρήµατα της µελέτης αυτής δεν µπορούν να 
υποστηρίξουν την αιτιώδη σχέση των παραγόντων που εντοπίστηκαν µε 
την πρώιµη ανάγνωση. Επισηµαίνουν απλώς την ύπαρξη λειτουργικών 
σχέσεων και παρέχουν ενδείξεις για τους παράγοντες στους οποίους 
µπορεί να αποδοθεί η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας.           
          Ο συνδυασµός ατοµικών και οικογενειακών παραγόντων που 
διαπιστώσαµε ότι είναι πιθανό να ευνοούν την πρώιµη ανάγνωση, 
παραπέµπουν στην ατοµική δράση για την ανάπτυξη και οργάνωση 
γνωστικών σχηµάτων και δεξιοτήτων, που υποστηρίζεται όµως από το 
κοινωνικό περιβάλλον και τους ενήλικους οι οποίοι ενισχύουν, 
καθοδηγούν και προωθούν την ανάπτυξη του παιδιού. (Pontecorvo C., & 
Zucchermaglio C., 1990, σσ.68-69). Ο συνδυασµός δυο παραγόντων: 
παιδιών που είτε έχουν την πρωτοβουλία για αναγνωστικές 
δραστηριότητες, είτε ανταποκρίνονται πρόθυµα σ� αυτές και γονέων που 
αλληλεπιδρούν µε τα παιδιά τους µε τρόπους που ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη του γραµµατισµού, είναι εµφανή στη συγκεκριµένη µελέτη, 
όπως εξάλλου έχει καταγραφεί σε ανάλογες περιστάσεις πρώιµου 
γραµµατισµού. (Γιαννικοπούλου Α., 1998, Miller L., 1996).  
          Καταλήγοντας, διαπιστώνουµε ότι οι βασικές αρχές της θεωρίας του 
κονστρουκτιβισµού που σχετίζονται µε την ανάγνωση φαίνεται να 
βρίσκουν την εφαρµογή τους στη δοµητική πορεία που ακολουθεί το παιδί, 
καθώς εξοικειώνεται µε το γραπτό λόγο από την προσχολική ήδη ηλικία. Η 
ενεργή συµµετοχή του παιδιού στην κατάκτηση της ανάγνωσης και η 
αυτορρυθµιζόµενη πορεία που ακολουθεί, εκµεταλλευόµενο τις 
προσωπικές του εµπειρίες (Cox C., & Zarrillo J., 1993) φαίνεται να 
επαληθεύονται σε πρώτη φάση από τα ευρήµατα αυτής της µελέτης. 
Φυσικά, τα παραπάνω δεν συνιστούν σε καµιά περίπτωση οριστικά 
συµπεράσµατα για την πορεία αυτή, καθώς τέτοια µπορούν να 



διατυπωθούν µόνο µετά από λεπτοµερή παρατήρηση της εξέλιξης της 
αναγνωστικής δεξιότητας. Η συγκεκριµένη µελέτη είναι σε µεγάλο µέρος 
αναδροµική έρευνα και βασίζεται περισσότερο στις αναµνήσεις των 
γονέων, περικλείοντας όλους τους περιορισµούς που συνεπάγεται η 
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων όπου ζητούνται προσωπικά και 
οικογενειακά στοιχεία. Με δεδοµένες τις παραπάνω παραδοχές, µπορεί 
κυρίως να εντοπίσει ενδιαφέροντα στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση και 
να διατυπώσει νέα ερωτήµατα και προβληµατισµούς. 
  
 
7.0. Συµπεράσµατα 
 
          Η µελέτη αυτή κατέγραψε τα ατοµικά και τα οικογενειακά 
χαρακτηριστικά των Π.Α. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιχειρήσαµε, τα παιδιά, από την 
προσχολική ήδη ηλικία, κατέχουν σηµαντικές γνώσεις για το γραπτό λόγο. 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η αναγνωστική δεξιότητα έχει 
κατακτηθεί σε σηµαντικό βαθµό πριν τη συστηµατική διδασκαλία 
ανάγνωσης, έχουν καταγραφεί µια σειρά από παράγοντες, που είναι πιθανό 
να συµβάλλουν στην εµφάνιση του φαινοµένου αυτού. 
          Στην εµπειρική µελέτη µας επιχειρήσαµε τη συγκριτική προσέγγιση 
των χαρακτηριστικών και των παραγόντων αυτών σε δυο επίπεδα: το 
ατοµικό και το οικογενειακό. Όσον αφορά το πρώτο, εξετάσαµε το επίπεδο 
ανάπτυξης και τη φύση της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. και άλλα 
ατοµικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε γνωρίσµατα της 
προσωπικότητάς τους, στη σχολική τους επίδοση, στα ενδιαφέροντα και 
τις συνήθειές τους για το γραπτό λόγο και τις προτιµήσεις τους για τον 
ελεύθερο χρόνο τους.  
          Τα συµπεράσµατα της έρευνας για το πρώτο επίπεδο µπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 
1. Η αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. είναι περισσότερο ανεπτυγµένη 
από των συνοµηλίκων τους Μ.Π.Α. δεν έχει όµως κατακτηθεί επαρκώς 
πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης.  

2. Από τις τρεις αλληλοσχετιζόµενες όψεις της, η γνώση της µορφής, στην 
αρχή της χρονιάς, βρίσκεται σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο από τη 
γνώση των λειτουργιών και των συµβάσεων του γραπτού λόγου, 
επίπεδο µάλιστα που καταδεικνύει την επαρκή κατοχή της. Η 
κατανόηση των λειτουργιών φαίνεται ότι συνιστά δυσκολότερη 



κατάκτηση, ενώ ακόµη πιο απαιτητική εργασία είναι η εξοικείωση µε 
τις συµβάσεις του γραπτού λόγου. Καµιά από αυτές τις δυο δεν είναι 
επαρκώς ανεπτυγµένη πριν τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. Η 
επίδοση των Π.Α. σε όλες τις συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας 
είναι σηµαντικά υψηλότερη από των συνοµηλίκων τους. Η µεγαλύτερη 
διαφορά σηµειώνεται στο επίπεδο κατάκτησης της µορφής, ενώ η 
µικρότερη στη γνώση των συµβάσεων του γραπτού λόγου. 

3. Η αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. καθώς και οι επιµέρους όψεις της 
(γνώση µορφής, λειτουργιών και συµβάσεων του γραπτού λόγου) έχουν 
αναπτυχθεί επαρκώς στο τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού, µετά τη συστηµατική 
διδασκαλία ανάγνωσης. Αντίθετα οι Μ.Π.Α. κατέχουν µόνο τη µορφή 
του γραπτού λόγου, ενώ το επίπεδο ανάπτυξης της συνολικής 
αναγνωστικής δεξιότητας και των άλλων δυο συνιστωσών της είναι 
σηµαντικά χαµηλότερο. Η αναγνωστική τους δεξιότητα συνολικά δεν 
έχει αναπτυχθεί επαρκώς, αν και βρίσκεται σε σηµαντικά ανώτερα 
επίπεδα απ� ότι στην αρχή της χρονιάς.  

4. Η υπεροχή των Π.Α. διατηρείται ως το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού, σε 
όλες τις δοκιµασίες, η µεγαλύτερη όµως διαφορά µεταξύ των δυο 
οµάδων, στο τέλος του χρόνου, παρατηρείται στην κατάκτηση των 
συµβάσεων, ενώ η µικρότερη στη γνώση της µορφής του γραπτού 
λόγου. Οι Π.Α. ως οµάδα παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιογένεια στις 
επιδόσεις τους σε όλες τις δοκιµασίες, µετά τη διδασκαλία ανάγνωσης.  

5. Η αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α., καθώς και οι γνώσεις τους για τη 
µορφή και τις λειτουργίες του γραπτού λόγου, βελτιώνονται σε 
µικρότερο βαθµό από ότι οι αντίστοιχες δεξιότητες των συνοµηλίκων 
τους, Μ.Π.Α., στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι τελευταίοι 
µάλιστα σηµειώνουν τη µεγαλύτερη πρόοδο στη γνωριµία τους µε τα 
γράµµατα και τις λέξεις και τη µικρότερη στη συνειδητοποίηση των 
συµβάσεων του γραπτού λόγου. Μοναδική εξαίρεση, όπου σηµειώνουν 
µεγαλύτερη πρόοδο οι Π.Α. (αν και δεν είναι σηµαντική), αποτελεί η 
κατάκτηση των συµβάσεων του γραπτού λόγου. 

6. Το επίπεδο ανάπτυξης των τριών συνιστωσών της αναγνωστικής 
δεξιότητας των Π.Α. διαφοροποιείται σηµαντικά τόσο πριν όσο και 
µετά τη συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης. Η µέση επίδοσή τους 
στις δοκιµασίες που αναφέρονται στη µορφή του γραπτού λόγου είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερη από την επίδοση στις δοκιµασίες που αφορούν 
τις άλλες δυο όψεις. Οι λειτουργίες δε, έχουν κατακτηθεί σε 
µεγαλύτερο βαθµό από τις συµβάσεις του γραπτού λόγου. Η ιεραρχική 



αυτή δοµή διατηρείται ως το τέλος του σχολικού έτους, µολονότι 
σηµειώνεται µικρότερη πρόοδος στη γνώση της µορφής και 
µεγαλύτερη στη συνειδητοποίηση των συµβάσεων της γραπτής 
γλώσσας.  

7. Οι Π.Α., ως οµάδα, αποδίδουν καλύτερα από τους συνοµηλίκους τους 
Μ.Π.Α.  στην ανάγνωση, την αναγνωστική κατανόηση, την 
ορθογραφία, τη γραφή, τη γραπτή έκφραση και τα µαθηµατικά, στο 
τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού. Αν και η επίδοσή τους κινείται σε υψηλά 
επίπεδα σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, η γραπτή έκφραση και η 
γραφή συνιστούν γι� αυτούς τις πιο απαιτητικές δραστηριότητες, ενώ η 
ανάγνωση την ευκολότερη. ∆ιαθέτουν πιο εκτεταµένο λεξιλόγιο από 
τους συνοµηλίκους τους, µεγαλύτερη ικανότητα στη διατύπωση και 
έκφραση ιδεών, ενώ δεν δυσκολεύονται καθόλου στην κατάκτηση της 
γραφής. 

8. Οι Π.Α. χαρακτηρίζονται από γονείς και δασκάλους πιο περίεργοι από 
τους συνοµηλίκους τους, καθώς το ενδιαφέρον τους κινητοποιείται 
ευκολότερα και υποβάλλουν συχνά ερωτήσεις, αλλά και τελειοµανείς 
στις εργασίες µε τις οποίες καταπιάνονται. Επιπλέον, θεωρούνται από 
τους δασκάλους τους περισσότερο ανταγωνιστικοί, επίµονοι, και 
ανεξάρτητοι. Συγκεντρώνονται περισσότερο όταν εργάζονται, έχουν 
καλύτερη µνήµη και συνήθως είναι πιο αγχώδεις από τους Μ.Π.Α., 
επιδεικνύουν δε µεγαλύτερο βαθµό ανησυχίας, χωρίς όµως να 
ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά όρια.  

9. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για το γραπτό λόγο είναι µεγαλύτερο 
από των συνοµηλίκων τους. Ασχολούνται συχνότερα µε βιβλία, µε δική 
τους πρωτοβουλία, ενώ απολαµβάνουν περισσότερο την ανάγνωση 
εξωσχολικών βιβλίων. Πριν φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
επιχειρούν συχνότερα από τα υπόλοιπα παιδιά να 
αποκρυπτογραφήσουν τον έντυπο λόγο του περιβάλλοντός τους. 
Συµµετέχουν  επίσης συχνότερα σε καθηµερινές δραστηριότητες της 
οικογένειας, που εµπλέκουν την ανάγνωση και τη γραφή. Εκδηλώνουν 
το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση νωρίτερα από τους 
συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. και µάλιστα πριν καν φοιτήσουν στο 
Νηπιαγωγείο. Ασχολούνται µε τη γραφή από την προσχολική ηλικία 
και προτιµούν να γράφουν το όνοµά τους και κεφαλαία γράµµατα. 
Γράφουν όµως και λέξεις και απλές προτάσεις µε µεγαλύτερη 
συχνότητα από ότι τα παιδιά που κατακτούν αργότερα την 
αναγνωστική δεξιότητα.   



10. Στις πρώτες προτιµήσεις των Π.Α. κατατάσσονται γενικά τα ήσυχα 
παιχνίδια. Προτιµούν τα παιχνίδια που συµπεριλαµβάνουν 
δραστηριότητες γραµµατισµού, ενώ τελευταία στις προτιµήσεις τους 
έρχονται όσα παίζονται σε εξωτερικούς χώρους και απαιτούν έντονη 
φυσική δραστηριότητα. Τα παιχνίδια µάλιστα αυτά αποτελούν την 
πρώτη προτίµηση των Μ.Π.Α. Οι επιλογές των δραστηριοτήτων του 
ελεύθερου χρόνου τους δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από των 
συνοµηλίκων τους, εκτός από τη µεγαλύτερη κλίση τους στα βιβλία, τα 
οποία συµπεριλαµβάνουν συχνότερα στις καθηµερινές τους 
ενασχολήσεις. Τέλος, η µόνη διαφοροποίηση, ως προς το είδος των 
βιβλίων που προτιµούν, περιορίζεται στα βιβλία εγκυκλοπαιδικών 
γνώσεων, τα οποία, αν και κατατάσσονται τελευταία στις προτιµήσεις 
και των δυο οµάδων, επιλέγονται συχνότερα από τους Π.Α. 

        
          Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάζοντας τα οικογενειακά χαρακτηριστικά των 
Π.Α., καταλήξαµε σε ορισµένες διαπιστώσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά και το µορφωτικό περιβάλλον της οικογένειας, αλλά και τις 
αναγνωστικές συνήθειες και τις αντιλήψεις των γονέων για την ανάγνωση, το 
επίπεδο φιλοδοξίας τους και τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν στην 
προσπάθειά τους να γνωρίσουν τα παιδιά τους το γραπτό λόγο. Τα 
συµπεράσµατα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: 
 
11. Οι Π.Α. προέρχονται κυρίως από οικογένειες ανώτερου και µεσαίου 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και διαφέρουν από τους συνοµηλίκους 
τους Μ.Π.Α. που ανήκουν κατά µέσο όρο σε µεσαία στρώµατα. Οι 
µητέρες τους διαθέτουν ανώτερη µόρφωση από τις µητέρες των 
υπόλοιπων υποκειµένων. Στο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους δε, 
διακρίνεται µια τάση να έχουν ολοκληρώσει ανώτερο επίπεδο σπουδών 
από τους υπόλοιπους, καθώς οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι ανώτατης 
σχολής. Ως προς τη σειρά γέννησης, το µέγεθος της οικογένειας και την 
επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 
ανάµεσα στις δυο οµάδες. 

12. Οι αναγνωστικές συνήθειες των γονέων των δυο οµάδων και οι 
αντιλήψεις τους για την προσχολική παροχή βοήθειας για τη γνωριµία 
των παιδιών τους µε το γραπτό λόγο, διαφέρουν. Οι γονείς των Π.Α. 
διαβάζουν συχνότερα και απολαµβάνουν το διάβασµα περισσότερο. 
Πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να κατακτούν την αναγνωστική 
δεξιότητα από την προσχολική ηλικία και ότι οι ίδιοι οφείλουν να 



συµβάλλουν σ� αυτό, ιδιαίτερα αν το ίδιο το παιδί εκδηλώσει ανάλογη 
επιθυµία. Θεωρούν δε, ότι  το ενδιαφέρον και η περιέργεια του παιδιού 
για το γραπτό λόγο και η ενασχόλησή του µε βιβλία από νωρίς είναι οι 
καθοριστικότεροι από τους παράγοντες που προωθούν την πρώιµη 
ανάγνωση. Πιστεύουν, τέλος, λιγότερο από τους γονείς των Μ.Π.Α. στη 
σηµασία της επιρροής µεγαλύτερων αδερφών.  

13. Το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων για τα παιδιά τους δεν 
διαφοροποιείται ανάµεσα στις δυο οµάδες και δεν συγκαταλέγεται 
στους πιθανούς παράγοντες που προωθούν την πρώιµη ανάγνωση. 
∆ιαπιστώνεται µόνο ότι οι γονείς των Π.Α. αποδίδουν µεγαλύτερη 
βαρύτητα στην προσχολική εκπαίδευση από τους υπόλοιπους, 
θεωρώντας την ισότιµη µε τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες, 
καθώς και στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του Νηπιαγωγείου. 

14. Το µορφωτικό επίπεδο και ο τρόπος ψυχαγωγίας της οικογένειας δεν 
αποτελεί σε γενικές γραµµές παράγοντα που διαφοροποιεί τις δυο 
οµάδες. ∆ιαφορές παρατηρήθηκαν όµως στη συχνότητα αγοράς 
βιβλίων για τα παιδιά (οι γονείς των Π.Α. τούς αγοράζουν βιβλία 
συχνότερα) και στη συχνότητα επιλογής βιβλίων εγκυκλοπαιδικών 
γνώσεων, τα οποία, αν και δεν βρίσκονται ανάµεσα στις πρώτες 
προτιµήσεις τους, επιλέγονται συχνότερα από τους γονείς των Π.Α. 

15. Οι στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς προκειµένου να συµβάλλουν 
στην εξοικείωση των παιδιών τους µε το γραπτό λόγο 
διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στις δυο οµάδες, γεγονός που 
υπαγορεύει το συµπέρασµα ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Όπως 
διαπιστώθηκε από την ανάλυση των δεδοµένων, στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι γονείς των Π.Α. ακολουθούν  σε συχνότερη βάση από 
τους γονείς των Μ.Π.Α. πρακτικές που διευκολύνουν την 
αποκρυπτογράφηση του γραπτού λόγου. Αναλυτικότερα, παίζουν 
συχνότερα γλωσσικά παιχνίδια µε τα παιδιά τους και τραγουδούν µαζί 
τους ρυθµικά παιχνιδόλεξα και λαχνίσµατα. Τα παροτρύνουν επίσης 
πιο συχνά να ασχοληθούν µε τον έντυπο λόγο του  περιβάλλοντός τους. 
Αρχίζουν την ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά τους, νωρίτερα. 
Υποστηρίζουν ότι διδάσκουν στοιχεία ανάγνωσης στο παιδί τους, 
µαθαίνοντάς το να διαβάζει κυρίως γράµµατα και λέξεις, αλλά και 
συλλαβές και απλές προτάσεις. Ασχολούνται περισσότερο από τους 
γονείς των Μ.Π.Α. µε λέξεις, απλές προτάσεις και συλλαβές, ενώ η 
ενασχόληση των δυο οµάδων µε τα γράµµατα είναι η ίδια. Η 



πρωτοβουλία για την ενασχόληση µε δραστηριότητες γραµµατισµού 
ανήκει κατά κανόνα στο παιδί και σπανιότερα στους ίδιους. 

16. Η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας φαίνεται ότι 
ευνοείται από την ύπαρξη ενός συνδυασµού ατοµικών 
χαρακτηριστικών του παιδιού και του είδους της υποστήριξης που 
παρέχεται από τους γονείς στη γνωριµία του µε το γραπτό λόγο, κατά 
την προσχολική ηλικία. Σηµαντική φαίνεται να είναι και η συνδροµή 
του αναγνωστικού προτύπου που προσφέρουν οι γονείς αλλά και των 
αντιλήψεών τους για τον προσχολικό γραµµατισµό. Γενικά, θα 
µπορούσαµε να υποστηρίξουµε την άποψη ότι η πρώιµη ανάγνωση 
προωθείται από το συνδυασµό ορισµένων ατοµικών χαρακτηριστικών 
των παιδιών και ευνοϊκού οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 
 
8.0. Περιορισµοί της έρευνας 
 
          Τα συµπεράσµατα της έρευνας υπόκεινται σε ορισµένους περιορισµούς 
οι οποίοι οφείλονται, είτε στο σχεδιασµό της ερευνητικής διαδικασίας, είτε 
στον τρόπο επιλογής του δείγµατος ή στα όργανα συλλογής των δεδοµένων. 
Πιο συγκεκριµένα: 
1. Η έρευνα αποτελεί επισκόπηση πεδίου στο χώρο των Π.Α. και 
υπακούει στις δυνατότητες και τη λογική των περιορισµών που ισχύουν 
για το είδος αυτό των ερευνών. (Βάµβουκας Μ., 1991α, σσ.84-85).  

2. Με δεδοµένο ότι το δείγµα δεν επιλέχθηκε µε τυχαίο τρόπο και δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, αλλά περιστασιακό, τα 
συµπεράσµατα δεν µπορούν να γενικευθούν παρά µόνο σε πληθυσµούς 
που παρουσιάζουν όµοια χαρακτηριστικά, όπως το συγκεκριµένο 
ηλικιακό εύρος, τον αστικό τόπο προέλευσης και την παρακολούθηση 
Νηπιαγωγείου.  

3. Η εξίσωση των υποκειµένων ένα προς ένα, προκειµένου να 
συγκροτηθούν οι δυο οµάδες, πειραµατική και ελέγχου, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί αυστηρή, δεδοµένου ότι χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η 
νοηµοσύνη, δεν ελέγχθηκαν µε βάση τις επιδόσεις σε κάποιο έγκυρο 
τεστ, αλλά περιοριστήκαµε, λόγω έλλειψης χρόνου, στον έλεγχό τους 
βασιζόµενοι µόνο στην εκτίµηση των δασκάλων. Αδύνατος στάθηκε 
επίσης ο έλεγχος της διδασκαλίας σχετικών µε το θέµα µας δεξιοτήτων 
στο Νηπιαγωγείο, µε αποτέλεσµα να αδυνατούµε να γνωρίζουµε την 
οµοιοµορφία ή όχι των επιδράσεων που έχουν δεχθεί τα υποκείµενα - 



τα οποία προέρχονται από πολλά Νηπιαγωγεία - από την πιλοτική 
εφαρµογή του Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδής για τη Γλώσσα στην 
Προδηµοτική Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά πριν τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Με βάση τα παραπάνω είναι πιθανό πολλοί παράγοντες που 
κατά πάσα πιθανότητα δρούσαν ταυτόχρονα µε όσους συµπεριέλαβε η 
έρευνα, να µην έχουν αποµονωθεί.  

4. Οι πιθανές σχέσεις των διαφόρων παραγόντων µε την πρώιµη 
κατάκτηση της ανάγνωσης στις οποίες καταλήξαµε, δεν µπορούν να 
θεωρηθούν αιτιώδεις ,εξαιτίας των τεχνικών στατιστικής ανάλυσης που 
εφαρµόστηκαν, αλλά και λόγω της αδυναµίας αποµόνωσης ενός 
αριθµού παραγόντων, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. 

5. Η έρευνα, όπως εξάλλου και οι περισσότερες µελέτες αυτού του είδους, 
είναι σε µεγάλο µέρος της αναδροµική και βασίζεται στις αναµνήσεις 
των γονέων για γεγονότα που συνέβαιναν κυρίως, όταν τα παιδιά τους 
βρισκόταν στην προσχολική ηλικία. Ο παράγοντας αυτός είναι δυνατόν 
να επιδρά, οδηγώντας σε διαφορετικά δεδοµένα ανάλογα µε τη µνήµη 
και την παρατηρητικότητα των ερωτώµενων. Εποµένως, εκτός από τους 
περιορισµούς στους οποίους υπακούει η µελέτη εξαιτίας της χρήσης 
ερωτηµατολογίων (π,χ, την υποκειµενική φύση των απαντήσεων), των 
οποίων µάλιστα η αξιοπιστία και η εγκυρότητα δεν έχουν ελεγχθεί, 
υπόκειται και στους περιορισµούς που επιβάλλονται από την 
αναδροµική της φύση, όσον αφορά το τµήµα της που βασίζεται στα 
ερωτηµατολόγια αυτά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις � Προτάσεις 



 
          Βασιζόµενοι στη συνολική εκτίµηση των πορισµάτων της έρευνας 
αυτής και στις θέσεις, στις οποίες έχουν καταλήξει διάφοροι ερευνητές 
σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες της πρώιµης κατάκτησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας, οι οποίες παρατέθηκαν στην εργασία αυτή και 
κυρίως σε όσες επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήµατά µας, οδηγούµαστε στη 
διατύπωση ορισµένων προτάσεων, που αφορούν κατά βάση διδακτικές 
πρακτικές και προσεγγίσεις.   
1. Παρά το γεγονός ότι το ζήτηµα της κατάκτησης των δεξιοτήτων 
ανάγνωσης και γραφής προσεγγίζεται σήµερα από διαφορετική οπτική 
γωνία απ� ότι λίγες δεκαετίες πριν, το θέµα της πρώιµης ανάγνωσης 
φαίνεται ότι εξακολουθεί να προβληµατίζει ορισµένους γονείς και 
εκπαιδευτικούς, όσον αφορά κυρίως τη διατήρηση του ενδιαφέροντος 
του παιδιού για το γραπτό λόγο κατά τη φοίτησή του στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και την περαιτέρω αξιοποίηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που κατέχει. Από την παρούσα µελέτη, όπως και από τη 
σχετική βιβλιογραφία, έγινε φανερό ότι η γνωριµία µε το γραπτό λόγο, 
που κατακτάται µε φυσικό κι αβίαστο τρόπο, µέσα στο οικογενειακό 
κυρίως πλαίσιο, αποδεικνύεται υποστηρικτική της µετέπειτα 
αναγνωστικής πορείας και σε καµιά περίπτωση δεν βλάπτει την εξέλιξή 
της. Με βάση το δεδοµένο, αυτό γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
υποστηρίζουν την προώθηση του γραµµατισµού των παιδιών.  

2. Ιδιαίτερα οι δάσκαλοι είναι ανάγκη να γνωρίζουν, να αξιοποιούν και να 
επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που φέρουν τα παιδιά κατά 
την είσοδό τους στο σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα ευρήµατα 
της έρευνας επισηµαίνουν το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων που κατέχουν τα παιδιά όταν αρχίζουν τη φοίτησή τους στο 
∆ηµοτικό Σχολείο (ατοµικές διαφορές), αλλά και το διαφορετικό βαθµό 
κατάκτησης των διαφόρων δεξιοτήτων από το κάθε παιδί (ενδοατοµικές 
διαφορές). Οι διαφορές αυτές πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και 
να καθορίζουν την υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών στρατηγικών, οι 
οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες όλων των παιδιών, τόσο αυτών 
που για οποιοδήποτε λόγο υστερούν όσο και αυτών που διαθέτουν 
περισσότερες εµπειρίες και υψηλότερο δυναµικό από τους υπόλοιπους. 
Επιπλέον, η γνώση των ενδοατοµικών διαφορών, όσον αφορά τις 
δεξιότητες χειρισµού του γραπτού λόγου, είναι δυνατόν να συµβάλλει 
στον προσδιορισµό των κατάλληλων προσεγγίσεων και πρακτικών, οι 
οποίες θα προωθούν τους τοµείς που βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο 



ανάπτυξης και αποδεικνύονται δυσκολότεροι, αξιοποιώντας τις γνώσεις 
και δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.  

3. Ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντα χώρου µε ποικίλο έντυπο υλικό 
πρέπει να αποτελεί µια από τις βασικές ενέργειες των εκπαιδευτικών της 
προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Το περιβάλλον της 
σχολικής τάξης και η σχετική υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρέπει να 
παρέχουν στα παιδιά κάθε δυνατή ευκαιρία για εξοικείωση µε το γραπτό 
λόγο όσο νωρίτερα γίνεται και να προωθούν µε κάθε τρόπο την ανάδυση 
των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.   

4. Εφόσον, όπως αποδεικνύεται, η κατάκτηση της γραπτής γλώσσας 
επιτυγχάνεται µε φυσικό τρόπο µέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, µέσα 
από τη συµµετοχή σε καθηµερινές δραστηριότητες που σχετίζονται µε 
ανάγνωση και γραφή, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί, κυρίως της 
προσχολικής ηλικίας, να επιδιώκουν τη δηµιουργία ανάλογης 
ατµόσφαιρας στην τάξη. Ανάµεσα στις βασικές τους επιδιώξεις 
συνιστάται να εντάσσονται: η εµπλοκή των παιδιών σε καθηµερινές 
δραστηριότητες της σχολικής ζωής που εισάγουν τα παιδιά αβίαστα στη 
δοµή και τη λειτουργία του γραπτού λόγου, η αξιοποίηση του 
περιβάλλοντα έντυπου λόγου, η πραγµατοποίηση γλωσσικών παιχνιδιών 
και ρυθµικών παιχνιδόλεξων σε τακτική βάση και γενικότερα, η 
δηµιουργία ευκαιριών για τα παιδιά, ώστε να συµµετέχουν σε ποικίλες 
δραστηριότητες γραµµατισµού. Οι προσπάθειες των παιδιών είναι 
ανάγκη να αξιολογούνται και να συνοδεύονται από ενθάρρυνση και 
αποδοχή.  

5. Η παρατήρηση της αναγνωστικής συµπεριφοράς και η αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων  που κατέχουν τα παιδιά σχετικά µε το γραπτό λόγο σε κάθε 
σηµείο της ανάπτυξής τους, µπορούν να εφοδιάσουν τους 
εκπαιδευτικούς της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τις 
απαραίτητες γνώσεις, που θα συµβάλλουν στο σχεδιασµό και την 
οργάνωση των κατάλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα επεκτείνουν 
το επίπεδο ανάπτυξης των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων των 
παιδιών. Γενικά, η πορεία των παιδιών στην κατάκτηση του 
αλφαβητισµού από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους ως την είσοδό τους 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο δεν πρέπει να αγνοείται ούτε και να υποτιµάται, 
καθώς πέρα από τις πληροφορίες που θέτει στη διάθεση των 
εκπαιδευτικών και οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά, 
µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση και την ερµηνεία της επιτυχίας ή 



της αποτυχίας των παιδιών στην ανάγνωση στη διάρκεια της φοίτησής 
τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του.  

6. Η συνειδητοποίηση ότι η κατάκτηση του γραµµατισµού δεν είναι 
υπόθεση µόνο της σχολικής διδασκαλίας, η επίγνωση του γεγονότος ότι 
κανένα παιδί δεν έρχεται στο σχολείο ως άγραφος χάρτης κι ότι το 
σχολείο καλείται, να οργανώσει και να επεκτείνει τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και εµπειρίες των παιδιών για το γραπτό λόγο, βασιζόµενο σ� 
αυτές και αξιοποιώντας τις, ίσως οδηγήσει στην κατανόηση της ανάγκης 
για συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Η ενηµέρωση και η καθοδήγηση 
µάλιστα όλων ανεξαιρέτως των γονέων σχετικά µε τις δραστηριότητες 
και τις ενέργειες που προωθούν την ανάδυση του γραµµατισµού θα 
διευκολύνουν, σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, το έργο των 
εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής και θα λειτουργήσουν θετικά 
στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης στην Α΄ 
∆ηµοτικού.  

7. Για την υλοποίηση των προσεγγίσεων που προτάθηκαν είναι 
απαραίτητη η τακτική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών της Α/θµιας 
Εκπαίδευσης µέσα από την επιµόρφωση, τη µετεκπαίδευση, τη 
διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων κ.τ.λ. σχετικά µε τα 
ερευνητικά πορίσµατα, τις νέες αντιλήψεις για την κατάκτηση του 
γραπτού λόγου από τα µικρά παιδιά, των συνθηκών και των παραγόντων 
που συµβάλλουν στον πρώιµο γραµµατισµό, καθώς και των επιπτώσεών 
του στη µετέπειτα επίδοση στην ανάγνωση. Μόνο µε τον τρόπο αυτό 
µπορεί να συνδεθεί η θεωρία µε την πράξη, να εφαρµοστούν και 
αξιοποιηθούν τα πορίσµατα αυτά στη διδακτική πράξη.  

8. Ως κατακλείδα, µεταφέρουµε στο σηµείο αυτό την άποψη στην οποία 
κατέληξε η Μ. Clark (1976, σ.106) µελετώντας πρώιµους αναγνώστες, 
µε την οποία συµφωνούν και τα δικά µας πορίσµατα. �Η εκπαίδευση και 
η µάθηση δεν ξεκινά ούτε σε συγκεκριµένη ηλικία, ούτε συγκεκριµένη ώρα 
κάθε πρωί. Συνήθως έχουµε την τάση να αποδίδουµε τη σχολική αποτυχία 
στις οικογενειακές συνθήκες και την αντίστοιχη επιτυχία στο σχολείο και 
την επίσηµη εκπαίδευση. Κάθε θεωρία για την ανάγνωση µπορεί να 
θεωρηθεί κατάλληλη, µόνο εάν λαµβάνει σοβαρά υπόψη της και 
συνυπολογίζει την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής µε 
τη µορφή και τις συνθήκες που αποκαλύπτουν οι µελέτες των Π.Α. Αν 
πρόκειται να βελτιώσουµε τις διδακτικές µας προσεγγίσεις σχετικά µε την 
ανάγνωση και τις συναφείς δεξιότητες, είναι σηµαντικό να 



αντιµετωπίσουµε την ανάγνωση µέσα στο γενικότερο γλωσσικό πλαίσιο 
που περικλείει και το σχολείο και την οικογένεια�. 

 
10.0. Μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 
 
          Κατά την ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων µας προέκυψαν 
αρκετά νέα ερωτήµατα και αποκαλύφθηκαν πτυχές του θέµατος που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, κατά το 
σχολιασµό των αποτελεσµάτων, προτάθηκαν περιοχές, οι οποίες 
προσφέρονται για µελλοντικές έρευνες. Με δεδοµένη δε την ευρύτητα του 
πεδίου των ατοµικών και οικογενειακών παραγόντων που επιχείρησε να 
προσεγγίσει η µελέτη αυτή, δεν κατέστη δυνατή η σε βάθος ανάλυση 
ορισµένων σηµείων, πράγµα µε το οποίο θα µπορούσαν να εµπλακούν 
µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες παίρνοντας αφορµή από τα ευρήµατά 
µας, προκειµένου να µελετήσουν διεξοδικά, στενότερα οριοθετηµένες 
περιοχές. 
          Το ερευνητικό πεδίο των Π.Α. είναι αρκετά ευρύ και δεν έχει ως τώρα 
απασχολήσει τους ερευνητές στην Ελλάδα. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός 
όµως η ύπαρξη ενός αριθµού παιδιών που εγγράφονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
έχοντας ήδη κατακτήσει σε µεγάλο βαθµό την αναγνωστική δεξιότητα. Οι 
εµπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών αυτών, όχι µόνο δεν επιτρέπεται να 
αγνοηθούν, αλλά υπαγορεύουν τις δικές τους ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, που απαιτούν την ανάλογη αντιµετώπιση. Οι παιδαγωγοί οφείλουν 
να είναι ενήµεροι για τις δυνάµεις και τις αδυναµίες των Π.Α. ώστε να είναι 
σε θέση να αξιοποιήσουν το δυναµικό τους και να προωθήσουν την ανάπτυξή 
τους. Μελλοντικές έρευνες µπορούν να παράσχουν τις δυνατότητες για την 
υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων. Μπορούν επίσης να επικεντρωθούν 
στην ανάλυση των παραγόντων που προωθούν τον προσχολικό γραµµατισµό.  
          Πιο συγκεκριµένα, οι κατευθύνσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν 
µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες: 
          Ο πρώτος αφορά ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, που σχετίζονται 
µε την πρώιµη αναγνωστική δεξιότητα. Αναλυτικότερα, πεδία που µπορούν 
να αποτελέσουν αντικείµενο µελετών είναι οι νευροφυσιολογικοί, 
ψυχογλωσσικοί, και γνωστικοί παράγοντες, όπως η ακουστική και οπτική 
διάκριση, η οπτική και ακουστική µνήµη, η φωνολογική συνείδηση, η χρήση 
της προφορικής γλώσσας, οι µεταγλωσσικές ικανότητες, η εγκεφαλική 
λειτουργία, οι αντιληπτικές ικανότητες κ.τ.λ. και η σχέση τους µε την πρώιµη 
ανάγνωση. Επίσης, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Π.Α. µπορούν 



να εξεταστούν σε πολύ µεγαλύτερη έκταση απ� ότι στην εργασία αυτή και να 
αναλυθούν σε βάθος. Προτείνεται µάλιστα να συµπεριληφθούν παράγοντες 
που έχει βρεθεί ότι ευνοούν τον πρώιµο γραµµατισµό, όπως π.χ. η 
δηµιουργικότητα αλλά και άλλοι, των οποίων η σχέση µε την πρώιµη 
ανάγνωση δεν έχει ως σήµερα διερευνηθεί, απ� όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, 
όπως, για παράδειγµα, η αυτοαντίληψη.  
          Όσον αφορά τα οικογενειακά χαρακτηριστικά, µελλοντικές έρευνες 
µπορούν να αποτελέσουν επανάληψη της µελέτης αυτής σε αντιπροσωπευτικό 
δείγµα του πληθυσµού και να επικεντρωθούν στους παράγοντες εκείνους για 
τον υποστηρικτικό ρόλο των οποίων στη µάθηση της ανάγνωσης υπάρχουν 
σαφείς ενδείξεις, όπως, για παράδειγµα, το είδος και η ποιότητα των 
στρατηγικών που υιοθετούν οι γονείς για την εξοικείωση των παιδιών τους µε 
το γραπτό λόγο, προκειµένου να αποκαλυφθεί ποιοι πράγµατι σχετίζονται 
στενά µε την πρώιµη ανάγνωση και ποιοι είναι τυχαίοι. Ένας αριθµός άλλων 
µεταβλητών που έχουν ελάχιστα διερευνηθεί, όπως π.χ. το γλωσσικό 
περιβάλλον των οικογενειών των Π.Α. µπορούν επίσης να απασχολήσουν 
τους ερευνητές. Οι µελέτες αυτού του είδους µάλιστα, αν ακολουθήσουν 
διαφορετική µεθοδολογία και πραγµατοποιηθούν µε τη µέθοδο της 
συστηµατικής παρατήρησης µέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, µπορούν να 
συλλέξουν επιπλέον ποιοτικά δεδοµένα και να παράσχουν πολύτιµες 
πληροφορίες που συνήθως διαφεύγουν της προσοχής, όταν χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις.  
          Μια ακόµη περιοχή που µπορεί, κατά την άποψή µας, να αποτελέσει 
αντικείµενο µελλοντικών ερευνών είναι ο ρόλος του παιχνιδιού στον πρώιµο 
γραµµατισµό και ιδιαίτερα περιοχές, όπως η σχέση της γλωσσικής χρήσης 
κατά τη διάρκειά του και η επίδραση του είδους του παιχνιδιού που 
προτιµάται από τα παιδιά στην πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής 
δεξιότητας, αλλά και η αξιοποίησή του µέσα στο οικογενειακό και το σχολικό 
πλαίσιο.  
          Η ερευνητική κατεύθυνση που προτάθηκε, οφείλει να έχει ως βασική 
της επιδίωξη τη διερεύνηση της ερµηνευτικής ισχύος και της σχέσης των 
διάφορων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων µε την πρώιµη µάθηση της 
ανάγνωσης.  
          Ο δεύτερος άξονας αφορά αυτή καθεαυτή την αναγνωστική δεξιότητα, 
τη φύση και την εξέλιξή της. Μελέτες που θα παρακολουθήσουν τους Π.Α. 
διαχρονικά µπορούν να καταλήξουν σε οριστικά συµπεράσµατα, να 
προτείνουν πιθανόν κάποιο µοντέλο το οποίο ακολουθεί η ανάπτυξη της 
αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α. και να διερευνήσουν σε βάθος τη φύση 



της. Οι πληροφορίες που θα παράσχουν τέτοιες έρευνες αναµένεται να 
συµβάλουν στην κατανόηση της αναγνωστικής πορείας γενικότερα. Μπορούν 
επίσης να απαντήσουν στο ερώτηµα που προέκυψε από τη µελέτη αυτή, κατά 
πόσο δηλαδή η αναγνωστική δεξιότητα τροποποιείται όταν αποκτηθεί 
επαρκής εµπειρία, από ποιες συνιστώσες εξαρτάται αρχικά και ποιες 
καθορίζουν τη µορφή της στη συνέχεια. Επιπλέον ποια είναι η εξέλιξή της και 
ποιες είναι οι συνέπειες της πρώιµης κατάκτησης του γραµµατισµού στη 
µετέπειτα επιτυχία στην ανάγνωση, στη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  
          Η διευκρίνιση δε και ο ακριβής έλεγχος των επιρροών που έχουν δεχθεί 
οι Π.Α. από το Νηπιαγωγείο θα µπορούσε να αποµονώσει τις επιδράσεις του 
οικογενειακού περιβάλλοντος και να διαφωτίσει περισσότερο τη φυσική 
πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας.  
          Η τρίτη ερευνητική περιοχή αφορά τη σχέση της πρώιµης ανάγνωσης 
µε την επίδοση σε διάφορες περιοχές του γλωσσικού µαθήµατος, όπως η 
αναγνωστική κατανόηση, η ορθογραφική δεξιότητα, η γραπτή έκφραση, η 
συνειδητοποίηση και η σωστή χρήση των γραµµατικών και συντακτικών 
συµβάσεων κ.τ.λ., αλλά και µε την επίδοση σε άλλα γνωστικά αντικείµενα 
που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την κατοχή της αναγνωστικής 
δεξιότητας, στις επόµενες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου.  
          Προτείνεται, τέλος, η ανάπτυξη έγκυρων οργάνων αξιολόγησης που θα 
παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς σχετικά µε 
το επίπεδο κατοχής του γραπτού λόγου από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο, αλλά και όταν φοιτούν για πρώτη φορά στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. Τα µέσα αυτά θα διευκολύνουν, αφενός το έργο των 
εκπαιδευτικών και είναι πιθανό να οδηγήσουν στην προσαρµογή και τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών τους πρακτικών και προσεγγίσεων, αφετέρου θα 
αποτελέσουν πολύτιµο εργαλείο για τους ερευνητές στην προσπάθειά τους να 
µελετήσουν σε βάθος και να διαφωτίσουν περισσότερο τη σχετικά νέα 
περιοχή της ανάδυσης του γραµµατισµού στα µικρά παιδιά. 
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 Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α     Α 
 
 
 
 
 
 

��Πίνακας κατανοµής των σωστών απαντήσεων των υποκειµένων στις ερωτήσεις-

δοκιµασίες του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας (Πίνακας 1Α) 

 

��Πίνακες κατανοµής των απαντήσεων στις µεταβλητές των ερωτηµατολογίων 

δασκάλων και γονέων (Πίνακες 2Α � 10Α) 

 

��Κωδικοποίηση των µεταβλητών των ερωτηµατολογίων δασκάλων και γονέων 

 



 
 
 
 

Πίνακας 1Α: Ποσοστά σωστών απαντήσεων σε καθεµιά ερώτηση-δοκιµασία  
του Τεστ Πρώιµης Αναγνωστικής ∆εξιότητας 

Α  ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  
(ΠΡΙΝ ΤΗ ∆/ΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) 

Β ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆/ΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ) 

Ό
ψε
ις

 
αν
αγ

..δ
εξ

. α/α 
ερώ- 
τη-
σης Πρώιµοι 

Αναγνώστες Ν=76 
Μη Πρώιµοι 

Αναγνώστες Ν=76 
Πρώιµοι 

Αναγνώστες Ν=76 

Μη Πρώιµοι 
Αναγνώστες Ν=76 

 F % F % F % F % 
1 71 93,4 63 82,9 37 48,7 25 32,9 
2 76 100,0 75 98,7 76 100,0 73 96,1 
3 76 100,0 63 82,9 76 100,0 76 100,0 
5 76 100,0 74 97,4 76 100,0 70 92,1 
6 66 86,8 53 69,7 76 100,0 73 96,1 
14 48 63,2 22 28,9 76 100,0 68 89,5 
17 29 38,2 6 7,9 50 65,8 26 34,2 
26 27 35,5 10 13,2 70 92,1 51 67,1 
27 25 32,9 4 5,3 50 65,8 29 38,2 
28 73 96,1 38 50,0 74 97,4 70 92,1 
29 40 52,6 22 28,9 67 88,2 54 71,1 
34 64 84,2 2 2,6 69 90,8 44 57,9 
36 70 92,1 7 9,2 75 98,7 55 72,4 
38 10 13,2 - - 57 75,0 23 30,3 

Λε
ιτ
ου
ργ
ίε
ς 
γρ
απ
το
ύ 
λό
γο
υ 

39 18 23,7 3 3,9 31 40,8 10 13,2 
4 76 100,0 72 94,7 76 100,0 76 100,0 
7 76 100,0 66 86,8 76 100,0 76 100,0 
8 75 98,7 72 94,7 76 100,0 76 100,0 
10 76 100,0 74 97,4 76 100,0 75 98,7 
12 75 98,7 67 88,2 76 100,0 75 98,7 
13 73 96,1 19 25,0 76 100,0 71 93,4 
18 71 93,4 28 36,8 76 100,0 72 94,7 
21 76 100,0 37 48,7 76 100,0 73 96,1 
22 76 100,0 60 78,9 76 100,0 76 100,0 
24 76 100,0 54 71,1 76 100,0 73 96,1 
25 75 98,7 28 36,8 76 100,0 73 96,1 
32 76 100,0 67 88,2 76 100,0 75 98,7 
33 76 100,0 29 38,2 76 100,0 69 90,8 
37 73 96,1 34 44,7 76 100,0 69 90,8 

Μ
ορ
φή

 γρ
απ
το
ύ 
λό
γο
υ 

40 41 53,9 15 19,7 69 90,8 48 63,2 
9 76 100,0 75 98,7 76 100,0 68  89,5 
11 63 82.9 45 59,2 76 100,0 75 98,7 
15 76 100,0 66 86,8 74 97,4 56 73,7 

Συ
µβ
άσ

ει
ς 

16 69 90,8 42 55,3 73 96,1 35 46,1 



19 74 97,4 42 55,3 75 98,7 72 94,7 
20 57 75,0 38 50,0 58 76,3 31 40,8 
23 73 96,1 65 85,5 64 84,2 48 63,2 
30 75 98,7 58 76,3 70 92,1 65 85,5 
31 31 40,8 6 7,9 68 89,5 50 65,8 
35 29 38,2 1 1,3 67 88,2 36 47,4 
41 4 5,3 - - 45 59,2 15 19,7 
42 13 17,1 1 1,3 37 48,7 1 1,3 
43 39 51,3 1 1,3 66 86,8 43 56,6 
44 14 18,4 2 2,6 15 19,7 4 5,3 

 

45 20 26,3 1 1,3 48 63,2 24 31,6 

 



 
Πίνακας 2Α: Κατανοµή της σχολικής επίδοσης των Π.Α. και των Μ.Π.Α. 

(αξιολόγηση δασκάλων) 
 

 

Π.Α. 
Ν=76 

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

α/α 
ερώτη
σης 

                                                    

Οµάδα                        
 
 
Mεταβλητή                           Τιµή             

F % F % 

1 - - - - 
2 - - 1 1,3 
3 - - 20 26,3 
4 12 15,8 29 38,2 

 
 
16α 

 
 
Επίδοση στην ανάγνωση 

5 64 84,2 26 34,2 
1 - - - - 
2 - - 2 2,6 
3 2 2,6 13 17,1 
4 27 35,5 46 60,5 

 
 
14 

 
Πόσο κατανοεί αυτά που 
διαβάζει; 

5 47 61,8 15 19,7 
1 - - - - 
2 - - 2 2,6 
3 8 10,5 10 13,2 
4 21 27,6 35 46,1 

 
 
16β 

 
 
Επίδοση στη γραφή 

5 47 61,8 29 38,2 
1 - - - - 
2 1 1,3 2 2,6 
3 2 2,6 13 17,1 
4 22 28,9 37 48,7 

 
 
16δ 

 
 
Επίδοση στην ορθογραφία 

5 51 67,1 24 31,6 
1 - - 1 1,3 
2 1 1,3 1 1,3 
3 8 10,5 24 31,6 
4 34 44,7 40 52,6 

 
 
16ε 

 
 
Επίδοση στη γραπτή 
έκφραση 

5 33 43,4 10 13,2 
1 - - - - 
2 - - - - 
3 1 1,3 12 15,8 
4 26 34,2 38 50,0 

 
 
16γ 

 
 
Επίδοση στα µαθηµατικά 

5 49 64,5 26 34,2 



 
 
 

Πίνακας 3Α: Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών που αφορούν 
                             τα ατοµικά χαρακτηριστικά, Π.Α. και Μ.Π.Α. 

 
Π.Α. 

Ν=76 
Μ.Π.Α. 

Ν=76 
α/α 

ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                           Τιµή            F % F % 

1 1 1,3 2 2,6 
2 2 2,6 9 11,8 
3 19 25,0 37 48,7 
4 28 36,8 21 27,6 

 
 
1 

 

Πώς θα περιγράφατε 
τις συνήθειές του/της 
όταν εργάζεται; 
 

5 26 34,2 7 9,2 

1 2 2,6 3 3,9 
2 4 5,3 16 21,1 
3 29 38,2 42 55,3 
4 39 51,3 13 17,1 

 
 
6 

 
Πόσο συγκεντρώνεται όταν  
εργάζεται; 
 

5 2 2,6 2 2,6 
1 - - - - 
2 - - 1 1,3 
3 32 42,1 57 75,0 
4 24 31,6 8 10,5 

 
2 

 
Πώς θα περιγράφατε τη 
µνήµη του/της; 
 

5 20 26,3 10 13,2 

1 - - - - 
2 2 2,6 16 21,1 
3 27 35,5 41 53,9 
4 32 42,1 12 15,8 

 
3 

 

Αποθαρρύνεται 
εύκολα ή είναι 
επίµονος/η; 
 

5 15 19,7 7 9,2 

1 2 2,6 3 3,9 
2 3 3,9 12 15,8 
3 23 30,3 33 43,4 
4 36 47,4 18 23,7 

 
 
4 

 
 
Είναι ανταγωνιστικός/ή/; 
 

5 12 15,8 10 13,2 
1 - - - - 
2 3 3,9 11 14,5 
3 21 27,6 38 50,0 
4 36 47,4 18 23,7 

 
5 

 

Πόσο στηρίζεται στις 
δυνάµεις του/της; 
 5 16 21,1 9 11,8 

1 1 1,3 - - 
2 7 9,2 15 19,7 
3 42 55,3 48 63,2 
4 21 27,6 10 13,2 

    
 

7 

 
Ανυσυχεί ή είναι 
ανέµελος/η; 
 5 5 6,6 3 3,9 

1 4 5,3 5 6,6   
2 11 14,5 8 10,5 



3 40 52,6 38 50,0 
4 12 15,8 17 22,4 

 
8 

Υποχωρεί ή επιβάλλεται 
στα άλλα παιδιά; 

5 9 11,8 8 10,5 
1 - - - - 
2 2 2,6 4 5,3 
3 17 22,4 20 26,3 
4 32 42,1 31 40,8 

 
 
9 

 
Πόσο τον/την  αποδέχονται 
τα υπόλοιπα παιδιά της 
τάξης; 

5 25 32,9 21 27,6 

 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=76 

Μ.Π.Α. 
Ν=76 

α/α 
ερώτη
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                        Τιµή                F % F % 

1 1 1,3 - - 
2 2 2,6 7 9,2 
3 52 68,4 53 69,7 
4 10 13,2 10 13,2 

 
 
10 

 

Πώς θα περιγράφατε 
τη στάση του/της 
απέναντι στους 
ενήλικους; 
 

5 11 14,5 6 7,9 

1 - - 1 1,3 
2 3 3,9 4 5,3 
3 29 38,2 50 65,8 
4 28 36,8 15 19,7 

 
 
11 

 
 
Είναι περίεργο παιδί; 
 

5 16 21,1 6 7,9 
1 - - - - 
2 - - 1 1,3 
3 26 34,2 58 76,3 
4 39 51,3 12 15,8 

 
12 
 

 
Πώς θα περιγράφατε 
το λεξιλόγιο που 
χρησιµοποιεί όταν 
µιλά; 

5 11 14,5 5 6,6 

1 - - - - 
2 - - 3 3,9 
3 43 56,6 59 77,6 
4 22 28,9 8 10,5 

 
13 

 
Πώς θα περιγράφατε την 
ικανότητά του/της να 
εκφράζει ιδέες; 

5 11 14,5 6 7,9 
1 69 90,8 49 64,5 
2 6 7,9 16 21,1 
3 - - 9 11,8 
4 1 1,3 2 2,6 

 
15 

 

∆υσκολεύτηκε να 
µάθει να γράφει ;      
 5 - - - - 

 
 
 
 



Πίνακας 4Α: Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων που αφορούν συνήθειες και 
                ενδιαφέροντα των υποκειµένων, τα οποία σχετίζονται το γραπτό λόγο 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                          Τιµή             F % F % 

1 - - - - 
2 - - - - 
3 5 7,0 11 15,3 
4 28 39,4 30 41,7 

 
 
8 

Πόσο διαπιστώνετε ότι 
ενδιαφέρεται το παιδί σας 
για το σχολείο; 
 

5 38 53,5 31 43,1 
1 1 1,4 - - 
2 3 4,2 5 6,9 
3 8 11,3 11 15,3 
4 21 29,6 21 29,2 

 
 

29 

Πόσο συχνά σας ζητά το 
παιδί σας να του διαβάσετε 
κάτι; 
 

5 38 53,5 35 48,6 
1 - - - - 
2 1 1,4 1 1,4 
3 6 8,5 10 13,9 
4 25 35,2 20 27,8 

 
 

30 

Όταν διαβάζετε στο παιδί 
σας, πόσο απολαµβάνει την 
ανάγνωση αυτή; 
 

5 39 54,9 41 56,9 
1 6 8,5 7 9,7 
2 33 46,5 42 58,3 

 
31 

Όταν διαβάζετε µια ιστορία 
στο παιδί σας τι σας ζητάει 
συνήθως; 3 32 45,1 23 31,9 

1 - - - - 
2 - - 1 1,4 
3 - - 5 6,9 
4 13 18,3 20 27,8 

 
 

32 

Πόσο συχνά κοιτάζει, 
ξεφυλλίζει ή διαβάζει 
βιβλία το παιδί σας, µε 
δική του πρωτοβουλία; 
 5 58 81,7 46 63,9 

1 - - 1 1,4 
2 - - 2 2,8 
3 5 7,0 21 29,2 
4 22 31,0 31 43,1 

 
 

33 

Πόσο πιστεύετε ότι του 
αρέσει να διαβάζει 
εξωσχολικά βιβλία; 
 5 44 62,0 17 23,6 

1 - - 7 9,7 
2 2 2,8 19 26,4 
3 5 7,0 18 25,0 
4 20 28,2 16 22,2 

 
 

34 

Πριν φοιτήσει στο ∆. 
Σχ. προσπαθούσε να 
«διαβάσει» αφίσες, 
πινακίδες, τίτλους 
κ.λ.π.; 
 

5 44 62,0 12 16,7 

1 - - 6 8,3 
2 - - 14 19,4 
3 5 7,0 23 31,9 
4 20 28,2 15 20,8 

 
 

35 

Πριν φοιτήσει στο ∆. Σχ 
προσπαθούσε να  
αναγνω-ρίσει λέξεις σε 
διαφηµίσεις, προϊόντα ή 
παιχνίδια κ.λ.π; 
 

5 46 64,8 14 19,4 

1 36 50,7 8 11,1 
2 32 45,1 35 48,6 

 
36 

Από πότε άρχισε το παιδί 
σας να ενδιαφέρεται για 
την ανάγνωση; 3 3 4,2 29 40,3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                          Τιµή             F % F % 

1 4 5,6 23 31,9 
2 8 11,3 19 26,4 
3 18 25,4 17 23,6 
4 24 33,8 12 16,7 

 
 

39 

Πριν φοιτήσει στο  ∆. Σχ, 
συµµετείχε σε καθηµερινές 
δραστηριότητες σχετικές µε 
ανάγνωση  και  γραφή;   

5 17 23,9 1 1,4 
1 69 97,2 55 76,4 Ήξερε να γράφει πριν 

πάει σχολείο; 
 

2 2 2,8 17 23,9 

1 28 40,6 19 34,5 
2 49 71,0 29 52,7 
3 56 81,2 50 90,9 
4 49 71,0 15 27,3 

 
 
 

38  
 
Αν ναι, τι έγραφε συνήθως; 

5 25 36,2 1 1,8 



 
 
 
Πίνακας 5Α: Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων που αφορούν προτιµήσεις και 

ενδιαφέροντα του ελεύθερου χρόνου των υποκειµένων  

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα     
 
 
Mεταβλητή                             Τιµή             F % F % 

1 9 12,7 9 12,5
2 18 25,4 19 26,4
3 20 28,2 22 30,6
4 11 15,5 11 15,3
5 13 18,3 11 15,3

 
 
Παρακολουθεί 
τηλεόραση 6 - - - -

1 2 2,8 - -
2 3 4,2 6 8,3
3 9 12,7 8 11,1
4 14 19,7 20 27,8
5 39 54,9 38 52,8

 
 
Κάνει συντροφιά µε 
ενήλικους 

6 4 5,6 - -
1 30 42,3 35 48,6
2 9 12,7 8 11,1
3 11 15,5 16 22,2
4 11 15,5 9 12,5
5 10 14,1 4 5,6

 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
Κάνει παρέα µε άλλα 
παιδιά 
 6 - - - -

Τι είδους βιβλία προτιµά;     
1 19 26,8 22 30,6
2 22 31,0 28 38,9
3 15 21,1 14 19,4
4 10 14,1 6 8,3
5 5 7,0 2 2,8

 
 
Εικονογραφηµένες 
ιστορίες 
 6 - - - -

1 32 45,1 35 48,6
2 23 32,4 26 36,1
3 12 16,9 9 12,5
4 4 5,6 2 2,8
5 - - - -

 
 
Παραµύθια 
 

6 - - - -
1 5 7,0 4 5,6
2 9 12,7 5 6,9
3 16 22,5 27 37,5
4 15 21,1 20 27,8
5 26 36,6 15 20,8

 
 
Περιοδικά � κόµικς 

6 - - 1 1,4
1 8 11,3 7 9,7
2 13 18,3 10 13,9
3 15 21,1 17 23,6
4 15 21,1 24 33,3
5 20 28,2 14 19,4

Παιδικής λογοτεχνίας 

6 - - - -
1 7 9,9 4 5,6
2 4 5,6 3 4,2
3 13 18,3 5 6,9
4 27 38,0 20 27,8
5 20 28,2 40 55,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων    

6 - - - -



 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα     
 
 
Mεταβλητή                             Τιµή             F % F % 

1 22 31,0 15 20,8
2 48 67,6 54 75,0

 
37 

Με ποιους προτιµά να παίζει 
το παιδί σας συνήθως; 

3 1 1,4 3 4,2
Τι είδους παιχνίδια προτιµά;     

1 17 23,9 31 43,1
2 5 7,0 9 12,5
3 10 14,1 8 11,1
4 14 19,7 13 18,1
5 24 33,8 11 15,3

 
Οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή 
δραστηριότητα, που παίζονται 
έξω απ� το σπίτι 

6 1 1,4 - -
1 8 11,3 9 12,5
2 17 23,9 16 22,2
3 23 32,4 17 23,6
4 16 22,5 17 23,6
5 7 9,9 12 16,7

 
 
Ήσυχα οµαδικά παιχνίδια 
(π.χ. επιτραπέζια) 

6 - - 1 1,4
1 9 12,7 16 22,2
2 19 26,8 17 23,6
3 7 9,9 14 19,4
4 21 29,6 13 18,1
5 14 19,7 12 16,7

 
 
Παιχνίδια µε κατασκευές, 
εργαλεία κ.λ.π 

6 1 1,4 - -
1 11 15,5 4 5,6
2 12 16,9 14 19,4
3 18 25,4 19 26,4
4 10 14,1 14 19,4
5 20 28,2 21 29,2

 
 
Παιχνίδια όπου 
παίζει µόνος/η 
του/της 6 - - - -

1 24 33,8 11 15,3
2 18 25,4 16 22,2
3 13 18,3 14 19,4
4 10 14,1 15 20,8
5 6 8,5 16 22,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
Παιχνίδια που σχετίζονται µε 
ανάγνωση, γραφή ή 
ζωγραφική 
 6 - - - -
Στις  ελεύθερες  ώρες  του/της  προτιµά  

να: 
    

1 10 14,1 8 11,1
2 19 26,8 10 13,9
3 17 23,9 15 20,8
4 21 29,6 23 31,9
5 4 5,6 16 22,2

 
Ασχολείται µε βιβλία 
 

6 - - - -
1 19 26,8 20 27,8
2 20 28,2 29 40,3
3 14 19,7 11 15,3
4 14 19,7 9 12,5
5 4 5,6 3 4,2

 
 
 
 
 
 

46 

Παίζει µόνος/η του/της µε 
τα παιχνίδια του/της 
 

6 - - - -



Πίνακας 6Α: Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων που αφορούν χαρακτηριστικά  
της προσωπικότητας των υποκειµένων 

 
Π.Α. 

Ν=71 
Μ.Π.Α. 

Ν=72 
α/α 
ερώτη
σης 

                                                                 Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                                                           

F % F % 

Έχει καλή µνήµη 68 95,8 65 90,3 
Είναι επίµονος/η 47 66,2 44 61,1 
Είναι περίεργος/η κάνει συνεχώς ερωτήσεις  70 98,6 58 80,6 
Είναι ανταγωνιστικός/ή 38 53,5 32 44,4 
Είναι τελειοµανής 42 59,2 12 16,7 
Προσαρµόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις 48 67,6 49 68,1 
Κάνει εύκολα φιλίες 51 71,8 53 73,6 

 
 
 

48 

Είναι τακτικός/ή και προσεκτικός/ή όταν εργάζεται 44 62,0 43 59,7 

 
 
 

Πίνακας 7Α: Κατανοµή των απαντήσεων στις µεταβλητές που περιγράφουν τις 
                    αναγνωστικές συνήθειες, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

   γονέων για την ανάγνωση 
Π.Α. 

Ν=71 
Μ.Π.Α. 

Ν=72 
α/α 
ερώτη
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                           Τιµή             F % F % 

1 1 1,4 2 2,8 
2 1 1,4 5 6,9 
3 6 8,5 21 29,2 
4 20 28,2 23 31,9 

 
 
1 

 
Πόση ώρα την ηµέρα 
αφιερώνετε για διάβασµα; 

5 43 60,6 21 29,2 
1 - - 2 2,8 
2 2 2,8 4 5,6 
3 5 7,0 19 26,4 
4 29 40,8 31 43,1 

 
 

2 

 
Πόσο απολαµβάνετε το 
διάβασµα; 
 

5 35 49,3 16 22,2 
 
1 

 
46 

 
64,8 

 
12 

 
16,7 

Πιστεύετε ότι τα 
παιδιά πρέπει να 
µάθουν να διαβάζουν 
πριν φοιτήσουν στο 
∆ηµοτικό Σχολείο; 

 
2 

 
25 

 
35,2 

 
60 

 
83,3 

1 8 11,3 4 5,6 

2 58 81,7 24 33,3 

 
 
 

3 

Πιστεύετε ότι οι γονείς 
πρέπει να βοηθούν το παιδί 
τους να µάθει να διαβάζει 
όσο νωρίτερα γίνεται; 3 5 7,0 44 61,1 

 Ποιο θεωρείτε ότι 1 52 73,2 51 71,8 



2 16 22,5 19 26,8 4 είναι 
σηµαντικότερο να 
µάθει το παιδί ως 
το τέλος της Α΄ 
∆ηµοτικού; 

3 3 4,2 1 1,4 

 



Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα     
 
 
Mεταβλητή                            Τιµή              F % F % 

Θεωρείτε  ότι  η  ανάγνωση  είναι  
απαραίτητη: 

    

1 3 4,2 4 5,6 
2 8 11,3 18 25,0
3 30 42,3 26 36,1
4 19 26,8 17 23,6
5 11 15,5 6 8,3

 
 
Για τη σχολική επιτυχία 

6 - - 1 1,4
1 29 40,8 32 44,4 
2 16 22,5 13 18,1
3 8 11,3 10 13,9
4 11 15,5 11 15,3
5 7 9,9 6 8,3

 
Για την καθηµερινή ζωή 
 

6 - - - -
1 33 46,5 32 44,4 
2 31 43,7 30 41,7
3 6 8,5 4 5,6
4 1 1,4 6 8,3
5 - - - -

 
 
Για την απόκτηση γνώσεων 

6 - - - -
1 5 7,0 3 4,2 
2 10 14,1 6 8,3
3 18 25,4 20 27,8
4 25 35,2 30 41,7
5 13 18,3 13 18,1

 
 
Για την επαγγελµατική 
επιτυχία του ανθρώπου 

6 - - - -
1 1 1,4 1 1,4 
2 6 8,5 5 6,9
3 9 12,7 11 15,3
4 15 21,1 8 11,1
5 40 56,3 47 65,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
Για την ψυχαγωγία του 
ανθρώπου 

6 - - - -
Τι είδους αναγνώσµατα προτιµάτε 

συνήθως; 
    

1 19 26,8 22 30,6 
2 20 28,2 24 33,3
3 10 14,1 13 18,1
4 15 21,1 10 13,9
5 7 9,9 3 4,2

 
 
Εφηµερίδες 
 6 - - - -

1 4 5,6 13 18,3 
2 13 18,3 15 21,1 
3 25 35,2 20 28,2 
4 11 15,5 10 14,1 
5 18 25,4 12 16,9 

Περιοδικά 

6 - - 1 1,4 
1 35 49,3 23 32,4 
2 9 12,7 15 21,1 
3 13 18,3 15 21,1 
4 10 14,1 13 18,3 
5 4 5,6 5 7,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

41 

Λογοτεχνία 

6 - - - - 



 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα     
 
 
Mεταβλητή                          Τιµή                F % F % 

1 4 5,6 5 7,0
2 21 29,6 6 8,5
3 11 15,5 19 26,8
4 24 33,8 29 40,8
5 11 15,5 11 15,5

 

 

Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 
6 - - 1 1,4
1 9 12,7 9 12,7 
2 8 11,3 11 15,5
3 12 16,9 3 4,2
4 11 15,5 8 11,3
5 31 43,7 40 56,3

 
 
 
 
 

41  
 
Επιστηµονικά   

6 - - - -
Πόσο,  πιστεύετε ότι  

συµβάλλουν  τα  παρακάτω  
ώστε  το  παιδί  να  µάθει  να  
διαβάζει πριν φοιτήσει στο ∆.Σ; 

 

    

1 32 45,1 26 36,1 
2 14 19,7 12 16,7
3 17 23,9 6 8,3
4 4 5,6 12 16,7
5 3 4,2 7 9,7
6 1 1,4 7 9,7
7 - - 2 2,8

Η περιέργεια και το 
ενδιαφέρον το ίδιου του 
παιδιού για την ανάγνωση 

8 - - - -
1 21 29,6 14 19,4 
2 19 26,8 12 16,7
3 13 18,3 18 25,0
4 9 12,7 11 15,3
5 4 5,6 8 11,1
6 3 4,2 5 6,9
7 2 2,8 4 5,6

Η ενασχόληση του παιδιού 
µε βιβλία από πολύ νωρίς 
 

8 - - - -
1 1 1,4 - - 
2 1 1,4 1 1,4
3 2 2,8 5 6,9
4 4 5,6 8 11,1
5 11 15,5 8 11,1
6 12 16,9 10 13,9
7 25 35,2 19 26,4

 
 
Η ενασχόληση του παιδιού 
µε σχετικά προγράµµατα 
και αναγνωστικά παιχνίδια 
στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή 8 15 21,1 21 29,2

1 1 1,4 1 1,4 
2 1 1,4 1 1,4
3 1 1,4 5 6,9
4 3 4,2 6 8,3
5 6 8,5 4 5,6
6 12 16,9 13 18,1
7 15 21,1 16 22,2

42 

 
 
Η επίδραση της 
τηλεόρασης 
 

8 32 45,1 26 36,1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα    
 
 
Mεταβλητή                             Τιµή             F % F % 

1 7 9,9 14 19,4
2 19 26,8 23 31,9
3 22 31,0 11 15,3
4 15 21,1 10 13,9 
5 4 5,6 9 12,5 
6 2 2,8 2 2,8 
7 - - 1 1,4 

 
 
Η ανάγνωση βιβλίων (π.χ. 
παραµυθιών, ιστοριών 
κ.λ.π.) στο παιδί, από 
κάποιον άλλο 

8 2 2,8 2 2,8 
1 2 2,8 2 2,8 
2 1 1,4 7 9,7
3 5 7,0 12 16,7
4 14 19,7 8 11,1
5 11 15,5 12 16,7
6 22 31,0 10 13,9
7 9 12,7 11 15,3

 
Η ενασχόληση µε 
επιτραπέζια παιχνίδια (π.χ. 
παιχνίδια µε γράµµατα, 
σχετικά παζλ κ.λ.π.) 
 

8 7 9,9 10 13,9
1 7 9,9 13 18,1 
2 11 15,5 13 18,1 
3 6 8,5 9 12,5 
4 15 21,1 13 18,1 
5 14 19,7 11 15,3 
6 2 2,8 7 9,7 
7 9 12,7 5 6,9 

Επιδράσεις από µεγαλύτερα 
αδέλφια (π.χ. συµµετοχή 
του παιδιού όταν µελετά 
ο/η µεγαλύτερος/η 
αδελφός/ή) 
 8 7 9,9 1 1,4 

1 - - 1 1,4 
2 5 7,0 3 4,2 
3 5 7,0 6 8,3 
4 7 9,9 5 6,9 
5 18 25,4 13 18,1 
6 17 23,9 19 26,4 
7 11 15,5 14 19,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
42 

Επιδράσεις από το γραπτό 
λόγο του περιβάλλοντος  
(π.χ. πινακίδες, επιγραφές 
καταστηµάτων, ονόµατα  
προϊόντων κ.λ.π.) 
 8 8 11,3 11 15,3 



 
 

 
 
 
Πίνακας 8Α: Κατανοµή των απαντήσεων στις µεταβλητές που περιγράφουν το επίπεδο 

φιλοδοξίας των γονέων 
 
 
 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                           Τιµή            F % F % 

1 43 60,6 31 43,1 
2 15 21,1 15 20,8 
3 2 2,8 3 4,2 
4 45 63,4 44 61,1 

 
 
5 

 
Γιατί αποφασίσατε να 
φοιτήσει το παιδί σας σε 
Νηπιαγωγείο; 

5 71 100,0 61 84,7 
1 - - - - 
2 1 1,4 3 4,2 
3 18 25,4 17 23,6 
4 26 36,6 35 48,6 

 
 
6 

 
Πόσο σας άρεσε το 
σχολείο; 

5 26 36,6 17 23,6 
1 - - - - 
2 - - 3 4,2 
3 8 11,3 12 16,7 
4 39 54,9 37 51,4 

 
 
7 

 
Πόσο περιµένατε να αρέσει 
στο παιδί σας το σχολείο, 
πριν φοιτήσει σ� αυτό; 

5 24 33,8 20 27,8 
1 18 25,4 17 23,6 
2 32 45,1 35 48,6 
3 12 16,9 11 15,3 

 
9 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε 
το σχολείο για να ρωτήσετε 
για την πρόοδο του παιδιού 
σας; 4 9 12,7 9 12,5 

1 - - - - 
2 - - - - 
3 1 1,4 2 2,8 
4 9 12,7 12 16,7 

 
 
10 

 
Πόσο σηµαντική θεωρείτε 
τη σχολική µόρφωση για το 
µέλλον του παιδιού; 

5 61 85,9 58 80,6 
1 1 1,4 1 1,4 
2 11 15,5 6 8,3 
3 15 21,1 14 19,4 
4 21 29,6 18 25,0 

 
 
11 

 
Βοηθάτε το παιδί σας στις 
εργασίες του σχολείου που 
έχει να κάνει στο σπίτι; 

5 23 32,4 33 45,8 



Πίνακας 9Α: Κατανοµή των απαντήσεων στις µεταβλητές που περιγράφουν το 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                          Τιµή             F % F % 

1 - - - - 
2 - - 1 1,4 
3 5 7,0 16 22,2 
4 21 29,6 29 40,3 

 
44 

Αγοράζετε βιβλία στο παιδί 
σας; 

5 45 63,4 26 36,1 
Αν ναι, ποιος διαλέγει τα βιβλία που θα 

αγοράσετε; 
    

1 32 45,7 30 41,7 
2 16 22,9 18 25,0 
3 21 30,0 19 26,4 
4 1 1,4 3 4,2 
5 - - 2 2,8 

 
 
Εσείς 

6 - - - - 
1 3 4,3 9 12,7 
2 26 37,1 17 23,9 
3 34 48,6 29 40,8 
4 5 7,1 9 12,7 
5 1 1,4 7 9,9 

 
 
Το ίδιο το παιδί 

6 1 1,4 - - 
1 34 48,6 28 39,4 
2 24 34,3 24 33,8 
3 11 15,7 12 16,9 
4 - - 7 9,9 
5 1 1,4 - - 

 
 
 
Εσείς µαζί µε το παιδί 

6 - - - - 
1 2 3,0 5 7,4 
2 - - 7 10,3 
3 3 4,5 10 14,7 
4 49 74,2 31 45,6 
5 11 16,7 15 22,1 

 
 
 
Ο/η δάσκαλος/α του 

6 1 1,5 - - 
1 - - - - 
2 3 4,5 4 5,9 
3 1 1,5 1 1,5 
4 9 13,6 15 22,1 
5 51 77,3 43 63,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44α 

 
 
 
Ο βιβλιοπώλης 

6 2 3,0 5 7,4 



µορφωτικό περιβάλλον και τον τρόπο ψυχαγωγίας της οικογένειας 
 



Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                            Τιµή            F % F % 

Αν ναι, τι είδους βιβλία αγο-  
ράζετε στο παιδί σας συνήθως; 

    

1 16 22,5 14 19,7 
2 30 42,3 32 45,1 
3 13 18,3 15 21,1 
4 10 14,1 7 9,9 
5 2 2,8 3 4,2 

 
 
Εικονογραφηµένες 
ιστορίες 

6 - - -  
1 - - 3 4,2 
2 6 8,5 3 4,2 
3 16 22,5 15 21,1 
4 8 11,3 23 32,4 
5 41 57,7 25 35,2 

 
 
Περιοδικά-κόµικς  

6 - - 2 2,8 
1 5 7,0 3 4,2 
2 7 9,9 4 5,6 
3 16 22,5 11 15,5 
4 27 38,0 21 29,6 
5 16 22,5 32 45,1 

 
 
Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 

6 - - - - 
1 38 53,5 39 54,9 
2 21 29,6 19 26,8 
3 8 11,3 9 12,7 
4 3 4,2 2 2,8 
5 1 1,4 2 2,8 

 
 
Παραµύθια 

6 - - - - 
1 12 16,9 12 16,9 
2 8 11,3 13 18,3 
3 17 23,9 20 28,2 
4 23 32,4 17 23,9 
5 11 15,5 9 12,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44β 

 
 
Παιδικής λογοτεχνίας 

6 - - - - 
1 24 33,8 14 19,4 
2 20 28,2 28 38,9 
3 16 22,5 13 18,1 
4 8 11,3 12 16,7 

 
 
14 

Σε ποια ηλικία ήταν το 
παιδί σας όταν ξεκινήσατε 
τις επισκέψεις σας µαζί του 
σε βιβλιοπωλείο για την 
αγορά βιβλίων; 5 3 4,2 5 6,9 

1 40 56,3 42 58,3 
2 12 16,9 15 20,8 
3 12 16,9 6 8,3 
4 5 7,0 6 8,3 

 
 
19 

 
∆ανείζεστε βιβλία από 
βιβλιοθήκη για σας;  

5 2 2,8 3 4,2 
1 26 36,6 20 27,8 Έµαθε κάποιο µέλος της 

οικογένειας να διαβάζει 
πριν φοιτήσει στο ∆. Σχ.;  2 45 63,4 52 72,2 

1 8 30,8 9 45,0 
2 5 19,2 6 30,0 
3 6 23,1 4 20,0 

 
 
 
15 

 
 

 
Αν ναι, ποιο; 

4 7 26,9 1 5,0 



 
 
 
 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                    Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                            Τιµή           F % F % 

1 17 23,9 26 36,1 
2 14 19,7 6 8,3 
3 8 11,3 13 18,1 
4 11 15,5 9 12,5 

 
 
12 

 
Ασχολείστε µε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 

5 21 29,6 18 25,0 
1 39 54,9 34 47,2 13 Το παιδί σας ασχολείται µε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 2 32 45,1 38 52,8 
1 7 17,9 9 26,5 
2 16 41,0 14 41,2 
3 6 15,4 5 14,7 

 
13α 

Αν ναι, πόσο συχνά 
ασχολείται µε Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή; 

4 10 25,6 6 17,6 
1 12 30,8 16 47,1 
2 17 43,6 6 17,6 
3 10 25,6 12 35,3 

 
13β 

Αν ναι, µε τι προτιµά 
περισσότερο να ασχολείται 
στον Ηλεκτρ. Υπολογιστή; 

4 - - - - 
1 5 7,0 7 9,7 
2 30 42,3 20 27,8 
3 30 42,3 38 52,8 
4 6 8,5 6 8,3 
5 - - 1 1,4 

 
 
16 

 
Πόσο χρόνο αφιερώνετε 
την ηµέρα παρακολουθώ- 
ντας τηλεόραση; 

6 - - - - 
1 1 1,4 2 2,8 
2 32 45,1 27 37,5 
3 34 47,9 37 51,4 
4 4 5,6 6 8,3 
5 - - - - 

 
 
17 

 
Πόση ώρα την ηµέρα 
παρακολουθεί το παιδί σας 
τηλεόραση; 

6 - - - - 
1 - - 3 4,2 
2 8 11,4 8 11,1 
3 17 24,3 21 29,2 
4 33 47,1 29 40,3 

 
 
18 

 
Πόσο συχνά παρακολουθεί 
το παιδί σας εκπαιδευτικά 
τηλεοπτικά προγράµµατα; 

5 12 17,1 11 15,3 



 
Πίνακας 10Α: Κατανοµή των απαντήσεων στις µεταβλητές που περιγράφουν τις 
στρατηγικές των γονέων για την εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο 

 

 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                           Τιµή            F % F % 

1 1 1,4 - - 
2 2 2,8 7 9,7 
3 12 16,9 33 45,8 
4 32 45,1 20 27,8 

 
 

20 

 
Παίζετε µε το παιδί σας 
γλωσσικά παιχνίδια; 

5 24 33,8 12 16,7 
1 2 2,8 4 5,6 
2 10 14,1 11 15,3 
3 20 28,2 32 44,4 
4 24 33,8 18 25,0 

 
 

21 

 
Τραγουδάτε µε το παιδί σας 
ρυθµικά παιχνιδόλεξα ή 
λαχνίσµατα; 

5 15 21,1 7 9,7 
1 1 1,4 16 22,2 
2 4 5,6 12 16,7 
3 20 28,2 23 31,9 
4 21 29,6 12 16,7 

 
 

22 

Παροτρύνατε το παιδί σας 
να διαβάσει ή να αναγνω -
ρίσει γράµµατα σε επιγρα- 
φές, προϊόντα κ.λ.π. πριν 
φοιτήσει στο ∆. Σχ.; 5 25 35,2 9 12,5 

1 - - - - 
2 5 7,0 1 1,4 
3 4 5,6 22 30,6 
4 25 35,2 18 25,0 

 
 

23 

∆ιαβάζετε ιστορίες ή 
παραµύθια στο παιδί σας, 
εσείς ή άλλο µέλος της 
οικογένειας; 

5 37 52,1 31 43,1 
1 20 28,2 9 12,5 
2 30 42,3 29 40,3 
3 18 25,4 25 34,7 

 
 

24 

Σε ποια ηλικία ήταν το 
παιδί σας όταν εσείς ή άλλο 
µέλος της οικογένειας 
αρχίσατε να του διαβάζετε; 4 3 4,2 9 12,5 

1 - - - - 
2 - - 1 1,4 
3 14 19,7 13 18,1 
4 30 42,3 37 51,4 

 
 

25 

 
Όταν διαβάζετε κάτι στο 
παιδί σας συζητάτε µαζί 
του πάνω σ� αυτό;  

5 27 38,0 21 29,2  
1 10 14,1 5 6,9 
2 20 28,2 8 11,1 
3 11 15,5 22 30,6 
4 19 26,8 23 31,9 

 
 

26 

Όταν διαβάζετε µια ιστορία 
στο παιδί σας δείχνετε µε 
το δάχτυλο τις λέξεις 
καθώς διαβάζετε; 

5 11 15,5 14 19,4 
1 3 4,2 3 4,2 
2 3 4,2 9 12,5 
3 25 35,2 20 27,8 
4 22 31,0 24 33,3 

 
 

28 

Όταν διαβάζετε κάτι στο 
παιδί σας το παροτρύνετε 
να µαντέψει το νόηµα µιας 
καινούριας λέξης που 
συναντάτε; 5 18 25,4 16 22,2 



 
 

 
 
 
 

Π.Α. 
Ν=71 

Μ.Π.Α. 
Ν=72 

α/α 
ερώτη-
σης 

                                                     Οµάδα   
 
 
Mεταβλητή                          Τιµή             F % F % 

Όταν ασχολούσασταν µαζί µε το παιδί 
σας, κατά την προσχολική ηλικία µε 
δραστηριότητες ανάγνωσης & γραφής, 

ποιος είχε την πρωτοβουλία; 

    

1 21 29,6 36 50,0 
2 42 59,2 28 38,9 
3 8 11,3 7 9,7 

Εσείς 

4 - - 1 1,4 
1 43 60,6 23 31,9 
2 22 31,0 26 36,1 
3 6 8,5 20 27,8 

Το ίδιο το παιδί 

4 - - 3 4,2 
1 6 8,5 13 18,1 
2 5 7,0 16 22,2 
3 54 76,1 41 56,9 

 
 
 
 
 
 
 

43 

Ο/Η νηπιαγωγός 

4 6 8,5 2 2,8 
 
1 

 
57 

 
80,3 

 
46 

 
63,9 

 
27 

∆ιδάξατε στο παιδί σας 
στοιχεία ανάγνωσης & 
γραφής πριν φοιτήσει στο 
∆ηµοτικό Σχολείο; 

 
2 

 
14 

 
19,7 

 
26 

 
36,1 

1 41 71,9 39 84,8 
2 25 43,8 9 19,6 
3 39 68,4 18 39,1 

 
27α 

 
Αν ναι, τι µάθατε στο παιδί 
σας να διαβάζει;  

4 19 33,3 1 2,17 
1 8 14,0 2 4,3 
2 16 28,1 16 34,8 
3 22 38,6 17 36,9 

 
27β 

Αν ναι, τι ηλικία είχε το 
παιδί σας όταν ξεκινήσατε 
αυτές τις δραστηριότητες;  

4 11 19,3 11 23,9 



 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Α.  Ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ό γ ι ο   ∆ α σ κ ά λ ω ν 

 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που αφορούν τη σχολική επίδοση των υποκειµένων 

α/α 
ερώ- 
τησης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
16α 

 
 
Επίδοση στην ανάγνωση 

5 Άριστη 
1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
14 

 
Πόσο κατανοεί αυτά που 
διαβάζει; 

5 Άριστη 
1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
16β 

 
 
Επίδοση στη γραφή 

5 Άριστη 
1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
16δ 

 
 
Επίδοση στην ορθογραφία 

5 Άριστη 
1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
16ε 

 
 
Επίδοση στη γραπτή 
έκφραση 

5 Άριστη 
1 Πολύ χαµηλή 
2 Χαµηλή 
3 Μέτρια 
4 Πολύ καλή 

 
 
16γ 

 
 
Επίδοση στα µαθηµατικά 

5 Άριστη 



(Πίνακες 2Α και 14) 
 
 
 
 
 
Σηµ.: Η κωδικοποίηση των µεταβλητών των ερωτηµατολογίων των δασκάλων και των γονέων 
παρουσιάζεται σε πίνακες διαµορφωµένους µε τον ίδιο τρόπο µε εκείνους που παρουσιάζουν τα 
δεδοµένα, προκειµένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης κατά τη µελέτη της εργασίας. 

 
 
 

Κωδικοποίηση µεταβλητών που αφορούν ατοµικά χαρακτηριστικά των υποκειµένων 
(Πίνακες 3Α και 15) 



 

α/α 
ερώτη- 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Εξαιρετικά απρόσεκτος/η     
2 Αδιάφορος/η 
3 ∆είχνει κανονική επιµέλεια για ένα παιδί της ηλικίας του 
4 Πολύ προσεκτικός/ή 

 
1 

 

Πώς θα περιγράφατε 
τις συνήθειές του/της 
όταν εργάζεται; 
 

5 Έχει την τάση να είναι τελειοµανής 

1 Αποσπάται πολύ εύκολα     
2 ∆ύσκολα συγκεντρώνεται σε µια εργασία ως το τέλος 
3 Συγκεντρώνεται αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του 
4 Απορροφάται πολύ στη δουλειά του/της   

 
6 

 
Πόσο συγκεντρώνεται όταν  
εργάζεται; 
 5 Μπορεί να συγκεντρώνεται για ασυνήθιστα µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

1 Ασυνήθιστα φτωχή 
2 Κάτω του µέσου όρου 
3 Κανονική για ένα παιδί της ηλικίας του 
4 Πάνω απ� το κανονικό 

 
2 

 
Πώς θα περιγράφατε τη 
µνήµη του/της; 
 5 Εκπληκτικά καλή 

1 Παραιτείται αµέσως µόλις συναντήσει έστω και µικρές δυσκολίες 
2 Παραιτείται χωρίς να προσπαθήσει αρκετά 
3 Προσπαθεί αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του 
4 Είναι πιο επίµονος/η απ� τα περισσότερα παιδιά  

3 

 

 
Αποθαρρύνεται 
εύκολα ή είναι 
επίµονος/η; 
 

5 Είναι εξαιρετικά επίµονος/η. ∆εν παραιτείται ποτέ 

1 ∆ε δείχνει κανένα ενδιαφέρον να τα πάει καλύτερα απ� τους άλλους  
2 Κάνει ελάχιστη προσπάθεια. Σπάνια πασχίζει για κάτι. 
3 Προσπαθεί αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του 
4 Προσπαθεί να τα πάει καλύτερα απ� τους άλλους 

 
4 

 
Είναι ανταγωνιστικός/ή/; 
 

5 Αισθάνεται ότι πρέπει πάντα να υπερτερεί των άλλων και να διακρίνεται 
1 Εξαρτάται πλήρως απ� τους άλλους 
2 Εξαρτάται συχνά απ� τους άλλους 
3 ∆είχνει κανονική για την ηλικία του/της εξάρτηση και ανεξαρτησία 
4 Αρκετά ανεξάρτητος/η 

 
5 

 

Πόσο στηρίζεται στις 
δυνάµεις του/της; 
 5 Εξαιρετικά ανεξάρτητος/η 

1 ∆εν ανησυχεί ποτέ για τίποτα 
2 Ανησυχεί πολύ σπάνια. Είναι ανέµελος/η 
3 Ανησυχεί µέσα σε φυσιολογικά όρια µόνο όταν υπάρχει σοβαρή αιτία 
4 Συχνά ανησυχεί υπερβολικά   

   
7 

 
Ανυσυχεί ή είναι 
ανέµελος/η; 
 5 Ανησυχεί συνεχώς. Έχει άγχος 

1 ∆εν επιβάλλεται ποτέ. Είναι πράος/α, πειθαρχικός/ή 
2 Γενικά, είναι υποχωρητικός/ή 
3 Υποχωρεί ή επιβάλλεται όσο ένα παιδί της ηλικίας του 
4 Τείνει να κυριαρχεί παρά να υποχωρεί 

 
8 

 
Υποχωρεί ή επιβάλλεται 
στα άλλα παιδιά; 

5 Θέλει πάντα να επιβάλλεται στους άλλους 
1 Καθόλου 
2 Λίγο 
3 Μέτρια 
4 Πολύ  

 
 
9 

 
Πόσο τον/την  αποδέχονται 
τα υπόλοιπα παιδιά της 
τάξης; 5 Πάρα πολύ 



 

 
 
 

α/α 
ερώτη- 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Αδιαφορεί για τους ενήλικους   
2 ∆είχνει ελάχιστο ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους 
3 ∆είχνει κανονικό ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους 
4 ∆είχνει περισσότερο απ� το κανονικό ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους 

 
 
10 

 

Πώς θα 
περιγράφατε τη 
στάση του/της 
απέναντι στους 
ενήλικους; 
 

5 Υπερβολικά πρόθυµος/η να ευχαριστήσει τους ενήλικους 

1 ∆ε δείχνει καµιά περιέργεια για τίποτα. Είναι αδιάφορος/η   
2 Σπάνια δείχνει κάποια περιέργεια και ενδιαφέρον 
3 ∆είχνει κανονικό ενδιαφέρον και περιέργεια για ένα παιδί της ηλικίας του/της 
4 Το ενδιαφέρον του/της διεγείρεται εύκολα. Κάνει πιο πολλές ερωτήσεις απ� τους άλλους 

 
 
11 

 
 
Είναι περίεργο παιδί; 
 

5 Κάνει συνεχώς ερωτήσεις για τα πάντα. Εξαιρετικά περίεργος/η 
1 Ασυνήθιστα περιορισµένο για ένα παιδί της ηλικίας του/της 
2 Κάτω του µέσου όρου 
3 Κανονικό 
4 Πάνω απ� το µέσο όρο   

 
12 
 

 
Πώς θα 
περιγράφατε το 
λεξιλόγιο που 
χρησιµοποιεί όταν 
µιλά; 

5 Ασυνήθιστα εκτεταµένο για ένα παιδί της ηλικίας του/της 

1 Ασυνήθιστα χαµηλή για ένα παιδί της ηλικίας του/της   
2 Κάτω του µέσου όρου 
3 Κανονική 
4 Πάνω από το µέσο όρο   

 
13 

 
Πώς θα περιγράφατε 
την ικανότητά του/της 
να εκφράζει ιδέες; 

5 Αξιοσηµείωτα καλή για ένα παιδί της ηλικίας του 
1 Καθόλου 
2 Λίγο  
3 Μέτρια 
4 Πολύ  

 
15 

 

∆υσκολεύτηκε να 
µάθει να γράφει ;     
 5 Πάρα πολύ 



 
 
Β.  Ε ρ ω τ η µ α τ ο λ ό γ ι ο   Γ ο ν έ ω ν 

 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που αφορούν συνήθειες και ενδιαφέροντα των 
υποκειµένων που σχετίζονται µε το γραπτό λόγο (Πίνακες 4Α και 16)  



Κωδικοποίηση µεταβλητών που αφορούν προτιµήσεις και ενδιαφέροντα 
του ελεύθερου χρόνου των υποκειµένων(Πίνακες 5Α και 17) 

α/α 
ερώτ. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Με µεγαλύτερα παιδιά 
2 Με παιδιά της ηλικίας του 

 
37 

Με ποιους προτιµά να παίζει 
το παιδί σας συνήθως; 

3 Με µικρότερα παιδιά 
Τι είδους παιχνίδια προτιµά; (αξιολογική σειρά) 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
Οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή 
δραστηριότητα, που παίζονται 
έξω απ� το σπίτι 
 6 6ο 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Ήσυχα οµαδικά παιχνίδια 
(π.χ. επιτραπέζια) 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Παιχνίδια µε κατασκευές, 
εργαλεία κ.λ.π 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Παιχνίδια όπου 
παίζει µόνος/η 
του/της 
 

6 6ο 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
Παιχνίδια που σχετίζονται µε 
ανάγνωση, γραφή ή 
ζωγραφική 
 

6 6ο 
Στις  ελεύθερες  ώρες  του/της  

προτιµά  να: 
 

(αξιολογική σειρά) 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
Ασχολείται µε βιβλία 
 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
 
 
 

46 

Παίζει µόνος/η του/της µε 
τα παιχνίδια του/της 
 

6 6ο 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
ερώτη-
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Παρακολουθεί 
τηλεόραση 6 6ο

1 1ο 
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Κάνει συντροφιά µε 
ενήλικους 

6 6ο
1 1ο 
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
Κάνει παρέα µε άλλα 
παιδιά 
 6 6ο

Τι είδους βιβλία προτιµά; (αξιολογική σειρά) 
1 1ο 
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Εικονογραφηµένες 
ιστορίες 
 6 6ο

1 1ο 
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Παραµύθια 
 

6 6ο
1 1ο 
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Περιοδικά � κόµικς 

6 6ο
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

Παιδικής λογοτεχνίας 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων    

6 6ο 



 
 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που αφορούν χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας των 

υποκειµένων (Πίνακες 6Α και 18) 
 

 α/α 
ερώτη- 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχει καλή µνήµη 1=ναι         2=όχι 
Είναι επίµονος/η 1=ναι         2=όχι 
Είναι περίεργος/η κάνει συνεχώς ερωτήσεις  1=ναι         2=όχι 
Είναι ανταγωνιστικός/ή 1=ναι         2=όχι 
Είναι τελειοµανής 1=ναι         2=όχι 
Προσαρµόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις 1=ναι         2=όχι 
Κάνει εύκολα φιλίες 1=ναι         2=όχι 
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Είναι τακτικός/ή και προσεκτικός/ή όταν εργάζεται 1=ναι         2=όχι 

 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που περιγράφουν τις   

       αντιλήψεις και τις στάσεις των γονέων για την ανάγνωση(Πίνακες 7Α και 22) 
 
α/α 

ερώτη- 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Καθόλου 
2 Μέχρι 15 λεπτά 
3 Μέχρι µισή ώρα 
4 Μέχρι µια ώρα 

 
 
1 

 
Πόση ώρα την ηµέρα 
αφιερώνετε για διάβασµα; 

5 Περισσότερο από µια ώρα 
1 Καθόλου 
2 Λίγο  
3 Μέτρια  
4 Πολύ 

 
 

2 

 
Πόσο απολαµβάνετε το 
διάβασµα; 
 

5 Πάρα πολύ 
 
1 

 
Ναι 

Πιστεύετε ότι τα 
παιδιά πρέπει να 
µάθουν να διαβάζουν 
πριν φοιτήσουν στο 
∆ηµοτικό Σχολείο; 

 
2 

 
Όχι 

1 Οπωσδήποτε ναι 

2 Ναι, αν το ζητήσει το παιδί 

 
 
 

3 

Πιστεύετε ότι οι γονείς 
πρέπει να βοηθούν το παιδί 
τους να µάθει να διαβάζει 
όσο νωρίτερα γίνεται; 3 Όχι, ακόµη κι αν το ζητήσει το παιδί 

 Ποιο θεωρείτε ότι 1 Να µάθει να διαβάζει 



2 Να µάθει να γράφει 4 είναι 
σηµαντικότερο να 
µάθει το παιδί ως 
το τέλος της Α΄ 
∆ηµοτικού; 

3 Να µάθει να λογαριάζει 

 
 
 
 
 



 

α/α 
ερώτη- 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟ 

ΠΟΙΗΣΗ 

Θεωρείτε  ότι  η  ανάγνωση  είναι  
απαραίτητη: 

(αξιολ.
σειρά) 

1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Για τη σχολική επιτυχία 

6 6ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
Για την καθηµερινή ζωή 
 

6 6ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Για την απόκτηση γνώσεων 

6 6ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Για την επαγγελµατική 
επιτυχία του ανθρώπου 

6 6ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
Για την ψυχαγωγία του 
ανθρώπου 

6 6ο

Τι είδους αναγνώσµατα προτιµάτε 
συνήθως; 

(αξιολ. 
σειρά) 

1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 
 
Εφηµερίδες 
 6 6ο

1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

Περιοδικά 

6 6ο

1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
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Λογοτεχνία 

6 6ο

α/α 
ερώτη-
σης 

 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟ
ΠΟΙΗΣΗ 
1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο

 

 

Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 
6 6ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
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Επιστηµονικά   

6 6ο
Πόσο,  πιστεύετε ότι  

συµβάλλουν  τα  παρακάτω  
ώστε  το  παιδί  να  µάθει  να  
διαβάζει πριν φοιτήσει στο 

∆.Σ; 
 

 
(αξιολ. 
σειρά) 

1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

Η περιέργεια και το 
ενδιαφέρον το ίδιου του 
παιδιού για την ανάγνωση 

8 8ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

Η ενασχόληση του παιδιού 
µε βιβλία από πολύ νωρίς 
 

8 8ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

 
 
Η ενασχόληση του παιδιού 
µε σχετικά προγράµµατα 
και αναγνωστικά παιχνίδια 
στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή 8 8ο

1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

42 

 
 
Η επίδραση της 
τηλεόρασης 
 

8 8ο



 
 
 
 

 
 
 
 
  Κωδικοποίηση δηµογραφικών  
µεταβλητών (Πίνακες 20 και 21) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙ- 
ΗΣΗ 

1 Ολιγοµελής οικογένεια Αριθµός παιδιών 
στην οικογένεια 2 Πολυµελής οικογένεια 

1 Πρωτότοκα-Μοναχοπαίδια 
2 Ενδιάµεσα 

 
Σειρά γέννησης 

3 Υστερότοκα 
1 Κατώτερο κοιν/επ. στρώµα 
2 Μεσαίο κοιν/επ. στρώµα 

 
Επάγγελµα πατέρα 

3 Ανώτερο κοιν/επ. στρώµα 
1 Κατώτερο κοιν/επ. στρώµα 
2 Μεσαίο κοιν/επ. στρώµα 

 
Επάγγελµα µητέρας 

3 Ανώτερο κοιν/επ. στρώµα 
1 ∆ηµοτικό  
2 Γυµνάσιο 
3 Λύκειο 
4 Ανώτερη 

 
 
Μόρφωση πατέρα 

5 Ανώτατη 
1 ∆ηµοτικό  
2 Γυµνάσιο 
3 Λύκειο 
4 Ανώτερη 

 
 
Μόρφωση µητέρας  

5 Ανώτατη 

α/α 
ερώτη 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟ- 
ΠΟΙΗΣΗ 
1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

 
 
Η ανάγνωση βιβλίων (π.χ. 
παραµυθιών, ιστοριών 
κ.λ.π.) στο παιδί, από 
κάποιον άλλο 

8 8ο
1 1ο

2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

 
Η ενασχόληση µε 
επιτραπέζια παιχνίδια (π.χ. 
παιχνίδια µε γράµµατα, 
σχετικά παζλ κ.λ.π.) 
 

8 8ο
1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο

Επιδράσεις από µεγαλύτερα 
αδέλφια (π.χ. συµµετοχή 
του παιδιού όταν µελετά 
ο/η µεγαλύτερος/η 
αδελφός/ή) 
 8 8ο

1 1ο
2 2ο
3 3ο
4 4ο
5 5ο
6 6ο
7 7ο
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Επιδράσεις από το γραπτό 
λόγο του περιβάλλοντος  
(π.χ. πινακίδες, επιγραφές 
καταστηµάτων, ονόµατα  
προϊόντων κ.λ.π.) 
 8 8ο



 

 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που περιγράφουν το επίπεδο φιλοδοξίας των γονέων 

 (Πίνακες 8Α και 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
ερώτη 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Γιατί έπρεπε να είναι µαζί µε άλλα παιδιά 
2 Γιατί εργαζόσασταν 
3 Γιατί τα περισσότερα παιδιά φοιτούν στο Νηπιαγωγείο 
4 Γιατί το Νηπιαγωγείο προετοιµάζει τα παιδιά για το ∆.Σχ. 

 
 
5 

 
Γιατί αποφασίσατε να 
φοιτήσει το παιδί σας σε 
Νηπιαγωγείο; 

5 Γιατί η Προσχ. Εκπ/ση είναι εξίσου σηµαντική µε τις επόµ. εκπ/κές βαθµίδ.
1 Καθόλου 
2 Λίγο  
3 Μέτρια  
4 Πολύ 

 
 
6 

 
Πόσο σας άρεσε το 
σχολείο; 

5 Πάρα πολύ 
1 Καθόλου 
2 Λίγο  
3 Μέτρια  
4 Πολύ 

 
 
7 

 
Πόσο περιµένατε να αρέσει 
στο παιδί σας το σχολείο, 
πριν φοιτήσει σ� αυτό; 

5 Πάρα πολύ 
1 Λιγότερο από µια φορά το µήνα 
2 1-2 φορές το µήνα 
3 1 φορά την εβδοµάδα 

 
9 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε 
το σχολείο για να ρωτήσετε 
για την πρόοδο του παιδιού 
σας; 4 Περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα 

1 Καθόλου 
2 Λίγο  
3 Μέτριας σηµασίας  
4 Πολύ 

 
 
10 

 
Πόσο σηµαντική θεωρείτε 
τη σχολική µόρφωση για το 
µέλλον του παιδιού; 

5 Πάρα πολύ 
1 Ποτέ 
2 Λίγες φορές 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά 

 
 
11 

 
Βοηθάτε το παιδί σας στις 
εργασίες του σχολείου που 
έχει να κάνει στο σπίτι; 

5 Πολύ συχνά 



 
 
 
 

Κωδικοποίηση µεταβλητών που περιγράφουν το µορφωτικό περιβάλλον και τον τρόπο 
ψυχαγωγίας της οικογένειας (Πίνακες 9Α και 24) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
ερώτη- 
σης 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
44 

Αγοράζετε βιβλία στο παιδί 
σας; 

5 Πολύ συχνά 
Αν ναι, ποιος διαλέγει τα βιβλία που θα 

αγοράσετε; 
(αξιολογική σειρά) 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Εσείς 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Το ίδιο το παιδί 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
Εσείς µαζί µε το παιδί 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
Ο/η δάσκαλος/α του 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44α 

 
 
 
Ο βιβλιοπώλης 

6 6ο 



α/α 
ερώτη 
σης 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Αν ναι, τι είδους βιβλία αγο-  
ράζετε στο παιδί σας συνήθως; 

(αξιολογική σειρά 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Εικονογραφηµένες 
ιστορίες 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Περιοδικά-κόµικς  

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
Παραµύθια 

6 6ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
4 4ο 
5 5ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44β 

 
 
Παιδικής λογοτεχνίας 

6 6ο 
1 Μικρότερο των 2 ετών 
2 2-3 ετών 
3 3-4 ετών 
4 4-5 ετών 

 
 
14 

Σε ποια ηλικία ήταν το 
παιδί σας όταν ξεκινήσατε 
τις επισκέψεις σας µαζί του 
σε βιβλιοπωλείο για την 
αγορά βιβλίων; 5 Μεγαλύτερο των 5 ετών 

1 Ποτέ 
2 Λίγες φορές  
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά 

 
 
19 

 
∆ανείζεστε βιβλία από 
βιβλιοθήκη για σας;  

5 Πολύ συχνά 
1 Ναι Έµαθε κάποιο µέλος της 

οικογένειας να διαβάζει 
πριν φοιτήσει στο ∆. Σχ.;  2 Όχι 

1 Η µητέρα 
2 Ο πατέρας 
3 Άλλο παιδί της οικογένειας 

 
 
 
15 

 
 

 
Αν ναι, ποιο; 

4 ∆υο µέλη της οικογένειας 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
ερώτη 
σης 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Ποτέ 
2 Λίγες φορές  
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά 

 
 
12 

 
Ασχολείστε µε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 

5 Πολύ συχνά 
1 Ναι 13 Το παιδί σας ασχολείται µε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 2 Όχι 
1 1-2 φορές το µήνα 
2 1 φορά την εβδοµάδα 
3 Περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα 

 
13α 

Αν ναι, πόσο συχνά 
ασχολείται µε Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή; 

4 Σχεδόν καθηµερινά 
1 Παιχνίδια 
2 Εκπαιδευτικά προγράµµατα 
3 Ζωγραφική 

 
13β 

Αν ναι, µε τι προτιµά 
περισσότερο να ασχολείται 
στον Ηλεκτρ. Υπολογιστή; 

4 Κάτι άλλο 
1 Καθόλου 
2 Λιγότερο από µια ώρα 
3 Από 1 έως 3 ώρες 
4 Από 4 έως 5 ώρες 
5 Από 6 έως 7 ώρες 

 
 
16 

 
Πόσο χρόνο αφιερώνετε 
την ηµέρα παρακολουθώ- 
ντας τηλεόραση; 

6 Πάνω από 7 ώρες 
1 Καθόλου 
2 Λιγότερο από µια ώρα 
3 Από 1 έως 3 ώρες 
4 Από 4 έως 5 ώρες 
5 Από 6 έως 7 ώρες 

 
 
17 

 
Πόση ώρα την ηµέρα 
παρακολουθεί το παιδί σας 
τηλεόραση; 

6 Πάνω από 7 ώρες 
1 Καθόλου 
2 Σπάνια 
3 Κάπου-κάπου αλλά όχι πάνω από 1 φορά τη βδοµάδα 
4 Μια-δυο φορές τη βδοµάδα 

 
 
18 

 
Πόσο συχνά παρακολουθεί 
το παιδί σας εκπαιδευτικά 
τηλεοπτικά προγράµµατα; 

5 Σχεδόν καθηµερινά 



 
Κωδικοποίηση µεταβλητών που περιγράφουν τις στρατηγικές των γονέων για την 

εξοικείωση των παιδιών µε το γραπτό λόγο  
(Πίνακες 10 Α και 25) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
ερώτη 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

20 

 
Παίζετε µε το παιδί σας 
γλωσσικά παιχνίδια; 

5 Πολύ συχνά 
1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

21 

 
Τραγουδάτε µε το παιδί σας 
ρυθµικά παιχνιδόλεξα ή 
λαχνίσµατα; 

5 Πολύ συχνά 
1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

22 

Παροτρύνατε το παιδί σας 
να διαβάσει ή να αναγνω -
ρίσει γράµµατα σε επιγρα- 
φές, προϊόντα κ.λ.π. πριν 
φοιτήσει στο ∆. Σχ.; 5 Πολύ συχνά 

1 Ποτέ 
2 Σπάνια 
3 1-2 φορές το µήνα 
4 1-2 φορές τη βδοµάδα 

 
 

23 

∆ιαβάζετε ιστορίες ή 
παραµύθια στο παιδί σας, 
εσείς ή άλλο µέλος της 
οικογένειας; 

5 Σχεδόν καθηµερινά 
1 Μικρότερο του ενός έτους 
2 1-2 ετών 
3 2-3 ετών 

 
 

24 

Σε ποια ηλικία ήταν το 
παιδί σας όταν εσείς ή άλλο 
µέλος της οικογένειας 
αρχίσατε να του διαβάζετε; 4 Μεγαλύτερο των τριών ετών 

1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

25 

 
Όταν διαβάζετε κάτι στο 
παιδί σας συζητάτε µαζί 
του πάνω σ� αυτό;  

5 Πολύ συχνά 
1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

26 

Όταν διαβάζετε µια ιστορία 
στο παιδί σας δείχνετε µε 
το δάχτυλο τις λέξεις 
καθώς διαβάζετε; 

5 Πολύ συχνά 
1 Ποτέ  
2 Σπάνια 
3 Μερικές φορές 
4 Συχνά  

 
 

28 

Όταν διαβάζετε κάτι στο 
παιδί σας το παροτρύνετε 
να µαντέψει το νόηµα µιας 
καινούριας λέξης που 
συναντάτε; 5 Πολύ συχνά 



 
 

α/α 
ερώτη 
σης 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Όταν ασχολούσασταν µαζί µε το παιδί 
σας, κατά την προσχολική ηλικία µε 
δραστηριότητες ανάγνωσης & γραφής, 

ποιος είχε την πρωτοβουλία; 

 
(αξιολογική σειρά) 

1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 

Εσείς 

4 4ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 

Το ίδιο το παιδί 

4 4ο 
1 1ο 
2 2ο 
3 3ο 
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Ο/Η νηπιαγωγός 

4 4ο 
 
1 

  
Ναι 

 
27 

∆ιδάξατε στο παιδί σας 
στοιχεία ανάγνωσης & 
γραφής πριν φοιτήσει στο 
∆ηµοτικό Σχολείο; 

 
2 

 
Όχι 

1 Τα γράµµατα του αλφαβήτου 
2 Συλλαβές 
3 Απλές λέξεις 

 
27α 

 
Αν ναι, τι µάθατε στο παιδί 
σας να διαβάζει;  

4 Απλές προτάσεις 
1 Μικρότερη των 3 ετών 
2 3-4 ετών 
3 4-5 ετών 

 
27β 

Αν ναι, τι ηλικία είχε το 
παιδί σας όταν ξεκινήσατε 
αυτές τις δραστηριότητες;  

4 Μεγαλύτερη των 5 ετών 



 



Τ Ε Σ Τ   Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Υ   Π Ρ Ω Ι Μ Ω Ν   Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ������...����..�   ΣΧΟΛΕΙΟ�������� 

 

µαµά 

έλα 

γάλα 

µήλο  

δώρο 

εµένα 

το 

ένα 

αγόρι 

θέλω 

και 

καλό 

 

µαζί 

έχω 

µεγάλο 

τόπι 

µέρα 

νερό 

κότα  

πέτα 

µου 

τη 

κάθε 

από 

 

ψωµί 

είναι 

λύκος 

δάσος  

τηλεόραση 

σοκολάτα 

παίζω 

κούκλα 

καραµέλα  

παραµύθι 

καιρός 

χαρά 

                               Έχω ένα τόπι. 

                               Ένα µεγάλο τόπι. 

                                Είναι δώρο από τη µαµά. 

                                Παίζω κάθε µέρα.  

                               Έλα µαζί µου.  

                                Πέτα το τόπι. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στοιχεία παιδιού: 
 
Επώνυµο�����������������    
Όνοµα��������������.. 
 
Σχολείο 
�����������������������������������..  
 
Επάγγελµα πατέρα 
������������������������������� 
 
Επάγγελµα µητέρας 
������������������������������.. 
 
Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 
��������������������������� 
 
Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 
��������������������������.. 
 
Σειρά γέννησης του παιδιού   
 
Ονοµατεπώνυµο 
παιδιού της οµάδας 
ελέγχου 
���������
���������
��. 
 
 
 
 
 
 
 

 Έτος Μήνας Ηµέρα 
Ηµεροµηνία εξέτασης    
Ηµεροµηνία γέννησης    
Ηλικία    

Χρονολογική ηλικία    

 



 
 

 

 

Παρατηρήσεις:   

��������������������������������... 

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

�������������������� 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟ
ΝΑ-
∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. ∆είξτε το λογότυπο και πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� 
ΑΥΤΟ. ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ∆ΕΙ; ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙ� ΑΥΤΟ;» 

Αναφέρει το συγκεκριµένο ή 
άλλο σούπερ µάρκετ ή λέει ότι 
είναι κατάστηµα, ότι πουλάει 
πράγµατα ή άλλη παρόµοια 
απάντηση 

  

2. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και 
πείτε: «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ;  ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ». 

∆είχνει ή περιγράφει τη 
σοκολάτα.  

  

3. ∆είξτε τη λέξη πιρούνι και ρωτήστε. «ΤΙ ΛΕΕΙ 
Ε∆Ω; » 

Λέει πιρούνι   

4.  ∆είξτε το γράµµα Α. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ». Αν το παιδί 
απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. 
Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα Ε 
και πείτε. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; » Αν το παιδί 
απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. 
Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα 
Ο και πείτε. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; » 

 
 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει 
οποιοδήποτε (έστω και ένα) 
γράµµα. 

  

5. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τα σήµατα και πείτε: 
«ΠΟΥ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΥΤΑ; » Αν το παιδί δεν 
απαντήσει σωστά, πείτε. «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΠΟΥ ΤΑ 
ΒΛΕΠΕΙΣ;» 

Λέει στο δρόµο, είναι σήµατα, 
µας λένε πώς να οδηγούµε, πού 
να πάµε ή κάτι σχετικό που 
δείχνει ότι κατανοεί τη 
λειτουργία τους. 

  

6. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και ∆είχνει το λογότυπο του   



πείτε: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ;  ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ». 

παγωτού 

7. ∆είξτε το γράµµα Μ. ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. Αν το παιδί απαντήσει 
σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. Αν δεν 
ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα ∆ και 
πείτε. ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; Αν το παιδί 
απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. 
Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα Ρ 
και πείτε. ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 

 
 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει 
οποιοδήποτε (έστω και ένα) 
γράµµα. 

  

8. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τις τρεις εικόνες και 
ρωτήστε:  «ΜΕ ΠΟΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΞΗ 
ΣΥΚΟ; ∆ΕΙΞΕ ΤΟ». Αν το παιδί δείξει ολόκληρη τη 
λέξη σύκο, πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΡΑΜΜΑ. ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΞΗ ΣΥΚΟ». 

 
 
 
∆είχνει το σ ή λέει σ. 

  

9. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας κάθε γραµµή του 
κειµένου και ρωτήστε: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;  ΠΕΣ ΜΟΥ 
ΓΙ� ΑΥΤΟ» 

Λέει προτάσεις, λέξεις, 
γράµµατα, µια ιστορία ή ένα 
κείµενο. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟ
ΝΑ-
∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

10.  ∆είξτε την πρώτη λέξη και πείτε: «Ε∆Ω ΓΡΑΦΕΙ 
ΠΟ∆Ι. ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟ∆Ι. 
∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ∆Ε ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙ 
ΠΟ∆Ι». 

 
∆είχνει τη δεύτερη λέξη ΠΟ∆Ι 

  

11. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τα περιεχόµενα της 
σελίδας και ρωτήστε:  «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ;  
∆ΕΙΞΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ». 
 

 
∆είχνει το ε ή λέει το ε. 

  

12. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τις εικόνες και πείτε: 
«ΜΕ ΠΟΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟΙ;  Αν το 
παιδί δείξει το γράµµα, πείτε: ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΟ. ΠΕΣ 
ΜΟΥ ΠΟΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ».   

 
 
∆είχνει το ρ ή λέει ρ. 

  

13. ∆είξτε το γράµµα Π και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;  ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα στη 
σειρά ρωτώντας: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ;» 

 
Αναγνωρίζει και προφέρει και 
τα 8 γράµµατα σωστά. 

  

14. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και 
πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΠΟΥ ΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;» 

Λέει νερό, ονοµάζει κάποιο 
απ� αυτά ή άλλο που δεν 
απεικονίζεται εδώ, ή δίνει 
άλλη σχετική απάντηση. 

  

15. Πείτε στο παιδί: «ΘΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΩ ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ∆ΕΙΧΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΑΧΤΥΛΟ 

 
 

  



ΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ∆ΙΑΒΑΖΩ. ΝΑ ΕΤΣΙ». ∆ιαβάστε τον 
τίτλο και την πρώτη πρόταση, ενώ κινείτε το δάχτυλό 
σας απαλά κάτω απ� τις λέξεις καθώς διαβάζετε. Μετά 
πείτε: «ΤΩΡΑ ΚΑΝΕ ΤΟ ΕΣΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΑΧΤΥΛΟ ΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ∆ΙΑΒΑΖΩ». 

∆είχνει, γραµµή γραµµή 
ακολουθώντας κατεύθυνση 
από αριστερά προς τα δεξιά.  

16. Ρωτήστε το παιδί: «ΑΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ 
∆ΙΑΒΑΣΩ ΑΥΤΟ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑ ΝΑ 
∆ΙΑΒΑΖΩ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΖΑ». Αφού απαντήσει το παιδί, 
πείτε: «ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ; 
∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΖΑ». 

 
 
∆είχνει τις λέξεις Σου και 
φίλοι. 

  

17. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και 
πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΤΙ  
ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΑ;» 
 

Λέει περιοδικά, βιβλία, τα 
διαβάζουµε, τα αγοράζουµε στο 
περίπτερο ή κάτι παρόµοιο. 

  

18. ∆είξτε τη ζώνη και ρωτήστε: «ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΠΑΕΙ 
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ 
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ».  
 

 
∆είχνει τη λέξη ζώνη. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

19. Πείτε στο παιδί: «ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ. 
ΟΤΑΝ ∆ΙΑΒΑΖΩ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΕΣΥ ΘΑ ΤΗ 
∆ΕΙΧΝΕΙΣ. ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ Ε∆Ω». Σιγουρευτείτε 
ότι το παιδί έχει το δάχτυλό του στη λέξη έχω. 
«ΕΤΟΙΜΟΣ/Η;» ∆ιαβάστε αργά, αλλά αβίαστα. 

Κινεί το δάχτυλό του από τ� 
αριστερά προς τα δεξιά και 
δείχνει κάθε λέξη που 
διαβάζετε. 

  

20. ∆είξτε τα διαστήµατα ανάµεσα στις λέξεις και 
ρωτήστε: «ΓΙΑΤΊ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΝΑ;  
ΓΙΑΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ;» 

Λέει ότι είναι ανάµεσα στις 
λέξεις ή ξεχωρίζουν τις λέξεις. 

  

21. ∆είξτε το γράµµα µ και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα στη 
σειρά και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» 
Προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση µόλις το παιδί 
κάνει ένα λάθος.  

 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει όλα 
τα γράµµατα σωστά. 

  

22. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τη λέξη και πείτε: 
«ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΛΕΕΙ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ. ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΜΟΥ ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΠΟΥ 
ΛΕΕΙ ΣΣΣΣ;» 

 
∆είχνει το Σ. 

  

23. ∆είξτε την τελεία και ρωτήστε: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΟ» 

Λέει τελεία ή εκεί σταµατάµε ή 
χωρίζει τις προτάσεις. 

  

24. ∆είξτε τις λέξεις στη σελίδα 27 και πείτε: «∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΑΝΩ» 

∆είχνει τη λέξη πάνω.   



25. ∆είξτε τις λέξεις στη σελίδα 28 και πείτε: «∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΚΡΕΜΑ» 

∆είχνει τη λέξη κρέµα.   

26. ∆είξτε στο παιδί το γράµµα και ρωτήστε: «ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΟ». 

Λέει γράµµα ή σηµείωµα ή κάτι 
άλλο που σχετίζεται µε την 
αλληλογραφία. 

  

27. ∆είξτε στο παιδί την εικόνα και ρωτήστε: «ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» Αν το παιδί δεν απαντήσει σωστά, 
πείτε: «ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ∆ΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;» Αν δεν 
υπάρξει σωστή απάντηση, ρωτήστε: «ΤI 
ΠΟΥΛΑΝE;».  

Λέει κατάλογος, µενού, 
εστιατόριο, φαγητό ή κάποιο 
συγκεκριµένο εστιατόριο ή 
ταβέρνα. 

  

28. ∆είξτε το σήµα και ρωτήστε: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΟ». Αν το παιδί πει «µια 
πινακίδα» ή «ένα σήµα», ρωτήστε: «ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ; ΤΙ ΛΕΕΙ;»  

Λέει σχολείο ή σήµα για 
σχολείο, ή για να προσέξουµε 
τα παιδιά του σχολείου. 

  

29. ∆είξτε στο παιδί το ποίηµα και πείτε: «ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΟΙΗΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕ Ε∆Ω». 
∆είξτε το κενό και πείτε: ¨ΤΩΡΑ ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΣΚΕΨΟΥ» 
∆ιαβάστε το ποίηµα δυνατά, δείχνοντας µε το δάχτυλο κάτω 
απ� τις λέξεις που διαβάζετε. Καθώς πλησιάζετε στο τέλος 
της τέταρτης σειράς, επιβραδύνετε την ανάγνωση για να 
αφήσετε το παιδί να συµπληρώσει το στίχο. Αν δεν δώσει 
κάποια απάντηση, ρωτήστε: «ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕ 
ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ;  

 
 
 
Λέει κρυώνει ή  παγώνει ή 
κάποια άλλη απάντηση που 
είναι νοηµατικά και 
γραµµατικά σωστή. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τη λέξη χέρι και 
ρωτήστε: «ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ;  ΓΙΑΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ;» 
 

Λέει ότι η λέξη είναι ανάποδα   

31. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τις λέξεις και 
ρωτήστε: «ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΛΕΞΕΙΣ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΜΟΥ ΦΡΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
_____________________» 

 
 
∆είχνει τη λέξη σύκο. 

  

32. ∆είξτε τη λέξη ΜΑ και πείτε:  «ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ 
ΛΕΕΙ ΜΑ». Έπειτα δείξτε τη λέξη ΜΑΜΑ και 
ρωτήστε: «ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ;» 
 

 
Λέει µαµά ή δύο µα 

  

33. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  τις λέξεις της σελίδας 36  
και πείτε: «∆ΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
∆ΥΝΑΤΑ. ΞΕΚΙΝΑ Ε∆Ω». ∆είξτε την πρώτη λέξη 
και µετά δείξτε καθεµιά απ� τις άλλες στη σειρά, 

 
∆ιαβάζει σωστά τουλάχιστον 
δυο απ� τις τέσσερις λέξεις. 

  



λέγοντας: ΚΙ ΑΥΤΗ Ε∆Ω; 
 

34. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  τις λέξεις και ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗ 
ΛΕΞΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ». 
 

 
∆είχνει τη λέξη συρτάρι ή λέει 
συρτάρι. 

  

35. ∆είξτε τις προτάσεις στο παιδί και πείτε: 
«ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΝΟΗΜΑ. ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΟΤΑΝ ΤΗ ∆ΙΑΒΑΖΕΙΣ». 

 
∆είχνει την πρόταση Ο 
παππούς έφερε δώρα ή λέει Ο 
παππούς έφερε δώρα 

  

36. ∆είξτε τη λέξη µαµά και πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
∆ΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΛΕΞΗ». Αν το παιδί σταµατήσει αφού δείξει µόνο τη 
µια λέξη, πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΛΕΞΗ». 
 

 
∆είχνει ή λέει τις λέξεις γιαγιά 
και µπαµπάς. 

  

37. ∆είξτε το γράµµα κ και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα µε 
τη σειρά και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟ;» Όταν γίνει το πρώτο λάθος προχωρήστε στην 
επόµενη ερώτηση. 

 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει όλα 
τα γράµµατα σωστά. 

  

38. ∆είξτε στο παιδί το κείµενο και πείτε: «∆ΙΑΒΑΣΕ 
ΑΥΤΟ ΜΟΝΟΣ/Η ΣΟΥ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ 
ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΑΠ� ΑΥΤΕΣ Ε∆Ω (δείξτε τις λέξεις δεξιά) 
ΠΑΕΙ Ε∆Ω ΣΤΟ ΚΕΝΟ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ». Αν το παιδί δεν απαντήσει προσπαθήστε να το 
παρακινήσετε να απαντήσει λέγοντας: «ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ/Η 
ΝΑ ΜΟΥ ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ 
ΚΕΝΟ;» 

 
 
 
 
∆είχνει τη λέξη είναι ή λέει 
είναι. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

39. ∆είξτε στο παιδί το ποίηµα και πείτε: «ΑΚΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΘΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ. ∆ΕΣ 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ». 
∆ιαβάστε το ποίηµα µε τρόπο ώστε να δίνετε έµφαση 
στο ρυθµό. Στο τέλος επιβραδύνετε και σταµατήστε 
απότοµα, περιµένοντας την απάντηση. 

 
 
Λέει κοκκινίζει η µύτη µου ή 
κοντινή παραλλαγή. 

  

40. ∆είξτε τη λέξη και πείτε: «ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΛΕΞΗ. ΠΟΣΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΕΧΕΙ;» 

Λέει τρεις.   

41. ∆είξτε την πρόταση και ρωτήστε: «TI ΕΙΝΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ;» 

Λέει το πρώτο είναι µικρό ή το 
πρώτο γράµµα πρέπει να είναι 
κεφαλαίο. 

  

42. ∆είξτε στο παιδί τις προτάσεις και πείτε: «ΑΚΟΥΣΕ.    



ΘΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΩ ΚΑΤΙ. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ∆ΙΑΒΑΖΩ». ∆ιαβάστε πρώτα την πρώτη σειρά, 
µετά την τρίτη και στο τέλος τη µεσαία. Μη δείχνετε µε το 
δάχτυλό σας. Απλώς διαβάστε το κείµενο δυνατά. Και 
ρωτήστε: «ΤΙ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ε∆Ω;» 

 
 
Λέει ότι οι γραµµές είναι 
ανακατεµένες ή µπερδεµένες 

43. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  τις λέξεις και ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΙ 
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ ΣΤΗ σκηνή 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ». 

 
 
∆είχνει τη λέξη σκηνή. 

  

44. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  την πρόταση  και 
ρωτήστε:  «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Ε∆Ω».  

Λέει ότι η λέξη πείρα είναι 
λάθος. 

  

45. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  την πρόταση  και 
ρωτήστε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Ε∆Ω; 
ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ». 

Λέει ότι είτε η λέξη γεια ή η 
λέξη για είναι λάθος ή ότι και 
οι δυο είναι λάθος ή ότι  έχουν 
αλλάξει θέση µεταξύ τους. 

  

 Σύνολο   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στοιχεία παιδιού: 
 
Επώνυµο�����������������    
Όνοµα��������������.. 
 
Σχολείο 
�����������������������������������..  
 
Επάγγελµα πατέρα 
������������������������������� 
 
Επάγγελµα µητέρας 
������������������������������.. 
 
Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 
��������������������������� 
 
Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 
��������������������������.. 
 
Σειρά γέννησης του παιδιού   
 
Ονοµατεπώνυµο 
παιδιού της οµάδας 
ελέγχου 
���������
���������
��. 
 
 
 
 
 
 
 

 Έτος Μήνας Ηµέρα 
Ηµεροµηνία εξέτασης    
Ηµεροµηνία γέννησης    
Ηλικία    

Χρονολογική ηλικία    

 



 
 

 

 

Παρατηρήσεις:   
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΑ
-∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. ∆είξτε το λογότυπο και πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� 
ΑΥΤΟ. ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ∆ΕΙ; ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙ� ΑΥΤΟ;» 

Αναφέρει τη συγκεκριµένη ή 
άλλη αεροπορική εταιρία ή 
λέει ότι είναι αεροπλάνο, ότι 
µ� αυτό ταξιδεύουµε ή άλλη 
παρόµοια απάντηση 

  

2. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και 
πείτε: «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ;  ∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ». 

∆είχνει ή περιγράφει τη 
σοκοφρέτα.  

  

3. Ρωτήστε το παιδί: «ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΣΚΥΛΟΣ; ∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΚΥΛΟΣ» 

∆είχνει τη λέξη σκύλος.   

4.  ∆είξτε το γράµµα α. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ». Αν το παιδί 
απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. 
Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα 
ι και πείτε. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; » Αν το 
παιδί απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη 
σελίδα. Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το 
γράµµα ε και πείτε. «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; » 

 
 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει 
οποιοδήποτε (έστω και ένα) 
γράµµα. 

  

5. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και 
πείτε: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; » Αν το παιδί δεν 
απαντήσει σωστά, πείτε. «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΠΟΥ 
ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ;» 

Λέει στο σούπερ µάρκετ, 
πουλάνε πράγµατα, είναι 
µαγαζιά, εκεί αγοράζουµε 
πράγµατα ή κάτι σχετικό που 
δείχνει ότι κατανοεί τη 
λειτουργία τους. 

  

6. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους και ∆είχνει το λογότυπο του   



πείτε: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑ;  ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ 
ΓΑΛΑ». 

γάλατος.  

7. ∆είξτε το γράµµα Σ. ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. Αν το παιδί 
απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη σελίδα. 
Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το γράµµα 
Μ και πείτε: « ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» Αν το 
παιδί απαντήσει σωστά προχωρήστε στην επόµενη 
σελίδα. Αν δεν ονοµάσει το γράµµα σωστά δείξτε το 
γράµµα Ν και πείτε: «ΤΙ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» 

 
 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει 
οποιοδήποτε (έστω και ένα) 
γράµµα. 

  

8. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τις τρεις εικόνες και 
ρωτήστε:  «ΠΟΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ Λ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
ΠΟΙΟ  ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Λ».  

∆είχνει το λεµόνι ή λέει 
λεµόνι. 

  

9. ∆είξτε τα περιεχόµενα της σελίδας και πείτε: 
«ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΦΗ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΠΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΙ». 

 
∆είχνει τη λέξη παιδί. 

  

10.  ∆είξτε όλες τις λέξεις και πείτε: «ΠΟΥ ΛΕΕΙ 
ΜΑΜΑ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΜΑΜΑ» 

∆είχνει τη λέξη ΜΑΜΑ.   

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΑ
-∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

11. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τα περιεχόµενα της 
σελίδας και ρωτήστε:  «ΠΟΙΟ ΑΠ� ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ;  ∆ΕΙΞΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ». 

 
∆είχνει το σ ή λέει το σ. 

  

12. ∆είξτε τις τρεις οµάδες γραµµάτων και πείτε:  
«ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΧΙ, ΨΙ, ΩΜΕΓΑ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΠΟΥ 
ΛΕΕΙ ΧΙ, ΨΙ, ΩΜΕΓΑ»   

 
∆είχνει το Χ,Ψ,Ω 

  

13. ∆είξτε το γράµµα Ζ και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;  ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα 
στη σειρά ρωτώντας: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ;» 

 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει και 
τα 8 γράµµατα σωστά. 

  

14. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους 
και πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ;» 

Λέει καφές, ονοµάζει κάποιο 
απ� αυτά ή άλλο που δεν 
απεικονίζεται εδώ, ή δίνει 
άλλη σχετική απάντηση. 

  

15. Πείτε στο παιδί: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ». Αφού το παιδί 
απαντήσει, πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ». Αφού το παιδί απαντήσει 
ρωτήστε: «ΑΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΩ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑ;» 

 
 
∆είχνει το πάνω και το κάτω 
µέρος του βιβλίου και τη λέξη 
Ήταν. 

  

16. ∆είξτε την εικόνα και πείτε: «ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ. ΘΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΩ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΣΕΛΙ∆ΕΣ. ∆ΙΑΒΑΖΕ ΚΙ ΕΣΥ 

 
 
 

  



ΜΑΖΙ ΜΟΥ». ∆είχνετε µε το δάχτυλό σας  καθώς 
διαβάζετε. Όταν τελειώσετε µε το δάχτυλο ακόµη 
στη λέξη παρέα, πείτε: «ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
∆ΙΑΒΑΣΩ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΊΑ; ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΩ  ΤΩΡΑ;» 

Λέει ή δείχνει µε χειρονοµία 
ότι πρέπει να γυρίσεις σελίδα. 

17. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τους λογότυπους 
και πείτε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; 
ΤΙ  ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ;» 
 

 
Λέει εφηµερίδες,  τα 
διαβάζουµε, ή κάτι παρόµοιο. 

  

18. ∆είξτε το γατάκι και ρωτήστε: «ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ».  

 
 
∆είχνει τη λέξη γατάκι. 

  

19. Πείτε στο παιδί: «ΑΚΟΥΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ». 
∆ιαβάστε τον τίτλο και την πρώτη στήλη δείχνοντας µε το 
δάχτυλό σας. Σταµατήστε στη λέξη ο. Κρατήστε το 
δάχτυλό σας κάτω απ� αυτή τη λέξη και πείτε: «∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΩ ΤΩΡΑ. ∆ΕΙΞΕ 
ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
∆ΙΑΒΑΣΩ». Αφού το παιδί απαντήσει προχωρήστε στην 
επόµενη ερώτηση. ∆ιαβάστε την υπόλοιπη ιστορία µόνο 
αν το ζητήσει το παιδί. 

 
 
 
 
∆είχνει τη λέξη Πατάτας. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20. ∆είξτε την πρόταση και πείτε: «ΤΙ ∆ΕΝ 
ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;» 

Λέει ότι δεν υπάρχουν 
διαστήµατα, κενά ανάµεσα 
στις λέξεις, δεν ξεχωρίζουν οι 
λέξεις ή ότι οι λέξεις είναι 
κολληµένες.  

  

21. ∆είξτε το γράµµα σ και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα 
στη σειρά και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» 
Προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση µόλις το παιδί 
κάνει ένα λάθος.  

 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει όλα 
τα γράµµατα σωστά. 

  

22. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τη λέξη και πείτε: 
«ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΛΕΕΙ ΨΩΜΙ. ΜΕ ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΨΩΜΙ;» 

 
Λέει µε το Ψ. 

  

23. ∆είξτε τις τρεις προτάσεις και ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΩΤΑ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΡΩΤΑ». 

∆είχνει  ή διαβάζει την τρίτη 
πρόταση. 

  

24. ∆είξτε τις λέξεις στη σελίδα 27 και πείτε: 
«∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΚΑΡΑΒΙ» 

∆είχνει τη λέξη καράβι.   



25. ∆είξτε τις λέξεις στη σελίδα 28 και πείτε: 
«∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΛΟΙΟ» 

∆είχνει τη λέξη πλοίο.   

26. ∆είξτε στο παιδί τις λέξεις και ρωτήστε: «ΠΕΣ 
ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΤΙ ΜΑΣ 
∆ΕΙΧΝΟΥΝ;». 
 

Λέει πόλεις, τόποι, µέρη ή 
κάτι σχετικό. 

  

27. ∆είξτε στο παιδί την εικόνα και ρωτήστε: «ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙ� ΑΥΤΟ » Αν το παιδί 
δεν απαντήσει σωστά, πείτε: «ΕΧΕΙΣ ∆ΕΙ ΚΑΤΙ 
ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ; ΓΙΑ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΛΕΕΙ 
ΑΥΤΟ;»  

Λέει πρόγραµµα τηλεόρασης ή 
τηλεόραση, κανάλια, ή ότι µας 
λέει τι ώρα έχει κάθε 
πρόγραµµα ή εκποµπή. 

  

28. ∆είξτε την πρόταση και πείτε: «Ε∆Ω ΛΕΕΙ, Η 
ΠΟΠΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ. ΠΟΙΑ 
ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΑΥΤΟ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ∆ΕΙΧΝΕΙ». 

∆είχνει την εικόνα της 
γυναίκας που οδηγεί το 
αυτοκίνητο. 

  

29. ∆είξτε στο παιδί το ποίηµα και πείτε: «ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΟΙΗΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕ Ε∆Ω». 
∆είξτε το κενό και πείτε: «ΤΩΡΑ ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΟΥ» ∆ιαβάστε το ποίηµα δυνατά, δείχνοντας µε το 
δάχτυλο κάτω απ� τις λέξεις που διαβάζετε. Καθώς 
πλησιάζετε στο τέλος της τέταρτης σειράς, επιβραδύνετε 
την ανάγνωση για να αφήσετε το παιδί να συµπληρώσει 
το στίχο. Αν δεν δώσει κάποια απάντηση, ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ;»  

 
 
 
 
Λέει φωλιά  ή  γωνιά ή κάποια 
άλλη απάντηση που είναι 
νοηµατικά και γραµµατικά 
σωστή. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30. ∆είξτε την εικόνα και πείτε: 
«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΟΛΟΪ;  
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ;» 

Λέει ότι  λείπουν οι αριθµοί ή 
ότι το ρολόι έχει γράµµατα αντί 
για αριθµούς. 

  

31. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλό σας τις λέξεις και 
ρωτήστε: «ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΛΕΞΕΙΣ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΑΣ 
ΦΥΤΡΩΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ________________» 

 
 
∆είχνει τη λέξη φυτό. 

  

32. ∆είξτε τη λέξη ΓΙΑ και πείτε:  «ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ 
ΛΕΕΙ ΓΙΑ». Έπειτα δείξτε τη λέξη ΓΙΑΓΙΑ και 
ρωτήστε: «ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ;» 
 

 
Λέει γιαγιά  ή δύο για 

  

33. Πείτε στο παιδί: «ΑΚΟΥΣΕ». ∆ιαβάστε το 
κείµενο δυνατά. ∆είξτε τη λέξη ΤΡΕΝΟ στο τίτλο 
και πείτε: «ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΤΡΕΝΟ. � Τ, Ρ, Ε, 
Ν, Ο». ∆είξτε καθένα απ� τα γράµµατα καθώς τα 

 
 
∆είχνει οποιαδήποτε απ� τις 
δυο λέξεις τρένο, που 

  



λέτε. «ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΤΡΕΝΟ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ; ∆ΕΙΞΕ ΤΗ». 

υπάρχουν στο κείµενο. 

34. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  τις λέξεις και ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ; ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗ 
ΛΕΞΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ». 
 

 
∆είχνει τη λέξη βουνό ή λέει 
βουνό. 

  

35. ∆είξτε τις προτάσεις στο παιδί και πείτε: 
«ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΝΟΗΜΑ. ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΟΤΑΝ ΤΗ ∆ΙΑΒΑΖΕΙΣ». 
 

 
∆είχνει την πρόταση Τα 
πουλιά ζουν στα δέντρα ή λέει 
Τα πουλιά ζουν στα δέντρα. 

  

36. ∆είξτε τη λέξη κόκκινο και πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ 
∆ΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΛΕΞΗ». Αν το παιδί σταµατήσει αφού δείξει µόνο 
τη µια λέξη, πείτε: «∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 
ΛΕΞΗ». 

 
∆είχνει ή λέει τις λέξεις 
κίτρινο και γαλάζιο. 

  

37. ∆είξτε το γράµµα ω και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ». ∆είξτε καθένα απ� τα υπόλοιπα γράµµατα µε 
τη σειρά και ρωτήστε: «ΠΟΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟ;» Όταν γίνει το πρώτο λάθος προχωρήστε 
στην επόµενη ερώτηση. 

 
 
Αναγνωρίζει και προφέρει όλα 
τα γράµµατα σωστά. 

  

38. ∆είξτε στο παιδί το κείµενο και πείτε: «∆ΙΑΒΑΣΕ 
ΑΥΤΟ ΜΟΝΟΣ/Η ΣΟΥ. ∆ΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ 
ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΑΠ� ΑΥΤΕΣ Ε∆Ω (δείξτε τις λέξεις δεξιά) 
ΠΑΕΙ Ε∆Ω ΣΤΟ ΚΕΝΟ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ». Αν το παιδί δεν απαντήσει προσπαθήστε να 
το παρακινήσετε να απαντήσει λέγοντας: «ΕΙΣΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ/Η ΝΑ ΜΟΥ ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ;» 

 
 
 
∆είχνει τη λέξη κάθισαν ή λέει 
κάθισαν. 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

39. ∆είξτε στο παιδί το ποίηµα και πείτε: «ΑΚΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΘΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ. ∆ΕΣ 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΩΣ 
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ». ∆ιαβάστε το ποίηµα µε τρόπο ώστε 
να δίνετε έµφαση στο ρυθµό. Στο τέλος 
επιβραδύνετε και σταµατήστε απότοµα, 
περιµένοντας την απάντηση. 

 
 
Λέει το βουνό να πρασινίσει ή 
κοντινή παραλλαγή. 

  

40. ∆είξτε τη λέξη και πείτε: «ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΛΕΞΗ. ΠΟΣΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΕΧΕΙ;» 

Λέει τρεις.   

41. ∆είξτε την πρόταση και ρωτήστε: «TI ΕΙΝΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ;» 

Λέει το πρώτο γράµµα στο 
όνοµα είναι µικρό ή το ε στη 
λέξη Ελένη πρέπει να είναι

  



κεφαλαίο. 
42. ∆είξτε στο παιδί τις προτάσεις και πείτε: «ΑΚΟΥΣΕ. 
ΘΑ ΣΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΩ ΚΑΤΙ. ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ∆ΙΑΒΑΖΩ». ∆ιαβάστε πρώτα την πρώτη σειρά 
και τη δεύτερη µετά την τέταρτη και στο τέλος την τρίτη. 
Μη δείχνετε µε το δάχτυλό σας. Απλώς διαβάστε το 
κείµενο δυνατά και ρωτήστε: «ΤΙ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ; ΤΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ε∆Ω;» 

 
 
 
Λέει ότι οι γραµµές είναι 
ανακατεµένες ή µπερδεµένες 

  

43. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  τις λέξεις και ρωτήστε: 
«ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ Ε∆ΩΣΕ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΕΝΑ φιλί ΚΑΙ 
ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ». 

 
 
∆είχνει τη λέξη φιλί. 

  

44. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  την πρόταση  και 
ρωτήστε:  «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Ε∆Ω».  

Λέει ότι η λέξη πάλη είναι 
λάθος. 

  

45. ∆ιατρέξτε µε το δάχτυλο  την πρόταση  και 
ρωτήστε: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Ε∆Ω; 
ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ». 

Λέει ότι είτε η λέξη πιο ή η 
λέξη ποιο είναι λάθος ή ότι και 
οι δυο είναι λάθος ή ότι  έχουν 
αλλάξει θέση µεταξύ τους. 

  

 Σύνολο   

 



 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε. 
ΤΟΜΕΑΣ: Παιδαγωγικής ψυχολογίας και έρευνας 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μιχάλης Ι. Βάµβουκας 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

(α ν ώ ν υ µ ο) 
    

Aγαπητοί γονείς, 
 

      Το ερωτηµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας είναι µέρος µιας έρευνας που 
γίνεται απ� το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
      Με την έρευνα αυτή προσπαθούµε να εντοπίσουµε τους παράγοντες που 
συµβάλλουν ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν από µικρή ηλικία το γραπτό λόγο. 
Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκουµε να µελετήσουµε καλύτερα τον τρόπο µε τον 
οποίο τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν καθώς και ποια είναι 
τα ερεθίσµατα που δέχονται απ� την οικογένειά τους σχετικά µε την 
ανάγνωση και τη γραφή.  
       Ελπίζουµε ότι µε την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας θα µπορέσουµε να 
φωτίσουµε περισσότερο τις γνώσεις που έχουµε για το ζήτηµα της πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής, διευκολύνοντας έτσι τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο 
και τους γονείς στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά  να µάθουν να 
διαβάζουν και να γράφουν. 
       Η δική σας συµβολή στην επιτυχία της έρευνας αυτής είναι πολύ 
σηµαντική. Γι� αυτό σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο 
αυτό απαντώντας µε ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Αν και ζητούνται 
κάποια προσωπικά στοιχεία, σας διαβεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι η έρευνα είναι 
ανώνυµη και τα στοιχεία αυτά ζητούνται µόνο για λόγους στατιστικής 
επεξεργασίας των δεδοµένων. 
Σας ευχαριστούµε θερµά  εκ των προτέρων για τη συνεργασία  

                  και τη συνεισφορά σας στην προσπάθειά µας 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                
��Φύλο µαθητή/τριας:                                       Αγόρι                 Κορίτσι 

 
��Ηµεροµηνία γέννησης µαθητή/τριας:  �..../..�../19..� 

      



��Αριθµός παιδιών στην οικογένεια:       ���.. 
 

��Σειρά γέννησης του συγκεκριµένου µαθητή/τριας :��.. 
 

��Επάγγελµα πατέρα:�������������������� 
 

��Επάγγελµα µητέρας:�������������������.. 
 
 

                  ∆ηµοτικού               Γυµνασίου             
Λυκείου              Ανώτερης Σχολής            

Ανώτατης Σχολής  
 
                                

                  ∆ηµοτικού                Γυµνασίου             
Λυκείου             Ανώτερης Σχολής            

Ανώτατης Σχολής 
 
 
 

Στις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα Χ  την 
απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα (επιλέξτε µια µόνο απάντηση για 

κάθε ερώτηση). 
 
 
1. Πόση ώρα την ηµέρα αφιερώνετε για διάβασµα; (εκτός απ� το χρόνο που αφιερώνετε 
για να διαβάσετε κάτι  
    στα παιδιά σας). 
 
           καθόλου          µέχρι 15 λεπτά            µέχρι µισή ώρα         µέχρι µία ώρα          
περισσότερο από µία ώρα 
 
 
2. Πόσο απολαµβάνετε το διάβασµα; 

 
            Καθόλου                        Λίγο                    Μέτρια                     Πολύ                       
Πάρα πολύ 
 
 
3. Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να µάθουν να διαβάζουν πριν φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο; 
 
           Ναι                   Όχι 
 
�� Πιστεύετε ότι οι γονείς πρέπει να βοηθούν το παιδί τους να µάθει να διαβάζει όσο 
νωρίτερα γίνεται; 

 
            Οπωσδήποτε ναι                      Ναι, αν το ζητήσει το παιδί             Όχι, ακόµη κι αν 
το ζητήσει το παιδί   
 

��Μόρφωση πατέρα: Απόφοιτος: 

��Μόρφωση µητέρας: Απόφοιτη: 

A 



 

4. Ποιο θεωρείτε ότι είναι πιο σηµαντικό να µάθει το παιδί 
µέχρι το τέλος της Α΄ ∆ηµοτικού; 
     
 
            Να µάθει να διαβάζει              Να µάθει να γράφει                         Να µάθει να 
λογαριάζει 
 

 

5. Το παιδί σας φοίτησε σε Νηπιαγωγείο;              Ναι                        Όχι 
       
��Αν ναι, γιατί αποφασίσατε να φοιτήσει σε Νηπιαγωγείο; (µπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από µια απαντήσεις) 
 

            Γιατί έπρεπε να είναι µαζί µε άλλα παιδιά  
            Γιατί εργαζόσασταν 
            Γιατί τα περισσότερα παιδιά φοιτούν στο Νηπιαγωγείο 
            Γιατί το Νηπιαγωγείο προετοιµάζει τα παιδιά για το ∆ηµοτικό Σχολείο 
            Γιατί η Προσχολική Εκπαίδευση είναι, για το παιδί, εξίσου σηµαντική µε τις 
επόµενες βαθµίδες εκπ/σης 
            Για κάποιο άλλο λόγο. 
Ποιο;�����������������������������... 
 
 
6. Πόσο σας άρεσε το σχολείο; 
 
            Καθόλου                Λίγο                    Μέτρια                    Πολύ                  Πάρα 
πολύ 
 
 
7. Πόσο περιµένατε να αρέσει στο παιδί σας το ∆ηµοτικό Σχολείο πριν φοιτήσει σ� 
αυτό; 
 
            Καθόλου                Λίγο                    Μέτρια                    Πολύ                  Πάρα 
πολύ 
 
 
8. Πόσο διαπιστώνετε τώρα ότι ενδιαφέρεται το παιδί σας για το σχολείο; 
 
            Καθόλου                Λίγο                    Μέτρια                    Πολύ                  Πάρα 
πολύ 
 
9. Πόσο συχνά επισκέπτεστε το σχολείο για να ρωτήσετε για την πρόοδο του παιδιού σας; 
 
           Λιγότερο από µια φορά το µήνα                                1-2 φορές το µήνα    

           1 φορά την εβδοµάδα                                                Περισσότερο από µια φορά την 
εβδοµάδα 



 
10. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη σχολική µόρφωση για το µέλλον του παιδιού; 
 
            Καθόλου            Λίγο                       Μέτριας σηµασίας            Πολύ                  
Πάρα πολύ  
 
11. Βοηθάτε το παιδί σας στις εργασίες του σχολείου που έχει να κάνει  στο σπίτι; 
 
            Ποτέ                   Λίγες φορές          Μερικές φορές                 Συχνά                 Πολύ 
συχνά 
 
12. Ασχολείστε µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 
 
           Ποτέ                   Λίγες φορές           Μερικές φορές                  Συχνά                 Πολύ 
συχνά 
 
 
13. Το παιδί σας ασχολείται µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 
 
           Ναι                      Όχι 
 
��Αν ναι: 

       α. Πόσο συχνά ασχολείται µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 
  
            1-2 φορές το µήνα                                                            1 φορά την εβδοµάδα  

            Περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα                       Σχεδόν καθηµερινά 
   
       β.  Με τι προτιµά περισσότερο να ασχολείται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; 
(επιλέξτε µια µόνο 
            απάντηση). 
             

Παιχνίδια          Εκπαιδευτικά Προγράµµατα           Ζωγραφική               Κάτι άλλο. 
Τι; ������ 

 
 
14. Σε  ποια  ηλικία ήταν το παιδί σας  όταν  ξεκινήσατε τις  επισκέψεις σας µαζί του σε 
βιβλιοπωλείο για  
      την αγορά βιβλίων; 
 
            Μικρότερο των 2 ετών           2-3 ετών             3-4 ετών             4-5 ετών            
Μεγαλύτερο των 5 ετών 
 
 
15. Υπάρχει  κάποιο  µέλος  της  οικογένειάς  σας  που  έµαθε  να διαβάζει  πριν  φοιτήσει  
στο  ∆ηµοτικό  
      Σχολείο; 
 
            Ναι                     Όχι 
  



��Αν ναι, 
ποιο;�������������������������������
�����. 

 
16. Πόσο χρόνο αφιερώνετε την ηµέρα παρακολουθώντας τηλεόραση; 
 

         Καθόλου                                    Λιγότερο από µια ώρα                           

Από 1 έως 3 ώρες  

         Από 4 έως 5 ώρες                      Από 6 έως 7 ώρες                                  

Πάνω από 7 ώρες  
 
17. Πόση ώρα την ηµέρα παρακολουθεί το παιδί σας τηλεόραση; 
 

         Καθόλου                                    Λιγότερο από µια ώρα                           

Από 1 έως 3 ώρες  

         Από 4 έως 5 ώρες                      Από 6 έως 7 ώρες                                  

Πάνω από 7 ώρες  
 
18. Πόσο συχνά παρακολουθεί το παιδί σας εκπαιδευτικά προγράµµατα (π.χ. παιδικές 
εκποµπές σχετικές µε 
      γράµµατα, λέξεις ή αριθµούς, παιχνίδια γνώσεων, ντοκιµαντέρ κ.λ.π.) στην 
τηλεόραση;  
 

         Καθόλου                                    Σπάνια                   Κάπου-κάπου αλλά 

όχι πάνω από µια φορά τη βδοµάδα 

         Μια-δυο φορές τη βδοµάδα                                     Σχεδόν καθηµερινά 
 
 
 
19. ∆ανείζεστε βιβλία από βιβλιοθήκη για σας; 
 
           Ποτέ                   Λίγες φορές                 Μερικές φορές                  Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
 

20. Παίζετε  µε  το  παιδί  σας  γλωσσικά  παιχνίδια  (π.χ. µε ποιο γράµµα 
αρχίζει ή τελειώνει κάποια λέξη,  
      αναγνώριση γράµµατος σε διάφορες λέξεις κ.λ.π.); 
 



           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                    Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
 
21. Τραγουδάτε µε το παιδί σας ρυθµικά παιχνιδόλεξα  ( π.χ. Μαργαρίτα Μαργαρώ/ που 
φοράς ρούχο  
      καρό/ απορώ, τόσο µικρό/ τι ωραία που λες το ρο! κ.λ.π.) ή λαχνίσµατα (π.χ. α µπε 
µπα µλοµ�); 
 
           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                    Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
 

22. Παροτρύνατε  το  παιδί  σας  να  διαβάσει  ή  να  αναγνωρίσει  γράµµατα 
(σε επιγραφές καταστηµάτων,  
      ονόµατα  προϊόντων  ή  παιχνιδιών,  στην  τηλεόραση,  σε  εφηµερίδες  
κ.λ.π.)  πριν  ακόµη  φοιτήσει  στο  
      ∆ηµοτικό Σχολείο; 
 
           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                    Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
 
23. ∆ιαβάζετε ιστορίες ή παραµύθια στο παιδί σας, εσείς ή άλλο µέλος της 
οικογένειας; 
 
            Ποτέ            Σπάνια             1-2 φορές το µήνα            1-2 φορές τη βδοµάδα             
Σχεδόν καθηµερινά 
 
 
 
24. Σε ποια ηλικία ήταν το παιδί σας όταν εσείς ή άλλο µέλος της οικογένειας 
αρχίσατε να του διαβάζετε  
      παραµύθια; 
 
            Μικρότερο του ενός έτους                                                   1-2 ετών 

            2-3 ετών                                                                                Μεγαλύτερο των τριών 
ετών  
 
 
 
25. Όταν διαβάζετε κάτι στο παιδί σας συζητάτε µαζί του πάνω σ� αυτό; 
 
           Ποτέ                Σπάνια                      Μερικές φορές                     Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
 



26. Όταν διαβάζετε µια ιστορία στο παιδί σας δείχνετε µε το δάχτυλο τις λέξεις καθώς 
διαβάζετε; 
 
           Ποτέ                Σπάνια                      Μερικές φορές                     Συχνά                 
Πολύ συχνά 
 
 
27. ∆ιδάξατε στο παιδί σας στοιχεία ανάγνωσης και γραφής πριν φοιτήσει στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο; 
 
            Ναι                   Όχι 
 

�� Αν ναι:  

    α. Τι µάθατε στο παιδί σας να διαβάζει; (επιλέξτε µε ένα Χ όσες απαντήσεις ταιριάζουν 

στην περίπτωσή σας) 

           Τα γράµµατα του αλφάβητου               Συλλαβές                  Απλές λέξεις                    

Απλές προτάσεις    

            Κάτι άλλο. Τι;���������. 
��������������������������.. 
 
    β. Τι ηλικία είχε το παιδί σας όταν ξεκινήσατε αυτές τις δραστηριότητες; 

           Μικρότερη των 3 ετών                    3-4 ετών                      4-5 ετών                  
Μεγαλύτερη των 5 ετών 
 
 
 
28. Όταν διαβάζετε κάτι στο παιδί σας το παροτρύνετε να µαντέψει το νόηµα µιας 
καινούργιας λέξης που  
      συναντάτε; 
 
            Ποτέ                      Σπάνια                      Μερικές φορές                       Συχνά                    
Πολύ συχνά 
 
 
  
29. Πόσο συχνά σας ζητά το παιδί σας να του διαβάσετε κάτι; 
 
            Ποτέ            Σπάνια             1-2 φορές το µήνα            1-2 φορές τη βδοµάδα             
Σχεδόν καθηµερινά 
 
 
 
30. Όταν διαβάζετε στο παιδί σας, πόσο απολαµβάνει την ανάγνωση αυτή; 
 
            Καθόλου                     Λίγο                   Αρκετά                           Πολύ                        
Πάρα πολύ 
 
 



 
31. Όταν διαβάζετε µια ιστορία στο παιδί σας συνήθως σας ζητάει: 
 
           Να του διηγηθείτε την ιστορία            Να του ξαναδιαβάσετε την ιστορία          Να 
τη διαβάσει µαζί σας 
 
 
 
32. Πόσο συχνά κοιτάζει, ξεφυλλίζει ή διαβάζει βιβλία το παιδί σας, µε δική του 
πρωτοβουλία; 
 
            Ποτέ            Σπάνια             1-2 φορές το µήνα            1-2 φορές τη βδοµάδα             
Σχεδόν καθηµερινά 
 
 
 
33. Πόσο πιστεύετε ότι του αρέσει να διαβάζει εξωσχολικά βιβλία; 
 
           Καθόλου                      Λίγο                         Μέτρια                        Πολύ                           
Πάρα πολύ 
 
 

34. Πριν το παιδί σας  φοιτήσει στο ∆ηµοτικό Σχολείο προσπαθούσε να 
«διαβάσει» αφίσες, πινακίδες,  
      τίτλους  βιβλίων, περιοδικών ή εφηµερίδων; 
 

           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                  Συχνά                 Πολύ 
συχνά 
 
 
35. Πριν το παιδί σας φοιτήσει στο σχολείο προσπαθούσε να αναγνωρίσει λέξεις που 
παρουσιάζονται σε 
      διαφηµίσεις ή ονόµατα προϊόντων, παιχνιδιών κ.λ.π. 
 
           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                  Συχνά                 Πολύ 
συχνά 
36. Από πότε άρχισε το παιδί σας να ενδιαφέρεται για την ανάγνωση; 

            Πριν φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο    
            Από τότε που φοίτησε στο Νηπιαγωγείο  
            Από τότε που φοίτησε στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

 
37. Με ποιους προτιµά να παίζει συνήθως το παιδί σας;  
 
            Με µεγαλύτερα παιδιά                        Με παιδιά της ηλικίας του                    Με 
µικρότερα παιδιά     
 
 
38. Ήξερε το παιδί σας να γράφει πριν πάει σχολείο; 
 



            Ναι                  Όχι 
 

��Αν ναι, τι έγραφε συνήθως; (Σηµειώστε Χ σε όσα απ� τα παρακάτω ταιριάζουν 
στην περίπτωσή σας) 

 
             Μικρά γράµµατα                             Κεφαλαία γράµµατα                          Το 

όνοµά του   

             Λέξεις                                              Απλές  προτάσεις                               Κάτι 

άλλο. Τι; �����..� 

 

39. Πριν φοιτήσει το παιδί σας στο  ∆ηµοτικό Σχολείο, συµµετείχε σε καθηµερινές 
δραστηριότητες που  
      σχετίζονται  µε  την  ανάγνωση  και  τη  γραφή  (π.χ. ανάγνωση  τηλεοπτικού  
προγράµµατος,  γράψιµο 
      προσκλήσεων για πάρτι ή λίστας µε ψώνια, ξεφύλλισµα και ανάγνωση 
διαφηµιστικών φυλλαδίων  κ.λ.π.); 
 
           Ποτέ                   Σπάνια                   Μερικές φορές                  Συχνά                 Πολύ 
συχνά 
 
 
 
 

 Β   Στις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις απαντήσεις 
βάζοντας  
        κάθε  φορά  τον  αριθµό  1 στην απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα, 
τον αριθµό 2 
        στην αµέσως επόµενη κ.λ.π. 
 
 

40. Θεωρείτε  ότι  η  ανάγνωση  είναι  απαραίτητη: (Βάλτε σε σειρά 
προτεραιότητας τις παρακάτω απαντήσεις  
      βάζοντας τον αριθµό 1 στην απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα, τον 
αριθµό 2 στην αµέσως επόµενη κ.λ.π.) 
 

            Για τη σχολική επιτυχία  
            Για την καθηµερινή ζωή 
            Για την απόκτηση γνώσεων 
            Για την επαγγελµατική επιτυχία του ανθρώπου 
            Για την ψυχαγωγία του ανθρώπου 



            Για κάτι άλλο. Τι; 
���������������������������������� 
 
 
 

41. Τι είδους αναγνώσµατα προτιµάτε συνήθως; (Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις 
παρακάτω απαντήσεις αριθµώντας µε 1 την απάντηση που εµφανίζεται συχνότερα στην 
περίπτωσή σας, µε 2 την αµέσως επόµενη κ.λ.π.). 
 
 
     Εφηµερίδες               Περιοδικά             Λογοτεχνία            Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων            

Επιστηµονικά   

     Κάτι άλλο. Τι; 
������������������������������������
�. 
42. Πόσο,  κατά  τη  γνώµη  σας,  συµβάλλουν  τα  παρακάτω  ώστε  το  παιδί  
να  µάθει  να  διαβάζει πριν 
      φοιτήσει  στο  σχολείο;  (Βάλτε σε  σειρά τις παρακάτω απαντήσεις 
χρησιµοποιώντας τους αριθµούς 1-8  και   
      βάζοντας τον αριθµό 1 στην απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα, τον 
αριθµό 2 στην αµέσως επόµενη κ.λ.π.) 
 

      Η περιέργεια και το ενδιαφέρον το ίδιου του παιδιού για την ανάγνωση 

      Η ενασχόληση του παιδιού µε βιβλία από πολύ νωρίς 
      Η ενασχόληση του παιδιού µε σχετικά προγράµµατα και αναγνωστικά 
παιχνίδια στον Ηλεκτρονικό  
      Υπολογιστή 
      Η επίδραση της τηλεόρασης 
      Η ανάγνωση βιβλίων (π.χ. παραµυθιών, ιστοριών κ.λ.π.) στο παιδί, από 
κάποιον άλλο 
      Η ενασχόληση µε επιτραπέζια παιχνίδια (π.χ. παιχνίδια µε γράµµατα, σχετικά 
παζλ κ.λ.π.) 
      Επιδράσεις από µεγαλύτερα αδέλφια (π.χ. συµµετοχή του παιδιού όταν µελετά 
ο/η µεγαλύτερος/η  
      αδελφός/ή, συµµετοχή σε αναγνωστικές δραστηριότητες µε το/τη µεγαλύτερο/η 
αδελφό/ή κ.λ.π.) 

      Επιδράσεις από το γραπτό λόγο του περιβάλλοντος (π.χ. πινακίδες, επιγραφές 
καταστηµάτων, ονόµατα  
      προϊόντων κ.λ.π.) 

 
43. Κάθε φορά που ασχολούσαστε µαζί µε το παιδί  σας µε  δραστηριότητες  ανάγνωσης ή 
γραφής  κατά  



      την προσχολική  ηλικία ποιος είχε την πρωτοβουλία;    (Βάλτε  σε  σειρά  
προτεραιότητας  τις  παρακάτω  
      απαντήσεις αριθµώντας µε 1 την απάντηση που εµφανίζεται συχνότερα στην 
περίπτωσή σας, µε 2 την αµέσως  
      επόµενη κ.λ.π.). 
 
            Εσείς               Το παιδί σας                   Ο/Η νηπιαγωγός              Κάποιος άλλος. 
Ποιος;�����.� 

 
44. Αγοράζετε βιβλία στο παιδί σας; 
 
            Ποτέ               Σπάνια                Μερικές φορές                  Συχνά                 Πολύ 
συχνά                 
  

��Αν ναι: 
     α. Ποιος διαλέγει τα βιβλία που θα αγοράσετε; (Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις 
παρακάτω απαντήσεις  
         αριθµώντας µε 1 την απάντηση που εµφανίζεται συχνότερα στην περίπτωσή σας, 
µε 2 την αµέσως επόµενη  
         κ.λ.π.). 
 
              Εσείς                                              Το ίδιο το παιδί                       
Εσείς µαζί µε το παιδί  
              Ο/Η δάσκαλος/α του                      Ο βιβλιοπώλης                       Κάποιος άλλος. 
Ποιος;�����... 
 
     β. Τι είδους βιβλία αγοράζετε στο παιδί σας συνήθως;  (Βάλτε  σε  σειρά  
προτεραιότητας  τις  παρακάτω 
         απαντήσεις  αριθµώντας   µε  1  την  απάντηση  που  εµφανίζεται  συχνότερα στην 
περίπτωσή σας, µε 2 την  
         αµέσως επόµενη κ.λ.π.). 
 
            Εικονογραφηµένες ιστορίες         Περιοδικά � κόµικς           Εγκυκλοπαιδικών 

γνώσεων         Παραµύθια 

            Παιδικής λογοτεχνίας                  Κάτι άλλο. 

Τι;������.���������������..� 
 
45. Όταν παίζει τι είδους παιχνίδια προτιµά; (Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις 
παρακάτω απαντήσεις  αριθµώντας µε 1 την απάντηση που εµφανίζεται συχνότερα 
στην περίπτωσή σας, µε 2 την αµέσως επόµενη κ.λ.π.). 
 

             Οµαδικά παιχνίδια µε αρκετή δραστηριότητα, που παίζονται έξω απ� το σπίτι 
             Ήσυχα οµαδικά παιχνίδια (π.χ. επιτραπέζια) 
             Παιχνίδια µε κατασκευές, εργαλεία κ.λ.π. 



             Παιχνίδια όπου παίζει µόνος/η του/της 
             Παιχνίδια που σχετίζονται µε ανάγνωση, γραφή ή ζωγραφική 
             Κάτι άλλο. Τι; 
�����������������������������������.. 
46. Στις  ελεύθερες  ώρες  του/της  προτιµά  να:   (Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις 
παρακάτω απαντήσεις  
      βάζοντας  τον  αριθµό 1 στην  απάντηση  που  εµφανίζεται  συχνότερα  στην  περίπτωσή 
σας, 2 στην αµέσως  
      επόµενη κ.λ.π.). 
                  Ασχολείται µε βιβλία 
                  Παίζει µόνος/η του/της µε τα παιχνίδια του/της 
                  Παρακολουθεί τηλεόραση 
                  Κάνει συντροφιά µε ενήλικους 
                  Κάνει παρέα µε άλλα παιδιά 
                  Κάνει κάτι άλλο. 
Τι;��������������.������������������ 
 

47. Τι είδους βιβλία προτιµά περισσότερο;   (Βάλτε  σε  σειρά  προτεραιότητας  τις  
παρακάτω  απαντήσεις  
       βάζοντας  τον  αριθµό 1 στην απάντηση που εµφανίζεται συχνότερα στην περίπτωσή σας,  
2 στην αµέσως 
       επόµενη κ.λ.π.). 
                  Εικονογραφηµένες ιστορίες 
                  Παραµύθια 
                  Περιοδικά � κόµικς  
                  Παιδικής λογοτεχνίας 
                  Εγκυκλοπαιδικών γνώσεων            
                  Κάτι άλλο. 
Τι;�������������������������������..��� 
              
48. Στην  παρακάτω  λίστα  από  χαρακτηριστικά  βάλτε  Χ  µόνο  σε  όσα  πιστεύετε  ότι  
περιγράφουν  
      καλύτερα το παιδί σας και αφήστε κενά όσα δεν το αντιπροσωπεύουν. 
 



     Έχει καλή µνήµη 
     Είναι επίµονος/η 
     Είναι περίεργος/η και ρωτά συχνά για διάφορα θέµατα 
     Είναι ανταγωνιστικός/ή 
     Είναι τελειοµανής 
     Προσαρµόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις 
     Κάνει εύκολα φιλίες 
     Είναι τακτικός/ή και προσεκτικός/ή όταν εργάζεται    
 

 

49. Θα µπορούσατε,  αν θέλετε,  να αναφέρετε κάποιες επιπλέον 
παρατηρήσεις ή σχόλια γύρω απ� το θέµα  
      της  εκµάθησης  ανάγνωσης  και  γραφής  απ�  το παιδί  σας  που  θα  µας 
βοηθούσαν να καταλάβουµε 
       καλύτερα τον τρόπο που τα παιδιά κατακτούν αυτές τις δεξιότητες ;                 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________ 

 
50. Το ερωτηµατολόγιο αυτό το συµπλήρωσε:            
         Η µητέρα              Ο πατέρας             Και οι δυο γονείς µαζί  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     ∆ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν      
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
     Το ερωτηµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας είναι µέρος µιας έρευνας που γίνεται απ� 
το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την οποία προσπαθούµε να 
εντοπίσουµε τους παράγοντες που συµβάλλουν ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν το γραπτό 
λόγο από µικρή ηλικία.  
     Σας παρακαλούµε να αξιολογήστε τις ακόλουθες ικανότητες, χαρακτηριστικά και 
στάσεις του/της µαθητή/τριας ���������������������. όπως 
τις παρατηρείτε να εκδηλώνονται µέσα κι έξω απ� την τάξη. Η άποψή σας για τα 
χαρακτηριστικά του µαθητή/τριας θα προσθέσει στην έρευνα πολύτιµες πληροφορίες. 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση σηµειώστε µ� ένα Χ την 
απάντηση που κατά τη γνώµη σας  τον/την περιγράφει καλύτερα. 
 
                                                                                        Σας ευχαριστούµε ιδιαίτερα για τη 
συνεργασία σας 
 
1. Πώς θα περιγράφατε τις συνήθειές του/της όταν εργάζεται; 
 
     Εξαιρετικά απρόσεκτος/η     
     Αδιάφορος/η  
     ∆είχνει κανονική επιµέλεια για ένα παιδί της ηλικίας του  
     Πολύ προσεκτικός/ή   
     Έχει την τάση να είναι τελειοµανής 
 
 
2. Πώς θα περιγράφατε τη µνήµη του/της;  
 
     Ασυνήθιστα φτωχή 
     Κάτω του µέσου όρου 
     Κανονική για ένα παιδί την ηλικίας του/της  
     Πάνω απ� το κανονικό   
     Εκπληκτικά καλή 
 
 
3. Αποθαρρύνεται εύκολα ή είναι επίµονος/η; 
 
     Παραιτείται αµέσως µόλις συναντήσει έστω και µικρές δυσκολίες    
     Παραιτείται χωρίς να προσπαθήσει αρκετά 
     Προσπαθεί αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του 
     Είναι πιο επίµονος/η απ� τα περισσότερα παιδιά  
     Είναι εξαιρετικά επίµονος/η. ∆εν παραιτείται ποτέ 
 
 
4. Είναι ανταγωνιστικός/ή/; 
 
     ∆ε δείχνει κανένα ενδιαφέρον να τα πάει καλύτερα από τα άλλα παιδιά     
     Κάνει ελάχιστη προσπάθεια Σπάνια πασχίζει για κάτι  



     Προσπαθεί αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του 
     Προσπαθεί να τα πάει καλύτερα απ� τους άλλους   
     Αισθάνεται ότι πρέπει πάντα να υπερτερεί των άλλων και να διακρίνεται 
 
5. Πόσο στηρίζεται στις δυνάµεις του/της; 
 
     Εξαρτάται πλήρως απ� τους άλλους    
     Εξαρτάται συχνά απ� τους άλλους  
     ∆είχνει κανονική για την ηλικία του/της εξάρτηση και ανεξαρτησία 
     Αρκετά ανεξάρτητος/η 
     Εξαιρετικά ανεξάρτητος/η 
6. Πόσο συγκεντρώνεται όταν  εργάζεται; 
 
     Αποσπάται πολύ εύκολα     
     ∆ύσκολα συγκεντρώνεται σε µια εργασία ως το τέλος  
     Συγκεντρώνεται αρκετά σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του  
     Απορροφάται πολύ στη δουλειά του/της   
     Είναι ικανός/ή να συγκεντρώνεται για ασυνήθιστα µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
 
 
7. Ανυσυχεί ή είναι ανέµελος/η; 
 
     ∆εν ανησυχεί ποτέ για τίποτα 
     Ανησυχεί πολύ σπάνια. Είναι ανέµελος/η 
     Ανησυχεί µέσα σε φυσιολογικά όρια. Εκδηλώνει ανησυχία σε περιπτώσεις που υπάρχει 
σοβαρή αιτία 
     Συχνά ανησυχεί υπερβολικά   
     Ανησυχεί συνεχώς. Έχει άγχος 
 
 
8. Υποχωρεί ή επιβάλλεται στα άλλα παιδιά; 
 
     ∆εν επιβάλλεται ποτέ. Είναι πράος/α, πειθαρχικός/ή 
     Γενικά, είναι υποχωρητικός/ή 
     Υποχωρεί ή επιβάλλεται όσο ένα παιδί της ηλικίας του 
     Τείνει να κυριαρχεί παρά να υποχωρεί 
     Θέλει πάντα να επιβάλλεται στους άλλους 
 
 
9. Πόσο τον/την  αποδέχονται τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης; 
 
     Καθόλου  
     Λίγο  

     Μέτρια 
     Πολύ 



     Πάρα πολύ 
 
 
10. Πώς θα περιγράφατε τη στάση του/της απέναντι στους ενήλικους; 
 
     Αδιαφορεί για τους ενήλικους   
     ∆είχνει ελάχιστο ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους  
     ∆είχνει κανονικό ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους  
     ∆είχνει περισσότερο απ� το κανονικό ενδιαφέρον να ευχαριστήσει τους ενήλικους  
     Υπερβολικά πρόθυµος/η να ευχαριστήσει τους ενήλικους  
 
 
11. Είναι περίεργο παιδί; 
 
     ∆ε δείχνει καµιά περιέργεια για τίποτα. Είναι αδιάφορος/η   
     Σπάνια δείχνει κάποια περιέργεια και ενδιαφέρον  
     ∆είχνει κανονικό ενδιαφέρον και περιέργεια για ένα παιδί της ηλικίας του/της  
     Το ενδιαφέρον του/της διεγείρεται εύκολα. Κάνει περισσότερες ερωτήσεις απ� τ� άλλα 
παιδιά 
     Κάνει συνεχώς ερωτήσεις για τα πάντα. Εξαιρετικά περίεργος/η 
 
12. Πώς θα περιγράφατε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί όταν µιλά; 
 
     Ασυνήθιστα περιορισµένο για ένα παιδί της ηλικίας του/της  
     Κάτω του µέσου όρου 
     Κανονικό   
     Πάνω απ� το µέσο όρο   
     Ασυνήθιστα εκτεταµένο για ένα παιδί της ηλικίας του/της 
 
 
13. Πώς θα περιγράφατε την ικανότητά του/της να εκφράζει ιδέες; 
 
     Ασυνήθιστα χαµηλή για ένα παιδί της ηλικίας του/της   
     Κάτω του µέσου όρου  
     Κανονική  
     Πάνω από το µέσο όρο   
     Αξιοσηµείωτα καλή για ένα παιδί της ηλικία του/της 
 
 
14. Πόσο νοµίζετε ότι κατανοεί αυτά που διαβάζει; 
 
     Καθόλου   
     Λίγο  
     Μέτρια  
     Πολύ καλά   
     Απόλυτα 



 
15. ∆υσκολεύτηκε να µάθει να γράφει ;      
 
     Καθόλου  
     Λίγο  

     Μέτρια 
     Πολύ 
     Πάρα πολύ 
 
16. Πώς θα αξιολογούσατε την επίδοσή του στα παρακάτω; Επιλέξτε 
µε ένα Χ τον πιο κατάλληλο χαρακτηρισµό. 

 Πολύ 
χαµηλή 

Χαµηλή Μέτρια Πολύ 
καλή 

Άριστη 

Ανάγνωση:        
Γραφή:      
Μαθηµατικά:        
Ορθογραφία:      
Γραπτή έκφραση:       
 
17. Θα θέλατε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες ή µεµονωµένες λέξεις που κατά τη 
γνώµη σας περιγράφουν καλύτερα το/τη µαθητή/τρια και θα µας βοηθήσουν να τον/την 
γνωρίσουµε καλύτερα; 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____ 
 



 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

                                  
Ανώτερο Kοινωνικοεπαγγελµατικό Στρώµα 
(Μόρφωση ανώτατη, υψηλό κύρος και εισόδηµα) 

 
Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων και της Αστυνοµίας, 

∆ικηγόροι, ∆άσκαλοι, Γεωπόνοι, Καθηγητές, Φαρµακοποιοί, Αξιωµατικοί Πυροσβεστικού Σώµατος, 

Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, ∆ιευθυντικά Στελέχη Εταιριών, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Καθηγητές 

Πανεπιστηµίου και ΤΕΙ, Βιολόγοι, Ερευνητές ΙΤΕ, Ανθρωπολόγοι, Οικονοµολόγοι, Μηχανολόγοι, 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Μόρφωση Ανώτατη), Αναλυτές-Προγραµµατιστές Γλωσσών 

                                  
Μεσαίο Kοινωνικοεπαγγελµατικό Στρώµα 

(Μόρφωση ανώτατη, ανώτερη ή µέση, µέσο εισόδηµα και κύρος) 
 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, Υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆., Υπάλληλοι Οργανισµών Ιδιωτικού 

∆ικαίου, Υπάλληλοι Ο.Τ.Α., Υπάλληλοι ∆ΕΚΟ, Τραπεζοϋπάλληλοι, Ιατρικοί επισκέπτες, 

Αστυνοµικοί, Μαίες, ∆ηµοσιογράφοι, Λογιστές, Εργοδηγοί, Υπαξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων 

και του Εµπορικού Ναυτικού, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Ιχθυολόγοι, Επαγγελµατίες 

Ποδοσφαιριστές, Επιχειρηµατίες, Έµποροι, Ελεύθεροι επαγγελµατίες (Μόρφωση Ανώτερη ή Μέση), 

Ξενοδόχοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί (∆ΕΗ), Νοσηλευτές, Τεχνικοί  Η/Υ,  Ζωγράφοι, Αγιογράφοι, 

Αγρότες, Ξεναγοί, Γραφίστες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Μόρφωση Ανώτερη), Μεταφραστές, 

Αγρότες (Με σηµαντική ιδιοκτησία και µόρφωση Ανώτερη ή Ανώτατη) 

                                   
Κατώτερο Kοινωνικοεπαγγελµατικό Στρώµα 

(Μόρφωση Γυµνασίου ή ∆ηµοτικού, κυρίως χειρωνακτική εργασία µε ή χωρίς ειδίκευση) 
 

Αυτοκινητιστές, Καφεπώλες, Ηλεκτρολόγοι, Φωτογράφοι, Υδραυλικοί, Οικοδόµοι, Ελεύθεροι 

Επαγγελµατίες (Απόφοιτοι Γυµνασίου ή ∆ηµοτικού), Ελαιοχρωµατιστές, Ψυκτικοί, Φανοποιοί, 

Υποδηµατοποιοί, Σιδηροκατασκευαστές, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Αγρότες (Απόφοιτοι ∆ηµοτικού ή 

Γυµνασίου), ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι (Απόφοιτοι ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου), Οικιακά  

 
  
Σηµ:  Η φύση του θέµατος διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην παραπάνω  
          ταξινόµηση 


