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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

   Η έρευνα στον τοµέα του «αναδυόµενου γραµµατισµού» έχει στρέψει την 

προσοχή της στην εκµάθηση του γραπτού λόγου από παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. 

Αν και στον ελλαδικό χώρο έχει πραγµατοποιηθεί πληθώρα ερευνών, που 

σχετίζονται µε την εκµάθηση της ανάγνωσης από παιδιά της ίδιας ηλικίας, 

ωστόσο λίγες µόνο έρευνες εξετάζουν την ανάδυση του γραπτού λόγου των 

µικρών παιδιών. Επιπλέον, η µελέτη αυτού του θέµατος, αφού έχει 

πραγµατοποιηθεί νωρίτερα ένα φωνολογικό πρόγραµµα στο οποίο 

συµµετείχαν παιδιά των 5-6 ετών, ενισχύει την ελληνική βιβλιογραφία µε 

επιπλέον ερευνητικά δεδοµένα για το συγκεκριµένο τοµέα. Συνεπώς, για την 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κύριο λόγο αποτέλεσε η αναφορά των 

παραπάνω στοιχείων. 

   Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου της ενίσχυσης της 

φωνολογικής επίγνωσης στην ανάδυση δεξιοτήτων γραφής σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι υποθέσεις της έρευνάς µας είναι οι εξής: Οι επιδόσεις 

των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης 

θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των παιδιών της οµάδας 

ελέγχου. Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου. Οι επιδόσεις των κοριτσιών της 

πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου και στα 

κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των αγοριών της πειραµατικής οµάδας. Οι επιδόσεις των κοριτσιών 

της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου και στα 

κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των αγοριών της οµάδας ελέγχου. 

   Στην παρούσα έρευνα συµµετέχουν 63 παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 

ετών.  Στα παιδιά δόθηκαν δύο τεστ, πριν και µετά το φωνολογικό  διδακτικό 

πρόγραµµα. Το πρώτο τεστ περιελάµβανε κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης 

(αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος, φωνηµικής κατάτµησης, 

απάλειψης συλλαβής, φωνηµικής σύνθεσης) και το δεύτερο περιελάµβανε 

κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου (γραφή ονόµατος του παιδιού, 
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ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων, γραφή γραµµάτων, γραφή λέξεων, γραφή 

συνολικά). Ακόµα, αξιολογήθηκε ο δείκτης νοηµοσύνης των παιδιών µε το 

τεστ Raven. Το φωνολογικό διδακτικό πρόγραµµα, που πραγµατοποιήθηκε, 

περιελάµβανε 8 διδασκαλίες. Η έρευνα έλαβε χώρα στην πόλη του Ρεθύµνου 

και το δείγµα αποτέλεσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας δύο δηµόσιων 

νηπιαγωγείων. 

   Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: 

1. Οι επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης δε σηµείωσαν διαφορές από τη πρώτη στη 

δεύτερη χρονική στιγµή. 

2. Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης σηµείωσαν βελτίωση από την πρώτη στη 

δεύτερη χρονική στιγµή. 

3. Οι επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου δε σηµείωσαν διαφορές 

στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου µεταξύ των δύο 

χρονικών στιγµών. 

4. Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν 

βελτίωση στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου µεταξύ των 

δύο χρονικών στιγµών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

   «Η γλώσσα είναι σύµφυτη µε την ανθρώπινη εξέλιξη. Αναπτύχθηκε στο 

ανθρώπινο είδος από ανάγκες επικοινωνίας των ανθρώπων µεταξύ τους, για 

να εξελιχθεί σε µέσο, όχι µόνο επικοινωνίας, αλλά κυρίως έκφρασης της 

σκέψης» (Chomsky, παρ. Ζάχος, 1992, σελ. 13). Πρόκειται για ένα 

κωδικοποιηµένο σύστηµα, το οποίο χρησιµοποιούν οµάδες ανθρώπων, και 

είναι το ίδιο για όσους µιλούν ή και γράφουν την ίδια γλώσσα. Ο «ποµπός» 

στέλνει το µήνυµα κωδικοποιηµένο, σε προφορική ή γραπτή µορφή, και το 

αποκωδικοποιεί (κατανοεί) ο «δέκτης». 

   Η γλώσσα µέσω των µορφών της, προφορική και γραπτή, διαθέτει έναν 

συµβολικό χαρακτήρα έκφρασης ιδεών, γεγονότων, συναισθηµάτων, 

αντικειµένων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την πληροφόρηση για πράγµατα 

και πρόσωπα, επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και συµβάλλει στην 

µετάδοση γνώσεων. Τα σύµβολα, που χρησιµοποιεί η γλώσσα και έχουν 

νόηµα, είναι οι λέξεις. Οι λέξεις και οι ήχοι του προφορικού λόγου 

αντιπροσωπεύονται στο γραπτό λόγο µε σηµεία, σύµβολα, δηλαδή τα 

γράµµατα. 

   Στις σύγχρονες κοινωνίες, η γραφή και η ανάγνωση κατέχουν ξεχωριστές 

θέσεις, καθώς οι απαιτήσεις της καθηµερινότητας είναι περισσότερες από 

παλιά. Γι’ αυτό, λοιπόν, και το παιδί έρχεται από νωρίς σε επαφή µε το 

γραπτό λόγο, εφόσον ζει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα γραπτού 

λόγου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

   Ο όρος «αναδυόµενος γραµµατισµός» (emergent literacy) χρησιµοποιείται 

για να εκφράσει µια εξελικτική  διαδικασία εκµάθησης της ανάγνωσης και της 

γραφής , η οποία ξεκινάει νωρίς στη ζωή του παιδιού και όχι µε την είσοδό του 

στο σχολείο. Η αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή, καθώς και ο προφορικός 

λόγος αναπτύσσονται ταυτόχρονα, καθώς τα παιδιά έρχονται νωρίς σε επαφή 

µε το γραπτό λόγο (Whiterhurst & Lonigan, 1998, σελ. 848-849). 

Παραδείγµατα της αναδυόµενης ανάγνωσης αποτελούν η προσπάθεια των 

παιδιών να διαβάσουν τον περιβάλλον έντυπο λόγο αλλά και το γεγονός ότι 

συχνά, τα παιδιά προσποιούνται ότι διαβάζουν. Πριν, λοιπόν, µπορέσουν να 

διαβάσουν λέξεις, είναι ικανά να αναγνωρίζουν σήµατα, ετικέτες προϊόντων 

και άλλες µορφές έντυπου λόγου στο περιβάλλον τους (Whiterhurst & 

Lonigan, 1998, σελ. 852-853). Επιπρόσθετα, η προσπάθειά τους να γράψουν 

και η εκµάθηση γραµµάτων αποτελούν δείγµατα της αναδυόµενης γραφής. 

Παρατηρείται, λοιπόν, συχνά, ότι το µικρό παιδί παράγει σχέδια αδέξια ή 

σηµάδια στο χαρτί και έπειτα, ρωτάει έναν ενήλικο να του πει τι έγραψε. Το 

παιδί, συνεπώς, κατανοεί ότι ο γραπτός λόγος έχει νόηµα αλλά δεν ξέρει πώς 

ακόµα να το γράψει (Whiterhurst & Lonigan, 1998, σελ. 852-853, Clay, 1991, 

σελ.96-97). 

   Τα παιδιά από µικρή ηλικία µαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν, καθώς 

µεγαλώνουν σε µια εγγράµµατη κοινωνία. Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, 

το περιβάλλον τους είναι γεµάτο από έντυπο λόγο, βιβλία, εφηµερίδες, 

περιοδικά , λογότυποι σε αντικείµενα, σε πινακίδες, σε διαφηµίσεις (Μπασλής, 

1998, σελ.7). Τα περισσότερα παιδιά αυτών των κοινωνιών έρχονται σε 

επαφή µε το γραπτό λόγο καθηµερινά και ακόµα παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών 

έχουν κάποια άποψη σχετικά µε το τι είναι ο γραπτός λόγος, καθώς και τις 

διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται για την κατάκτηση της ανάγνωσης και 

της γραφής. Οι ικανότητες ανάγνωσης και γραφής αναπτύσσονται 

παράλληλα, ενισχύοντας η µια την άλλη, και αλληλοσχετίζονται. ∆εν αποτελεί 

η µια συνέπεια της άλλης αλλά και οι δύο διαδικασίες έχουν στενή σχέση µε 

τον προφορικό λόγο. Το παιδί, λοιπόν, εξελίσσεται σε οµιλητής, αναγνώστης, 

συγγραφέας, όπου ο κάθε ρόλος του υποστηρίζει τον άλλο. Για την κατάκτηση 
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της ανάγνωσης και της γραφής συµβάλλει και το περιβάλλον µε τα 

ερεθίσµατα, που προσφέρει. Το πλούσιο σε έντυπο λόγο περιβάλλον, όπως 

οι λίστες για τα ψώνια, καθηµερινά σηµειώµατα, οι κατάλογοι φαγητού, τα 

γράµµατα σε άλλους ανθρώπους, τα σήµατα, οι επιγραφές καταστηµάτων, οι 

αφίσες στους δρόµους, οι λογότυποι των προϊόντων, ενισχύει την ανάπτυξη 

της ανάγνωσης και της γραφής. Τα παιδιά, τα οποία εµπλέκονται σε 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τους ενήλικες, οι οποίοι προωθούν 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, ή ακόµα και παρατηρώντας τους, 

καλλιεργούν τις ικανότητες τους αναφορικά µε το προφορικό και γραπτό λόγο. 

Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες, που πραγµατοποιούν οι ενήλικες µε τα 

παιδιά, όπως η ανάγνωση µιας συνταγής για τη δηµιουργία ενός γλυκού, 

όπου παιδί και µαµά συνεργάζονται για την πραγµατοποίησή του, η πληρωµή 

λογαριασµών ή η αγορά τροφίµων, η ανάγνωση ιστοριών, οδηγούν στην 

εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Μία από τις σηµαντικές 

δραστηριότητες είναι η ανάγνωση βιβλίων στο σπίτι, η οποία επηρεάζει τη 

γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης, η διαδικασία 

κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής ακολουθεί κάποια γενικά στάδια, 

τα οποία κάποια παιδιά τα περνούν µε διαφορετικό τρόπο ή και σε 

διαφορετική ηλικία (Teale, 1986, σελ. 1-20).  

   Τα µικρά παιδιά, λοιπόν, κατανοούν βασικές γνώσεις αναφορικά µε την 

ανάγνωση και τη γραφή, όπως( Clay, 1985, παρ. Τάφα, 2001, σελ.45): 

 ∆ιαβάζουµε το κείµενο και όχι την εικόνα. Αρχικά, τα παιδιά πιστεύουν 

ότι η εικόνα είναι ο φορέας νοηµάτων και όχι το κείµενο. Αργότερα, 

όµως, τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι διαβάζουµε το 

κείµενο και όχι τις εικόνες (Clay, 1991, σελ. 95). 

 ∆ιαβάζουµε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω 

(Seefeldt & Barbour, 1993, σελ.352). 

 Ένα κείµενο απαρτίζεται από ξεχωριστές λέξεις. Τα παιδιά αρχικά 

συναντούν δυσκολία να κατανοήσουν ότι οι λέξεις στο γραπτό λόγο 

χωρίζονται µε κενό, γιατί όταν µιλάµε, οι λέξεις διαδέχονται η µια την                           

άλλη ( Clay, 1985, παρ. Τάφα, 2001, σελ.45). 

 Τα γράµµατα διακρίνονται σε κεφαλαία και πεζά. Τα παιδιά 

αναγνωρίζουν πρώτα γράµµατα από το όνοµά τους και κατανοούν ότι 
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το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους γράφεται µε κεφαλαίο (Seefeldt & 

Barbour, 1993, σελ.352). 

 Στη λέξη διακρίνεται το πρώτο και το τελευταίο γράµµα. 

 Ένα βιβλίο έχει αρχή και τέλος. 

 Τα βασικά σηµεία στίξης είναι η τελεία, το κόµµα και το ερωτηµατικό 

(Clay, 1985, παρ. Τάφα, 2001, σελ.45). 

  Συνεπώς, πρέπει να αναφερθεί ότι για την κατάκτηση της ανάγνωσης και 

γραφής αναπτύχθηκαν κάποιες θεωρίες. Μία πρώτη θεωρία ήταν εκείνη της 

«αναγνωστικής ετοιµότητας», σύµφωνα µε την οποία πιστεύονταν ότι υπήρχε 

ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκµάθηση της γραφής και της 

ανάγνωσης κατά το οποίο τα παιδιά θα έπρεπε να αναπτύξουν συγκεκριµένες 

προαναγνωστικές και προγραφικές δεξιότητες, όπως είναι η διάκριση ήχων 

και σχηµάτων, η κατεύθυνση της ανάγνωσης, ο οπτικο-κινητικός συντονισµός, 

η γνώση φωνηµάτων, η αναγνώριση των σχηµάτων και γραµµάτων, προτού 

τα παιδιά αρχίσουν τη φοίτησή τους στην Α’ δηµοτικού σε ηλικία 6 ετών, όπου 

θα ξεκινούσε και η συστηµατική διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης. Η 

παραπάνω θεωρία όριζε την αναγνωστική ετοιµότητα είτε ως αποτέλεσµα της 

βιολογικής ωρίµανσης των παιδιών, δηλαδή το παιδί είναι έτοιµο σε µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή να µάθει να γράφει και να διαβάζει, είτε ως 

αποτέλεσµα των εµπειριών, που είχε το παιδί (Τάφα, 2001α, σελ. 18-19). Από 

την άλλη, η θεωρία του «αναδυόµενου  γραµµατισµού», η οποία διαδέχτηκε 

τη θεωρία της «αναγνωστικής ετοιµότητας», υποστηρίζει ότι τα παιδιά 

κατακτούν το γραπτό λόγο από τα πρώτα έτη της ζωής τους, καθώς από τη 

στιγµή, που θα γεννηθούν ζουν σε ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχεί ο 

γραπτός λόγος και µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τους ενήλικες 

ξεκινούν να ανακαλύπτουν το γραπτό λόγο, να κατανοούν τη λειτουργία του, 

καθώς και να ανακαλύπτουν τους τρόπους µε τους οποίους θα τον 

κατακτήσουν (Τάφα, 2001β, σελ. 12, Μπασλής, 1998, σελ. 5).  

   Αναφορικά τώρα µε την έννοια της «γραφής» πρέπει να αναφερθεί ότι 

«αποτελεί την παράσταση των σκέψεων του ανθρώπου µε ορισµένα σύµβολα 

(σηµεία), που ονοµάζονται γράµµατα» (Μηνάς, 1986 , σελ. 1246). Η γραφή 

αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων µε σηµεία, που 

χρησιµοποιούνται συµβατικά. Πρόκειται για ένα κωδικοποιηµένο σύστηµα της 

γλώσσας µε σκοπό την επικοινωνία και την γραπτή έκφραση. Στα αλφαβητικά 
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συστήµατα γραφής (κάθε φώνηµα αντιστοιχεί σε ένα γράµµα), οι µικρότερες 

παραστατικές µονάδες είναι τα γράµµατα (Βουγιούκας, 1986 , σελ. 1248). Το 

αλφαβητικό σύστηµα γραφής µειώνει το πρόβληµα µνήµης αναφορικά µε την 

απόκτηση λεξιλογίου, ωστόσο εµφανίζει δυσκολίες στην προσπάθεια 

εκµάθησής του. Για παράδειγµα, η αναγνωστική επίδοση στο αλφαβητικό 

σύστηµα διαφέρει από εκείνη σε ένα λογογραφικό σύστηµα (κάθε έννοια 

δηλώνεται µε µια εικόνα), όπως εκείνο της Κίνας. Στη δεύτερη περίπτωση, το 

παιδί δε δυσκολεύεται στην ανάγνωση, αν µάθει να διαβάζει κάποιες χιλιάδες 

λογογράµµατα, αλλά οι λέξεις, που ξέρει να διαβάζει, είναι όσες έχει µάθει. 

Από την άλλη, λίγα είναι τα παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται χρησιµοποιώντας 

το αλφαβητικό σύστηµα να µάθουν να διαβάζουν. Άλλωστε, στο αλφαβητικό 

σύστηµα, αποκτώντας ένα παιδί την αναγνωστική ικανότητα, είναι ικανό να 

διαβάζει ποικίλες λέξεις, ακόµα και ψευδολέξεις (λέξεις, οι οποίες 

αποτελούνται από σύνολο γραµµάτων και δεν έχουν κάποιο εννοιολογικό 

περιεχόµενο, όπως τράζι, βάτσα) (Πόρποδας, 1984, σελ. 31). 

   Αυτό σηµαίνει ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από ένα σύστηµα σηµείων, 

τα οποία αντικαθιστούν ήχους και λέξεις της προφορικής οµιλίας, η οποία 

αναφέρεται σε πραγµατικά αντικείµενα και σχέσεις. Σταδιακά, ο προφορικός 

λόγος εξαφανίζεται, και ο γραπτός λόγος είναι εκείνος, που αναπαριστά τα 

αντικείµενα και τις σχέσεις µέσω των συµβόλων του (Vygotsky, 1997, σελ. 

178). Τα παιδιά κατακτούν τη δεξιότητα αυτή βαθµιαία, καθώς ακολουθούν 

κάποια εξελικτικά στάδια για τα οποία θα γίνει λόγος σε άλλο κεφάλαιο. 

   Αρχικά, ο λόγος των µικρών παιδιών απαρτίζεται από δυο-τρεις λέξεις και 

αποτελεί το λεγόµενο «τηλεγραφικό λόγο». Οι φράσεις, που σχηµατίζουν τα 

παιδιά αποτελούνται από ένα υποκείµενο και ρήµα, όπως «Μαµά πάει», ή ένα 

υποκείµενο και αντικείµενο, όπως «Μαµά µήλο». Σταδιακά, όµως, ο λόγος 

των παιδιών αποτελείται από πιο σύνθετες προτάσεις (Βοσνιάδου, 1992, σελ. 

24). Η κατανόηση, όµως, των παιδιών ότι ο λόγος τους αποτελείται από 

προτάσεις και οι προτάσεις από λέξεις και οι λέξεις από συλλαβές και 

φωνήµατα, είναι αρχικά δύσκολη. Η συνειδητοποίηση αυτή των παιδιών, η 

οποία εξελίσσεται σταδιακά, αποτελεί τη «µεταγλωσσική συνειδητοποίηση» ή 

«µεταγλωσσική επίγνωση» (Παπούλια-Τζελέπη, 2001, σελ. 29). Οι 

µεταγλωσσικές ικανότητες αναφέρονται και στα τέσσερα δοµικά συστατικά της 

γλώσσας, δηλαδή το φωνολογικό, το σηµασιολογικό, το συντακτικό και το 
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πραγµατολογικό. Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του 

παιδιού να µπορεί να διακρίνει, να κατανοεί και να παράγει συνδυασµούς 

ήχους της οµιλίας, η σηµασιολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του 

παιδιού να κατανοεί το εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων και των 

προτάσεων, η συντακτική επίγνωση αναφέρεται στην ανακάλυψη των 

κανόνων δοµής των λέξεων στις προτάσεις (Τάφα, 2001α, σελ. 29, 

Πόρποδας, 1996, σελ. 48, Βοσνιάδου, 1992, σελ. 17-18), και η 

πραγµατολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να 

κατανοεί ότι τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η γλώσσα 

µέσα σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας (Τάφα, 2001α, σελ. 29, Βοσνιάδου, 1992, 

σελ. 18).  

   Τα µικρά παιδιά από τους πρώτους µήνες της ζωής τους παράγουν 

διάφορους ήχους, οι οποίοι αργότερα θα αποτελέσουν φωνολογικά σύνολα 

και λέξεις. Αρχικά, τα παιδιά κατά τους πρώτους µήνες φωνολογικής 

παραγωγής παράγουν φωνήεντα ενώ το φωνολογικό τους σύστηµα έχει 

ολοκληρωθεί σε αρκετό βαθµό γύρω στο 3ο έτος της ηλικίας τους (Πόρποδας, 

1996, σελ. 49, 55). Τους πρώτους µήνες, το παιδί χρησιµοποιεί το φωνήεν /a/ 

ενώ µετά το 10ο µήνα ακολουθεί και η χρήση των άλλων φωνηέντων µε σειρά 

συχνότητας /u/, /ο/, /e/, /i/. Ωστόσο, το παιδί δεν είναι ικανό ακόµα, να εκφωνεί 

όλους τους φθόγγους ανεξάρτητα από το φωνητικό περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται (Μπασλής, 1992, σελ. 6-7). Το περιβάλλον, λοιπόν, ενός φθόγγου 

ορίζεται από τα στοιχεία/φθόγγους, που υπάρχουν πριν και µετά το φθόγγο, 

που µας ενδιαφέρει (Φιλιππάκη-Warburton, 1992, σελ. 50). Η ικανότητα, 

βέβαια, του παιδιού να µπορεί να παράγει όλους τους φωνηεντικούς και 

συµφωνικούς φθόγγους δε συνεπάγεται και την ικανότητά του να αρθρώνει 

και όλα τα συµφωνικά συµπλέγµατα (Μπασλής, 1992, σελ. 6-7).  

   Η γραπτή, λοιπόν, µορφή της γλώσσας, που χρησιµοποιείται σήµερα, είναι 

ένα αλφαβητικό σύστηµα στο οποίο οι γραφηµικές µονάδες (τα γράµµατα) 

αντιπροσωπεύουν ακουστικές µονάδες (τα φωνήµατα). Για να µπορούν τα 

παιδιά να συνδέσουν το προφορικό µε το γραπτό λόγο πρέπει να «ακούν» 

τους ήχους, που δοµούν τις λέξεις, να συνδυάζουν κάθε ήχο µε το αντίστοιχο 

γράφηµα και να µετατρέπουν το ακουστικό ερέθισµα σε οπτικό και 

αντίστροφα, ώστε να µπορούν να διαβάζουν και να γράφουν (Παπούλια-

Τζελέπη, 2001, σελ. 29). Η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να 
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χειρίζονται τα φωνολογικά µέρη του λόγου ονοµάζεται «φωνολογική 

επίγνωση» ή «φωνολογική ενηµερότητα». Από την άλλη, ο όρος «φωνηµική 

επίγνωση» αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται τους 

φθόγγους των λέξεων (Παντελιάδου, 2001, σελ.152, Τάφα, 2001α, σελ. 31). Η 

διαφορά των δύο όρων έγκειται ότι ο πρώτος αναφέρεται σε µεγαλύτερες 

γλωσσικές µονάδες, όπως οι συλλαβές (Τάφα, 2001α, σελ. 31). Επίσης, το 

παιδί µαθαίνει όχι µόνο να χειρίζεται τους ήχους της γλώσσας του αλλά και να 

κατανοεί τον ακριβή τρόπο άρθρωσής τους («φωνητική συνειδητοποίηση»), 

ώστε να πετυχαίνει την ορθή προφορά τους (Γαβριηλίδου, 2002, σελ. 122-

123).  

   Πρέπει, ακόµα, να αναφερθούν οι απόψεις, οι οποίες επικρατούν σχετικά µε 

το ρόλο της φωνολογική επίγνωσης αναφορικά µε την εκµάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής. Ορισµένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η 

αναγνωστική επίδοση εξαρτάται από το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης των 

παιδιών. Οι καλύτερες, δηλαδή, επιδόσεις των παιδιών σε δραστηριότητες, οι 

οποίες σχετίζονται µε συλλαβές, οµοιοκαταληξίες, φωνήµατα, τα οδηγούν και 

σε καλύτερη εξέλιξη αναφορικά µε την ανάγνωση. Μία δεύτερη άποψη 

υποστηρίζει ότι η φωνολογική επίγνωση εξελίσσεται παράλληλα µε την 

µάθηση της ανάγνωσης και η σχέση τους είναι αµφίδροµη. Σύµφωνα µε την 

άποψη αυτή, όσο καλύτερη είναι η επίδοση των παιδιών σε δραστηριότητες 

φωνολογικής επίγνωσης τόσο πιο καλή θα είναι η αναγνωστική του ικανότητα. 

Μία τρίτη άποψη αναφέρεται στην πραγµατοποίηση ερευνών, οι οποίες 

περιελάµβαναν διδακτική παρέµβαση, και τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η 

φωνολογική επίγνωση µπορεί να διδαχθεί και ότι ενισχύει την αναγνωστική 

ικανότητα των παιδιών. Αναφορικά, τώρα, µε τη σχέση της φωνολογικής 

επίγνωσης και το γραπτό λόγο, υποστηρίζεται από έρευνες ότι η ορθογραφία 

σχετίζεται µε τη φωνολογική επίγνωση και όχι µε την οπτική µνήµη. Επίσης, 

τα παιδιά, τα οποία κάνουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη, έχουν υψηλό 

επίπεδο φωνηµικής επίγνωσης. Η φωνηµική, λοιπόν, επίγνωση σχετίζεται µε 

την ορθογραφική επίγνωση των παιδιών (Παντελιάδου, 2001, σελ. 153-155). 

   Ακόµα, χρειάζεται να αναφερθεί ότι πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

φωνολογικές δεξιότητες µπορούν να διδαχθούν. Οι δεξιότητες αυτές 

αναφέρονται σε δραστηριότητες οµοιοκαταληξίας, αναγνώρισης, απάλειψης, 

κατάτµησης και σύνθεσης συλλαβών και φωνηµάτων (Παπούλια-Τζελέπη, 
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2001, σελ. 31). Σε έρευνα του Stuart (1999) η διδακτική παρέµβαση, η οποία 

περιελάµβανε φωνολογικές δραστηριότητες και πραγµατοποιήθηκε σε τάξη 

νηπιαγωγείου, όπου τα παιδιά είχαν ως δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά, έδειξε 

ότι τα παιδιά παρουσίασαν βελτίωση στις φωνολογικές δεξιότητες (Stuart, 

1999, σελ. 603). Ολοκληρώνοντας, αναφέρουµε συνοπτικά τις έννοιες των 

όρων της «φωνολογίας», η οποία αναφέρεται στη φωνητική δοµή της 

γλώσσας και της «ορθογραφίας», η οποία αναφέρεται στο σύστηµα των 

γραπτών συµβόλων, που χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν τον 

προφορική γλώσσα (Stage & Wagner, 1992, σελ. 287).  

   Αφού αποσαφηνίσαµε παραπάνω βασικές έννοιες, όπως «αναδυόµενος 

γραµµατισµός», «ανάγνωση και γραφή», «φωνολογική επίγνωση», οι οποίες 

βοηθούν στην κατανόηση της παρούσας εργασίας, στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε περιληπτικά στο περιεχόµενο του κάθε κεφαλαίου. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, στο θεωρητικό υπόβαθρο, 

αναλύεται η έννοια της πρώτης γραφής των µικρών παιδιών. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στη γραφή της ελληνικής γλώσσας ενώ στη συνέχεια, στα 

θεωρητικά διδακτικά µοντέλα πρώτης γραφής. Έπειτα, περιγράφονται 

κάποιες µέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, οι 

προϋποθέσεις για την κατάκτηση της γραφής, καθώς και τα στάδια της. 

Επιπλέον, τονίζεται η σηµασία του γλωσσικού περιβάλλοντος των µικρών 

παιδιών και ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, περιγράφεται η ανάπτυξη της 

φωνολογικής επίγνωσης. 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναλύεται η 

ανάδυση της δεξιότητας της γραφής των παιδιών ηλικίας 5-6 ετών, η οποία 

ξεκινάει µε την προσπάθεια των παιδιών να γράψουν το όνοµά τους, 

συνεχίζεται µε την γραφή λίγων ή τυχαίων γραµµάτων προκειµένου να 

αντιπροσωπεύσουν µια λέξη, ακολουθεί η χρήση γνωστών για εκείνα 

γραµµάτων προκειµένου να γράψουν µια λέξη µέχρι ώσπου να κατανοήσουν 

τη σχέση γραφήµατος-φωνήµατος και χρησιµοποιώντας φωνολογικούς 

κανόνες να προβαίνουν στη γραφή λέξεων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρατίθεται η κριτική της βιβλιογραφίας και η αναγκαιότητα της έρευνας, που 

πραγµατοποιήσαµε, ενώ στο τέλος, αναφέρεται ο σκοπός και οι υποθέσεις 

της παρούσας έρευνας. 
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   Στο τρίτο κεφάλαιο, στη µεθοδολογία της έρευνας, αναλύονται ο σχεδιασµός 

της έρευνας, ο πληθυσµός και το δείγµα της, τα όργανα µέτρησης (κριτήρια 

αξιολόγησης γραπτού λόγου, κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης, κριτήριο 

νοηµοσύνης) και στο τέλος, περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας. 

   Στο τέταρτο κεφάλαιο, στα αποτελέσµατα της έρευνας, παρουσιάζονται τα 

ευρήµατα της πειραµατικής µας µελέτης, τα οποία περιγράφουν το ρόλο της 

φωνολογικής επίγνωσης στην ανάδυση της δεξιότητας γραφής των παιδιών 

ηλικίας 5-6 ετών. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της έρευνας ενώ στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται συνοπτικά τα 

συµπεράσµατα της έρευνας και ακολουθούν κάποιες παιδαγωγικές 

προτάσεις. 

   Έχοντας αναφέρει κάποια γενικά στοιχεία της εργασίας µου, η οποία θα 

αναλυθεί στις επόµενες σελίδες, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να ευχαριστήσω 

αρχικά τον υπεύθυνο καθηγητή µου, κ. Μανωλίτση Γεώργιο, για τη βοήθεια 

και την καθοδήγηση, που µου παρείχε για την ολοκλήρωση της διπλωµατικής 

µου εργασίας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τα παιδιά, τα οποία 

φοιτούσαν, κατά το σχολικό έτος 2004-2005, στα δύο τµήµατα του 7ου και 8ου 

Νηπιαγωγείου της πόλης του Ρεθύµνου και τα οποία συµµετείχαν στην 

έρευνα µε προθυµία, ενδιαφέρον και ενεργητική διάθεση. Επίσης, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τις νηπιαγωγούς του 7ου Νηπιαγωγείου και του 8ου  

Νηπιαγωγείου, οι οποίες δέχτηκαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους µε 

προθυµία και κατανόηση για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
1.1. Η εκµάθηση της γραφής στην ελληνική γλώσσα 
 
   Η ελληνική γλώσσα, που η παράδοσή της αναφορικά µε το γραπτό λόγο 

ξεκινάει από τους αρχαίους χρόνους, δεν έχει φωνητική ορθογραφία πλέον 

αλλά ιστορική. Η φωνητική γραφή αναφέρεται στους ήχους, που έχει κάθε 

γλώσσα, και οι οποίοι καταγράφονται ακριβώς όπως προφέρονται κατά τη 

διάρκεια οµιλίας αλλά και όπως ακούγονται. Για παράδειγµα, γράφουµε 

«ποικίλη ύλη, φιλειρηνικοί λαοί» και προφέρουµε «pikili ili, filiriniki lai». 

Συγκριτικά µε τις γλώσσες άλλων λαών, που έχουν ιστορική ορθογραφία, η 

ελληνική είναι λιγότερο πολύπλοκη. Αυτό δικαιολογείται καθώς στην ελληνική 

γλώσσα, κάθε φθόγγος παριστάνεται µε πολλά γράµµατα ή συνδυασµούς 

γραµµάτων χωρίς όµως το ίδιο γράµµα να έχει διαφορετική προφορά, όπως 

συµβαίνει συχνά στην αγγλική γλώσσα (Ιγνατιάδης, 1990, σελ.15-16). 

Ωστόσο, υπάρχουν γράµµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε πολλούς ήχους, 

όπως το  γράµµα «υ» αντιστοιχεί στους εξής ήχους /i/, /f/, /v/. Επίσης, ένα 

ήχος µπορεί να αντιστοιχεί σε συνδυασµό γραµµάτων, όπως ο ήχος /b/ 

αντιστοιχεί στο δίψηφο σύµφωνο «µπ» ,ο ήχος /g/ στο  «γκ», ο ήχος /d/ στο 

«ντ»,ο ήχος /j/ στο «τζ». Ακόµα, ένα γράµµα µπορεί να αντιστοιχεί σε 

συνδυασµό ήχων, όπως  τα διπλά γράµµατα, «ξ» και «ψ», όπου το πρώτο 

παριστάνει τους φθόγγους «κς» και το δεύτερο τους φθόγγους «πς» 

(Γαβριηλίδου, 2002, σελ. 126). 

   Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα έχει ποικίλες διαφορές µε την αγγλική, στην 

οποία έχει πραγµατοποιηθεί πληθώρα σχετικών ερευνών. Οι πιο πολλές 

ελληνικές συλλαβές αρχίζουν συνήθως µε τη µορφή σύµφωνο-φωνήεν ενώ ο 

τονισµός των λέξεων ποικίλει ανάλογα µε τους φωνολογικούς, µορφολογικούς 

και ιστορικούς κανόνες. Αν και το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 24 

γράµµατα, ωστόσο αντιπροσωπεύει 26 φωνήµατα (Παπούλια-Τζελέπη, 1997, 

σελ. 24).  

   Η ελληνική γλώσσα αναφορικά µε την ανάγνωση οµοιάζει µε τη γερµανική, 

ιταλική και ισπανική γλώσσα, καθώς κάθε γράφηµα αντιστοιχεί σε ένα 

φώνηµα. Θετικό στοιχείο στην ελληνική γλώσσα είναι η ύπαρξη 5 µόνο 
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φωνηέντων σε αντίθεση, για παράδειγµα µε την αγγλική, που έχει 

περισσότερα από 12. Τα σύµφωνα έχουν µία γραφηµική απόδοση ενώ τρία 

από τα πέντε φωνήεντα έχουν δύο ή και περισσότερους πιθανούς τρόπους 

γραφής. Για παράδειγµα, ο ήχος /e/ µπορεί να γραφεί και µε ε αλλά και µε αι, 

ο ήχος /ο/ και µε ο και µε ω ενώ ο ήχος /i/ έχει έξι διαφορετικούς τρόπους 

γραφής (ι, η, υ, ει, οι, υι). Εποµένως, είναι δύσκολο πολλές φορές να επιλέξεις 

το κατάλληλο γράφηµα, αν δεν γνωρίζεις βασικούς µορφολογικούς κανόνες.   

Σε  διαχρονική έρευνα των Harris & Giannouli (1999) σε παιδιά  της πρώτης 

δηµοτικού έδειξε ότι η ανάγνωση στην ελληνική γλώσσα επιτυγχάνεται πιο 

εύκολα λόγω της ορθογραφικής µορφής της ενώ η εκµάθηση της γραφής 

ακολουθεί πιο αργούς ρυθµούς (Harris & Giannouli, 1999, σελ. 53). 

    

 

1.2 Θεωρητικά διδακτικά µοντέλα πρώτης γραφής 
1.2.1 Το αναπτυξιακό µοντέλο του Don Holdaway 
    
   Οι έρευνες, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης αναφορικά µε την ανάπτυξη της γλώσσας και του αλφαβητισµού 

στα παιδιά αυτής της ηλικίας, ολοένα και αυξάνονται. Τα νέα δεδοµένα για την 

πρώτη ανάγνωση και γραφή επηρεάζουν τα προγράµµατα αναδυόµενου 

αλφαβητισµού, τα οποία υιοθετούν διδακτικά µοντέλα, τα οποία αναφέρονται 

σε διδακτικές στρατηγικές για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Το µοντέλο 

του Don Holdaway είναι ένα αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο αναφέρεται σε 

κατάλληλες µαθησιακές διαδικασίες για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Το 

µοντέλο αυτό έχει τέσσερα στάδια (Κουτσουβάνου, 2000, σελ.58-59): 

1. Παρατήρηση µιας επίδειξης δραστηριότητας 

Το παιδί µεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον, όπου έρχεται σε επαφή µε 

άτοµα, που χρησιµοποιούν αρκετά ικανά τη γλώσσα, µαθαίνει, καθώς τους 

παρατηρεί, να µιλάει, να γράφει και να διαβάζει. Ιδιαίτερα όταν το παιδί έχει 

συναισθηµατικούς δεσµούς µε τα άτοµα αυτά και τους θαυµάζει, τότε η 

µορφή αυτής της δραστηριότητας, που επιδεικνύεται, είναι αυθόρµητη, 

γνήσια και έχει νόηµα για το ίδιο το παιδί, το οποίο είναι ένας απλός 

παρατηρητής και δρα, όποτε θελήσει.  

2. Το παιδί λαµβάνει µέρος µερικώς στη δραστηριότητα 
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Το παιδί συµµετέχει στη δραστηριότητα, εφόσον δείχνει ενδιαφέρον και 

επιθυµεί να µάθει µέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, καθώς παρατηρεί και 

ενθαρρύνεται από κάποιο σηµαντικό για εκείνο πρόσωπο. Επιδιώκεται 

συζήτηση σχετικά µε τη δραστηριότητα στην οποία θα συµµετάσχει το παιδί 

ενώ παράλληλα ενισχύεται για κάθε του προσπάθεια. 

3. Πρόβα της πράξης 

Το παιδί επιχειρεί να πραγµατοποιήσει µόνο του τη δραστηριότητα χωρίς 

την επέµβαση άλλου προσώπου. Κατά το στάδιο αυτό, το παιδί άλλοτε 

επιτυγχάνει και άλλοτε αποτυγχάνει, καθώς προσπαθεί να οργανώσει, να 

διορθώσει και να καθοδηγήσει την µάθησή του. Στην προσπάθειά του αυτή 

το παιδί, αν νιώσει αποτυχία ή του ασκηθεί πίεση από άτοµα του 

περιβάλλοντός του, µπορεί να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. 

4. Η εκτέλεση της πράξης 

Το παιδί, που έχει µάθει να εκτελεί ένα έργο και να αισθάνεται ικανό, τότε µε 

προθυµία προτείνει να το επιτελέσει έχοντας ως ακροατήριό του τον έµπειρο 

καθοδηγητή του. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί θέλει να µοιραστεί αυτό, 

που έχει επιτύχει και να αναγνωριστεί η προσπάθειά του (Κουτσουβάνου, 

2000, σελ. 59-60).  

   Η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση της 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής, καθώς τα παιδιά συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες, όπου συναναστρέφονται µε ενήλικες και ικανούς οµηλίκους. 

Τα τέσσερα παραπάνω στάδια του Holdaway τονίζουν τη σηµασία της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αρχικά, υποστηρίζει ότι τα παιδιά πρέπει να 

παρατηρούν τα άτοµα του περιβάλλοντός τους, ενήλικες και οµηλίκους, όταν 

συµµετέχουν σε αναγνωστικές και γραφικές δραστηριότητες. Η συνεργασία 

τους πρώτα µε άλλα άτοµα τα βοηθά στην υιοθέτηση συµπεριφορών 

πρώτης ανάγνωσης και γραφής, ώστε στη συνέχεια να µπορούν µόνα τους 

να τις εξασκούν (Κουτσουβάνου, 2000, σελ.61). 

   Η συνεργασία, η αποδοχή, η συµµετοχικότητα και η επιδοκιµασία 

αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του µοντέλου αυτού. Επίσης, σύµφωνα 

µε το µοντέλο αυτό, οι παιδαγωγοί προβαίνουν σε δραστηριότητες γραφής 

και ανάγνωσης, διαµορφώνοντας ένα πρόγραµµα, που να έχει νόηµα για τα 

παιδιά και να κινεί το ενδιαφέρον τους. Επιπλέον, προωθείται η κοινωνική 

αλληλεπίδραση µέσα στην τάξη µε το σχηµατισµό µικρών οµάδων και την 
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ανάγνωση ιστοριών. Η συνεργατική συµµετοχή βοηθά τα παιδιά να 

διαµορφώσουν πάλι το νόηµα µιας ιστορίας, καθώς µοιράζονται κοινές 

εµπειρίες βιβλίων. Ολοκληρώνοντας, το µοντέλο αυτό εστιάζει στη 

διαµόρφωση οργανωτικών, κοινωνικών και πνευµατικών σχηµάτων, έτσι 

ώστε να προωθείται η µάθηση (Κουτσουβάνου, 2000, σελ.61-62). 

 

 

1.2.2 Οι κατευθυντήριες αρχές της Marie Clay 
 

   H Μarie Clay περιγράφει κάποιες συγκεκριµένες αρχές, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται από τα παιδιά 4-7 ετών για την κατάκτηση της γραφής. 

Υποστηρίζει ότι οι αρχές αυτές απλά περιγράφουν τι κάνουν τα παιδιά, 

καθώς γράφουν. Ωστόσο, δεν αποτελούν στάδια και ούτε τα παιδιά τις 

χρησιµοποιούν µε κάποια συγκεκριµένη σειρά (Hall, 1987, σελ.49-50). Οι 

αρχές είναι δεκατρείς και αναφέρονται παρακάτω: 

1. Η έννοια του σηµείου. Το σηµείο µεταφέρει µήνυµα αλλά δεν σχετίζεται 

µε τον αλφαβητικό τρόπο γραφής του ονόµατος.  

2. Η έννοια του µηνύµατος. Τα παιδιά κατανοούν ότι τα µηνύµατα 

γράφονται αλλά δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στο τι γράφουν και 

στο τι υποστηρίζουν ότι το µήνυµα αναφέρει. 

3. Η αρχή της αντιγραφής. Τα παιδιά αντιγράφουν  συνεχώς γράµµατα ή 

λέξεις . 

4. Η αρχή της επανάληψης. Τα παιδιά επαναλαµβάνουν τα ίδια γράµµατα 

και λέξεις, όταν αρχίζουν να γράφουν. Με την επανάληψη, λοιπόν, 

δηµιουργούν πρότυπα.  

5. Η αρχή της κατεύθυνσης. Τα παιδιά, αρχικά, γράφουν προς όλες τις 

κατευθύνσεις και γεµίζουν τις σελίδες µε γράµµατα και σχήµατα σε 

οποιοδήποτε σηµείο τους 

6. Η αρχή του «καθρεπτισµού». Τα παιδιά γράφουν συχνά «καθρεπτικά» 

γράµµατα. 

7. Η αρχή της ευελιξίας. Τα παιδιά γράφουν συνεχώς νέα σύµβολα και 

πειραµατίζονται µε αυτά, αντιστρέφοντάς τα, αναποδογυρίζοντάς τα. 

8. Η αρχή της δηµιουργίας. Τα παιδιά γνωρίζοντας ήδη έναν αριθµό 

συµβόλων, όταν γράφουν, χρησιµοποιούν µόνο αυτά. 
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9. Η αρχή της απογραφής. Τα παιδιά αποτυπώνουν σε χαρτί όλα, όσα 

γνωρίζουν δηµιουργώντας λίστες από τις λέξεις, που ξέρουν. 

10. Η αρχή της αντιπαραβολής και της σύγκρισης. Τα παιδιά προβαίνουν 

σε σύγκριση ανάµεσα σε σχήµατα, γράµµατα ή λέξεις. Συχνά, 

αντιπαραβάλουν αυτό, που ζωγράφισαν µε την αντίστοιχη λέξη. Για 

παράδειγµα, ζωγραφίζουν έναν ήλιο και γράφουν δίπλα τη λέξη ήλιος. 

11. Η έννοια του κενού. Τα παιδιά χρησιµοποιούν το κενό ή άλλα σύµβολα 

για να χωρίσουν τις λέξεις. Καθώς γράφουν, αφήνουν τυχαία κενά 

µεταξύ των γραµµάτων ή κυκλώνουν κάποια σειρά γραµµάτων, 

προκείµενου να δείξουν ότι αυτά αποτελούν «λέξεις». 

12. Ο κανονισµός του βιβλίου και της σελίδας. Το παιδί για να κατανοήσει 

τη λειτουργία του γραπτού λόγου πρέπει να ασχοληθεί µε µεγαλύτερα 

κείµενα. 

13. Η αρχή της συντοµογραφίας. Τα παιδιά προσπαθώντας να γράψουν 

µια λέξη τη συµπτύσσουν, αφαιρώντας γράµµατα (Τάφα, 2001, σελ. 

74-75, Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 63-66, Hall, 1987, σελ. 49-50).  

   Ακόµα, τα παιδιά παρουσιάζουν διαφορές στη χρήση αυτών των αρχών. Η  

ύπαρξη αυτών των διαφορών έγκειται και στη γενικότερη νοητική ανάπτυξη 

των παιδιών, αλλά και στις διαφορετικές εµπειρίες τους ή και στην προσοχή, 

που επιλέγει να δίνει το κάθε παιδί στις διαφορετικές δραστηριότητες του 

γραπτού λόγου. Συνεπώς, κάθε παιδιά ακολουθεί τη δική του αναπτυξιακή 

πορεία στην εκµάθηση του γραπτού λόγου (Hall, 1987, σελ. 50). 

 

 

1.2.3 Το θεωρητικό µοντέλο του Brian Cambourne 
 
   Ο Αυστραλός ερευνητής, Brian Cambourne, µελέτησε τη δεκαετία του 1970, 

παιδιά, που εξελικτικά µπορούσαν να διαβάσουν µε ευχέρεια. Από τις έρευνές 

του, ανέπτυξε ένα µοντέλο µάθησης του αλφαβητισµού. Αναφέρθηκε σε 

ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τη µάθηση, τη γλώσσα και 

τον αλφαβητισµό. Επίσης, πιστεύει ότι ο τρόπος, που µαθαίνουµε τον 

προφορικό λόγο και οι αρχές, που τον διέπουν, µπορεί να εφαρµοστεί και στο 

γραπτό λόγο. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι επτά και σχετίζονται µε την 
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εκµάθηση της γλώσσας. Επιπρόσθετα, µεταφέρονται και εφαρµόζονται µε 

επιτυχία στην τάξη και είναι οι ακόλουθες (Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 67) : 

1. Η βύθιση µέσα στο γραπτό λόγο 

Τα παιδιά από τη στιγµή τη γέννησής τους, µεγαλώνουν µέσα σε ένα 

γλωσσικό περιβάλλον µέσα από το οποίο κατακτούν τις λέξεις. Το πλούσιο 

γλωσσικό περιβάλλον είναι εκείνο, που συµβάλλει στην επαφή των 

παιδιών µε το γραπτό λόγο, ώστε να µάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν. 

2. Επίδειξη παραδειγµάτων 

Τα παιδιά, προσπαθώντας να µάθουν να µιλούν, ακούν χιλιάδες 

παραδείγµατα προφορικού λόγου, τα οποία ακολουθούν τις συντακτικές, 

εννοιολογικές και γραµµατικές δοµές της γλώσσας. Η επανάληψη αυτών 

των παραδειγµάτων οδηγεί στην υιοθέτηση στοιχείων απαραίτητων για να 

καταστεί κάποιος ικανός οµιλητής της γλώσσας του. Επιπλέον, τα παιδιά 

πρέπει να πληροφορούνται µέσα από παραδείγµατα για τη χρήση και την 

συγγραφή των βιβλίων. 

3. Προσδοκίες 

Οι προσδοκίες, που έχουν τα άτοµα του περιβάλλοντος των παιδιών, 

επιδρούν θετικά στην προσπάθειά τους να µάθουν να µιλούν. Οι 

προσδοκίες σηµαντικών για τα παιδιά προσώπων αποτελούν κίνητρα για 

µάθηση. Οι δραστηριότητες µε τα πρόσωπα αυτά, που παρωθούν τα 

παιδιά, οδηγούν σε επιτυχείς προσπάθειες. 

4. Υπευθυνότητα 

Τα παιδιά, µαθαίνοντας να µιλούν, αποφασίζουν µόνα τους τι θέλουν µα 

µάθουν. Χρήσιµο, λοιπόν, είναι να αφήνουµε τα παιδιά να επιλέγουν αυτά, 

που θέλουν να µάθουν. Οι µαθητές, που δεν αποφασίζουν µόνοι τους, 

γίνονται αδύναµοι. Επιπλέον, ανάλογα µε την ηλικία τους κατανοούν και 

διαφορετικές δοµές της γλώσσας και φτάνουν στον προορισµό τους 

χρησιµοποιώντας διαφορετικούς τρόπους. Αν δεν ενθαρρύνουµε αυτή τη 

συµπεριφορά των παιδιών, τότε αυτά θα χάσουν τον ενδιαφέρον τους να 

µάθουν να µιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν. 

5. Κατά προσέγγιση 

Όταν τα µικρά παιδιά προσπαθούν να κατακτήσουν τον προφορικό λόγο, 

δεν αναµένουµε να εµφανίσουν ικανότητες ενηλίκων αρχικά. Τα 
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επιδοκιµάζουµε, όταν οι προσπάθειες τους προσεγγίζουν σωστές δοµές 

της γλώσσας. Αναφορικά µε το γραπτό λόγο, τα παιδιά πρέπει να 

αισθάνονται ελεύθερα για να προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή µε τη 

γραφή. Τα λάθη είναι αναµενόµενα για να µπορέσει να συνεχιστεί η 

µαθησιακή διαδικασία. 

6. Χρήση 

Επιχειρώντας τα παιδιά να µιλήσουν, τους παρέχουµε όσο χρόνο 

χρειάζεται αλλά και ευκαιρίες, ώστε να πραγµατοποιήσουν τις 

προσπάθειές τους. Όπως για την κατάκτηση της προφορικής γλώσσας 

δεν ασκούµε πίεση στα παιδιά περιορίζοντάς τα χρονικά να µιλήσουν ή 

εµποδίζοντάς τα να εξασκούνται στη γλώσσα, έτσι και αναφορικά µε τη 

γραπτή γλώσσα, τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και ευκαιρίες για να 

εξασκηθούν σε αυτήν.  

7. Επανατροφοδότηση 

Η επανατροφοδότηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην όλη µαθησιακή 

διαδικασία. Κατά την προσπάθειά τους να µάθουν να µιλούν τα παιδιά, 

χρήσιµο κρίνεται οι ανταποκρίσεις µας να είναι κατάλληλες, σχετικές, 

καίριες, φιλικές. Τα παιδιά χρησιµοποιούν τη γλώσσα µε έναν δικό τους 

τρόπο, τον οποίο εµείς αποδεχόµαστε και παρεµβαίνουµε για τη διόρθωση 

λαθών ακολουθώντας έναν κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας, ώστε να µην 

αποθαρρύνουµε το παιδί από τις προσπάθειες του (Κουτσουβάνου, 2000, 

σελ. 67-70). 

   Ο Cambourne θεωρεί σηµαντικές αυτές τις προϋποθέσεις για την επιτυχή 

έκβαση των δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Η ενασχόληση και η 

εµπλοκή του παιδιού στις δραστηριότητες αυτές θα λάβει χώρα, όταν το παιδί 

θελήσει να συµµετέχει σε αυτές χωρίς να του ασκείται πίεση από το 

περιβάλλον του. Επιπλέον, το παιδί θα πρέπει να αφήνεται να προσπαθεί, 

ώστε και αν οι προσπάθειες του αυτές συνοδεύονται από αποτυχία ή λάθη. 

Άλλωστε, τα ερεθίσµατα, που δέχεται από το περιβάλλον του, καθώς και η 

ενθάρρυνση, σταδιακά θα το οδηγήσουν στην κατάκτηση του αλφαβητισµού 

(Κουτσουβάνου, 2000, 70-71). 

 

 

 



 19

1.3 Οι µέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης 
 
   Η χρήση του όρου «µέθοδος» παρατηρείται ήδη από την εποχή του 

Πλάτωνα, ο οποίος αναφέρει τη «σωκρατική µέθοδο». Τον όρο αυτό 

χρησιµοποιούν και ο Κοµένιος και ο Pestalozzi και αργότερα και άλλοι 

παιδαγωγοί στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν µια αποτελεσµατική 

διδακτική µέθοδο. Η µέθοδος στη ∆ιδακτική εννοείται ως µία «σύνθετη 

κατευθυντήρια διάσταση, η οποία σκόπιµα και προγραµµατισµένα καθοδηγεί 

τις διδακτικές ενέργειες και πράξεις των δασκάλων και τις αντίστοιχες 

µαθησιακές πράξεις των µαθητών για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και 

των παιδαγωγικών σκοπών» (∆ερβίσης, 1998, σελ.59-60). 

   Η ανάπτυξη και η εφαρµογή µιας µεθόδου γραφής και ανάγνωσης 

καθορίζεται από τον τρόπο, που λαµβάνει χώρα η µάθηση. Οι παράγοντες, 

που επηρεάζουν την εφαρµογή της µεθόδου, είναι ορισµένες λειτουργίες και 

ικανότητες των παιδιών αναφορικά µε τη διαδικασία εκµάθησης ανάγνωσης 

και γραφής. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η Παιδαγωγική υιοθετούσε ή 

απέρριπτε διδακτικές µεθόδους επηρεασµένη από τα  ερευνητικά δεδοµένα 

άλλων συγγενικών επιστηµών και κυρίως της Ψυχολογίας. Στο σηµείο αυτό 

θα γίνει αναφορά στις µεθόδους πρώτης γραφής και ανάγνωσης, που 

εφαρµόστηκαν παλιότερα ή εφαρµόζονται σήµερα (Ζάχος, 1992, σελ.86). 

 

 

1.3.1 Η συνθετική µέθοδος 
 

   Κατά την αρχαιότητα για την εκµάθηση της ανάγνωσης και γραφής 

χρησιµοποιούνταν η συνθετική µέθοδος. Η µέθοδος αυτή διδασκαλίας άρχιζε 

µε την εκµάθηση των φθόγγων-γραµµάτων-γραφηµάτων ενώ στη συνέχεια 

προχωρούσε στη σύνθεση συλλαβών για τον σχηµατισµό λέξεων και 

προτάσεων µε τις λέξεις (Ζάχος, 1992, σελ.87).  

   Η µέθοδος αυτή κατά τους κλασικούς χρόνους εµφανίστηκε µε τη µορφή της 

«ονοµαστικής ή αλφαβητικής µεθόδου». Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο 

παιδαγωγός έγραφε στα «πινακίδια» τα γράµµατα κατά αλφαβητική σειρά, τα 

οποία στη συνέχεια δίδασκε ακολουθώντας τη συγκεκριµένη σειρά και 

ονοµάζοντάς τα. Η διδασκαλία των γραµµάτων λάµβανε χώρα από την αρχή 
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ως το τέλος αλλά και από το τέλος στην αρχή. Έπειτα, τα παιδιά προβαίνανε 

στη σύνθεση γραµµάτων προκειµένου να σχηµατίσουν συλλαβές, τις 

συλλαβές σε λέξεις και τις λέξεις σε προτάσεις. Στα 1533, η συνθετική 

µέθοδος αλλάζει µορφή από τον Γερµανό V. Ickelsamer και βελτιώνεται από 

τους µεταγενέστερούς του. Τα γράµµατα-γραφήµατα δε διδάσκονται πλέον µε 

τα ονόµατά τους αλλά µε τους φθόγγους τους. Η «φθογγική» µέθοδος αυτή 

διδασκαλίας βοηθάει περισσότερο τα παιδιά στην εκµάθηση των γραµµάτων 

ώστε να προβαίνουνε ευκολότερα στο σχηµατισµό συλλαβών, λέξεων και 

προτάσεων. Και πάλι η µέθοδος αυτή αλλάζει µορφή και από φθογγική 

µεταβάλλεται σε «φωνοµιµητική» από το Γάλλο παιδαγωγό A. Grosselin. 

Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, οι φθόγγοι διδάσκονταν ως µιµήσεις φωνών 

ανθρώπων, ζώων ή φυσικών ήχων, όπως το «α» ως έκφραση έκπληξης ή το 

«µ» ως φωνή αγελάδας. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή έχει εγκαταλειφθεί και 

αντικατασταθεί από τη µέθοδο του Decroly και την αναλυτικοσυνθετική 

(∆ερβίσης, 1998, σελ. 61-62). 

 

 

1.3.2 Η µέθοδος του Decroly (ολική-αναλυτική-ιδεοπτική) 
 

   Ο Βέλγος γιατρός Decroly παρατηρούσε παιδιά µε αποκλίνουσα 

συµπεριφορά κατά τη δεκαετία του 1910 όταν θεµελίωσε τη µέθοδο αυτή σε 

ψυχολογικά και επιστηµονικά δεδοµένα. Η ονοµασία της φέρει το όνοµα του 

επινοητή της. Η µέθοδος Decroly αποτελείται από τρία µέρη, το όλο, την 
ανάλυση και τη σύνθεση. Η µέθοδος εστιάζει αρχικά στην οπτική-ακουστική 

και γραφοκινητική αισθητοποίηση του όλου. Παρουσιάζεται, δηλαδή, µια 

εικόνα, που συµβολίζει ένα αντικείµενο, του οποίου το όνοµα συνοδεύει την 

εικόνα και στη συνέχεια αποκωδικοποιείται ακολουθώντας τη φωνηµική 

παράσταση. Το «όλο» συχνά αποτελεί φράση ή πρόταση, που εκφράζει 

κάποια ιδέα. Σε τέτοια περίπτωση το «όλο» αποκτά νόηµα για το µαθητή, 

καθώς εκφράζει νοήµατα και µεταφέρει µηνύµατα (∆ερβίσης, 1998, σελ. 62). 

   Καθένα από τα τρία µέρη της µεθόδου διαρκεί δύο µήνες. Η πρώτη φάση 

της αισθητοποίησης ολοτήτων (λέξεων-φράσεων-προτάσεων) διαρκεί τους 

µήνες Σεπτέµβριο-Οκτώβριο, η φάση της ανάλυσης των ολοτήτων τους µήνες 

Νοέµβριο-Φεβρουάριο και η φάση της σύνθεσης τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 
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Το Μάρτη οι µαθητές είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για τα πρώτα 

αναγνώσµατά τους. Κατά τη φάση της ανάλυσης τα παιδιά µπορούν να 

συγκρίνουν και να συσχετίσουν τις νέες λέξεις και φράσεις µε εκείνες, που 

έχουν ήδη µάθει και αναγράφονται σε καρτέλες, που τοποθετούνται πάνω σε 

πίνακες (∆ερβίσης, 1998, σελ. 62-63).  

   Ο όρος «ιδεοπτική» αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να µπορεί να 

συσχετίζει την οπτική εικόνα µε την φωνηµική παράσταση και το νόηµα, την 

ιδέα. Ο όρος «ολική» σηµαίνει την ολική αντίληψη ενώ ο όρος «αναλυτική» 

περιγράφει την αναλυτική διαδικασία, που ακολουθείται στη δεύτερη φάση 

(Ζάχος, 1992, σελ. 87). Οι διδακτικές φάσεις της µεθόδου του Decroly είναι οι 

ακόλουθες: 

1η Φάση: Προπαρασκευή 

   Στη φάση αυτή τίθεται ως στόχος η προετοιµασία των παιδιών ψυχολογικά-

κοινωνικά, γλωσσικά-ακουστικά (ανάπτυξη του προφορικού λόγου), και 

γραφοκινητικά, προωθώντας συζητήσεις σχετικά µε τα βιώµατά τους, 

διηγώντας παραµυθάκια και ιστοριούλες ή ακούγοντας τραγουδάκια, αλλά και 

οργανώνοντας παιχνιδάκια και ασκήσεις δαχτύλων (∆ερβίσης, 1998, σελ. 63-

64). 

 

2η Φάση: 

α) Οπτική-ακουστική-γραφοκινητική αισθητοποίηση ολοτήτων 

   Επιδίωξη αυτής της φάσης είναι ο εµπλουτισµός του λόγου των παιδιών µε 

λέξεις, φράσεις, προτάσεις, δοµές και σχήµατα. Για την επιτυχία αυτού του 

στόχου, ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά γνωστά τους αντικείµενα και τα 

καλεί να τα κατονοµάσουν, γράφοντας σε καρτέλες τα ονόµατα-λέξεις και 

τοποθετώντας τες στον πίνακα. Στη συνέχεια, µοιράζει ίδιες καρτέλες στα 

παιδιά, προφέρει αργά και καθαρά κάθε λέξη συλλαβίζοντάς τη και κατόπιν τα 

καλεί να προβούν στις ίδιες ενέργειες πρώτα οµαδικά και ύστερα κάθε παιδί 

ξεχωριστά. Έπειτα, τα προτρέπει να γράψουν την κάθε λέξη µιµούµενοι τις 

κινήσεις του δασκάλου στον αέρα, στο θρανίο και στο τετράδιο. Άλλες, πάλι, 

φορές επιδιώκει να σχηµατίσουν τα γραφήµατα µε πλαστελίνη. Αρχικά, η 

δραστηριότητα αυτή µπορεί να λάβει χώρα µε τα ονόµατα των παιδιών σε 

καρτέλες ή µε τα βιώµατά τους, που αποτελούν κέντρο του ενδιαφέροντός 

τους, ώστε να προκύψει συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει σε φράσεις-
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προτάσεις µε περιεχόµενο. Οι φράσεις αυτές και οι προτάσεις αναγράφονται 

σε καρτέλες και µοιράζονται και πάλι στα παιδιά και ακολουθείται η 

προηγούµενη διαδικασία ανάγνωσης και συλλαβισµού πρώτα από το 

δάσκαλο και ύστερα από τα παιδιά. Ωστόσο, στη δραστηριότητα αυτή 

πραγµατοποιούνται µετακινήσεις των λέξεων των φράσεων-προτάσεων, οι 

οποίες αναγιγνώσκονται και αναγράφονται στον πίνακα (∆ερβίσης, 1998, σελ. 

64). 

β) Αναλογική σύγκριση 

   Τα παιδιά συµµετέχοντας στις προηγούµενες δραστηριότητες, αρχίζουν να 

γνωρίζουν αρκετές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και µπορούν να τις 

συγκρίνουν µε τις νέες, που θα µαθαίνουν. Η ανάρτησή τους σε εµφανές 

µέρος της τάξης διευκολύνει τις συγκρίσεις και συσχετίσεις των παλιών και 

νέων λέξεων (∆ερβίσης, 1998, σελ. 64). 

 

3η Φάση: 

α) Αναλυτική-συσχετική διαδικασία 

   Έχοντας περάσει οι δύο πρώτοι µήνες, τα παιδιά είναι πλέον έτοιµα να 

προβούν στην ανάλυση των φράσεων-προτάσεων σε λέξεις. ∆ιαθέτοντας τις 

καρτέλες της προηγούµενης φάσης, τα παιδιά µε τη βοήθεια του δασκάλου 

βρίσκουν δύο όµοιες καρτέλες, ξεκινώντας βέβαια από τις εύκολες, τις 

διαβάζουν και τις κόβουν χωρίζοντας τες σε λέξεις. Κάθε λέξη διαβάζεται 

χωριστά και συσχετίζεται µε τις λέξεις των καρτελών, που είναι αναρτηµένες 

σε µέρος της τάξης. Η συσχέτιση δεν περιορίζεται µόνο στις λέξεις αλλά 

συνεχίζεται και µε τις συλλαβές και τα γράµµατα (∆ερβίσης, 1998, σελ. 65). 

β) Συνθετική διαδικασία 

   Στο δεύτερο τρίτο δίµηνο, ξεκινάει η συνθετική διαδικασία. Τα παιδιά 

χρησιµοποιώντας τα γραφήµατα σχηµατίζουν συλλαβές, µε τις συλλαβές 

λέξεις και µε τις λέξεις φράσεις-προτάσεις (∆ερβίσης, 1998, σελ. 65). 

 

4η Φάση: 

Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας 

   Κατά τον Μάρτη, τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει την αναγνωστική τους 

ικανότητα. Μπορούν, δηλαδή, να αρχίζουν να διαβάζουν µικρά κείµενα. Ο 

δάσκαλος χρησιµοποιεί τα βιβλία και για την παρατήρηση των εικόνων τους. 
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Επιδιώκει την περιγραφή και την παρατήρηση των εικόνων από τα παιδιά έτσι 

ώστε να µπορούν συσχετίζουν τα οπτικά ερεθίσµατα τους σε γλωσσικές 

παραστάσεις, δοµές και σχήµατα, συζητώντας για όσα βλέπουν. Κάθε φορά, 

που τα παιδιά δυσκολεύονται σε κάποιες λέξεις, τότε γράφονται σε πίνακα,  

προφέρονται, αναλύονται, ερµηνεύονται και σχηµατίζονται µε αυτές 

προτάσεις. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο της την εσωτερικοποίηση των 

λέξεων και των λειτουργιών τους ώστε να αποτελέσουν δυναµικά στοιχεία της 

γλωσσικής τους συνείδησης (∆ερβίσης, 1998, σελ. 65-66, Ζάχος, 1992, 

σελ.87). 

   Η µέθοδος του Decroly εστιάζει στις ψυχονοητικές και νευροκινητικές 

λειτουργίες του παιδιού ενώ παράλληλα αξιοποιεί «τη φυσική τάση του 

παιδιού για ολική αντίληψη, την ικανότητα για αναλογική σύγκριση και την 

έντονη ορµή για κίνηση και δράση µε τα διάφορα παιχνίδια µάθησης» 

(∆ερβίσης, 1998, σελ. 67). Η µέθοδος αυτή προσφέρει ευκαιρίες για την 

ενεργοποίηση των παιδιών και χρησιµοποιεί τα βιώµατα τους ως κέντρα των 

ενδιαφερόντων τους προκειµένου να προωθήσει τη µάθηση. Ωστόσο, τα 

θέµατα διδασκαλίας µπορούν να προέρχονται από την επικαιρότητα ή από 

απρόβλεπτο και τυχαία γεγονότα (∆ερβίσης, 1998, σελ. 67). 

 

 

1.3.3 Η αναλυτικοσυνθετική µέθοδος 
 
   Η αναλυτικοσυνθετική µέθοδος διδασκαλίας αποτελεί συνδυασµό δύο 

µεθόδων, της αναλυτικής και της συνθετικής, οι οποίες είναι αντιθετικές µεταξύ 

τους. ∆εν πρόκειται βέβαια για δύο διαφορετικές µεθόδους αλλά για µία 

σύνθετη µέθοδο. Η αναλυτικοσυνθετική µέθοδο, η οποία λαµβάνει υπόψη της 

τη λειτουργία νόησης του παιδιού, (δηλαδή το παιδί πρώτα αντιλαµβάνεται το 

όλο, ύστερα το αναλύει στα µέρη του και τέλος, ανασυνθέτει τα επιµέρους 

στοιχεία του σε όλο), διακρίνεται σε τρεις φάσεις (∆ερβίσης, 1998,σελ. 68, 

Ζάχος, 1992, σελ. 87): 

α) στην οπτικοακουστική αισθητοποίηση του όλου, 

β) στην ανάλυση του όλου στα µέρη του, 

γ) στην ανασύνθεση των µερών σε όλο. 
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   Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 

σχολείου. Για την πρώτη ανάγνωση εµφανίστηκε τον 18ο  αιώνα από τον 

Ελβετό παιδαγωγό Fr. Olivie, ο οποίος αρχικά εστίασε στην προφορική 

ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και γράµµατα, ώστε να εξασκήσει τα παιδιά 

στην ακουστική παράσταση των φθόγγων και ύστερα να συνεχίσει µε την 

οπτικοκινητική των συµβόλων. Αργότερα, ο Γάλλος παιδαγωγός J.J. Jacotot 

επέφερε αλλαγές στη µέθοδο βελτιώνοντάς τη και χρησιµοποιώντας τις 

πρότυπες για ανάλυση λέξεις, οι οποίες προέρχονταν από τα βιώµατα των 

παιδιών ή από τα παραµύθια και τις ιστοριούλες, που εκείνα διάβαζαν. Στην 

Ελλάδα, η µέθοδος αυτή εµφανίστηκε µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο και 

είχε διάφορες µορφές. Μία από αυτές είναι η µορφή των «πρότυπων λέξεων», 

σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία ξεκινάει από τις απλές λέξεις και 

συνεχίζει µε τις δύσκολες και από τις µονοσύλλαβες στις πολυσύλλαβες. 

Σκοπός της είναι η οργάνωση των διδασκαλιών των γραφηµάτων µε την 

φωνοµιµιτική µέθοδο αλλά και η αξιοποίηση της λειτουργικότητας των λέξεων 

στις προτάσεις (∆ερβίσης, 1998, σελ. 68-69).  

   Ακολουθώντας το νοητικό σχήµα «όλο-ανάλυση-σύνθεση», στο οποίο 

θεµελιώνεται η µέθοδος αυτή, παρατηρούνται οι ακόλουθες φάσεις *∆ερβίσης, 

1998, σελ. 69): 

1η Φάση 

Στόχος: Η οπτικοακουστική αισθητοποίηση του όλου (λέξης-φράσης-

πρότασης) 

2η Φάση 

Στόχος: Με την ανάλυση του όλου, της πρότυπης λέξης, συνειδητοποίηση 

των γραφηµάτων 

3η Φάση 

Στόχος:Ανασύνθεση των γραφηµάτων σε όλο 

4η Φάση 

Στόχος: Λειτουργική αξιοποίηση του µαθηµένου γραφήµατος(σύνθεση 

λέξεων-φράσεων-προτάσεων) 

   Παραπάνω αναφέρθηκαν διδακτικές µέθοδοι, οι οποίες επηρεάστηκαν από 

τις θέσεις της Ψυχολογίας. Η επικράτηση της ολικής και µορφολογικής 

Ψυχολογίας αναφορικά µε την αντίληψη και µάθηση οδήγησε στην 

εγκατάλειψη της συνθετικής µεθόδου. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε µια 



 25

στροφή προς τις µεικτές µεθόδους, καθώς τα νέα πορίσµατα της Ψυχολογίας 

αµφισβητούσαν τις µέχρι τότε απόψεις αναφορικά µε τη γλωσσική και 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Ζάχος, 1992, σελ. 86). 

 

 

1.4 Προϋποθέσεις για την κατάκτηση της γραφής 
 
   Το παιδί πριν τη διαδικασία κατάκτησης της γραφής χρειάζεται να έχει 

αναπτύξει κάποιες κινητικές του δεξιότητες. Η δεξιότητα γραφής προαπαιτεί 

ένα ορισµένο στάδιο φυσιονευρολογικής ωριµότητας και ορισµένες 

αισθησιοκινητικές δεξιότητες, όπως οπτική ικανότητα για διάκριση σχηµάτων 

και ο µυοκινητικός συντονισµός, που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά πριν την 

ηλικία των 4 ετών (Βουγιούκας, 1986 , σελ. 1249). Ο χειρισµός αντικειµένων 

από τα παιδιά, όπως να αγγίζουν και να χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους 

πάνω σε αυτά, συµβάλλει στη µυϊκή ανάπτυξή τους. Επιπλέον, τα παζλ, τα 

τουβλάκια, καθώς και υλικό για ζωγραφική βοηθάει στην ανάπτυξη των 

κινητικών δεξιοτήτων (Seefeldt & Barbour, 1993, σελ. 346). 

   Για την ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής, το παιδί χρειάζεται να έχει 

αναπτύξει τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό και ορισµένες αντιληπτικές 

ικανότητες, που έχουν σχέση µε τη γλώσσα. Από πρόσφατες έρευνες 

αναφέρονται οι εξής: 

 Η ικανότητα ακουστικο-φωνηµατικής διάκρισης γλωσσικών σηµάτων 

   Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα διάκρισης φωνηµάτων από το 

παιδί. Για παράδειγµα, συχνά παρατηρείται δυσκολία από τα παιδιά στον 

ακουστικό  διαχωρισµό δύο φωνηµάτων, όπως κ και χ στις λέξεις κόρα και 

χώρα. Σε µια τέτοια περίπτωση, θεωρείται πιθανό το παιδί µαθαίνοντας να 

γράφει να εξακολουθεί να συγχέει τα γράµµατα αυτά ως γραφηµικές 

απεικονίσεις του ίδιου φθόγγου. Η αδυναµία αυτή είναι δύσκολο να 

διαπιστωθεί από γονείς ή τη νηπιαγωγό γιατί το παιδί ακούγοντας τη 

συγκεκριµένη λέξη µαζί µε άλλες κατανοεί το περιεχόµενό της από το νόηµα 

της πρότασης, έστω και αν δεν την άκουσε απόλυτα σωστά. Εποµένως, 

λοιπόν, όταν γράφει τη λέξη χώρα, είναι το εξίσου πιθανό να τη γράψει και µε 

κ (Ζάχος, 1992, σελ. 58). 

 Η ικανότητα για κιναισθητικο-αρθρωτική διάκριση 
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   Τα παιδιά, που εµφανίζουν κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου, αν και όχι µόνο σε αυτά, αργούν να εγκατασταθούν σε 

αυτά σταθερά αρθρωτικά πρότυπα για την άρθρωση, ιδιαίτερα συµφωνικών 

συµπλεγµάτων, όπως κτ, στ, στρ κ.ά. Αργότερα, λοιπόν, κατά την κατάκτηση 

της γραφής, θεωρείται τα παιδιά να κάνουν λάθη σε λέξεις, που περιέχουν 

συµφωνικά συµπλέγµατα (Ζάχος, 1992, σελ. 59).  

 Η ικανότητα διάκρισης της µελωδίας και του ρυθµού  

   Η µελωδία θεωρείται ένα σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση µιας 

πρότασης. ∆ιαβάζοντας µια πρόταση τονίζονται κάποιες λέξεις µε διαφορετικό 

τρόπο, ανάλογα µε το νόηµά τους. Ο ερωτηµατικός, θαυµαστικός, 

προστακτικός, ειρωνικός, παρακλητικός, διστακτικός κ.ά. τόνος θεωρούνται 

στοιχεία, που πρέπει να είναι ευδιάκριτα. Η ικανότητα να διακρίνουν τα παιδιά 

τον ρυθµό στηρίζεται στην δυνατότητά τους να αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε 

τον οποίο τα γράµµατα διαδέχονται το ένα το άλλο, καθώς και τη θέση τους 

µέσα στις λέξεις, µε το πώς διαρθρώνονται εσωτερικά οι λέξεις αλλά και τη 

θέση, που έχουν αυτές στην πρόταση (Ζάχος, 1992, σελ. 59). 

 Η ικανότητα οπτικής και οπτικο-γραφοκινητικής διάκρισης 

   Παρατηρείται ότι τα γράµµατα ανάµεσά τους έχουν πολλές οµοιότητες και 

µόνο κάποιες λεπτοµέρειες στην κατασκευή τους τα διαφοροποιούν. Η οπτική 

διάκριση των γραµµάτων αφορά κυρίως την ανάγνωση και αποτελεί 

προϋπόθεση για την αναγνώριση των συµβόλων ανάµεσα στην τεράστια 

ποικιλία των τρόπων γραφής τους. Από την άλλη, για τη γραφή, προϋπόθεση 

αποτελεί ο οπτικό-κινητικός συντονισµός (για παράδειγµα, ο τρόπος γραφής 

του υ και του ν) (Ζάχος, 1992, σελ. 60). 

   Επίσης, τονίζεται ότι η προσπάθεια άσκησης επιµέρους δεξιοτήτων και 

λειτουργιών για την εκµάθηση της γραφής χωρίς εκείνες να έχουν νόηµα για 

το παιδί οδηγεί σε αποτυχία. Συχνά, λοιπόν, παρατηρείται τα παιδιά να 

προβαίνουν σε ατέλειωτες αντιγραφές γραµµάτων και λέξεων ή ασκήσεις 

αντιγραφής γεωµετρικών σχηµάτων. Συνεπώς, το παιδί στην πορεία του για 

την εκµάθηση της γραφής χρειάζεται να καλλιεργήσει  γνώσεις, δεξιότητες και 

να κατανοήσει σχέσεις µεταξύ των συµβόλων και των ιδιοτήτων τους 

(Κακανά-τσολάκη, 1999, σελ.18). 

   Η  ψυχοκινητική ωρίµανση του παιδιού σχετίζεται µε την ανάπτυξη 

ικανοτήτων, που βαθµιαία θα το οδηγήσουν στην κατάκτηση της γραφής. Το 
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παιδί κατακτά βασικές έννοιες µε τη βοήθεια του σώµατός του στο φυσικό 

χώρο. Σταδιακά, όµως, η συµµετοχή του σώµατος µειώνεται. Γι’ αυτό, λοιπόν, 

κρίνεται σηµαντική η οικοδόµηση των παρακάτω βασικών εννοιών 

(Σπαντιδάκης, 2004, σελ. 36, Κακανά-Τσολάκη, 1999, σελ. 46,): 

 Το γνωστικό σχήµα του σώµατος, µέσω του οποίου το παιδί 

συνειδητοποιεί το σώµα του, τις δυνατότητές του και µπορεί να 

εκφραστεί µέσα από αυτό. 

 Η αµφιπλευρικότητα, η οποία οδηγεί το παιδί στη δυνατότητα 

συνειδητοποίησης των δύο πλευρών του σώµατός του και στην 

υπεροχή της µια από αυτές. 

 Η λεπτή κινητικότητα, η οποία αφορά τις λεπτές κινήσεις των 

δακτύλων και αποτελεί προϋπόθεση για τη γραφή. 

 Ο χώρος, ο οποίος αναφέρεται στην κατανόηση χωρικών εννοιών 

αλλά και στην αντίληψη της θέσης, που κατέχει το σώµα του και τα 

αντικείµενα σε σχέση µε αυτόν. 

 Ο χρόνος, που αναφέρεται στη συνειδητοποίησή του. 

   Εκτός από τις παραπάνω ψυχοκινητικές δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται 

αναγκαίες για την κατάκτηση της γραφής, τα παιδιά χρειάζεται να 

κατανοήσουν και τις σχέσεις, που αναπτύσσονται ανάµεσα στα σύµβολα και 

τις ιδιότητές τους. Μερικές από αυτές αναφέρονται στη συνέχεια (Ζάχος, 

1992, σελ. 60): 

 Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γραφικά σύµβολα έχουν 

νόηµα, εκφράζουν ιδέες και χρησιµοποιούνται για να 

εξυπηρετήσουν ανάγκες, όπως προσωπικές σκέψεις, καταγραφή 

και διατήρηση κειµένων για αργότερα. Τα παιδιά µεγαλώνοντας σε 

ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχεί ο γραπτός λόγος, αντιλαµβάνονται 

τις λειτουργίες του, καθώς παρατηρούν τους ενήλικες, για 

παράδειγµα, να γράφουν κατάλογο για την αγορά τροφίµων ή να 

αναζητούν ένα συγκεκριµένο λογότυπο µιας εταιρείας ή να γράφουν 

ένα σηµείωµα ή να διαβάζουν µια εφηµερίδα. 

 Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι ο γραπτός λόγος έχει το δικό 

του χωρο-χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. Για 

παράδειγµα, η πρόταση «Σε προσκαλώ στα γενέθλιά µου αύριο», η 

οποία διαβάζεται σε ένα παιδικό βιβλίο µε ιστορίες, αναφέρεται σε 
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άλλα χωροχρονικά και διαπροσωπικά δεδοµένα από εκείνα, στα 

οποία θα αναφερόταν, αν αυτή τη φράση την έλεγε ένα παιδί σε ένα 

άλλο. ∆ιαβάζοντας, συνεπώς, στα παιδιά παραµύθια, ιστορίες και 

άλλα κείµενα, τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία τους και 

κινούν το ενδιαφέρον τους, τα βοηθάει να έρθουν σε επαφή µε 

πρότυπα διατύπωσης στο γραπτό λόγο. Επιπλέον, τους παρέχεται 

η δυνατότητα να βιώσουν τα ιστορούµενα σε άλλο τόπο και χρόνο, 

«έξω από τον εαυτό τους», ξεπερνώντας την εγωκεντρική αντίληψη 

της πραγµατικότητας. 

 Η ποικιλία παραδειγµάτων και οι συνεχείς επαναλήψεις βοηθούν τα 

παιδιά στη δόµηση βασικών γραφηµικών προτύπων για τα 

σύµβολα της γραφής, έτσι µπορούν να ξεχωρίζουν τα γράµµατα 

παρατηρώντας τα διακριτικά τους στοιχεία. Για παράδειγµα, ένα 

«α», που είναι γραµµένο µε ολοστρόγγυλο ο είναι το ίδιο µε ένα 

άλλο «α», που είναι γραµµένο λίγο διαφορετικά.  

 Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ποιες µονάδες του γραπτού 

λόγου αντιστοιχούν σε ποιες του προφορικού. Η αντιστοιχία αυτή, 

καθώς και ο ρέων γραπτός λόγος, ο οποίος δεν παρουσιάζει κενά 

(όταν αναφέρουµε µία πρόταση στο προφορικό λόγο, την 

εκφέρουµε χωρίς παύση ενώ στο γραπτό λόγο εµφανίζονται κενά 

ανάµεσα σε κάθε λέξη) σε αντίθεση µε το γραπτό, αποτελούν 

στοιχεία, που το παιδί κατανοεί µόνο µέσα από την επεξεργασία 

δικών του εµπειριών. Οι κανόνες του γραπτού λόγου δυσκολεύουν 

το παιδί, όπως για παράδειγµα, η ονοµασία των γραµµάτων (άλφα, 

βήτα κ.τ.λ.), η οποία διαφέρει από το φώνηµα τους, η διαδοχή και η 

κατεύθυνση του γραπτού λόγου. Αναφορικά µε τη διαδοχή, για να 

σχηµατιστεί η λέξη «µήλο», τα γράµµατα µ, η, λ, ο πρέπει να 

διαδέχονται το ένα το άλλο ενώ αν τα γράµµατα διαδέχονται το ένα 

το άλλο µε την ίδια διαδοχή αλλά µε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή 

ο, λ, η, µ, δε σχηµατίζεται η λέξη «µήλο». Άρα , και η διαδοχή και η 

κατεύθυνση αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της γραπτής γλώσσας. 

 Τα παιδιά πρέπει ακόµα να κατανοήσουν ότι υπάρχει µία συµβατική 

σχέση ανάµεσα στα σύµβολα της γραφής και τα αντίστοιχα 

φωνήµατα. Για παράδειγµα, το άλφα (Α) αντιστοιχεί στο φώνηµα 
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/a/. Το λάµδα (Λ), που προκύπτει από το Α µε την αφαίρεση της 

οριζόντιας γραµµής, δεν αντιστοιχεί σε φώνηµα, που να µοιάζει µε 

ένα «α» παραλλαγµένο. Επίσης, διαφορές παρατηρούνται και στην 

εκφώνηση ορισµένων γραµµάτων ανάλογα µε τη θέση τους στη 

λέξη ή το φθογγικό περιβάλλον τους, όπως η διαφορετική φωνητική 

εκφώνηση του «σ» στις λέξεις σταθµός, κάθισµα, ο πατέρας, ο 

πατέρας µου ή η φωνολογική παραλλαγή «β» στις λέξεις βάζο, 

βιβλίο, βράχος. 

   Το παιδί, λοιπόν, κατακτώντας τις παραπάνω δεξιότητες και κατανοώντας 

τις σχέσεις των συµβόλων και των ιδιοτήτων τους διευκολύνεται προς την 

εκµάθηση του γραπτού λόγου.  

 

 

1.5 Στάδια γραφής 
 
   Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να γράψουν χρησιµοποιούν διάφορες 

µορφές του γραπτού λόγου, όπως µουντζουρώµατα, ιχνογράφηση, σχέδια, 

που µοιάζουν µε σειρές γραµµάτων δικής τους επινόησης ή φωνητική και 

συµβατική ορθογραφία. Όλες αυτές οι µορφές της γραπτής γλώσσας είναι 

πιθανό να εµφανιστούν σε ένα γραπτό. Η εµφάνιση τους εξαρτάται από την 

ηλικία τους. Τα παιδιά στην ηλικία των δύο χρόνων χρησιµοποιούν το 

µουντζούρωµα για να γράφουν και βαθµιαία το µουντζούρωµά τους αρχίζει να 

µοιάζει περισσότερο µε γραφή. Στην ηλικία των τριών χρόνων παρατηρούνται 

και µορφές σαν γράµµατα στα µουντζουρώµατά τους ενώ τα παιδιά κινούνται 

µεταξύ µουντζουρώµατος, ιχνογραφήµατος, και γραµµικών 

επαναλαµβανόµενων σχεδίων. Στην ηλικία των τεσσάρων χρόνων, κάποια 

παιδιά µπορούν και συνδέουν τα γράµµατα µε τους αντίστοιχους ήχους και 

προβαίνουν στην αναπαράσταση µιας λέξης µε ένα γράµµα ή συλλαβή. Τα 

νήπια χρησιµοποιούν µεµονωµένα σύµφωνα προκειµένου να γράψουν µια 

λέξη και αυτό συµβαίνει γιατί οι ήχοι των συµφώνων «ακούγονται» πιο πολύ 

από τους ήχους των φωνηέντων. Υποστηρίζεται ότι για τις γλώσσες στις 

οποίες υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ κάθε οµιλουµένου ήχου και γραπτής 

αναπαράστασης, η µάθηση της ορθογραφίας της είναι ευκολότερη. Τα παιδιά, 

λοιπόν, µαθαίνοντας τα γράµµατα της αλφαβήτου και τους ήχους τους εύκολα 
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πλέον, µπορούν να κατανοήσουν το σύστηµα της ορθογραφίας. Τα νήπια 

συνηθίζουν να χωρίζουν µια λέξη σε φωνές προκειµένου να 

αντιπροσωπεύσουν αυτούς του ήχους µε γράµµατα. Μερικά παιδιά στην 

ηλικία αυτή χρησιµοποιούν φωνητική ή επινοηµένη ορθογραφία 

(Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 29-31).  

   Τα παιδιά για να κατακτήσουν το γραπτό λόγο ακολουθούν µια εξελικτική 

πορεία. Ωστόσο, τα εξελικτικά στάδια δεν έχουν διαχωριστικά σηµεία ούτε 

υπάρχει µια καθολικά αποδεκτή και συγκεκριµένη ιεράρχηση των σταδίων. 

Άλλωστε, κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθµό για την κατάκτηση των 

σταδίων, αφού οι επιρροές, που δέχεται από το περιβάλλον του είναι 

καθοριστικής σηµασίας. Η περιγραφή, λοιπόν, των σταδίων, που έπεται, 

βοηθά στην αξιολόγηση της πορείας των παιδιών για την κατάκτηση του 

γραπτού λόγου (Τάφα, 2001, σελ. 72).  

 

 

1.5.1 Τα εξελεγκτικά στάδια γραφής σύµφωνα µε τους Clay, Ferreiro και 
Teberosky 
 

   Ύστερα από έρευνες, οι Clay, Ferreiro kai Teberosky αναφέρουν τα 

παρακάτω στάδια (Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 32-37): 

Το στάδιο του µουτζουρώµατος 

   Τα παιδιά κατά το πρώτο στάδιο γραφής αρχίζουν να γεµίζουν τις κόλλες 

χαρτιών τους µε µουτζουρώµατα, ακανόνιστες και συχνά πυκνές γραµµές. 

Γραµµικό επαναλαµβανόµενο στάδιο 

   Στο στάδιο αυτό τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η γραφή 

ακολουθεί οριζόντια πορεία και ότι τα γράµµατα ακολουθούν µια σειρά κατά 

µήκος της σελίδας. Επιπλέον, τα παιδιά νοµίζουν ότι η λέξη, που αναφέρεται 

σε κάτι µεγάλο, έχει περισσότερα γράµµατα και καταλαµβάνει µακρύτερο 

µέρος της γραµµής συγκριτικά µε µια λέξη, που αναφέρεται σε κάτι µικρό. 

Ακόµα, τα παιδιά προσπαθώντας να συνδέσουν τις λέξεις µε το εννοιολογικό 

περιεχόµενό τους, εµφανίζουν κάποιους τύπους γραµµάτων µε γραµµοειδείς 

µουντζούρες.  

Στάδιο ορθογραφίας τυχαίων γραµµάτων 
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   Στο στάδιο αυτό το παιδί µαθαίνει κάποια γράµµατα και τα χρησιµοποιεί 

τυχαία για να αναφερθεί σε λέξεις ή προτάσεις. Παράγει, λοιπόν, σειρές 

γραµµάτων, που όµως δεν αντιστοιχούν σε ήχους λέξεων, στις οποίες θέλει 

να αναφερθεί. 

Στάδιο γράµµατος-ονόµατος ή φωνητικής γραφής 

   Το στάδιο αυτό αναφέρεται στη φωνητική γραφή και κατά το οποίο τα παιδιά 

ξεκινούν να αντιστοιχούν τους ήχους σε γράµµατα. Αρχικά, τα παιδιά γράφουν 

τα γράµµατα, τα ονόµατα των οποίων και οι ήχοι είναι τα ίδια. Ακόµα, 

αντιπροσωπεύουν µια λέξη µε ένα γράµµα ή µια συλλαβή. 

Στάδιο µεταβατικής ορθογραφίας 

   Τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν κανόνες του γραπτού λόγου, καθώς 

µαθαίνουν περισσότερα για αυτόν. Ξεκινούν να γράφουν µε συµβατικό τρόπο 

τις λέξεις αν και η ορθογραφία τους παραµένει φωνητική. Επίσης, τα παιδιά, 

επειδή έρχονται, συχνά, σε επαφή µε συγκεκριµένες λέξεις, µαθαίνουν 

σύντοµα τη συµβατική τους γραφή. Αυτό το στάδιο ονοµάζεται µεταβατικό, 

επειδή το παιδί µεταβαίνει από τη φωνητική ορθογραφία στην καθορισµένη 

και στη συµβατική. 

Στάδιο συµβατικής ορθογραφίας 

   Είναι το στάδιο, όπου τα παιδιά κατορθώνουν να εµφανίσουν τα καλύτερα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε τη συµβατική ορθογραφία (Κουτσουβάνου, 

2000, σελ. 37). 

   Πρέπει να αναφερθεί ότι σε δείγµατα γραφής των παιδιών εντοπίζονται 

στοιχεία και από προηγούµενα στάδια. Η παρατήρηση αυτή δε δηλώνει κάτι 

ανησυχητικό. Άλλωστε µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος του 

παιδιού να συνεχίσει τους πειραµατισµούς του στη γραφή. Η άρνηση αυτή 

µπορεί να παρατηρείται  µέχρι και για κάποιους µήνες (Clay, 1991, σελ. 98). 

Από παρατηρήσεις, πάλι, σε νηπιαγωγεία, διαπιστώνεται η συχνή χρήση των 

κεφαλαίων γραµµάτων από τα παιδιά, ιδιαίτερα στο 3ο και στο 4ο στάδιο. 

Παρατηρείται ότι τα κεφαλαία γράµµατα είναι πιο εύκολα για τα µικρά παιδιά 

στα αρχικά στάδια ενώ στο στάδιο της µεταβατικής ορθογραφίας 

αναµειγνύονται τα κεφαλαία µε τα πεζά γράµµατα (Κουτσουβάνου, 2000, σελ. 

37). 
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1.5.2 Φάσεις ανάπτυξης της ορθογραφίας 
 
   Το παιδί ξεκινώντας την προσπάθειά του να κατακτήσει τη γραφή περνάει 

από κάποιες φάσεις ανεξάρτητα από τη διαφωνία των θεωρητικών αναφορικά 

µε τον αριθµό των φάσεων / σταδίων. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά καλλιεργούν 

φωνολογικές και οπτικές δεξιότητες αρχικά ενώ στη συνέχεια, 

συνειδητοποιούν ότι η συµβατική ορθή γραφή απαιτεί φωνολογική και 

ορθογραφική γνώση. Παρακάτω αναφέρονται οι φάσεις ανάπτυξης της 

ορθογραφίας (Σπαντιδάκης, 2004, σελ. 43-44): 

Προεπικοινωνιακή φάση (4-5 ετών) 

   Στη φάση αυτή τα παιδιά δεν κατανοούν την ύπαρξη της λέξης, καθώς και 

τους κανόνες της γραπτής γλώσσας, όπως για παράδειγµα ότι γράφουµε από 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, ότι αφήνουµε κενά 

ανάµεσα στις λέξεις. Τα δείγµατα γραφής τους χαρακτηρίζονται από 

ανοµοιογένεια. Χρησιµοποιούν τυχαία γράµµατα για να δηµιουργήσουν ένα 

µήνυµα ενώ το µήκος της λέξης εξαρτάται από το µέγεθος του αντικειµένου, 

που αναπαριστά. Για παράδειγµα, η λέξη «σπίτι» θα πρέπει να έχει 

περισσότερα γράµµατα από τη λέξη «πεταλούδα». Ακόµα, τα παιδιά 

κατανοούν ότι τα γραπτά σύµβολα φέρουν νοήµατα, αλλά αδυνατούν να 

κατανοήσουν ότι τα γράµµατα αναπαριστούν ήχους και ότι υπάρχει σχέση 

ανάµεσα στο γράφηµα και το φώνηµα. 

Ηµιφωνητική φάση (5-6) 

   Τα παιδιά κατά τη φάση αυτή συνδέουν την προφορική γλώσσα µε τη 

γραπτή στο επίπεδο της συλλαβής και όχι στο επίπεδο του φωνήµατος. 

Καθώς τα παιδιά µαθαίνουν περισσότερα για τη γραφή, κατανοούν ότι τα 

γράµµατα αντιστοιχούν σε ήχους. Χρησιµοποιούν, λοιπόν, το αρχικό 

σύµφωνο µιας λέξης για τη γραφή ολόκληρης της λέξης και συνεχίζουν 

γράφοντας κάποια άλλα. Για παράδειγµα, γράφουν /γ/ για τη λέξη γάλα. Στη 

φάση αυτή οι λέξεις δεν είναι ορθά ορθογραφηµένες, ωστόσο η ορθογραφία 

των παιδιών ακολουθεί γλωσσικά πρότυπα.  

Φωνητική φάση (6 ετών) 

   Κατά τη φάση αυτή, τα παιδιά κατανοούν τη σχέση ήχου και συµβόλου και 

προσπαθούν να αναπαραστήσουν όλους τους ήχους µιας λέξης µε τη σωστή 
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σειρά. Τα γράµµατα, που επιλέγουν, εξαρτώνται από τον ήχο, που ακούν. Το 

παιδί, λοιπόν, µπορεί να γράφει /νκη/ αντί για τη λέξη /νίκη/.  

Παραδοσιακή φάση (7-8 ετών) 

   Τα παιδιά µπορούν και χρησιµοποιούν, πλέον, συµβατικές επιλογές για να 

αναπαραστήσουν τους ήχους και χρησιµοποιούν ένα φωνήεν σε κάθε 

συλλαβή. Πολλές λέξεις γράφονται ορθά, αλλά εκείνες, που έχουν ασυνήθιστη 

ορθογραφία, εξακολουθούν να γράφονται λάθος. 

Σωστή ορθογραφία 

   Το παιδί µπορεί και εφαρµόζει τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας, 

χρησιµοποιώντας ποικίλες στρατηγικές για να γράψει συµβατικά µια λέξη. 

 

 

1.5.3 Τα στάδια εξέλιξης της γραφής σύµφωνα µε τον A. Luria 
 
   O ψυχολόγος A. Luria µελέτησε το ζήτηµα της εξέλιξης της γραφής στο 

παιδί πριν από τη συστηµατοποιηµένη διδασκαλία της. ∆ιακρίνει, λοιπόν, τα 

παρακάτω στάδια (Τάνταρος, 1999, σελ. 60-61): 

Α) Το πρώτο στάδιο είναι το προγραφικό ή προλειτουργικό. Κατά το στάδιο 

αυτό, τα παιδιά µιµούνται τους ενήλικους, αδυνατούν να κατανοήσουν τους 

µηχανισµούς της γραφής και τη χρησιµοποιούν ως διασκέδαση. 

Β) Στο επόµενο στάδιο, εµφανίζεται η «πρωτόγονη» µορφή γραφής. Τα 

παιδιά χρησιµοποιούν τοπογραφικά σηµεία, τα οποία είναι σταθερά και 

αδιαφοροποίητα, δεν είναι λειτουργικά ούτε συµβολικά και χρησιµεύουν ως 

µνηµονικά βοηθήµατα. Ο Luria πιστεύει ότι πρόκειται για ενδείξεις, οι οποίες 

οδηγούν στην ανάκληση λεκτικών ενορµήσεων. 

Γ) Η φάση της διαφοροποίησης διαδέχεται την «τοπογραφική» φάση. Το παιδί 

σταδιακά επιχειρεί να αποδώσει το νόηµα αυτού που του ζητείται µε τη 

γραφική του δραστηριότητα. Η προσπάθειά του αυτή ενισχύεται  από δύο 

παράγοντες, τον αριθµό και τη µορφή. Ο Luria, αφού εισήγαγε τον παράγοντα 

αριθµό στο πειραµατικό υλικό, παρατήρησε διαφοροποιηµένη γραφική 

δραστηριότητα σε παιδιά 4-5 ετών. Συνεπώς, η διαφοροποιηµένη γραφή 

οφείλεται στην ανάγκη καταγραφής του αριθµού ή της ποσότητας. Από την 

άλλη, ο παράγοντας µορφή, που εισήχθη στην πειραµατική διαδικασία, 

αναφερόταν στο χρώµα, στο µέγεθος και σε ένα σαφές σχήµα. Η 
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διαφοροποίηση, που διαπιστώνεται µε την εµφάνιση αυτού του παράγοντα, 

οδηγεί στη γραφή µε εικόνες. Ουσιαστικά, οδηγεί στο σχέδιο, το οποίο 

αποτελεί µέσο έκφρασης πλέον και όχι µέσο αναπαράστασης. Το στάδιο αυτό 

της γραφής µε εικόνες παρατηρείται στην ηλικία των 5-6 ετών. Βέβαια, τα όρια 

ανάµεσα στη γραφή µε εικόνες και τη ζωγραφική είναι ασαφή.  

∆) Η συµβολική γραφή, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο. Το παιδί στην 

προσπάθειά του να γράψει κάτι αποµακρύνεται πλέον από τη γραφή µε 

εικόνες. Στην  περίοδο προτού το παιδί αρχίσει να δέχεται επιρροές από το 

σχολείο, υπάρχουν δυο δυνατότητες: 

1. Να απεικονίσει, αντί για το αντικείµενο, που του ζητείται, ένα άλλο 

αντικείµενο, το οποίο σχετίζεται κάπως µε το αρχικό. 

2. Να χρησιµοποιήσει ένα αυθαίρετο σηµείο αντί για το αντικείµενο, που 

του ζητείται. 

   Καθώς το παιδί περνάει στην περίοδο εισαγωγής γραπτών συµβόλων, 

παρατηρούνται στοιχεία, που κινούν το ενδιαφέρον αναφορικά µε την 

ανάπτυξη της γραφής και συνοψίζονται στα εξής ερωτήµατα: 

 Πώς µπορεί να γράφει ένα παιδί, που ουσιαστικά δε ξέρει να γράφει, 

ωστόσο, όµως γνωρίζει κάποια στοιχεία του αλφαβήτου; 

 Ποιες οι σχέσεις του µε τα γράµµατα και µε ποιο τρόπο επιχειρεί  

(ψυχολογικά) να τα χρησιµοποιήσει στα πρώτα δείγµατα γραφής του; 

   Το παιδί, στην προσπάθειά του να γράψει και γνωρίζοντας κάποια 

γράµµατα αλλά και ότι η χρήση τους έχει κάποιο νόηµα, επανέρχεται σε 

προηγούµενες µορφές, δηλαδή στην αδιαφοροποίητη γραφή, µε γράµµατα 

αυτή τη φορά. Ο Luria αναφέρει ότι τα παιδιά σταδιακά θα κατανοήσουν τους 

βασικούς κανόνες της γραφής και θα οδηγηθούν στην κατάκτησή της. Αν και η 

θεωρία του έχει αδυναµίες, για παράδειγµα µελετά παιδιά, που σε κάποιες 

περιπτώσεις έχουν νοητική καθυστέρηση αλλά και τα όρια ηλικίας στα οποία 

αναφέρεται δηµιουργούν απορίες στο σηµερινό αναγνώστη, ωστόσο έχει 

θετικά στοιχεία. Η προσπάθειά του να περιγράψει την παιδική συµπεριφορά 

απέναντι στο γραπτό λόγο, πριν την είσοδο των παιδιών στο σχολείο, 

θεωρείται σηµαντικό βήµα. ∆ιαπιστώνει, λοιπόν, ότι η γραφή δεν αποτελεί 

απλά µια γνώση, που προσλαµβάνουν τα παιδιά από το σχολείο, αλλά ότι 

εκείνη «γεννάται» διαθέτοντας συγκεκριµένα στάδια και ορισµένους κανόνες. 
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Αυτή, λοιπόν, την διαδικασία γέννησης προσπάθησαν να περιγράψουν και 

άλλοι ερευνητές (Τάνταρος, 1999, σελ. 62). 

 

 

1.5.4 Εξελικτικά στάδια γραφής  
 
   Το παιδί από τον πρώτο  κιόλας χρόνο της ζωής του προβαίνει σε ένα 

χωρίς όρια και κανόνες µουτζούρωµα. Το στάδιο αυτό του γενικευµένου και 

άσκοπου µουτζουρώµατος διαδέχεται η φάση του συντονισµένου 

µουτζουρώµατος, κατά το οποίο τα παιδιά έχοντας κάποιο έλεγχο του χεριού 

και µατιού τους, µπορούν να σχηµατίζουν συνειδητά και επαναλαµβανόµενα 

γραµµές, κύκλους κ.ά. Οι δύο αυτές φάσεις εµφανίζονται πολύ νωρίς και 

αποτελούν µια πρώιµη µορφή γραφής, εφόσον τα παιδιά αδυνατούν ακόµα να 

διακρίνουν το σχέδιο από τη γραφή αλλά και να αποδώσουν νόηµα στα 

σχέδιά τους. Η γραφή και η ζωγραφική έχουν για εκείνα οµοιότητες. Τα παιδιά 

κατά τα στάδια αυτά έχουν ανάγκη να αφήσουν τα σηµάδια τους στο χαρτί και 

όχι τόσο να εκφραστούν. Έπειτα, τα παιδιά περνούν σε άλλο στάδιο κατά το 

οποίο µπορούν, πλέον, να διαχωρίζουν τη ζωγραφική από τη γραφή και 

κατανοούν ότι τα γραπτά σύµβολα σηµαίνουν κάτι. Αργότερα, τα παιδιά 

περνούν στη γραφή γραµµάτων, που άλλοτε επινοεί το ίδιο ενώ άλλοτε 

χρησιµοποιεί εκείνα, που παρατηρεί στο περιβάλλον του. Αρχικά, τα παιδιά 

χρησιµοποιούν γράµµατα του ονόµατός τους ενώ στη συνέχεια, εµφανίζουν 

στα γραπτά τους γράµµατα από τα ονόµατα φίλων ή συγγενών τους. 

Αργότερα, παρατηρούνται και γράµµατα, που αντλούν τα παιδιά από τα 

γραπτά κείµενα του περιβάλλοντός τους (Γιαννικοπούλου, 2002, σελ. 45-46). 

   Σταδιακά, τα παιδιά αρχίζουν να έχουν προβληµατισµούς αναφορικά µε τη 

µορφή των γραµµάτων αλλά και µε τους κανόνες, που διέπουν το γραπτό 

λόγο. ∆ιαπιστώνονται δύο αρχές, η αρχή της ελάχιστης ποσότητας και η αρχή 

της ποιοτικής εσωτερικής διαφοροποίησης, τις οποίες υποστηρίζουν τα µικρά 

παιδιά. Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή, τα παιδιά, που δεν ξέρουν ακόµα να 

γράφουν και να διαβάζουν, βλέποντας σύνολα τριών γραµµάτων και άνω, 

γραµµένα σε γραµµική διάταξη, πιστεύουν ότι έχουν κάποιο νόηµα. ∆ύο µόνο 

γράµµατα µαζί τούς δηµιουργούν αµφιβολίες ενώ ένα γράµµα δεν είναι 

δυνατό να αναπαριστά µια λέξη. Σύµφωνα τώρα µε τη δεύτερη αρχή, τα 
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παιδιά υποστηρίζουν ότι ένα σύνολο τριών γραµµάτων δεν έχει κάποιο νόηµα, 

αν αυτά δεν είναι διαφορετικά µεταξύ τους. Έπειτα, τα παιδιά 

συνειδητοποιώντας ότι οι ίδιες σειρές γραµµάτων διαβάζονται το ίδιο, 

επιχειρούν να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τους κανόνες, στους 

οποίους στηρίζεται η ποσότητα και η ποιότητα στη λέξη. Ωστόσο, τα παιδιά 

συσχετίζουν τις λέξεις µε τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται, σε τέτοιο 

βαθµό ώστε πιστεύουν ότι η λέξη αποτελεί και αυτή µια ιδιότητα του 

αντικειµένου, όπως το µέγεθος ή το σχήµα (το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

ονοµατικός ρεαλισµός). Συµπερασµατικά, λοιπόν, γίνεται κατανοητό όταν τα 

παιδιά ισχυρίζονται ότι χρειάζονται περισσότερα γράµµατα για να γραφεί το 

µεγαλύτερο σε µέγεθος ή σε ηλικία σηµαινόµενο, το σπουδαιότερο πρόσωπο 

ή το σύνολο οµοειδών αντικειµένων. Ειδικότερα, ο σχηµατισµός 

υποκοριστικών οδηγεί στη δηµιουργία λέξεων µεγαλύτερων σε µήκος µε 

αποτέλεσµα τα παιδιά να θεωρούν ότι η µικρότερη λέξη αναφέρεται σε 

υποκοριστικό. Για παράδειγµα, η λέξη «γατάκι» είναι µικρότερη από τη λέξη 

«γάτα». Επίσης, η λέξη «µπαµπάς» είναι µεγαλύτερη από το όνοµα ενός 

παιδιού, που λέγεται «Κωνσταντίνος», η λέξη «µήλο» έχει λιγότερα γράµµατα 

από τη λέξη «µήλα» και η λέξη «πεταλούδα» είναι µικρότερη από τη λέξη 

«λαγός» (Γιαννικοπούλου, 2002, σελ. 47-48).  

   Τα παιδιά, αφού αντιληφθούν ότι οι παραπάνω εικασίες τους είναι 

λανθασµένες, αρχίζουν να κατανοούν τη φωνητική φύση της γραπτής 

γλώσσας. Στην αρχή, παρατηρούν τα γράµµατα του ονόµατός τους και 

χρησιµοποιούν για κάθε συλλαβή ένα γράµµα, συλλαβική υπόθεση. 

Συνεχίζοντας, περνούν στη συλλαβο-αλφαβητική υπόθεση, όπου παράλληλα 

µε τα γράµµατα, που αναπαριστούν ολόκληρες συλλαβές, υπάρχουν και 

γράµµατα για µικρότερες µονάδες, τα φωνήµατα. Τέλος, η αλφαβητική 

υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά χρησιµοποιούν ένα γράµµα για 

κάθε φώνηµα. Πρέπει να ειπωθεί ότι τα εξελικτικά στάδια, που περιγράφονται, 

είναι ευέλικτα. Ακόµα, τα παιδιά είναι πιθανό να παλινδροµούν σε 

προηγούµενα στάδια (Γιαννικοπούλου, 2002, σελ. 48-49). 

   Ένας ακόµα διαχωρισµός σταδίων αναφέρεται στη συνέχεια από τους 

Sulzby, Teale και Camberelis (Τάφα, 2001, σελ. 55-71): 

 Σκαριφήµατα. Τα µικρά παιδιά, ξεκινώντας τις πρώτες τους προσπάθειες 

να γράψουν, παράγουν αδέξια γραφήµατα, τα σκαριφήµατα. Παιδιά ενός 
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έτους µπορούν να παράγουν σχέδια απλά κινώντας το χέρι τους δεξιά-

αριστερά και πάνω-κάτω. Αυτά, λοιπόν, τα σχέδια αποτελούν τα πρώτα 

δείγµατα γραφής των µικρών παιδιών. Παιδιά ηλικίας τριών ετών αρχίζουν 

να διαχωρίζουν τη γραφή από τη ζωγραφική και δηλώνουν ποιο είναι το 

σχέδιο και ποιο είναι το γράψιµο και τα χρησιµοποιούν εναλλάσσοντάς τα.  

 Γράµµατα και ψευδογράµµατα. Τα παιδιά ξεκινώντας να γράψουν, συχνά 

εµφανίζουν στην ίδια σελίδα σκαριφήµατα, γράµµατα, αριθµούς. 

Παρατηρείται, επίσης, ότι παράγουν σχήµατα, τα οποία δεν είναι ούτε 

σχέδια ούτε συµβατικά γράµµατα, αλλά ψευδογράµµατα, τα οποία έχουν 

κάποιες οµοιότητες µε τα γράµµατα. Ένα σχήµα, που παρατηρείται συχνά, 

είναι το «στρογγυλό µε το µπαστουνάκι, ». Το σχήµα αυτό, ίσως, δηλώνει 

ότι τα παιδιά παρατηρώντας το γραπτό λόγο του περιβάλλοντός τους, 

διαπιστώνουν ότι τα γράµµατα αποτελούνται από ευθείες και καµπύλες 

γραµµές και επιχειρούν να τα αναπαραστήσουν. Τα παιδιά 

πειραµατίζονται µε τα γράµµατα για αρκετό καιρό και, όπως 

διαπιστώνεται, παράγουν αρχικά εκείνα, που βλέπουν πιο συχνά στο 

περιβάλλον τους, δηλαδή σε περιοδικά, εφηµερίδες, βιβλία. Τα παιδιά, 

που βρίσκονται στο στάδιο αυτό, προσπαθώντας να γράψουν τα πρώτα 

τους γράµµατα, επαναλαµβάνουν συχνά το ίδιο γράµµα ή γράφουν 

γράµµατα από το όνοµά τους. Η γραφή γραµµάτων από το όνοµά τους 

µπορεί να οφείλεται είτε επειδή τα παιδιά συναντούν συνέχεια στο 

περιβάλλον τους γραµµένο το όνοµά τους είτε επειδή θέλουν να µάθουν 

να το γράφουν. Επιπλέον, τα παιδιά αντιλαµβάνονται νωρίς ότι υπάρχουν 

δύο γραφικά στοιχεία, τα γράµµατα και οι αριθµοί. Αρχικά, ανακατεύουν 

στα γραπτά τους τα γράµµατα και τους αριθµούς αλλά σταδιακά 

αντιλαµβάνονται το διαχωρισµό τους. Έπειτα, πειραµατίζονται µε τα 

γράµµατα και ψευδογράµµατα και προσπαθούν να γράφουν ονόµατα 

ανθρώπων, πραγµάτων, ζώων. Χρησιµοποιούν είτε µεµονωµένα 

γράµµατα είτε σειρές ίδιων ή διαφορετικών γραµµάτων, γεµίζοντας σελίδες 

και δηλώνοντας τι έχουν γράψει. 

 Αλυσίδες γραµµάτων. Τα παιδιά, συχνά, γράφοντας µηνύµατα, 

δηµιουργούν αλυσίδες γραµµάτων, τα οποία όµως δεν αντιστοιχούν σε 

φωνήµατα λέξεων. Οι αλυσίδες αυτές γραµµάτων ονοµάζονται «µη 

φωνητικές αλυσίδες γραµµάτων». Αφού τα παιδιά ολοκληρώσουν τα 
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γραπτά τους µηνύµατα, τα διαβάζουν στα άτοµα του περιβάλλοντός τους. 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά, τα οποία έχουν αρχίσει να 

δηµιουργούν αλυσίδες γραµµάτων, πολλές φορές αναµιγνύουν στα 

δείγµατα γραφής τους σκαριφήµατα αλλά και άλλα σχέδια. ∆ιαπιστώνεται, 

λοιπόν, ότι τα παιδιά πριν την κατάκτηση του συµβατικού τρόπου γραφής, 

συχνά παλινδροµούν σε προηγούµενα εξελικτικά στάδια γραφής. 

 Επινοηµένη γραφή. Στην ηλικία των πέντε περίπου ετών τα παιδιά 

αρχίζουν να κατανοούν ότι τα γράµµατα έχουν ήχους, δηλαδή 

αντιστοιχούν σε κάποια φωνήµατα και επιχειρούν να γράψουν ό,τι ακούν. 

Παρατηρείται συχνά ότι τα παιδιά στην προσπάθειά τους αυτή 

αναπαριστούν µια συλλαβή µε ένα γράµµα. Ανακαλύπτουν, δηλαδή τη 

συλλαβική γραφή. Η συλλαβική γραφή έχει δύο µορφές: τη «συλλαβική 

επινοηµένη γραφή», κατά την οποία τα παιδιά αναπαριστούν κάθε 

συλλαβή µε ένα γράµµα και την «πλήρως επινοηµένη γραφή», κατά την 

οποία χρησιµοποιούν για κάθε φώνηµα ένα γράµµα. Η συλλαβική 

επινοηµένη γραφή προηγείται και έπεται η πλήρως επινοηµένη γραφή. Στο 

τελευταίο αυτό στάδιο, τα παιδιά προσπαθώντας να γράψουν µια λέξη, 

επιχειρούν να ταυτίσουν το κάθε φώνηµα µε το αντίστοιχο γράφηµα του. 

Τα γραπτά τους ωστόσο περιέχουν ορθογραφικά λάθη, αφού ακόµα δεν 

έχουν κατανοήσει τους κανόνες της γραπτής γλώσσας. 

 

 

1.6 Το γλωσσικό περιβάλλον 
 
   Έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές ότι η συµµετοχή των γονιών στο 

σπίτι αναφορικά µε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης ενισχύει  αυτές τις 

ικανότητες των παιδιών τους. Οι διαφορές, που παρατηρούνται ανάµεσα στα 

παιδιά µιας τάξης αναφορικά µε τις επιδόσεις τους σε δραστηριότητες του 

προφορικού και γραπτού λόγου οφείλονται στις εµπειρίες τους εκτός του 

σχολείου, όπως στο σπίτι (Martello, 2004, σελ. 285, Παπούλια-Τζελέπη, 

1993, σελ. 16). Σηµαντική θεωρείται η επίδραση της µητέρας για την ανάδυση 

του γραµµατισµού στο σπίτι. Η επίδρασή της, όµως, µειώνεται σταδιακά, 

καθώς το παιδί δέχεται ερεθίσµατα και από το νηπιαγωγείο. Επίσης, 

αναφέρεται ότι σηµαντικό ρόλο παίζει το οικογενειακό περιβάλλον, αν παρέχει 
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ερεθίσµατα πλούσια σε υλικό προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και ο 

χρόνος ενασχόλησής τους µε τα παιδιά σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες 

(Θεοδωρακάκου, 2001, σελ. 260).  

   Επιπλέον, και ο ρόλος του νηπιαγωγείου θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός σε 

ανάδειξη δραστηριοτήτων ανάγνωσης και γραφής (Παπούλια-Τζελέπη, 1993, 

σελ. 16). Ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα γραπτού λόγου συµβάλλει 

στην καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, οι ονοµασίες 

αντικείµενων (για παράδειγµα, πίνακας, παράθυρο, βιβλιοθήκη, φάκελοι, 

γωνιά του γραφείου, του κουκλοθέατρου) µε καρτελάκια, καθώς και τα 

ονόµατα των παιδιών, που αναγράφονται σε φακέλους, στις κρεµάστρες των 

ρούχων τους, σε βιβλία και επιχειρούν να αναγνωρίσουν το δικό τους όνοµα 

ανάµεσα σε άλλα, αποτελούν τρόπους ενίσχυσης της γνώσης γραµµάτων 

(Clay, 1991, σελ. 99). Επίσης, ο χώρος πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε υλικό 

γραφής, όπως χαρτιά µε και χωρίς γραµµές, σε ποικίλα χρώµατα και µεγέθη, 

καθώς και εργαλεία, όπως µαρκαδόρους, µολύβια, ψαλίδια, κόλλα, 

σφραγίδες, στυλό. Επιπρόσθετα, κάθε γωνιά καλό είναι να εξοπλίζεται µε το 

κατάλληλο γραφικό υλικό, όταν χρειάζεται, όπως η γωνιά του σπιτιού, όπου 

µπορούν να τοποθετηθούν χαρτιά και µολύβια, τηλεφωνικός κατάλογος, 

φάκελοι και γραµµατόσηµα, κουπόνια, λίστα µε ψώνια, σηµειώµατα µε 

τηλεφωνικά µηνύµατα, αποδείξεις (Τάφα, 2001, σελ. 131-136). 

   Η Α. Browne (1996) αναφέρει ότι τα κορίτσια µαθαίνουν να διαβάζουν πιο 

γρήγορα, µε µεγαλύτερη ευκολία και µε µεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά µε τα 

αγόρια. Η διαφορά αυτή παρατηρείται κυρίως τα πρώτα χρόνια, όπου υπάρχει 

έλλειψη προτύπων για τα αγόρια. Οι δάσκαλοι και άλλοι ενήλικες στο 

περιβάλλον των πρώτων χρόνων είναι γένους θηλυκού. Ωστόσο, υιοθετώντας 

λύσεις, όπως επισκέψεις ανδρών για κάποιο λόγο (π.χ. µια οµιλία) ή η 

παρουσία ανδρών δασκάλων, θα βοηθήσει ώστε τα αγόρια να αποκτήσουν 

ανδρικά πρότυπα ως αναγνώστες (Campell, 2002, σελ. 43-45). 

   Σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας στην 

ανάδυση του γραµµατισµού. Η άποψή τους ότι τα παιδιά πρέπει να 

εµπλέκονται σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, τείνει τις 

προσπάθειές τους για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, καθώς 

και του σχολικού χώρου. Επίσης, πιστεύουν ότι η επαφή των µικρών παιδιών 

µε το γραπτό λόγο συµβάλλει στην µετέπειτα µείωση της σχολικής αποτυχίας. 
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Εφόσον, λοιπόν, οι παιδαγωγοί συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να 

διδάξουν στα παιδιά γραφή και ανάγνωση αλλά να τα βοηθήσουν στην 

κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (Τάφα, 2002, σελ. 210-

213). 

 

 

1.7 Η ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης  
1.7.1 Η πορεία κατάκτησης της φωνολογικής επίγνωσης 
 
   Οι έρευνες, που εστιάζουν στη φωνητική ανάπτυξη και έλαβαν χώρα τις 

τελευταίες δεκαετίες, επικεντρώνονται σε δύο θέµατα. Αρχικά, υποστηρίζεται 

ότι τα µωρά περνάνε από στάδια κατά τη φωνητική τους ανάπτυξη και ο 

λόγος τους περιλαµβάνει ονοµασίες/λέξεις φυτών και λαχανικών. Για τα 

παιδιά οι πρώτες φωνολογικές µονάδες αποτελούν ολόκληρες λέξεις ενώ στη 

συνέχεια, καταλήγουν στις συλλαβές και αργότερα, στην αντιστοιχία 

φωνήµατος και γράµµατος. Τα παιδιά συνήθως αναζητούν λέξεις, που 

χρησιµοποιούν οι ενήλικες και οι ήχοι τους, τους είναι ήδη γνωστοί από το 

δικό τους λεξιλόγιο (Menn & Gammon, 1995, σελ. 345). Υποστηρίζεται ότι όσο 

πιο συχνά ένα παιδί παράγει συγκεκριµένους ήχους τόσο πιο αυτόµατα 

γίνονται οι κινήσεις στόµατος και φωνής για την παραγωγή τους. Επιπλέον, οι 

συλλαβές, οι οποίες χρησιµοποιούνται αρχικά, προέρχονται από το 

ρεπερτόριο των συλλαβών, που επαναλαµβάνουν συνεχώς τα παιδιά (Menn 

& Gammon, 1995, σελ. 339). Εποµένως, ο λόγος τους υπόκειται σε αλλαγές 

και οµοιάζει περισσότερο µε εκείνο των ενηλίκων. Γίνεται χρήση συλλαβών, οι 

οποίες έχουν τη µορφή σύµφωνο-φωνήεν (Σ-Φ). Το δεύτερο θέµα εστιάζει 

στη µεγάλη οµοιότητα των χαρακτηριστικών αναφορικά µε τις συλλαβικές 

δοµές και τους ήχους κατά την περίοδο των 10-12 µηνών ανεξάρτητα της 

γλωσσικής ωρίµανσης. Κατά την τελευταία περίοδο του λόγου των πολύ 

µικρών παιδιών, χρησιµοποιούνται συχνά χειλικά και οδοντικά σύµφωνα, 

στιγµιαία και ένρινα ενώ οι συλλαβές στα πρώτα στάδια, όπως αναφέρθηκε, 

έχουν τη µορφή σύµφωνο-φωνήεν (Menn & Gammon, 1995, σελ. 337-338). 

   Η πρακτική για την παραγωγή φωνητικών τύπων θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντική για την επανατροφοδότηση. Τα παιδιά επηρεάζονται και από το 

λόγο των άλλων αλλά και από τις δικές τους παραγωγές οµιλίας. Η 
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επανάληψη συλλαβών, ήχων οδηγεί τα παιδιά να ακούν το δικό τους λόγο. Η 

συνειδητοποίηση της σχέσης ανάµεσα στις αρθρωτικές-κινητικές παραγωγές 

και το ακουστικό σήµα, στο οποίο καταλήγουν, αποτελεί προαπαίτηση για την 

ακουστική-φωνητική ταύτιση, η οποία οδηγεί στην παραγωγή της λέξης. Η 

επαναλαµβανόµενη παραγωγή ήχων και λέξεων σχετίζεται µε την πρακτική 

εξάσκηση αλλά και την επανατροφοδότηση. Επιπρόσθετα, η 

επανατροφοδότηση βοηθάει τα µικρά παιδιά να αναγνωρίζουν λέξεις στο 

λεξιλόγιο των ενηλίκων, οι οποίες µοιάζουν µε τους δικούς τους τύπους 

οµιλίας (Menn & Gammon, 1995, σελ. 339-340).  

   Τα παιδιά, τα οποία µπορούν να παράγουν περίπου 50 λέξεις, επιλέγουν ή 

αποφεύγουν λέξεις ανάλογα µε το πόσο γνωρίζουν τις συγκεκριµένες 

γλωσσικές δοµές και φωνήµατα. Η συµπεριφορά αυτή δείχνει κάποιο βαθµό 

συνειδητότητας της φωνητικής οµιλίας των ενηλίκων. Σε έρευνα, που 

πραγµατοποιήθηκε από τον Liberman και τους συνεργάτες του το 1974, 

βρέθηκε ότι το 70% των παιδιών ηλικίας 6 ετών, που συµµετείχαν στην 

έρευνα, µπόρεσε να διακρίνει τον αριθµό των φωνηµάτων σε µια λέξη. 

Επίσης, σε έρευνα των Fox και Routh το 1975, τα παιδιά 3 και 4 ετών 

µπόρεσαν να χωρίσουν κάποιες λέξεις σε συλλαβές αλλά και συλλαβές σε 

φωνήµατα (Menn & Gammon, 1995, σελ. 345-351). Σε έρευνα των  Treiman 

και Baron (1981), τα παιδιά των 5 ετών είχαν επιτυχία στις δραστηριότητες, 

που σχετίζονταν µε τις συλλαβές συγκριτικά µε εκείνες των φωνηµάτων . 

(Goswami & Bryant, 1997, σελ. 16-22). 

   Έρευνα της Papandropoulou έδειξε ότι τα παιδιά των 5 ετών επηρεάζονται 

από το φυσικό µέγεθος µιας λέξης και θεωρούν ότι µια λέξη είναι µεγάλη ή 

µικρή όχι ανάλογα µε τον αριθµό των φωνηµάτων της αλλά του µεγέθους, 

που αντιπροσωπεύει (Goswami & Bryant, 1995, σελ. 16-22). Γι’ αυτό, λοιπόν, 

τα παιδιά για τη γραφή λέξεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αντικείµενα 

µεγάλου µεγέθους, χρησιµοποιούν πολλά γράµµατα ενώ για αντικείµενα 

µικρού µεγέθους λιγότερα (Damoh & Sigel, 1998, 293-294). Ακόµα, από 

έρευνα των Kirtley, Bryant, MacLean και Bradley (1989) τα παιδιά των 5 ετών 

βρίσκουν ευκολότερες τις δραστηριότητες αναγνώρισης αρχικού φωνήµατος 

από εκείνες του τελικού φωνήµατος. Επίσης, τα παιδιά θεωρούν ευκολότερες 

τις δραστηριότητες µε λέξεις, όπου ξεκινούν µε το ίδιο σύµφωνο και ακολουθεί 

όµοιο φωνήεν (βάζο, βάρκα, γόµα) από τις δραστηριότητες µε λέξεις, που 
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περιλαµβάνουν διαφορετικά φωνήεντα (βάζο, βιβλίο, δέντρο). Οι 

δραστηριότητες χειρισµού των φωνηµάτων δυσκολεύουν τα παιδιά. Ωστόσο, 

η αναγνώριση αρχικού φωνήµατος είναι ευκολότερη για τα παιδιά (Goswami 

& Bryant, 1997, σελ. 16-22). Αναφέρεται, λοιπόν, ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν 

ευκολότερα τις αρχικές συλλαβές και τα αρχικά φωνήµατα συγκριτικά µε 

συλλαβές και φωνήµατα, που βρίσκονται σε άλλη θέση µέσα στη λέξη 

(Treiman, Tincoff, Rodriguez, Mouzaki & Francis, 1998, σελ. 1532, Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1991, σελ. 454-455). Επίσης, και σε έρευνα των Anthony et 

al. (2003) βρέθηκε ότι τα παιδιά χειρίζονται, αρχικά, ευκολότερα τις συλλαβές, 

αργότερα, τα αρχικά φωνήµατα και την οµοιοκαταληξία και τέλος, τα 

φωνήµατα (Anthony & Logan, 2004, σελ. 52-53). Τα παιδιά σηµειώνουν 

καλύτερες επιδόσεις σε δραστηριότητες, που σχετίζονται µε τα σύµφωνα από 

ότι µε τα φωνήεντα. Το φώνηµα είτε είναι σύµφωνο είτε φωνήεν, είτε άηχο είτε 

ηχηρό, είτε στιγµιαίο είτε εξακολουθητικό, δεν επηρεάζει την ικανότητα των 

παιδιών να συνδέουν το φώνηµα µε τη γραφή του (Treiman, Tincoff, 

Rodriguez, Mouzaki & Francis, 1998, σελ. 1532).  

   Σε έρευνα της Παπούλια-Τζελέπη, που πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά 4-6 

ετών, έδειξε ότι τα παιδιά θεωρούν ευκολότερες τις συλλαβές συγκριτικά µε τα 

φωνήµατα σε δραστηριότητες ταυτοποίησης. Την αύξηση των ποσοστών 

επιτυχίας των παιδιών σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες επηρεάζει ο τονισµός 

του φωνήµατος ή της συλλαβής. Επίσης, τα παιδιά ταυτίζουν αρχικές 

συλλαβές ευκολότερα όταν η αρχική συλλαβή είναι της µορφής σύµφωνο-

φωνήεν, που είναι και η πιο κοινή στην ελληνική γλώσσα. Σε δραστηριότητες, 

όµως, οι οποίες περιλαµβάνουν συλλαβές της µορφής Σ-Σ-Φ, τα παιδιά 

δυσκολεύονται περισσότερο. Ωστόσο, υπάρχουν συµφωνικά συµπλέγµατα, 

τα οποία είναι ευκολότερα, όπως το /m/ συγκριτικά µε το /κ/, όπου το πρώτο 

είναι ηχηρό ενώ το δεύτερο άηχο. Ακόµα, η έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια 

σηµείωσαν µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από τα αγόρια στην ταύτιση 

αρχικών συλλαβών. Το εύρηµα αυτό δικαιολογείται καθώς η υπεροχή των 

κοριτσιών στην ανάγνωση είναι καλά διαπιστωµένη αλλά και οι ρυθµοί 

ωρίµανσής τους είναι γρηγορότεροι (Παπούλια-Τζελέπη, 1997, σελ. 37-38). 

    Από έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε από τον Calfee (1977), τα παιδιά 5 

ετών αλλά και τα παιδιά των 6 ετών κατάφεραν µε επιτυχία 80% να 

απαλείψουν το αρχικό φώνηµα µιας λέξης. Άλλη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά 5 
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ετών µπόρεσαν να απαλείψουν µε µεγαλύτερη επιτυχία το αρχικό φωνήεν 

µιας λέξης, το οποίο αποτελούσε από µόνο του συλλαβή (π.χ. άτοπος-τόπος) 

από την απάλειψη εξακολουθητικών (20%) ή άηχων (42%) συµφώνων. 

Έρευνα των Fox και Routh (1975) έδειξε ότι τα παιδιά χειρίζονται ( σε 

δραστηριότητες απάλειψης) καλύτερα τα µεγαλύτερα φωνολογικά τµήµατα 

όπως λέξεις και συλλαβές αλλά δυσκολεύονται στα φωνήµατα. Πιθανότατα, τα 

παιδιά στην έρευνα αυτή σηµείωσαν επιτυχία επειδή είχαν µάθει να παράγουν 

µια λέξη χωρίς να την ολοκληρώνουν, σταµατούν δηλαδή πριν το τέλος της. Η 

απαλοιφή φωνηµάτων είναι δύσκολη για τα παιδιά, που δεν έχουν ακόµα 

µάθει να διαβάζουν ενώ παρόλ’ αυτά, κάποια φωνήµατα είναι πιο εύκολα για 

τα παιδιά ώστε να προβούν µε επιτυχία σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες 

(Goswami & Bryant, 1997, σελ. 12-14). Σε έρευνα των Byrne & Fielding-

Barnsley (1991), τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι τα νήπια µπορούν να 

προβούν σε φωνηµική αναγνώριση φωνηµάτων πέρα από αυτά, τα οποία 

έχουν διδαχθεί. Εποµένως, η φωνηµική αναγνώριση αποτελεί µια διαδικασία, 

η οποία αν αποκτηθεί, µπορεί να εφαρµοστεί για όλα τα φωνήµατα της 

γλώσσας (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, σελ. 454-455). 

 

 

1.7.2 Η σχέση της φωνολογική επίγνωσης µε την αναγνωστική 
ικανότητα των παιδιών 
 
   Η ενασχόληση των παιδιών µε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης τα 

φέρνει σε επαφή µε τη γλώσσα και σταδιακά γνωρίζουν τα γράµµατα και τους 

ήχους τους. Η φωνολογική επίγνωση αναπτύσσεται µέσα από τα γλωσσικά 

παιχνίδια. Αναφέρεται ότι η φωνολογική επίγνωση προωθείται µέσα από 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, οι οποίες προσφέρουν ευχαρίστηση 

στα παιδιά, έτσι λοιπόν, η µάθηση προκύπτει από το υλικό ανάγνωσης προς 

το παιδί (Campell, 2002, σελ. 100-102).  

   Η ανάγνωση σχετίζεται µε τη φωνολογική επίγνωση στο επίπεδο ταύτισης 

φωνήµατος-γραφήµατος αλλά και στην αναγνώριση και ταύτιση αρχικού 

φωνήµατος, καθώς και στην οµοιοκαταληξία µιας λέξης (Goswami, 1991, σελ. 

1110-1122). Η ικανότητα αναγνώρισης λέξεων κατά την ανάγνωση εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την φωνολογική επίγνωση, αλλά και από τη γνώση 
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γραµµάτων (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004, σελ. 675-679, Βyrne 

& Fielding, 1991, σελ. 454-455, Βyrne & Fielding, 1989, σελ. 320). 

∆ραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται µε τη διδασκαλία φωνηµάτων, 

αποτελούν ισχυρό παράγοντα της µετέπειτα αναγνωστικής δεξιότητας 

περισσότερο από δραστηριότητες οµοιοκαταληξίας. Η φωνηµική αναγνώριση 

προκύπτει είτε όταν τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν είτε όταν συµµετέχουν 

σε διδασκαλίες φωνηµάτων. Στην έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από 

την Usha Goswami (1991), τα παιδιά προέβαιναν στην αρχική αναγνώριση 

και ταύτιση φωνήµατος-γραφήµατος προκειµένου να διαβάσουν και όχι στην 

οµοιοκαταληξία των λέξεων (Goswami, 1991, σελ. 1110-1122).  

   Κάποιοι ερευνητές τονίζουν τη σηµασία της οµοιοκαταληξίας ενώ άλλοι 

υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της φωνηµικής επίγνωσης. Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα των ερευνών των Anthony & Logan (2004) έδειξαν ότι οι 

δραστηριότητες οµοιοκαταληξίας και η φωνηµική επίγνωση συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας (Anthony & Logan, 2004, σελ. 52-53). 

Η ικανότητα χειρισµού της οµοιοκαταληξίας στη νηπιακή ηλικία σχετίζεται µε 

τη γνώση λεξιλογίου, ικανότητες, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ανάγνωση (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004, σελ. 675-679). 

Ωστόσο, οι δραστηριότητες οµοιοκαταληξίας παρέχουν στοιχεία συνειδητής 

φωνολογικής επίγνωσης ακόµα και στην ηλικία των 4 ετών (Menn & 

Gammon, 1995, σελ. 345-351). Επιπλέον, τα παιδιά, τα οποία συµµετέχουν 

σε ποικίλες φωνολογικές δραστηριότητες οδηγούνται ευκολότερα στην 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής (Anthony & Logan, 2004, σελ. 52-

53) ενώ παράλληλα, µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν φωνήµατα µιας 

λέξης είτε πρόκειται για φωνήεντα είτε για σύµφωνα ακόµα και αν πρόκειται 

για φωνήµατα σε συµπλέγµατα (Byrne & Fielding-Barnsley, 1990, σελ. 810-

811).  

   Τα παιδιά µε καλή φωνολογική επίγνωση είναι γενικά καλοί αναγνώστες. Τα 

Αγγλόφωνα παιδιά αναγνωρίζουν, αρχικά, τις συλλαβές και έπειτα, τα 

φωνήµατα των λέξεων. Πολλά παιδιά 4 ετών και η πλειοψηφία των 

πεντάχρονων παιδιών µπορούν να χειριστούν τις συλλαβές. Ωστόσο, ο 

χειρισµός φωνηµάτων επιτυγχάνεται µετά τα 6 µε 7 χρόνια. Έρευνες έδειξαν 

ότι η αναγνώριση και ταύτιση αρχικού φωνήµατος, καθώς και η 

οµοιοκαταληξία είναι δυσκολότερες δραστηριότητες από το χειρισµό των 
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συλλαβών, αλλά ευκολότερες από το χειρισµό φωνηµάτων. Επίσης, τα παιδιά 

δυσκολεύονται να χειριστούν αρχικά φωνήµατα, που περιλαµβάνουν δύο ή 

τρία σύµφωνα. Ο ρυθµός ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης εξαρτάται 

και από αλφαβητικό ορθογραφικό σύστηµα κάθε γλώσσας. Στα γραφικά 

συστήµατα, όπου κάθε φώνηµα αντιστοιχεί και σε ένα γράφηµα, τα παιδιά 

διευκολύνονται στην κατάκτηση του γραπτού λόγου αλλά και στην ανάπτυξη 

της φωνολογικής επίγνωσης. Η έρευνα των Caravolas & Bruck (1993) 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά της Τσεχίας και της Αγγλίας, όπου το φωνητικό 

σύστηµα των δύο χωρών διέφερε, εφόσον το φωνητικό σύστηµα της Αγγλίας 

περιλαµβάνει 12-19 φωνήεντα και 5-8 δίφθογγους ενώ της Τσεχίας 10 

φωνήεντα και 3 δίφθογγους. Η διαφορά τους, επίσης, έγκειται και στην 

διαµόρφωση των συλλαβών. Σκοπός της έρευνας ήταν η επιρροή της 

προφορικής γλώσσας στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης. Τα παιδιά 

της Τσεχίας χειρίζονταν καλύτερα λέξεις µε Σ-Σ-Φ ενώ τα παιδιά της Αγγλίας 

λέξεις Σ-Φ-Σ. Επίσης, τα Αγγλόφωνα παιδιά συγκριτικά µε τα παιδιά της 

Τσεχίας δυσκολεύονταν στα αρχικά συµπλέγµατα µιας λέξης ενώ 

διευκολύνονταν µε τα µονά φωνήµατα, εφόσον η γλώσσα τους έχει 

περιορισµένο ρεπερτόριο αρχικών συµπλεγµάτων. Ωστόσο, τα παιδιά και των 

δύο χωρών παρουσίασαν µεγάλα ποσοστά κατά τη διαδικασία γραφής 

λέξεων µε συµπλέγµατα, παράλειψης του δεύτερου συµφώνου (Caravolas & 

Bruck, 1993, σελ. 21-28). 

   Σε µια διαχρονική έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τους Stuart & 

Masterson (1992), έδειξε ότι τα παιδιά µε καλές φωνολογικές επιδόσεις πριν 

τη διδασκαλία ανάγνωσης στο δηµοτικό σχολείο, εµφάνισαν καλύτερες 

αναγνωστικές επιδόσεις. Τα παιδιά, τα οποία µπορούν αρκετά καλά να 

χειριστούν τα φωνήµατα και να κατανοήσουν τη σχέση φωνήµατος-

γραφήµατος πριν την επίσηµη διδασκαλία, τείνουν να γίνουν καλοί 

αναγνώστες και γραφείς στην ηλικία των 10 ετών (Stuart & Masterson, 1992, 

σελ.183-186). Αναφορικά µε τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης και της 

αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών, έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση (Μανωλίτσης, 2001, σελ. 24, Menn & Gammon, 1995, σελ. 

345-351). Παιδιά µε αναγνωστικά προβλήµατα παρουσιάζουν δυσκολίες σε 

φωνολογικές δραστηριότητες (Menn & Gammon, 1995, σελ. 345-351).  
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   Η έρευνα των Gathercole & Adams (1993) είχε σκοπό  τον καθορισµό της 

µνήµης των φωνολογικών δεξιοτήτων σε παιδιά 3 ετών. Προηγούµενες 

έρευνες έδειξαν τη σχέση λεξικών γνώσεων και της µικρής διάρκειας της 

µνήµης κατά την επίδοση, έτσι, η βαθµολογία στα τεστ µνήµης µπορεί να 

επηρεαστεί από τις γνώσεις, τις οποίες έχει το παιδί για κάποιο θέµα, από 

όπου τα αντικείµενα µνήµης θα επιλεχθούν (Gathercole & Adams, 1993, σελ. 

770-778). 

 

 

1.7.3 ∆υσκολίες στο χειρισµό φωνηµάτων 
 

   Τα φωνήεντα αποτελούν τον πιο ηχηρό τύπο φωνηµάτων. Τα υγρά 

σύµφωνα είναι λιγότερο ηχηρά από τα φωνήεντα ενώ τα ένρινα λιγότερο 

ηχηρά από τα υγρά. Τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα κατά 

την προσπάθειά τους να γράψουν το αρχικό ή τελικό γράµµα µιας λέξης από 

το µεσαίο(Treiman, Berch, Tincoff & Weatherston, 1993, σελ. 287-288).  

   Αναφορικά µε τα σύµφωνα παρατηρήθηκε από έρευνα των Byrne και 

Fielding-Barnsley (1990) ότι τα εξακολουθητικά είναι πιο εύκολα για τα παιδιά 

από τα στιγµιαία (Byrne & Fielding-Barnsley, 1990, σελ. 810-811). Τα ίδια 

ευρήµατα παρουσιάζουν και οι Marsh και Mineo (1977). Αντίθετα, οι Treiman, 

Broderick, Tincoff και  Rodriguez αναφέρουν στις έρευνές τους ότι τα παιδιά 

παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσµατα σε κριτήρια, που σχετίζονταν µε 

στιγµιαία σύµφωνα από ότι µε εξακολουθητικά (Treiman, Broderick, Tincoff & 

Rodriguez, 1998, σελ. 616). 

   Τα µικρά παιδιά κατά τα πρώτα στάδια οµιλίας τους δεν ακολουθούν τους 

κανόνες δοµής της γλώσσας. Σταδιακά, όµως, αρχίζουν να υιοθετούν τους 

κανόνες αυτούς. Για παράδειγµα, σε νέες λέξεις, που ακούν, όπως ντουλάπι, 

η οποία ξεκινάει µε το δίψηφο σύµφωνο «ντ», δηλαδή µε ένα ένρινο και 

εξακολουθητικό «ν» και ένα οδοντικό και στιγµιαίο «τ» σύµφωνο, τα παιδιά 

συχνά παραλείπουν το «τ». Ακούν, δηλαδή, µόνο το ηχηρό «ν» και όχι το 

άηχο «τ». Αντίστοιχα, στη λέξη «µπάλα», η οποία αρχίζει µε το δίψηφο 

σύµφωνο «µπ», όπου το «µ» είναι ένα ηχηρό και εξακολουθητικό σύµφωνο 

ενώ το «π» είναι ένα άηχο, στιγµιαίο σύµφωνο. Και πάλι, τα παιδιά ακούν τον 

ήχο του «µ» και παραλείπουν το «π». Σταδιακά, όµως, το παιδί κατανοεί τους 
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κανόνες αν και συχνά, παλινδροµεί από τις ορθές µορφές των λέξεων σε 

λανθασµένες. Οι αρχικές µορφές λέξεων των παιδιών είναι ΣΦΣΦ, όπου το 

ίδιο στιγµιαίο σύµφωνο επαναλαµβάνεται και οι λέξεις αρχίζουν µε ένρινο 

σύµφωνο ενώ δεν έχουν καθόλου τελικά σύµφωνα (Menn & Gammon, 1995, 

σελ. 343-344). 

   Έρευνα των Stahl και Murray έδειξε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να 

διαχωρίσουν τα συµπλέγµατα, όπως «στ» και «πλ» και τα χειρίζονται ως ένα 

φώνηµα. Συµπλέγµατα, που περιλαµβάνουν ένρινο σύµφωνο ή υγρό είναι 

ευκολότερα να χωριστούν. Πιο συγκεκριµένα έρευνα της Treiman (1984) 

έδειξε ότι ο διαχωρισµός συµπλεγµάτων, που περιέχουν υγρά σύµφωνα είναι 

ευκολότερος από το διαχωρισµό ένρινων. Έρευνα των  Murray, Stahl & Ivey 

(1993) έδειξε ότι η ονοµασία γραµµάτων συµβάλλει στο διαχωρισµό αρχικών 

φωνηµάτων και οµοιοκαταληξίας (Stahl & Murray, 1994, σελ. 221-228). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
2.1. Η ανάδυση της δεξιότητας της γραφής των παιδιών ηλικίας 5-6 ετών 
2.1.1 Η γραφή του ονόµατος των µικρών παιδιών 
 
   Έρευνα του Πόρποδα (1990)  σε παιδιά, που άρχιζαν τη φοίτησή τους στην 

Α΄ δηµοτικού, έδειξε ότι η ηλικία φοίτησης των παιδιών είτε είναι γύρω στα 5,6 

είτε είναι γύρω στα 6,6 έτη δεν επηρεάζει το επίπεδο εκµάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής σύµφωνα µε την αξιολόγηση, που έλαβε χώρα 

στο τέλος της φοίτησης της Α΄ δηµοτικού. Ωστόσο, η άποψη των 

εκπαιδευτικών έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω ευρήµατα, καθώς 

υποστηρίζουν ότι τα «µικρά» παιδιά συναντούν περισσότερες δυσκολίες στην 

εκµάθηση του γραπτού λόγου από ό,τι τα «µεγάλα». Πιθανόν, τα ευρήµατα 

της έρευνας να µην συµφωνούν µε την άποψή τους εξαιτίας της χρονικής 

στιγµής, που έλαβε χώρα η αξιολόγηση των παιδιών. Οι διαφορές, που 

ενδεχόµενα υπήρχαν  τους πρώτους µήνες ανάµεσα στις δύο οµάδες να  

περιορίστηκαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  (Πόρποδας, 1990, σελ. 78). 

   Σε έρευνα των Ferroli  και Shanahan (1988), τα αποτελέσµατά τους έδειξαν 

ότι τα πρώτα δείγµατα γραφής  των µικρών παιδιών εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό από την γνώση γραµµάτων, καθώς και από το περιεχόµενο της λέξης. 

Αργότερα, σηµαντικό ρόλο παίζει η φωνηµική επίγνωση, την οποία εξασκούν 

τα παιδιά στο τέλος της πρώτης τάξης κατά τη διαδικασία γραφής. Κατά το 

στάδιο αυτό, η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν δύο διαδικασίες, οι οποίες 

αλληλοσχετίζονται και η µία βοηθάει στην ανάπτυξη της άλλης. Τα παιδιά στα 

πρώτα στάδια γραφής, όπου έρχονται σε επαφή µε τις λέξεις, µε την 

ονοµασία των γραµµάτων αλλά και µε άλλες συµβάσεις του γραπτού λόγου, 

µπορούν να επωφεληθούν από δραστηριότητες ανάγνωσης «Μεγάλων 

βιβλίων», ανάγνωση ιστοριών µε τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους ή 

παιχνίδια µε λέξεις και προτάσεις (Ferroli & Shanahan, 1988, σελ. 97-98). Τα 

παιδιά από την ηλικία των 3 και 4 ετών µπορούν να διαχωρίζουν τα σχέδια 

(ζωγραφιές) από τα γράµµατα. Επίσης, γράφουν γράµµατα για τα ουσιαστικά 

και όχι για τα ρήµατα (Treiman & Bourassa, 2000, σελ. 3). 
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   Αρχικά, η πρώτη λέξη, που µπορούν να αναγνωρίζουν τα παιδιά, είναι το 

όνοµά τους, αφού το συναντάνε σε ζωγραφιές και στο σπίτι και στο 

νηπιαγωγείο αν και στο δεύτερο, το συναντάνε ακόµα, και στις κρεµάστρες, οι 

οποίες είναι για τα πανωφόρια τους, σε ποτηράκια, αλλά και σε άλλα σηµεία. 

Τα παιδιά ξεχωρίζουν το όνοµά τους από άλλες λέξεις παρατηρώντας το 

αρχικό γράµµα. Στη συνέχεια, µαθαίνουν ότι κάθε γράµµα έχει το δικό του 

όνοµα και εκείνο, που µαθαίνουν πρώτα, είναι το όνοµα του αρχικού 

γράµµατος του ονόµατός τους (Treiman & Broderick, 1998, σελ.112-114). 

   Εποµένως, και η πρώτη λέξη, που επιχειρούν να γράψουν τα παιδιά, είναι 

το όνοµά τους. Η γραφή του προκαλεί ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά, γι’ αυτό και 

το γράφουν ξανά και ξανά. Από έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε, έδειξε ότι το 

ποσοστό των αγοριών, που γνώριζαν να γράφουν το όνοµά τους στην αρχή 

του σχολικού έτους, ήταν µικρότερο συγκριτικά µε το ποσοστό των κοριτσιών. 

Η διαφορά των ποσοστών υπέρ των κοριτσιών διαπιστώθηκε και στο τέλος 

της χρονιάς. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

παρότρυναν τα παιδιά να γράφουν χρησιµοποιώντας τα κεφαλαία γράµµατα, 

γιατί τα θεωρούν ευκολότερα στη γραφή συγκριτικά µε τα πεζά λόγω της 

ισοµεγέθης διάταξής τους στη γραµµή. Αντίθετα, αρκετά πεζά προεκτείνονται 

πάνω από τη γραµµή και µερικά κάτω µε αποτέλεσµα τα παιδιά να συναντούν 

δυσκολίες στη γραφή τους. Επιπλέον, τα παιδιά µαθαίνουν µόνο τη γραφή 

του µικρού τους ονόµατος και µόνο στη περίπτωση, που υπάρχει στην τάξη 

και άλλο παιδί µε το ίδιο όνοµα, τότε τα παιδιά αυτά µαθαίνουν το επίθετό 

τους, και αυτό όχι ολοκληρωµένο. Τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν το 

όνοµά τους λογογραφικά, καθώς χρησιµοποιούν κάποια χαρακτηριστικά της 

εικόνας του και δεν προβαίνουν σε αντιστοιχία φωνήµατος-γραφήµατος 

(Στελλάκης, 2002, σελ. 187-188). 

   Ωστόσο σε πειραµατική µελέτη σε παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, που 

πραγµατοποιήθηκε από τον Τάνταρο (2001), κατά την οποία η πρώτη οµάδα 

διδάχθηκε τη γραφή του επιθέτου, η δεύτερη τη γραφή του µικρού ονόµατος 

και η τρίτη, η οµάδα ελέγχου, η οποία ακολούθησε το καθηµερινό πρόγραµµα, 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των δύο πρώτων οµάδων αντέδρασαν µάλλον µε 

αρνητικό τρόπο στη διδασκαλία, που δέχτηκαν, αφού δεν παρουσίασαν 

αύξηση των γραµµάτων, που διδάχθηκαν. Βέβαια, στη συγκεκριµένη έρευνα, 
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ίσως, θα έπρεπε να επανεξεταστούν κάποια µεθοδολογικά προβλήµατα 

(Τάνταρος, 2001, σελ. 289-293).  

   Η γραφή των παιδιών παρουσιάζει σταδιακή εξέλιξη στη διάρκεια ενός 

έτους. Αρχικά, τα παιδιά ξεκινούν να γράφουν το όνοµά τους, ύστερα κάποιες 

λέξεις και καταλήγουν να γράφουν µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού µικρά 

κείµενα. Επιπλέον, η γνωριµία του παιδιού, αρχικά, µε τα γράµµατα του 

ονόµατός του και τα αρχικά γράµµατα των ονοµάτων των συµµαθητών του 

ενισχύει την εκµάθηση των γραµµάτων, όπως και οι δραστηριότητες, οι 

οποίες εµπλέκουν στην οργάνωσή τους γράµµατα της αλφαβήτας. 

Αποτέλεσµα αυτών είναι η χρήση διαφόρων γραµµάτων από τα παιδιά. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της γραφής παρατηρείται ότι τα παιδιά, συχνά, 

ρωτούν και θέλουν να µάθουν πιο πολλά γράµµατα, τα οποία συνήθως 

συνδέουν µε ένα όνοµα (για παράδειγµα, το Λε της Λένας ή το Φω του Φώτη) 

(Θεοδωρακάκου, 2002, σελ. 143-144).  

 

 

2.1.2 Η πρώτη γραφή των µικρών παιδιών 
 

   Η γραφή για τα µικρά παιδιά αποτελεί µια διαδικασία, η οποία στηρίζεται στη 

φωνολογική επίγνωση. Επίσης, τα παιδιά συνήθως, προσπαθούν να 

χωρίσουν µια λέξη σε µικρότερα τµήµατα φωνηµάτων και επιχειρούν να τα 

αντιπροσωπεύσουν µε γράµµατα. Ωστόσο, δεν επιτυγχάνουν πάντα στο 

χωρισµό της λέξης. Συχνά, λοιπόν, όταν συναντούν ένα σύνολο φωνηµάτων 

µε γνωστή ορθογραφία, το αντιπροσωπεύουν µε ένα γράµµα από εκείνα, που 

γνωρίζουν (Treiman & Tincoff, 1997, σελ. 447-448). 

   Σε έρευνα των Bryant & Bradley (1980) αναφέρεται ότι τα παιδιά των 6,5 –7 

ετών στην προσπάθειά τους να γράψουν χρησιµοποιούν φωνολογικά στοιχεία 

ενώ κατά την ανάγνωση, χρησιµοποιούν οπτικά και εννοιολογικά στοιχεία. 

Παρατηρείται, επίσης, ότι τα παιδιά ενώ γράφουν κάποιες λέξεις, ωστόσο δε 

µπορούν να τις διαβάσουν. Με το πέρασµα, όµως, του χρόνου, τα παιδιά 

αρχίζουν να διαβάζουν µε βάση φωνολογικά και οπτικά στοιχεία ενώ για να 

γράψουν χρησιµοποιούν και τη µνηµονική τους ικανότητα (Bryant & Bradley, 

1980, σελ. 368-369). 
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   Ο Blatchford (1991) µελέτησε παιδιά ηλικίας γύρω στα 5 χρόνια ως τα 7 

τους. Τα παιδιά, τα οποία αρχικά, εµφάνισαν τις καλύτερες επιδόσεις στο 

γραπτό λόγο είχαν και τις καλύτερες επιδόσεις και στην ηλικία των 7 χρόνων. 

Η σύνδεση ανάµεσα στα αρχικά στάδια γραφής και στα µετέπειτα 

δικαιολογείται, καθώς η αναγνώριση και η γραφή γραµµάτων µε την είσοδο 

των παιδιών στο σχολείο δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον των παιδιών προς 

το γραπτό λόγο και εποµένως, περισσότερη επίγνωση για τη γραπτή γλώσσα. 

Συνεπώς, η ενασχόληση µε τις λέξεις και τα γράµµατα πριν τη συστηµατική 

εκπαίδευση σχετίζεται µε τις καλύτερες επιδόσεις ανάγνωσης και γραφής δυο 

χρόνια αργότερα (Blatchford, 1991, σελ. 82-83). 

   Τα µικρά παιδιά κατά τη διαδικασία κατάκτησης της επινοηµένης γραφής 

προβαίνουν στη γραφή  λέξεων ή προτάσεων όταν υπάρχει λόγος, που 

γράφουν, γιατί τότε  η γραφή έχει ενδιαφέρον για εκείνα (Gutierrez, 2003, σελ. 

59-73). Ωστόσο, στην προσπάθειά τους αυτή προβαίνουν σε συγκεκριµένα 

λάθη. Αρχικά, τα παιδιά για να γράψουν βασίζονται στην ονοµασία των 

γραµµάτων και εποµένως, αδυνατούν να γράψουν τα δίφθογγα φωνήεντα σε 

µια λέξη (Stage & Wagner, 1992, σελ. 293-295). Έρευνα της Treiman έδειξε 

ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν να διαχωρίσουν τους ήχους από δίψηφα 

σύµφωνα (Goswami & Bryant, 1995, σελ. 16-22), ενώ παραλείπουν τα ένρινα 

σύµφωνα στα τελικά συµπλέγµατα. Για τα παιδιά, θεωρείται εύκολο να 

γράφουν λέξεις, όπου το κάθε φώνηµα αντιστοιχεί σε ένα γράµµα. Οι λέξεις, 

που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα ή λέξεις µε άηχα σύµφωνα, είναι δύσκολες 

στη γραφή για τα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά, συχνά, κάνουν λάθη στα γραπτά 

τους, όπως «ντο» για «τον». Σηµαντικό ρόλο, όµως, παίζει και ο τονισµός, ο 

οποίος επηρεάζει τα παιδιά στην ικανότητά τους να γράφουν σωστά τα 

φωνήµατα (Treiman, Berch, Tincoff & Weatherston, 1993, σελ. 287-288).  

   Στην έρευνα των Stage & Wagner (1992) χρησιµοποιήθηκαν ψευδολέξεις 

για να εξετάσουν τη γνώση των παιδιών αναφορικά µε την συσχέτιση 

φωνήµατος-γραφήµατος. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια φωνολογικής 

επίγνωσης, µνήµης, και νοηµοσύνης προκειµένου να εξεταστούν οι ατοµικές 

διαφορές στο γραπτό λόγο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά είχαν 

καλύτερες επιδόσεις στη γραφή λέξεων ανάλογα µε τη θέση της συλλαβής στη 

λέξη, δηλαδή, δυσκολεύονται στη γραφή φωνηµάτων, τα οποία είναι µεσαία 

σε µια λέξη ενώ ευκολότερα θεωρούνται εκείνα, που βρίσκονται στην αρχή 
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µιας λέξης. Τα τελικά φωνήµατα θεωρούνται ευκολότερα από τα µεσαία και 

λίγο δυσκολότερα από τα αρχικά. Επίσης, τα σύµφωνα αντιπροσωπεύονταν 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά µε τα φωνήεντα. Επιπλέον, τα παιδιά 

σηµείωσαν χαµηλές επιδόσεις στη γραφή εξακολουθητικών και στιγµιαίων 

συµφώνων, καθώς και δίφθογγων και µεσαίων σε µια λέξη φωνηέντων. Τα 

πρώτα στάδια για την κατάκτηση της γραφής συσχετίζονται µε τους 

φωνολογικούς κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται στη σχέση φωνήµατος-

γραφήµατος. Για αυτό, λοιπόν, η φωνολογική επίγνωση αποτελεί παράγοντα 

πρόβλεψης της γραφής των παιδιών. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 

παιδιά έχουν καλύτερες επιδόσεις στη γραφή λέξεων µε το πέρασµα, και όσο 

τα παιδιά µεγαλώνουν, ακολουθούν λιγότερο τους φωνολογικούς κανόνες και 

εστιάζουν περισσότερο στον οπτικό ορθογραφικό τρόπο αντιπροσώπευσης 

µιας λέξης. Εποµένως, η γραφή των µικρών παιδιών επηρεάζεται και από τη 

φωνολογική επίγνωση αλλά και από την ορθογραφία (Stage & Wagner, 1992, 

σελ. 293-295).  

 

 

2.1.3 Γνώση γραµµάτων και γραφή 
 

   Σε έρευνα των Treiman, Tincoff et al. (1996), τα νήπια βλέποντας ένα 

γράµµα, µπορούσαν ευκολότερα να το ονοµάσουν από ότι να παράγουν τον 

ήχο του. Τα ευρήµατα αυτά έδειξαν, ακόµα, ότι η γραφή λέξεων, η οποία 

στηρίζεται στην ονοµασία των γραµµάτων, είναι ευκολότερη για τα παιδιά 

συγκριτικά µε εκείνη, που στηρίζεται στους ήχους των φωνηµάτων. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι οι λέξεις, που αντιπροσωπεύουν µεγάλα αντικείµενα, 

γράφονται µε περισσότερα γράµµατα ενώ οι λέξεις, οι οποίες αναφέρονται σε 

µικρά αντικείµενα µε λιγότερα γράµµατα (Treiman, Tincoff, Richmond-Welty, 

1996, σελ. 512).  

   Υποστηρίζεται ότι για την κατάκτηση της αλφαβητικής γραφής προαπαιτείται 

η φωνηµική ενηµερότητα σε συνδυασµό µε τη γνώση γραµµάτων (Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1990, σελ. 810-811). Στην πειραµατική µελέτη της Roberts 

(2003), η διδασκαλία της ονοµασίας των γραµµάτων της αλφαβήτου συνέβαλε 

στην ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης φωνητικά των γραµµάτων µιας 

λέξης, τα οποία είχαν διδαχθεί (Roberts, 2003, σελ. 48-49). Τα µικρά παιδιά, 
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που γνωρίζουν τα ονόµατα των γραµµάτων, µπορούν και συνδέουν κάποιες 

γραπτές λέξεις µε λέξεις του προφορικού λόγου. Επίσης, τα παιδιά, 

µαθαίνουν µε ευκολία τα γράµµατα, που η ονοµασία τους είναι ΣΦ και των 

οποίων ο ήχος τους είναι στην αρχή του ονόµατος (για παράδειγµα,  το 

γράµµα /χι/ στη λέξη «χήνα») (Bowman & Treiman, 2002, σελ. 336-337). Η 

γνώση, που έχουν τα παιδιά για την ονοµασία των γραµµάτων επηρεάζει την 

επίδοσή τους σε φωνηµικές δραστηριότητες, καθώς και σε άλλες 

δραστηριότητες του προφορικού λόγου. Τα ευρήµατα των Treiman & Cassar 

(1997) υποστηρίζουν ότι η ορθογραφία, ο οπτικός τρόπος αντιπροσώπευσης 

της γλώσσας, επηρεάζει την διαδικασία κατάκτησης του λόγου (Treiman & 

Cassar, 1997, σελ. 779). 

   Η έρευνα των Byrne & Fielding-Barnsley (1989) έδειξε ότι τα παιδιά, που 

µπορούν να διαβάσουν κάποιες λέξεις, οι οποίες διαφέρουν σε ένα γράµµα 

µόνο, είναι δυνατό να αναγνωρίσουν το ρόλο αυτών των γραµµάτων σε 

άγνωστες για εκείνα λέξεις, αν γνωρίζουν ότι τα φωνήµατα αυτών των 

γραµµάτων αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά φωνήµατα στις λέξεις και ότι τα ίδια 

φωνήµατα εµφανίζονται και σε άλλες λέξεις (Byrne & Fielding-Barnsley,1989, 

σελ. 320). Η πειραµατική µελέτη των Silva & Alves-Martins (2003) σε παιδιά 

ηλικίας 5,5 ετών για την αξιολόγηση της αναδυόµενης γραφής και της 

φωνολογικής επίγνωσης, έδειξε ότι τα παιδιά κατανοούν ότι το ίδιο γράµµα 

αντιπροσωπεύει τον ίδιο ήχο σε διαφορετικές λέξεις (Silva & Alves-Martins, 

2003, σελ. 7,12-13). 

   Σε πειραµατική µελέτη των Fooorman, Novy et al. (1991) τα παιδιά, τα 

οποία διδάσκονται τους ήχους των γραµµάτων µέσα από δραστηριότητες 

αναγνώρισης, απαλοιφής, κατάτµησης, σύνθεσης, µπορούν να συνδέουν τη 

γραφή των λέξεων µε την ανάγνωση τους, αναπτύσσοντας µε αυτό τον τρόπο 

την ικανότητα ανάγνωσης. Επιπρόσθετα, ακόµα και οι περιορισµένες χρονικά 

διδασκαλίες (15 λεπτά, κάθε διδασκαλία) αναφορικά µε τους ήχους των 

γραµµάτων συνέβαλαν στην βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών. Ωστόσο, 

υπήρχαν παιδιά, τα οποία δεν ωφελήθηκαν από τις σύντοµες διδασκαλίες ενώ 

τα παιδιά, τα οποία συµµετείχαν σε µεγαλύτερης διάρκειας διδασκαλίες (45 

λεπτών η καθεµία) υιοθέτησαν στρατηγικές ορθογραφίας, που δεν απόκτησαν 

τα παιδιά της προηγούµενης οµάδας (Fooorman, Novy, Francis & Liberman, 

1991, σελ. 466-467). 
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2.1.4 Η σχέση της φωνολογικής επίγνωσης µε την επινοηµένη γραφή 
 

   Η Ehri (1989) αναφέρει ότι η εκµάθηση της γραφής βοηθάει το παιδί στην 

κατανόηση της σχέσης γραφήµατος-φωνήµατος, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 

στάδια της ανάγνωσης. Στην έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε από τους 

Nasluld & Schneider (1996), τα παιδιά αναπτύσσουν τη φωνολογική 

επίγνωση χωρίς να µπορούν να ταυτίσουν το φώνηµα µε το γράφηµα µιας 

λέξης. Τα περισσότερα παιδιά στην έρευνα αυτή γνώριζαν ελάχιστα 

γράµµατα. Αυτό δικαιολογείται, εφόσον η γνώση γραµµάτων είναι αποτέλεσµα  

άµεσης διδασκαλίας και πρακτικής. Τα παιδιά, όµως, τα οποία χειρίζονται τα 

φωνήµατα µιας λέξης σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, µπορούν να µάθουν 

ευκολότερα να συσχετίζουν τα φωνήµατα µε τα γραφήµατα των λέξεων ενώ , 

τα παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται στο χειρισµό των φωνηµάτων µιας λέξης, 

θα παρουσιάσουν δυσκολίες στην κατανόηση της σχέσης φωνήµατος-

γραφήµατος (Naslud & Schneider, 1996, σελ. 54-57). Ωστόσο, η γνώση λίγων 

γραµµάτων δεν εµποδίζει την εµφάνιση της φωνολογικής επίγνωσης 

(Μανωλίτσης, 2004, σελ. 62). 

   Η διαχρονική µελέτη των Bradley & Bryant (1983) έδειξε ότι τα παιδιά, τα 

οποία συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα παρέµβασης αναφορικά µε τα 

φωνήµατα των λέξεων, ύστερα από 3 χρόνια σηµείωσαν καλύτερα 

αποτελέσµατα σε κριτήρια ανάγνωσης και γραφής συγκριτικά µε τα παιδιά, τα 

οποία δεν δέχτηκαν κάποια επίδραση. Επιπρόσθετα, τα παιδιά, τα οποία 

διδάχτηκαν φωνήµατα και γράµµατα, σηµείωσαν καλύτερη επίδοση από 

εκείνα, που διδάχτηκαν µόνο φωνήµατα. Σε άλλη έρευνα (Blachman, Ball, 

Black & Tangel, 1991) το πρόγραµµα παρέµβασης, το οποίο διήρκησε 2 

χρόνια, έδειξε ότι τα παιδιά του προγράµµατος είχαν καλύτερες επιδόσεις από 

τα παιδιά της οµάδας ελέγχου στο χειρισµό φωνηµάτων, την ταύτιση 

γραφήµατος-φωνήµατος, την ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων, καθώς και 

τη γραφή λέξεων. Η διαφορά των επιδόσεων των δύο οµάδων στο γραπτό 

λόγο ήταν αισθητή. Τα παιδιά του προγράµµατος έγραφαν περισσότερες 

λέξεις, ακόµα και λέξεις, που περιείχαν γράµµατα, που δεν είχαν διδαχθεί και 

κατέγραφαν τα φωνήµατα των λέξεων µε συµβατικό τρόπο. Σε άλλη έρευνα 

(Manrique & Signori, 1988), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε Ισπανόφωνα 

παιδιά στις αρχές της πρώτης δηµοτικού, τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας 
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είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα παρέµβασης αναφορικά µε τη φωνολογική 

επίγνωση. Ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν γνωστές αλλά και άγνωστες 

τους λέξεις. Τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας έγραψαν µε συµβατικό τρόπο 

τις λέξεις, που γνώριζαν ενώ τις άγνωστες λέξεις είτε µε συµβατικό τρόπο είτε 

µε επινοηµένη γραφή. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι έρευνες, που έλαβαν 

χώρα σε παιδιά της Ισπανίας και Ιταλίας, έδειξαν ότι τα παιδιά µπορούν να 

γράψουν σχεδόν όλες τις λέξεις, που µπορούν να διαβάσουν, ακόµα µάλιστα 

και εκείνες, που δεν τις διαβάζουν, σε αντίθεση µε τα παιδιά της Αγγλίας, τα 

οποία διαβάζουν περισσότερες λέξεις από όσες µπορούν να γράψουν. Η 

διαφορά οφείλεται στο ορθογραφικό σύστηµα της κάθε γλώσσας, δηλαδή 

κατά πόσο κάθε φώνηµα µιας λέξης αντιστοιχεί και σε ένα γράφηµα 

(Manrique & Signorini, 1994, σελ. 429-431). 

   Στην πειραµατική µελέτη των Castle, Riach & Nicholson (1994), η οποία 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά 5 ετών, είχε σκοπό να µελετήσει την επιπλέον 

επιρροή ενός φωνολογικού προγράµµατος παρέµβασης στην εκµάθηση του 

γραπτού λόγου συγκριτικά µε ένα συνηθισµένο πρόγραµµα γραφής. Το 

πρόγραµµα διήρκησε 10 εβδοµάδες και ο ερευνητής συναντούσε τα παιδιά 

δύο φορές κάθε εβδοµάδα. Οι διδασκαλίες περιελάµβαναν χειρισµό 

φωνηµάτων (απαλοιφή, αντικατάσταση, οµοιοκαταληξία). Σε ορισµένες 

δραστηριότητες γίνονταν και χρήση γραµµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

η φωνηµική επίγνωση συµβάλλει στην ανάπτυξη της γραφής και ενισχύει τα 

παιδιά στη σωστή αντιστοίχιση φωνηµάτων µε γραφήµατα (Castle, Riach & 

Nicholson, 1994, σελ. 350-353). 

   Οι Mαnrique & Signorini (1994) πραγµατοποίησαν έρευνα σε παιδιά 6,9 

ετών µε σκοπό να εξετάσουν αν η φωνολογική επίγνωση σχετίζεται µε την 

ικανότητα γραφής χωρίς κανένα πρόγραµµα παρέµβασης. Η έρευνα έδειξε ότι 

η οµάδα των ικανότερων αναγνωστών είχε καλύτερες επιδόσεις στη γραφή 

και στην ανάγνωση. Ωστόσο, οι λιγότερο ικανοί αναγνώστες µπορούσαν να 

γράψουν αρκετές λέξεις, τις οποίες δεν µπορούσαν, όµως, να διαβάσουν. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι τα ισπανόφωνα παιδιά, που χειρίζονται ικανά 

τα φωνήµατα, έχουν καλύτερες επιδόσεις στη γραφή από ότι στην ανάγνωση. 

Η γραφή των συµπλεγµάτων παρουσίασε δυσκολίες ακόµα και στους πιο 

ικανούς αναγνώστες. Αρκετά παιδιά απέτυχαν να γράψουν τα υγρά σύµφωνα 

σε συµπλέγµατα στιγµιαίων και υγρών συµφώνων. Το σύνηθες λάθος είναι να 



 56

γράψουν τα παιδιά το πρώτο φώνηµα και να παραλείψουν το δεύτερο. 

Επιπλέον, τα φωνήεντα, που παραλείπονταν, ήταν όσα αποτελούσαν 

δίφθογγους ή βρίσκονταν σε σύµπλεγµα συµφώνων. Οι παραλείψεις, λοιπόν, 

φωνηµάτων αντανακλούν τις δυσκολίες στο χειρισµό συγκεκριµένων 

συλλαβικών δοµών. Οι επιδόσεις των ισπανόφωνων παιδιών οφείλονται στην 

ορθογραφική δοµή της γλώσσας αλλά και στη φωνολογική επίγνωση 

(Manrique & Signorini, 1994, σελ. 433-437). 

   Έρευνα έδειξε ότι τα µικρά παιδιά χειρίζονται καλύτερα τα φωνήµατα όταν 

έχουν µπροστά τους οπτικά µοντέλα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ήχους 

των λέξεων. Ωστόσο, τα οπτικά µοντέλα µπορεί να είναι απλά µαύρα 

τετράγωνα, όχι όµως γράµµατα, εφόσον είναι πιθανό να προκαλέσουν 

σύγχυση στα παιδιά παρά να τα βοηθήσουν. Πειραµατική µελέτη των Hohn & 

Ehri (1983) πραγµατοποιήθηκε σε τρεις οµάδες νηπίων µε διαφορετικές 

συνθήκες σε κάθε οµάδα. Τα υποκείµενα της πρώτης οµάδας διδάχθηκαν τον 

χειρισµό φωνηµάτων σε λέξεις µε δύο και τρία φωνήµατα χρησιµοποιώντας 

γράµµατα για να αντιπροσωπεύσουν τους ήχους. Τα παιδιά της δεύτερης 

οµάδας ακολούθησαν την ίδια διαδικασία µόνο που χρησιµοποιούσαν άλλα 

αντικείµενα για να αντιπροσωπεύουν τα φωνήµατα. Και η τρίτη οµάδα 

αποτέλεσε την οµάδα ελέγχου. Αναφέρεται, επίσης, ότι τα παιδιά στα µετά 

τεστ χειρίστηκαν ήχους, στους οποίους εκπαιδεύτηκαν αλλά και νέους. 

Επιπλέον, τα παιδιά έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστον 6 από τα 8 γράµµατα, 

που θα περιλαµβάνονταν στις δραστηριότητες του προγράµµατος, 

διαφορετικά απορρίπτονταν. Το πρόγραµµα, συνεπώς, περιελάµβανε την 

εκµάθηση συγκεκριµένων φωνηµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 

γράµµατα βοηθούν τα παιδιά να καθορίζουν το πραγµατικό µέγεθος των 

φωνητικών µονάδων, που θα χειριστούν κάθε φορά. Επιπλέον, τα γράµµατα 

βοηθούν στην θύµηση των φωνηµάτων, που θα χειριστούν. Ο οπτικός, 

λοιπόν, συµβολισµός των φωνηµάτων µε τα γράµµατα συµβάλλει στο 

διαχωρισµό και την αντιπροσώπευσή τους στη µνήµη των παιδιών. Από την 

άλλη, όµως, ο γραπτός λόγος για να παραµείνει στη µνήµη των παιδιών, 

πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν τους ήχους, που αντιπροσωπεύουν τα 

γράµµατα, που βλέπουν (Hohn & Ehri, 1983, σελ. 753-760). 

   Αναφέρεται ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα µεσαία 

φωνήµατα µιας λέξης συγκριτικά µε τα αρχικά ή τελικά. Τα αρχικά φωνήµατα 
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είναι ευκολότερα να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα τελικά. Σε µια λέξη Σ-Φ-Σ 

(σύµφωνο-φωνήεν-σύµφωνο), το αρχικό Σ αποτελεί µόνο του µια ενότητα ενώ 

το τελικό Σ αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου µέρους, της οµοιοκαταληξίας. Η 

Treiman (1985) βρήκε ότι τα παιδιά µπορούσαν να αναγνωρίσουν το φώνηµα 

/s/ σε συλλαβές, όπως «σαν» και όχι όπως «στα», αν και η θέση του 

φωνήµατος δεν άλλαζε. Η δυσκολία, που παρουσιάζουν τα συµπλέγµατα για 

τα παιδιά στον προφορικό λόγο, παραµένει η ίδια και στο γραπτό λόγο. 

Παρατηρείται ότι τα παιδιά συχνά παραλείπουν στα συµπλέγµατα το δεύτερο 

και το τρίτο σύµφωνο. Οι Miller & Limber (1985) ζήτησαν από παιδιά 

νηπιακής ηλικίας να γράψουν ψευδολέξεις της µορφής Σ-Σ-Φ-Σ. Τα παιδιά 

παρέλειπαν τα δεύτερα σύµφωνα των αρχικών συµπλεγµάτων ενώ σπάνια 

παρέλειπαν το αρχικό φώνηµα των λέξεων. Η έρευνα των Bruck & Treiman 

(1990) εξετάζει την ανάδυση του γραπτού λόγου και τη φωνολογική επίγνωση 

φυσιολογικών και δυσλεξικών παιδιών, εστιάζοντας στα αρχικά συµπλέγµατα. 

Τα δυσλεξικά παιδιά είχαν χαµηλότερες επιδόσεις συγκριτικά µε τα 

φυσιολογικά, ωστόσο ακολουθούσαν ίδιες µεθόδους για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. Και τα δυσλεξικά και τα φυσιολογικά παιδιά δυσκολεύονταν 

στην αναγνώριση των φωνηµάτων των συµπλεγµάτων, ιδιαίτερα των 

δεύτερων. Επιπλέον, όταν το δεύτερο σύµφωνο σε ένα σύµπλεγµα είναι 

άηχο, τότε δύσκολα τα παιδιά θα το αναγνωρίσουν, οπότε το παραλείπουν 

στο γραπτό τους λόγο. Τα παιδιά, τα οποία παραλείπουν  φωνήµατα από τα 

συµπλέγµατα στον προφορικό λόγο, τα παραλείπουν και στο γραπτό λόγο. 

Έτσι, τα παιδιά (δυσλεξικά ή φυσιολογικά), που µαθαίνουν να γράφουν, 

κάνουν λάθη στη γραφή αρχικών συµπλεγµάτων, επειδή δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τη δοµή των συµπλεγµάτων (Bruck & Treiman, 1990, σελ. 157-

175).  

   Σε πειραµατική µελέτη, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά µε δυσλεξία, 

έδειξε ότι οι µεταφωνολογικές ικανότητες αποτελούν σηµαντικό δείκτη για την 

µετέπειτα εξέλιξη της γραφής και ανάγνωσης των παιδιών. Ωστόσο, η 

ικανότητα ανάγνωσης σχετίζεται άµεσα µε τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. 

Επιπλέον, η ικανότητα γραφής σχετίζεται µε το χειρισµό των φωνηµάτων. 

Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, τα οποία είχαν χαµηλές επιδόσεις στα προ-τεστ 

µε τα κριτήρια γραφής και τα φωνολογικά κριτήρια, εµφάνισαν καλύτερα 

αποτελέσµατα µετά το φωνολογικό πρόγραµµα παρέµβασης. Τα 
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αποτελέσµατα αυτής της µελέτης ενισχύουν την αιτιώδη επιρροή των 

µεταφωνολογικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης 

(Τοrneus, 1984, σελ. 1354-1357). Σε έρευνα του Κωτούλα (2004), η οποία 

έλαβε χώρα σε παιδιά δηµοτικού µε αναγνωστικές δυσκολίες, έδειξε ότι τα 

παιδιά αυτά έχουν χαµηλότερες επιδόσεις σε δραστηριότητες χειρισµού 

συλλαβών και φωνηµάτων σε σχέση µε τους συµµαθητές τους, που δεν 

αντιµετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Οι χαµηλές, λοιπόν, φωνολογικές 

επιδόσεις δείχνουν ότι επηρεάζουν την κατοπινή πορεία των παιδιών. Για να 

µπορέσουν τα παιδιά να φτάσουν κοντά στις επιδόσεις των συνοµηλίκων τους 

απαιτούνται διδακτικές παρεµβάσεις (Κωτούλας, 2004, σελ. 168-170). 

   Τα παιδιά, τα οποία µαθαίνουν να γράφουν στην αγγλική γλώσσα, 

συναντούν περισσότερες δυσκολίες µε τα φωνήεντα από ότι µε τα σύµφωνα. 

Αυτό συµβαίνει γιατί τα φωνήεντα της αγγλικής γλώσσας έχουν 

περισσότερους γραφικούς τύπους συγκριτικά µε τα σύµφωνα. Επιπλέον, τα 

φωνήµατα στη µέση των λέξεων, είτε είναι φωνήεντα είτε σύµφωνα, είναι πιο 

πιθανό να παραλειφθούν συγκριτικά µε φωνήµατα, τα οποία βρίσκονται στην 

αρχή ή στο τέλος των λέξεων. Επιπλέον, τα σύµφωνα στο τέλος της λέξης 

παραλείπονται συχνότερα από τα σύµφωνα στην αρχή της λέξης (για την 

αγγλική γλώσσα, εφόσον στην ελληνική, οι λέξεις τελειώνουν σε φωνήεν 

συνήθως) . Σε έρευνα των Treiman, Berch & Weatherston (1993) βρέθηκε ότι 

και τα νήπια αλλά και τα παιδιά της πρώτης δηµοτικού δυσκολεύονταν στη 

γραφή των µεσαίων φωνηµάτων. Επιπλέον, για την γραφή µιας λέξης ο 

παράγοντας µνήµη παίζει σηµαντικό ρόλο. Τα φωνήµατα στην αρχή µιας 

λέξης είναι πιο εύκολο να ανακληθούν στη µνήµη από ότι τα µεσαία, αλλά και 

τα τελικά είναι ευκολότερο να ανακληθούν από ότι τα µεσαία (Treiman, Berch 

& Weatherston,1993, σελ.475-476). 

   Οι Silva & Alves-Martins (2002) πραγµατοποίησαν πειραµατική µελέτη σε 

παιδιά ηλικίας 5,8 ετών. Τα παιδιά αυτά δεν γνώριζαν να διαβάζουν ούτε είχαν 

συµµετάσχει δε δραστηριότητες γραπτού λόγου και φωνολογικής επίγνωσης. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε 3 οµάδες, δύο πειραµατικές και µία οµάδα 

ελέγχου. Στα παιδιά δόθηκαν προ- και µετά τεστ, τα οποία σχετίζονταν µε το 

γραπτό λόγο και τη φωνολογική επίγνωση. Ανάµεσα στις δύο φάσεις των 

τεστ, πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα παρέµβασης. Η πρώτη πειραµατική 

οµάδα παρακολουθούσε δραστηριότητες γραπτού λόγου ενώ η δεύτερη 
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δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης. Η οµάδα ελέγχου συµµετείχε σε 

δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονταν µε την κατηγοριοποίηση γεωµετρικών 

σχηµάτων βάσει του σχήµατος, του µεγέθους και του χρώµατος. Το 

πρόγραµµα διήρκησε δύο εβδοµάδες. Επίσης, τα παιδιά εξετάστηκαν στις 

γνώσεις, που είχαν για τα γράµµατα, καθώς και για το δείκτη νοηµοσύνης. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά της πρώτης πειραµατικής 

οµάδας είχαν βελτίωση στη γραφή αλλά και στη φωνολογική επίγνωση. Τα 

παιδιά της δεύτερης πειραµατικής οµάδας είχαν βελτίωση στη φωνολογική 

επίγνωση αλλά και στο γραπτό λόγο. Μεταξύ των δύο πειραµατικών οµάδων 

υπήρχαν µικρές διαφορές. Η επίδοση της οµάδας ελέγχου δεν είχε στατιστικά 

µεγάλες διαφορές από τις πειραµατικές. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η φωνολογική επίγνωση αναπτύσσεται σταδιακά και αυθόρµητα, 

καθώς, και ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα στο προφορικό  και γραπτό 

λόγο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιοι περιορισµοί, όπως η έλλειψη εξέτασης της 

γενικής γλωσσικής ικανότητας των παιδιών του δείγµατος, καθώς και η 

οµοιότητα των προ και µετά τεστ µε τα προγράµµατα παρέµβασης, µέσω των 

οποίων δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό αν τα παιδιά µιµήθηκαν 

µαθηµένες συµπεριφορές ή αν ξαναοργάνωσαν τα αντιληπτικά δεδοµένα τους 

(Silva & Alves-Martins, 2002, σελ. 466-483). 

   Οι Silva & Alves-Martins (2001) πραγµατοποίησαν πειραµατική µελέτη σε 

παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε διδαχθεί ανάγνωση 

και γραφή. Αρχικά,  ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν το όνοµά τους. Όλα 

τα παιδιά έγραψαν µε συλλαβικό τρόπο (κάθε συλλαβή την αντικαθιστούσαν 

µε ένα γράµµα). Ύστερα τους ζητήθηκε να γράψουν µια σειρά λέξεων όσο 

καλύτερα µπορούσαν. Έπειτα, κλήθηκαν να διαβάσουν ό,τι είχαν γράψει. Τα 

παιδιά ονόµασαν κάποια γράµµατα, που τους παρουσιάστηκαν και στη 

συνέχεια, τους ζητήθηκε να γράψουν όσα αναγνώρισαν. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες αρχικά, την πειραµατική και την ελέγχου. Τα 

παιδιά, που γνώριζαν τα ίδια γράµµατα χωρίζονταν στις δύο οµάδες. Για 

παράδειγµα, το παιδί, που είχε αναγνωρίσει τα /l/, /r/, /m/ θα τοποθετηθεί στην 

πειραµατική οµάδα ενώ κάποιο άλλο παιδί, που θα γνωρίζει τα ίδια πάλι 

γράµµατα θα είναι στην οµάδα ελέγχου. Στη συνέχεια, η πειραµατική οµάδα 

χωρίζεται τυχαία σε δύο υποοµάδες ενώ το αντίστοιχο  ζευγάρι της κάθε 

υποοµάδας βρίσκεται στην οµάδα ελέγχου 1 ή 2. Έπειτα, δόθηκε ένα τεστ µε 
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4 φωνολογικά κριτήρια (αναγνώριση αρχικής συλλαβής και φωνήµατος και 

απαλοιφή αρχικής συλλαβής και φωνήµατος). Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε ο 

δείκτης νοηµοσύνης των παιδιών µε το τεστ του Raven. Στην πρώτη 

πειραµατική οµάδα, ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν λέξεις, όπου η 

αρχική συλλαβή ταυτίζεται µε το όνοµα του γράµµατος, που τα παιδιά 

γνωρίζουν ενώ στη δεύτερη πειραµατική οµάδα ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

για τη µεσαία, όµως, συλλαβή της λέξης. Αντίστοιχα, για τις οµάδες ελέγχου 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία µόνο που η αρχική συλλαβή και φώνηµα δεν 

αντιστοιχούν σε όνοµα γράµµατος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο συλλαβικός 

τρόπος γραφής των παιδιών διευκολύνεται από λέξεις, οι οποίες περιέχουν 

συλλαβές, που ταυτίζονται µε το όνοµα γραµµάτων, ιδιαίτερα όταν είναι στην 

αρχή της λέξης. Επίσης, η φωνολογική επίγνωση αποτελεί σηµαντική 

ικανότητα, η οποία διευκολύνει τη φωνητικοποίηση της γραφής. Ακόµα, η 

αναγνώριση όµοιων αρχικών και τελικών συλλαβών σε διαφορετικές λέξεις 

είναι σηµαντικός παράγοντας κατάκτησης της γραφής από ότι η ικανότητα 

τεµάχισης φωνηµάτων. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η φωνολογική επίγνωση και 

η γνώση γραµµάτων αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την 

φωνητικοποίηση της γλώσσας (Silva & Alves-Martins, 2001, σελ. 605-617). 

 

2.2 Κριτική της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της έρευνας 
 
   Σε προηγούµενα κεφάλαια αναφερθήκαµε στην κατάκτηση των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής από παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Αναφέρθηκε ότι οι δύο 

αυτές διαδικασίες αλληλοσχετίζονται και η µία βοηθάει στην ανάπτυξη της 

άλλης χωρίς όµως, κάποια να προηγείται της άλλης (Ferrolo & Shanahan, 

1988, σελ. 97-98). Αναφορικά µε την κατάκτηση των δύο δεξιοτήτων 

διατυπώθηκαν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία της «αναγνωστικής 

ετοιµότητας» αναφερόταν στην απόκτηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων ή 

εµπειριών ώστε να µπορέσει το παιδί στη συνέχεια να κατακτήσει τις 

παραπάνω δεξιότητες (Τάφα, 2001α, σελ.18-19). Η δεύτερη θεωρία του 

«αναδυόµενου γραµµατισµού», η οποία διαδέχτηκε την προηγούµενη, 

υποστήριζε ότι τα παιδιά έρχονται από τη στιγµή, που γεννιούνται, σε επαφή 

µε το γραπτό λόγο, καθώς ζουν σε ένα περιβάλλον πλούσιο από ερεθίσµατα 

γραπτού λόγου. Η αλληλεπίδραση µε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός 
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τους συµβάλλει στην ανακάλυψη του γραπτού λόγου, στην κατανόηση της 

λειτουργίας του αλλά και στην εύρεση τρόπων για την κατάκτησή του (Τάφα, 

2001β, σελ. 12, Μπασλής, 1998, σελ. 5).  

   Σχετικά τώρα µε το ρόλο της φωνολογική επίγνωσης, ορισµένοι ερευνητές 

πιστεύουν ότι οι καλύτερες, δηλαδή, επιδόσεις των παιδιών σε 

δραστηριότητες, που σχετίζονται µε συλλαβές, οµοιοκαταληξίες, φωνήµατα, 

τα οδηγούν και σε καλύτερη εξέλιξη αναφορικά µε την ανάγνωση. Μία δεύτερη 

άποψη υποστηρίζει ότι όσο καλύτερη είναι η επίδοση των παιδιών σε 

δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης τόσο πιο καλή θα είναι η 

αναγνωστική του ικανότητα (Παντελιάδου, 2001 σελ. 153-155). Μία τρίτη 

άποψη αναφέρεται στην πραγµατοποίηση ερευνών (Muter, Hulme, Snowling 

& Stevenson, 2004, σελ. 675-679), που περιελάµβαναν διδακτική 

παρέµβαση, και τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η φωνολογική επίγνωση 

µπορεί να διδαχθεί και ότι ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών 

(Παντελιάδου, 2001, σελ. 153-155). Ακόµα, τα νήπια µπορούν να 

αναγνωρίζουν και φωνήµατα, που δεν έχουν διδαχθεί ενώ οι καλύτερες 

επιδόσεις στην ανάγνωση ενισχύονται από τη γνώση γραµµάτων (Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1991, σελ. 454-455). Η διάρκεια των διδακτικών 

παρεµβάσεων αναφορικά µε φωνολογικές δραστηριότητες στις πειραµατικές 

µελέτες έχει θετικά αποτελέσµατα ανεξάρτητα του χρονικού ορίου της. Βέβαια, 

η µεγαλύτερη διάρκεια κάθε παρέµβασης έχει και πολύ καλύτερα 

αποτελέσµατα (Foorman, Novy, Francis & Liberman, 1991, σελ. 446-467). 

   Αναφορικά τώρα µε το ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάδυση της 

δεξιότητας γραφής, υποστηρίζεται από έρευνες ότι η ορθογραφία σχετίζεται 

µε τη φωνολογική επίγνωση και όχι µε την οπτική µνήµη. Επίσης, τα παιδιά, 

που κάνουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη, έχουν υψηλό επίπεδο φωνηµικής 

επίγνωσης. Η φωνηµική, λοιπόν, επίγνωση σχετίζεται µε την ορθογραφική 

επίγνωση των παιδιών (Παντελιάδου, 2001, σελ. 153-155). Ωστόσο, 

υποστηρίζεται ότι για την κατάκτηση της αλφαβητικής γραφής προαπαιτείται η 

φωνηµική ενηµερότητα σε συνδυασµό µε τη γνώση γραµµάτων (Treiman & 

Tincoff, 1997, σελ. 447-448). Επίσης, επικρατεί η άποψη ότι η φωνολογική 

επίγνωση αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της γραφής των παιδιών (Stage & 

Wagner, 1992, σελ. 295), αλλά και των παιδιών µε προβλήµατα δυσλεξίας 

(Torneus, 1984, σελ. 1354-1357). Ωστόσο, όσο τα παιδιά µεγαλώνουν, 
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ακολουθούν λιγότερο τους φωνολογικούς κανόνες και εστιάζουν περισσότερο 

στον οπτικό ορθογραφικό τρόπο γραφής των λέξεων. Εποµένως, η γραφή 

των παιδιών επηρεάζεται και από τη φωνολογική επίγνωση αλλά και από την 

ορθογραφία ( Stage & Wagner, 1992, σελ. 295). 

   Αναφορικά τώρα µε τις πειραµατικές µελέτες, που εξέταζαν την επίδραση 

της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών στην εκµάθηση του γραπτού λόγου, 

διαπιστώθηκε ότι στα διδακτικά προγράµµατα, που οργανώθηκαν για το 

σκοπό αυτό των ερευνών, περιείχαν ποικίλες φωνολογικές δραστηριότητες 

(αναγνώρισης, απαλοιφής, κατάτµησης, σύνθεσης συλλαβών και 

φωνηµάτων), η διάρκεια των οποίων περιοριζόταν στα 15-20 λεπτά της ώρας 

(Foorrman, Novy, Francis & Liberman, 1991, σελ. 466-467). Παρόλ’ αυτά, δεν 

περιελάµβαναν όλες οι πειραµατικές µελέτες τις ίδιες φωνολογικές 

δραστηριότητες. Ο αριθµός των διδακτικών παρεµβάσεων ήταν γύρω στις 

οκτώ διδασκαλίες, µία κάθε εβδοµάδα (Torneus, 1984, σελ. 1355). Ωστόσο, 

υπήρχαν πειραµατικές µελέτες, των οποίων το διδακτικό πρόγραµµα 

διήρκησε περισσότερο, έως και 16 εβδοµάδες (Roberts, 2003, σελ. 44). 

Σηµαντικό κρίνεται ότι τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, που συµµετείχαν στις 

έρευνες, δεν είχαν δεχθεί άµεση διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης. 

   Ακόµα, σε αρκετές έρευνες, το διδακτικό πρόγραµµα περιελάµβανε όχι µόνο 

φωνολογικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες αντιστοίχισης 

φωνήµατος-γραφήµατος (Roberts, 2003, σελ. 45, Silva & Alves-Martins, 2002, 

σελ. 475, Castle, Riach & Nicholson, 1994, σελ. 351, Hohn & Ehri, 1983, σελ. 

755). 

   Επιπλέον, τα τεστ, που δίνονταν στις έρευνες πριν και µετά το πρόγραµµα 

παρέµβασης για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου και των φωνολογικών 

δεξιοτήτων, περιελάµβαναν κριτήρια φωνολογικά, κριτήρια αξιολόγησης 

γραπτού λόγου, γνώση γραµµάτων, µέτρηση της νοηµοσύνης (Silva & Alves-

Martins, 2002, σελ. 472-475). 

   Η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

όσους µελετούν θέµατα, τα οποία αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η 

συµβολή της στη συµπλήρωση γνώσεων για το συγκεκριµένο επιστηµονικό 

τοµέα θεωρείται σηµαντική, καθώς αναφέρεται στην διερεύνηση του ρόλου 

της επίδρασης των φωνολογικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας 5-6 ετών στην 

ανάδυση του γραπτού λόγου. Οι περισσότερες έρευνες, οι οποίες εξετάζουν 
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το ίδιο αντικείµενο, προέρχονται από την Αγγλία και τις Η.Π.Α., όπου τα 

παιδιά έχουν ήδη δεχτεί διδασκαλίες γραπτού λόγου. Ωστόσο, στην Ελλάδα, 

τα παιδιά δεν έχουν εισαχθεί στη συστηµατική διδασκαλία του γραπτού λόγου 

πριν την εισαγωγή τους στην Α’ δηµοτικού. Εποµένως, τα ελληνόπουλα στο 

νηπιαγωγείο δεν έχουν, ακόµα, αποκτήσει τις δεξιότητες γραφής και 

ανάγνωσης. Ωστόσο, µπορεί να διαθέτουν κάποιες γνώσεις των παραπάνω 

δεξιοτήτων, οι οποίες να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον του 

παιδιού. Γι’ αυτό λοιπόν, η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε τρεις µήνες µετά 

την εισαγωγή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ώστε να περιοριστούν αυτές οι 

επιρροές από το οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίες είναι πιθανό να γίνονταν 

εντονότερες µε το πέρασµα του χρόνου. 

   Το πρόγραµµα παρέµβασης, που έλαβε χώρα, περιελάµβανε µόνο 

φωνολογικές δραστηριότητες σε αντίθεση µε άλλες έρευνες, οι οποίες 

περιελάµβαναν και δραστηριότητες γραπτού λόγου, προκειµένου να 

διερευνήσουµε τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης µε το γραπτό λόγο. Γι΄ 

αυτό και θεωρήθηκε σκόπιµο κατά τη διάρκεια της έρευνας µας και ως την 

ολοκλήρωσή της, τα παιδιά να µην δεχθούν επιρροές γραπτού λόγου από τη 

νηπιαγωγό.  

   Ένας άλλος λόγος για την διεκπεραίωση αυτής της έρευνας είναι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, τα οποία επηρεάζουν την 

αξιολόγηση των φωνολογικών ικανοτήτων και τη δεξιότητα του γραπτού 

λόγου συγκριτικά µε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά άλλων γλωσσών, όπως της 

αγγλικής, στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί και οι περισσότερες έρευνες. 

Στην ελληνική γλώσσα παρατηρείται µια αντιστοιχία φωνήµατος-γραφήµατος, 

αν και σε κάποιες περιπτώσεις, τα φωνήεντα µπορούν να αναπαρασταθούν 

µε διαφορετικά γραφήµατα. Ωστόσο, ο ήχος ενός γράµµατος δεν αλλάζει 

ανάλογα µε το περιβάλλον, όπως συµβαίνει µε την αγγλική γλώσσα, όπου ένα 

γράφηµα µπορεί να αλλάξει ήχους ανάλογα το περιβάλλον του.  

   Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουµε ότι στην έρευνά µας αποφασίσαµε να 

µελετήσουµε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, που φοιτούν στα ελληνικά νηπιαγωγεία, 

και όχι τα µικρότερα, γιατί είναι γνωστικά ωριµότερα. 
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2.3 Ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας 
 
   Η παράθεση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδοµένων, που αναλύθηκαν 

πρωτύτερα, οδήγησαν στο σχεδιασµό της έρευνάς µας και στη διατύπωση 

του σκοπού της. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου 

της ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάδυση δεξιοτήτων γραφής 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

   Οι υποθέσεις της έρευνάς µας είναι: 

α) Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις επιδόσεις 

των παιδιών της οµάδας ελέγχου. 

β) Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου. 

γ) Οι επιδόσεις των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης και στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου θα 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των αγοριών της πειραµατικής 

οµάδας. 

δ) Οι επιδόσεις των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στα φωνολογικά κριτήρια 

και στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου θα είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των αγοριών της οµάδας ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
2.1 Σχεδιασµός της έρευνας 
 
   Για να ερευνήσουµε τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες  

της αναδυόµενης γραφής των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

πραγµατοποιήσαµε µια πειραµατική έρευνα. Οργανώσαµε ένα πρόγραµµα 

παρέµβασης φωνολογικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραµµα παρέµβασης, 

διήρκεσε ένα µήνα και περιελάµβανε οκτώ διδασκαλίες, δύο κάθε εβδοµάδα. 

Πριν το ξεκίνηµά του και µετά τη ολοκλήρωσή του, χορηγήσαµε δύο τεστ. Τα 

µετά-τεστ χορηγήθηκαν δυο βδοµάδες µετά την τελευταία διδασκαλία. Το 

πρώτο τεστ αναφέρεται στην αξιολόγηση δεξιοτήτων γραπτού λόγου, ενώ το 

δεύτερο στην αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας ενώ το πρόγραµµα παρέµβασης περιλαµβάνει 

µεταφωνολογικές ασκήσεις. Πριν την επίδοση των δύο τεστ, µετρήσαµε τη 

νοηµοσύνη των νηπίων µε το τεστ Raven. Η έρευνα έλαβε χώρα προτού οι 

νηπιαγωγοί αρχίσουν τη διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. 

   Χρειάζεται ακόµα να αναφέρουµε ότι για να εξαλείψουµε τυχόν προβλήµατα 

των κριτηρίων µέτρησης για τις δεξιότητες γραφής δώσαµε πιλοτικά το τεστ 

για τις δεξιότητες γραφής σε 5 νήπια. Τα παιδιά αυτά εξετάστηκαν δύο 

εβδοµάδες νωρίτερα πριν την κύρια έρευνα. Επιπλέον, µετρήσαµε το χρόνο 

διάρκειας του τεστ αλλά και το βαθµό κατανόησης των οδηγιών του από τα 

νήπια. 

   Στην έρευνα, που πραγµατοποιήσαµε, ως ανεξάρτητη µεταβλητή ορίζεται η 

φωνολογική επίγνωση των παιδιών και ως εξαρτηµένη η ανάδυση του 

γραπτού λόγου των παιδιών. 

 
 
2.2 Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 
 
   Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από πληθυσµό  παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 5,5 ετών, τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2004-2005 στα 

δηµόσια νηπιαγωγεία της πόλης του Ρεθύµνου. Το δείγµα µας λήφθηκε από 



 66

το συγκεκριµένο πληθυσµό γιατί ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας, τα οποία δεν έχουν ακόµα δεχτεί επιρροές γραπτού λόγου 

και φωνολογικών ασκήσεων από τη νηπιαγωγό τους.   

   Η δειγµατοληψία έγινε τον Σεπτέµβριο του 2004. Η µέθοδος, που 

ακολουθήθηκε για τη συγκρότηση του δείγµατος, ήταν η δειγµατοληψία µε τη 

µέθοδο των δεσµίδων. Αρχικά, επιλέχθηκαν τυχαία δύο νηπιαγωγεία της 

πόλεως του Ρεθύµνου και µελετήσαµε τα νήπια των τµηµάτων αυτών των 

νηπιαγωγείων. Καθένα από τα δύο νηπιαγωγεία είχε δύο τµήµατα νηπίων. Το 

ένα τµήµα αποτελούσε την οµάδα ελέγχου και το άλλο την πειραµατική σε 

κάθε νηπιαγωγείο. Η επιλογή έγινε τυχαία. 

   Η επιλογή των Νηπιαγωγείων έπρεπε να ικανοποιεί ένα απαραίτητο 

κριτήριο, ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή τους στην έρευνα, την ύπαρξη 

ενός ιδιαίτερου χώρου έξω από την αίθουσα δραστηριοτήτων του 

Νηπιαγωγείου. Η ύπαρξη αυτού του χώρου εξασφαλίζει τις κατάλληλες 

συνθήκες, όπως συγκέντρωση και ησυχία για την επιτέλεση της εργασίας, 

που ζητήθηκε από τα παιδιά αλλά και για την διασφάλιση της 

αντικειµενικότητας των µετρήσεων των φωνολογικών κριτηρίων και των 

κριτηρίων γραπτού λόγου, καθώς όλα τα παιδιά εξετάστηκαν κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες. 

   Εάν, µετά την επιλογή των Νηπιαγωγείων του Ρεθύµνου, κάποιο από αυτά 

δεν εκπληρούσαι το παραπάνω κριτήριο, αντικαθίσταται µε κάποιο άλλο. Ένα 

από τα Νηπιαγωγεία, που επιλέχθηκε αρχικά, δεν εκπληρούσαι το παραπάνω 

κριτήριο, και εποµένως, αντικαταστάθηκε και πάλι µε τον αντίστοιχο τρόπο. 

   Στη συγκρότηση του δείγµατος συµπεριλήφθηκαν όλα τα παιδιά ηλικιακού 

εύρους 5-6 ετών. Τα µικρά νήπια δεν συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της 

έρευνάς µας. Η εύρεση της ηµεροµηνίας γέννησης κάθε παιδιού έγινε από τα 

βιβλία εγγραφής του κάθε Νηπιαγωγείου, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα πιστοποιητικά γεννήσεως των παιδιών. Τα ηλικιακά κριτήρια πληρούσαν 

63 παιδιά. Τα παιδιά, που συγκρότησαν το δείγµα µας, ήταν 31 αγόρια και 32 

κορίτσια µε µέσο όρο χρονολογικής ηλικίας Μ=5,5 ετών.  

   Επίσης, τα παιδιά για να συµµετάσχουν στην έρευνά µας θα έπρεπε να µην 

είναι δίγλωσσα και να έχουν µοναδική γλώσσα οµιλίας τα ελληνικά. Κανένα 

από τα παιδιά δεν παρουσίαζε κάποια σοβαρή µορφή νοητικής ανεπάρκειας, 

όπως προέκυψε από την αξιολόγηση του δείκτη νοηµοσύνης τους µε το τεστ 
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Raven. Ο µέσος όρος (Μ) του δείκτη νοηµοσύνης µε το τεστ Raven των 63 

υποκειµένων της έρευνάς µας βρέθηκε ότι ήταν 110. Επίσης, τα παιδιά, τα 

οποία θα συµµετείχαν σε λιγότερες από έξι διδασκαλίες του φωνολογικού 

προγράµµατος, το οποίο στο σύνολό του περιελάµβανε οκτώ, θα εξαιρούνταν 

από το δείγµα.  

 
 
2.3 Όργανα µέτρησης 
 
   Για να ερευνήσουµε τις δεξιότητες του αναδυόµενου γραµµατισµού των 

παιδιών , πριν πραγµατοποιήσουµε το πρόγραµµα παρέµβασης, χορηγούµε 

δύο τεστ, καθένα από τα οποία περιελάµβανε µια σειρά κριτηρίων 

αξιολόγησης. Το πρώτο αναφέρεται σε δεξιότητες του γραπτού λόγου και 

περιλαµβάνει πέντε κριτήρια για τη µέτρηση και αξιολόγηση αυτών των 

δεξιοτήτων ενώ το δεύτερο στη φωνολογική επίγνωση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας και περιλαµβάνει τέσσερα κριτήρια. Στο δεύτερο µόνο 

τεστ περιλαµβάνονται δοκιµαστικά θέµατα ώστε το παιδί να κατανοήσει 

πληρέστερα τα θέµατα, που ακολουθούσαν και να προβεί στην ορθή εκτέλεσή 

τους. Η διαφοροποίηση αυτή  σχετικά µε το δεύτερο τεστ οφείλεται στη 

δυσκολία ενδεχοµένως κάποιων θεµάτων αναφορικά µε την κατανόησή τους 

από τα νήπια. 

 

2.3.1. Κριτήρια αξιολόγησης δεξιοτήτων γραπτού λόγου 

 
   Για την αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών για το γραπτό λόγο 

πραγµατοποιήσαµε πολλές µετρήσεις τόσο για τη γνώση γραµµάτων όσο και 

για τη γραφή λέξεων και αντιστοίχιση των φωνηµάτων τους µε γραφήµατα. Με 

βάση προηγούµενες έρευνες επιλέξαµε πέντε κριτήρια για την αξιολόγηση της 

των επιδόσεων των νηπίων αναφορικά µε τις γνώσεις τους για το γραπτό 

λόγο. Τα πέντε αυτά κριτήρια µέτρησης είναι τα εξής : α) γραφή ονόµατος του 

παιδιού, β) ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων, γ) γραφή γραµµάτων, δ) γραφή 

λέξεων, ε) ανάγνωση λέξεων. 
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Α) Γραφή ονόµατος του παιδιού 

   Το κριτήριο αυτό επιχειρεί να αξιολογήσει την ικανότητα του παιδιού να 

γράφει όλα τα γράµµατα του ονόµατός του. Για την εφαρµογή αυτού του 

κριτηρίου δόθηκε στο παιδί ένα λευκό φύλλο χαρτιού, όπου πάνω θα έγραφε 

το όνοµά του. Το κριτήριο αυτό εξετάζει τη γνώση των γραµµάτων του 

ονόµατος των νηπίων και διαχωρίζει τα παιδιά σε δύο οµάδες, την οµάδα 

γραµµάτων (ΟΜΑ∆ΑΓΡ) 1-6 γράµµατα και την οµάδα 7-12 γράµµατα. Τα 

παιδιά, που εντάσσονται στην πρώτη οµάδα είναι εκείνα, των οποίων το 

όνοµά τους έχει µέχρι και 6 γράµµατα ενώ στη δεύτερη εκείνα, των οποίων το 

όνοµά τους έχει µέχρι και έξι γράµµατα. Ο διαχωρισµός αυτός διαµορφώθηκε 

κατά αυτόν τον τρόπο, εφόσον τα ελληνικά ονόµατα έχουν το λιγότερο τρία 

γράµµατα (µε συντοµίες των αρχικών ονοµάτων) και το περισσότερο δώδεκα. 

Στη συνέχεια, κάθε παιδί βαθµολογείται ανάλογα τον αριθµό γραµµάτων του 

ονόµατός του, που έχει γράψει. Για κάθε γράµµα παίρνει ένα βαθµό. 

 

Β) Ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων 

   Το κριτήριο αυτό επιδιώκει την αξιολόγηση της αναγνώρισης των 

γραµµάτων της αλφαβήτου από τα νήπια. Παρουσιάζουµε στα νήπια ένα 

φύλλο χαρτί στο οποίο απεικονίζονται τα γράµµατα της αλφαβήτου σε 

κεφαλαία µορφή (Στελλάκης, 2002, σελ. 188) και µε τυχαία σειρά (Clay, 1998, 

σελ. 41). Το νήπιο καλούνταν να αναγνωρίσει τα γράµµατα. Η καταγραφή του 

αποτελέσµατος γινόταν αµέσως µετά την απάντηση του παιδιού σε ειδικό 

φύλλο απαντήσεων. Το παιδί έπαιρνε ένα βαθµό ως ορθή απάντηση για την 

ονοµασία ή τον ήχο του γράµµατος . Ο ερευνητής στο ειδικό φύλλο σηµείωνε, 

αν το παιδί ως απάντηση έδινε τον ήχο ή την ονοµασία του γράµµατος, µε τα 

γράµµατα «ηχ» και «ον» αντίστοιχα (Clay, 1998, σελ. 41) . Στην περίπτωση, 

που τα παιδιά και για τα τρία /i/ του ελληνικού αλφάβητου, ήτα, γιώτα, ύψιλον, 

χρησιµοποιούσαν τον ήχο τους, θεωρούνταν σωστό.  

 

Γ) Γραφή γραµµάτων 

   Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να γράφει τα 

γράµµατα, τα οποία είχε αναγνωρίσει στο προηγούµενο κριτήριο. Ο εξεταστής 

ρωτούσε είτε το φώνηµα είτε το όνοµα του γράµµατος ανάλογα µε την 
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απάντηση, που είχε δώσει πρωτύτερα το παιδί. Η καταγραφή του 

αποτελέσµατος γινόταν αµέσως µετά την απάντηση του παιδιού σε ειδικό 

φύλλο απαντήσεων. Το παιδί έπαιρνε ένα βαθµό για κάθε γράµµα, που 

έγραφε , έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση φωνήµατος µε γραφήµατος 

(Martins & Silva, 2002, σελ.475, Martins & Silva, 2001, σελ. 610). Στην 

περίπτωση, όπου τα παιδιά στην ονοµασία και των τριών /i/ του 

προηγούµενου κριτηρίου χρησιµοποιούσαν τον ήχο τους, τότε ζητάω να 

γράψουν τα /i/ χωρίς να τα ονοµάσω σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές. 

 

∆) Γραφή λέξεων 

   Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να γράφουν λέξεις. 

Το νήπιο καλείται να γράψει όσο καλύτερα µπορεί τις λέξεις, που του 

υπαγορεύουµε (Martins & Silva, 2001, σελ. 609). Το κριτήριο γραφής λέξεων 

περιλαµβάνει τρεις σειρές λέξεων. ∆ηµιουργήσαµε µία µικρή ιστορία για τα 

παιδιά προκειµένου να έχει ενδιαφέρον για εκείνα η γραφή (Gutierez, 2003, 

σελ. 59-73) και λέγαµε στο κάθε παιδί: «Σήµερα, θα πάω για ψώνια και θέλω 

να µε βοηθήσεις να γράψουµε, όσο καλύτερα µπορείς, τα πράγµατα, που 

θέλω να αγοράσω, έτσι ώστε να µην τα ξεχάσω». Αναφέραµε, λοιπόν, τρεις 

σειρές λέξεων (καφές, γάλα, χάρακας/ κιµάς, γίδα, χυµός/ κρασί, χρήµατα, 

γράµµα). Φτάνοντας, όµως, στις δύο τελευταίες λέξεις (χρήµατα, γράµµα), 

λέγαµε στο παιδί: «Επιπλέον, θα ήθελα να γράψεις και τη λέξη χρήµατα. Μη 

φύγω από το σπίτι και τα ξεχάσω, γιατί τότε δε θα µπορώ να ψωνίσω. Α, και 

κάτι ακόµα. Θέλω να στείλω ένα γράµµα στον αδερφό µου, ο οποίος µένει 

πολύ µακριά. Γράψε, λοιπόν, και τη λεξούλα γράµµα». Εξηγούσαµε στο παιδί 

ότι έχει όσο χρόνο χρειάζεται για να γράψει τη καθεµία και αν χρειαστεί, 

επαναλαµβάναµε όποια λέξη µας ζητηθεί.  

   Η πρώτη σειρά περιλαµβάνει τις λέξεις : καφές, γάλα, χάρακας. Η δεύτερη 

σειρά περιλαµβάνει τις λέξεις: κιµάς, γίδα, χυµός. Και η τρίτη σειρά 

περιλαµβάνει τις λέξεις: κρασί, γράµµα, χρήµατα. Οι λέξεις και στις τρεις 

σειρές αρχίζουν µε ουρανικά σύµφωνα (κ,γ,χ). Στην πρώτη σειρά λέξεων µετά 

το ουρανικό σύµφωνο ακολουθεί το φώνηµα /a/ και για τις τρεις λέξεις αυτής 

της σειράς, στη δεύτερη σειρά αλλάζει και ακολουθεί το φώνηµα /i/ ενώ στη 

τρίτη σειρά το ουρανικό σύµφωνο ακολουθείται από το φώνηµα /r/ µαζί µε το 

οποίο αποτελούν σύµπλεγµα. Οι σειρές αυτές των λέξεων έχουν επιλεχθεί 
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έτσι ώστε να υπάρχει διαδοχικά βαθµός δυσκολίας στη γραφή τους. Το παιδί 

για κάθε σωστό γράφηµα έπαιρνε ένα βαθµό και για κάθε λέξη, που έγραφε 

σωστά, ένα βαθµό επιπλέον. Επίσης, για όλα τα σωστά γραφήµατα και τις 

ορθογραφηµένες λέξεις προέκυπτε ένας συνολικός βαθµός. Το νήπιο είτε 

έγραφε µε κεφαλαία είτε µε πεζά γράµµατα, γινόταν δεκτό από τον ερευνητή.  

 

Ε) Ανάγνωση λέξεων 

   Το κριτήριο ανάγνωσης λέξεων επιδιώκει να αξιολογήσει την ικανότητα των 

νηπίων να αντιστοιχίζουν κάθε γράφηµα της λέξης µε το αντίστοιχο φώνηµά 

της. Το νήπιο σε αυτό το κριτήριο καλείται να διαβάσει τις λέξεις, που έγραψε 

υποδεικνύοντας ένα-ένα τα γράµµατα, ώστε να αντιστοιχίσει το γράφηµα µε το 

φώνηµα. Με αυτό το κριτήριο αξιολογείται ο τρόπος γραφής των νηπίων, ο 

οποίος ακολουθεί το διαχωρισµό σε στάδια σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά, 

που παρατηρούνται, στα γραπτά των παιδιών. Τα στάδια είναι τα εξής: 

σκαριφήµατα, γράµµατα και ψευδογράµµατα, αλυσίδες γραµµάτων, 

συλλαβική γραφή και πλήρως επινοηµένη γραφή (Τάφα, 2001, σελ. 55-67). 

 

 

2.3.2. Κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης 

 

   Για την αξιολόγηση της µεταφωνολογικής ικανότητας των νηπίων 

πραγµατοποιήσαµε πολλές µετρήσεις αναφορικά µε τις φωνολογικές µονάδες 

(φώνηµα, συλλαβή) και τη γνωστική τους επεξεργασία (αναγνώριση, 

ανάλυση, απάλειψη). Τα κριτήρια, που χρησιµοποιήθηκαν για να εξετάσουν 

τη φωνολογική επίγνωση των νηπίων, είναι τέσσερα :α) αναγνώριση κοινού 

αρχικού φωνήµατος, β) φωνηµική κατάτµηση, γ) απάλειψη συλλαβής, δ) 

φωνηµική σύνθεση. 

 

Α) Κριτήριο αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος 

   Το κριτήριο αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί από το Μανωλίτση (2000, 

σελ. 133) επιχειρεί να αξιολογήσει την ικανότητα του νηπίου να αναγνωρίσει 

το κοινό αρχικό φώνηµα δύο λέξεων. Το κριτήριο αυτό παρουσιάστηκε στα 

παιδιά µε τη µορφή τετραδίου, το οποίο αποτελείται από 12 φύλλα µε εικόνες. 

Κάθε φύλλο απεικονίζει 4 έγχρωµες εικόνες, όπου η µια βρίσκεται στο πάνω 
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µέρος της σελίδας και στο κέντρο της ενώ οι υπόλοιπες 3 στο κάτω µέρος της 

στην ίδια ευθεία γραµµή. Το όνοµα της πάνω εικόνας θεωρήθηκε λέξη-στόχος 

και εκφωνούνταν σε κάθε φύλλο από τον ερευνητή. Το νήπιο καλούνταν να 

βρει το όνοµα ποιας από τις 3 εικόνες αρχίζει µε τον ίδιο ήχο, όπως της 

πρώτης εικόνας. Πιο συγκεκριµένα, λέγαµε: 

   «Αυτό εδώ είναι ένα βέλος. Αρχίζει από τον ήχο /v/. Πες µου τώρα ποιας 

από τις τρεις αυτές εικόνες το όνοµα αρχίζει µε τον ήχο /v/. (∆είχνουµε και 

ονοµάζουµε κάθε εικόνα χωριστά) Βίδα, ψωµί, κεράσια.». 

   Το κριτήριο αυτό περιλαµβάνει δύο δοκιµαστικά θέµατα, τα οποία στόχευαν 

στην εκµάθηση της διαδικασίας. Στα δοκιµαστικά θέµατα παρέχονταν οδηγίες 

αλλά και σαφείς εξηγήσεις για το τι έπρεπε να κάνει το παιδί ώστε να 

απαντήσει σωστά. Στα δοκιµαστικά θέµατα διορθώναµε το νήπιο, αν 

χρειαζόταν. Έπειτα, ακολουθούσαν τα 10 θέµατα αξιολόγησης. Κατά τη φάση 

αυτή δε διορθώναµε το νήπιο, αλλά δεχόµασταν κάθε απάντησή του. Οι λέξεις 

στα θέµατα του κριτηρίου αυτού αρχίζουν από σύµφωνο ενώ έχουν 

αποφευχθεί λέξεις, που αρχίζουν από διπλά σύµφωνα /ps/ και /ks/. Η αρχική 

συλλαβή σε όλες τις λέξεις, που χρησιµοποιήθηκαν, έχουν τη µορφή 

«Σύµφωνο-Φωνήεν» /ΣΦ/. Αναφορικά µε την βαθµολόγηση στο κριτήριο 

αυτό, δίνεται ένας βαθµός για κάθε σωστή απάντηση. Η βαθµολογία 

κυµαίνεται από 0-10 βαθµούς. 

 

Β) Κριτήριο φωνηµικής κατάτµησης 

   Το κριτήριο αυτό, που έχει κατασκευαστεί από το Μανωλίτση (2000, σελ. 

136) επιχειρεί να αξιολογήσει την ικανότητα των παιδιών να αναλύσουν µια 

λέξη στα επιµέρους φωνήµατά της. Το νήπιο καλείται να εκφωνήσει σε σωστή 

σειρά τα φωνήµατα, που απαρτίζουν µία µικρή και γνωστή λέξη. Παράλληλα, 

ζητήθηκε να χτυπάει ένα παλαµάκι για κάθε φώνηµα, που εκφωνούσε. Πιο 

συγκεκριµένα, λέγαµε: 

   «Θα παίξουµε ένα παιχνίδι µε τους ήχους των λέξεων. Θα σου πω µια λέξη 

και εσύ θα ήθελα να την ξαναπείς αργά-αργά, έτσι που να ακούω έναν-έναν 

ήχο της χωριστά. Για παράδειγµα, πες να. (Το παιδί επαναλαµβάνει τη λέξη). 

Τώρα πες πάλι να, αλλά πολύ αργά, για να ακούσω έναν-έναν τους ήχους 

χωριστά. Σε κάθε ήχο, που θα µου λες, θα χτυπάς κι ένα παλαµάκι». 
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   Το κριτήριο αυτό αποτελούνταν από τέσσερα δοκιµαστικά θέµατα και δέκα 

θέµατα αξιολόγησης. Τα θέµατα του κριτηρίου περιελάµβαναν λέξεις 

µονοσύλλαβες ή δισύλλαβες µε δύο έως τέσσερα φωνήµατα. Οι λέξεις δεν 

περιείχαν συµπλέγµατα συµφώνων και είχαν τη φωνολογική µορφή /ΣΦΣ/, 

/ΣΦΣΦ/, /ΦΣΦ/, ΣΦ/. 

   Κατά την εφαρµογή των δοκιµαστικών θεµάτων δίνονταν στα νήπια οδηγίες 

για το χωρισµό των λέξεων σε φωνήµατα. Στα δύο πρώτα δοκιµαστικά θέµατα 

εκφωνούσαµε τα φωνήµατα µαζί µε τα νήπια. Αν δυσκολεύονταν στην 

κατανόηση αυτού του κριτηρίου, τα βοηθάγαµε και στα επόµενα δοκιµαστικά 

θέµατα, όπως και προηγουµένως. Αν υπήρχε δυσκολία αναφορικά µε το 

τρόπο, που έπρεπε να εργαστούν, και µετά τα τέσσερα δοκιµαστικά θέµατα, 

τότε τα επαναλαµβάναµε ακόµα µια φορά, προτού συνεχίσουµε µε τα θέµατα 

αξιολόγησης. 

   Η µέτρηση αυτού του κριτηρίου έγινε ως εξής: για κάθε αρχικό φώνηµα, που 

εκφωνεί το παιδί, παίρνει δύο βαθµούς ενώ για κάθε µεσαίο ή τελικό φώνηµα 

ένα βαθµό. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι τα θέµατα δεν είναι ισάξια 

βαθµολογικά.  

 

Γ) Κριτήριο απάλειψης συλλαβής 

   Το κριτήριο αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί από το Μανωλίτση (2000, 

σελ. 138-140) επιχειρεί να αξιολογήσει την ικανότητα των παιδιών να 

εκφωνούν µια λέξη χωρίς την πρώτη συλλαβή της. Τα παιδιά καλούνταν να 

απαλείψουν την πρώτη συλλαβή µιας λέξης και να εκφωνήσουν στη συνέχεια 

το τµήµα της λέξης, που αποµένει. Το τµήµα αυτό της λέξης αποτελεί πάντα 

µια άλλη λέξη, π.χ. κόκαλο-καλό. 

   Κατά την εφαρµογή αυτού του κριτηρίου τα παιδιά καλούνταν να 

εκφωνήσουν τη λέξη, που άκουγαν, χωρίς την πρώτη συλλαβή της. 

Αναφέραµε στα παιδιά ότι η λέξη, που αποµένει, θα ήταν µια καινούργια λέξη. 

Αρχικά, εκφωνούσαµε τη λέξη στο παιδί και ζητούσαµε να την επαναλάβει. 

Έπειτα, το καλούσαµε να την εκφωνήσει χωρίς την πρώτη συλλαβή. Πιο 

συγκεκριµένα, λέγαµε:«Πες λεµόνι. Τώρα, πες πάλι λεµόνι χωρίς να πεις τη 

φωνούλα /le/». 

   Το κριτήριο αυτό αποτελείται από τρία δοκιµαστικά θέµατα και δέκα θέµατα 

αξιολόγησης. Κάθε θέµα αποτελείται από µια λέξη, η οποία πρέπει να 
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εκφωνηθεί χωρίς την πρώτη συλλαβή της. Οι λέξεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε 

και να είναι γνωστές στα νήπια αλλά και µετά την απάλειψη της αρχικής 

συλλαβής να προκύπτει µια νέα, επίσης γνωστή στα νήπια. Οι λέξεις των 

θεµάτων αξιολόγησης είναι πέντε δισύλλαβες και πέντε τρισύλλαβες. Οι νέες 

λέξεις, που προκύπτουν, είναι και εκείνες δισύλλαβες και τρισύλλαβες. Όλες οι 

συλλαβές, που περιέχονται στις λέξεις, έχουν µορφή /ΣΦ/.  

   Κατά την εφαρµογή των δοκιµαστικών θεµάτων, παρέχονταν οι οδηγίες για 

το τι έπρεπε να κάνουν τα παιδιά ώστε να δώσουν σωστές απαντήσεις. 

Τονίζονταν ότι µετά την απαλοιφή της πρώτης συλλαβής της λέξης, που 

εκφωνούνταν στο παιδί, προέκυπτε µία νέα. Η σωστή απάντηση δίνονταν 

πάντα στο παιδί. Μετά τα δοκιµαστικά θέµατα ακολουθούσαν τα θέµατα 

αξιολόγησης, στα οποία δεχόµασταν κάθε απάντηση του παιδιού χωρίς να το 

διορθώνουµε.  

  Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονταν στο ειδικό φύλλο του 

πρωτοκόλλου εξέτασης αµέσως µετά την απάντηση του παιδιού. Το παιδί 

έπαιρνε έναν βαθµό, αν µπορούσε να απαλείψει και να εκφωνήσει τη νέα 

λέξη, που προέκυπτε. 

 

∆) Κριτήριο φωνηµικής σύνθεσης 

   Το κριτήριο αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον κ. Μανωλίτση 

(αδηµοσίευτο υλικό, βλέπε παράρτηµα) επιχειρεί να αξιολογήσει την 

ικανότητα των παιδιών να συνθέτουν τα φωνήµατα από τα οποία απαρτίζεται 

µια λέξη. Στο κριτήριο αυτό τα παιδιά κλήθηκαν να συνθέσουν τα φωνήµατα 

µιας λέξης και να την εκφωνήσουν. Τα παιδιά άκουγαν ένα-ένα τα φωνήµατα, 

που τους εκφωνούνταν, και καλούνταν να ονοµάσουν τη λέξη, που 

προκύπτει. Πιο συγκεκριµένα, λέγαµε: 

   «Θα παίξουµε ένα παιχνίδι µε τους ήχους των λέξεων. Θα σου πω µια λέξη 

µε το δικό µου τρόπο. Εσύ θέλω να λες, τι είναι αυτό, που σου λέω. Άκουσε, 

π-ο-υ-λ-ί. (Κάθε φώνηµα εκφωνείται χωριστά. Η χρονική απόσταση µεταξύ 

των φωνηµάτων, που εκφωνούνται, δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 

δευτερόλεπτο). Τι είναι αυτό που είπα;».  

   Το κριτήριο αυτό αποτελείται από τρία δοκιµαστικά θέµατα και δέκα θέµατα 

αξιολόγησης. Κάθε θέµα αποτελείται από µία δισύλλαβη ή τρισύλλαβη λέξη.  
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2.3.3. Κριτήριο νοηµοσύνης 

 

   Ο δείκτης νοηµοσύνης µετρήθηκε µε ένα µη γλωσσικό τεστ νοηµοσύνης. 

Χρησιµοποιήσαµε το έγχρωµο τεστ των προοδευτικών τύπων του RAVEN 

PM47, ακολουθώντας τις οδηγίες της ελληνικής στάθµισης. Το τεστ αυτό κατά 

τον κατασκευαστή του είναι µέτρο του παράγοντα της γενικής νοηµοσύνης (G) 

του Spearman. Η µέτρηση, που χρησιµοποιήσαµε στην ανάλυση των 

αποτελεσµάτων ήταν οι τυπικοί βαθµοί της ελληνικής στάθµισης (Τσακρής, 

1970). 

 

 

2.3.4 Φωνολογικό διδακτικό πρόγραµµα 

 

   Το φωνολογικό διδακτικό πρόγραµµα, το οποίο οργανώσαµε, έλαβε χώρα 

στις αρχές του σχολικού έτους, έτσι ώστε τα νήπια να µην έχουν έρθει σε 

επαφή µε το γραπτό λόγο από δραστηριότητες, που οργανώνει η 

νηπιαγωγός. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος παρατίθενται αναλυτικά 

στο παράρτηµα αυτής της εργασίας. Στις δραστηριότητες, που οργανώθηκαν, 

συµµετείχαν και τα προνήπια κάθε τµήµατος αν και δεν αποτέλεσαν µέρος 

του δείγµατός µας. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι αυτοσχέδιες ενώ οι 

υπόλοιπες εµπνευσµένες από την οργάνωση διδασκαλιών άλλων 

νηπιαγωγών. Οι λέξεις, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στις δραστηριότητες, 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι κατανοητές και εύκολες αρχικά για τα νήπια, 

ενώ στη συνέχεια να γίνονται δυσκολότερες στη γλωσσική δοµή τους. 

   Το φωνολογικό διδακτικό πρόγραµµα περιελάµβανε διδασκαλίες µόνο µε 

χειρισµό φωνηµάτων, όπως αναγνώριση αρχικών και τελικών συλλαβών, 

συλλαβική κατάτµηση, απάλειψη αρχικής συλλαβής, αναγνώριση και 

χειρισµός αρχικών φωνηµάτων, φωνηµική αποµόνωση και κατάτµηση. Το 

συγκεκριµένο διδακτικό πρόγραµµα δεν περιελάµβανε χρήση γραµµάτων, 

όπως άλλες έρευνες (Manrique & Signorini, 1994, Castle, Riach & Nicholson, 

1994), προκειµένου να εξετάσουµε αν µόνο η ενίσχυση της φωνολογικής 

επίγνωσης συµβάλλει στην ανάπτυξη της δεξιότητας γραφής. 
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2.4 ∆ιαδικασία της έρευνας 
 
   Η διαδικασία εφαρµογής των παραπάνω κριτηρίων πραγµατοποιήθηκε σε 

δύο διαφορετικές συναντήσεις. Συγκεκριµένα, από τα µέσα Οκτωβρίου ως τα 

τέλη του ίδιου µήνα το 2004, εξετάστηκαν τα παιδιά αρχικά στο τεστ 

νοηµοσύνης στην πρώτη συνάντηση και έπειτα, κατά τη δεύτερη συνάντηση 

εξετάστηκαν στα δύο κριτήρια. Ο χρόνος διάρκειας του κάθε τεστ κυµαίνεται 

στα 15 λεπτά ενώ το τεστ RAVEN στα 10 λεπτά. Στη συνέχεια, 

πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα παρέµβασης, το οποίο διάρκεσε από τις 

αρχές Νοεµβρίου ως τα τέλη του ίδιου µήνα. Το πρόγραµµα αυτό 

περιελάµβανε 8 διδασκαλίες φωνολογικών ασκήσεων. Κάθε βδοµάδα 

πραγµατοποιούνταν δύο διδασκαλίες, η κάθε µία από τις οποίες διαρκούσε 20 

λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, τα παιδιά εξετάστηκαν και 

πάλι στα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης και στα κριτήρια γραπτού λόγου. 

   Για την ανάλυση των δεδοµένων δηµιουργήσαµε ένα πρωτόκολλο εξέτασης 

για κάθε παιδί. Σε αυτό καταχωρίσαµε αναλυτικά τις επιδόσεις των παιδιών. 

Στην πρώτη σελίδα γράφαµε τα ατοµικά στοιχεία του υποκειµένου, όπως 

όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης και εξέτασης, νηπιαγωγείο. Επίσης, κάτω από 

αυτά τα στοιχεία εντάσσαµε ένα συγκεντρωτικό πίνακα των επιδόσεων του 

παιδιού για τα κριτήρια, στα οποία αξιολογήθηκαν. Ακολουθούσαν τα ειδικά 

φύλλα αξιολόγησης όλων των κριτηρίων, που εφαρµόστηκαν στα παιδιά. 

Ενδεικτικά στο παράρτηµα παρουσιάζεται ένα πρωτόκολλο εξέτασης. 

   Κατά τη φάση επεξεργασίας των δεδοµένων προχωρήσαµε στην 

κωδικοποίηση και καταχώρισή τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρησιµοποίηση του 

στατιστικού πακέτου SPSS for Windows. 

   Τα νήπια εξετάστηκαν ατοµικά σε ένα ήσυχο και κατάλληλα διαµορφωµένο 

χώρο, στον οποίο είχαν τοποθετηθεί ένα τραπεζάκι και δύο καρεκλάκια, τα 

οποία ήταν κατάλληλα για το ύψος των παιδιών ώστε να αισθάνονται άνετα. 

Για να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τον ερευνητή, προηγήθηκαν ερωτήσεις 

γνωριµίας, όπως το όνοµα του παιδιού και του ερευνητή. Έπειτα, δόθηκαν 

εξηγήσεις αναφορικά µε την παρουσία του κάθε παιδιού µε τον ερευνητή στο 

συγκεκριµένο χώρο. Αναφέραµε, λοιπόν, ότι θα διαβάζαµε και θα γράφαµε 
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γράµµατα και λεξούλες. Αν κάποιο παιδί δεν ήθελε να συνεργαστεί µε τον 

ερευνητή, το παροτρύναµε λέγοντάς του ότι δεν είναι δύσκολο. Στο σηµείο 

αυτό, επενέβαινε η νηπιαγωγός, η οποία το παρακινούσε να µας ακολουθήσει 

ενώ, παράλληλα, του τονίζαµε ότι, αν δε του αρέσει, µπορούσε να φύγει. Μετά 

και την πραγµατοποίηση του κάθε τεστ, ευχαριστούσαµε το νήπιο, που 

συνεργάστηκε και το οδηγούσαµε στην αίθουσά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα ευρήµατα της 

πειραµατικής µελέτης, τα οποία περιγράφουν το ρόλο της φωνολογικής 

επίγνωσης στην ανάδυση δεξιοτήτων γραφής παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. 

 

 

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) του δείκτη νοηµοσύνης των παιδιών 

της οµάδας ελέγχου και της πειραµατικής οµάδας 

 

 

 

Μέσος  

όρος (Μ) 

Τυπική 

απόκλιση (s)

t τιµές df 

∆Ν       ελέγχου 

           Πειραµατική 

107 

112 

8,93 

13,17 

1,80 61 

        ∆Ν= δείκτης νοηµοσύνης 
 

   Στον πίνακα 1 παρατηρούµε τους µέσους όρους του δείκτη νοηµοσύνης της 

οµάδας ελέγχου (Μ=107) και της πειραµατικής οµάδας (Μ=112). Παρατηρείται 

ότι δεν σηµειώνεται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων. 

   Στον πίνακα 2 παρατηρούµε τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο οµάδων, 

ελέγχου και πειραµατικής, στα φωνολογικά κριτήρια και στα κριτήρια γραπτού 

λόγου των προ-τεστ. Παρατηρούµε ότι οι δύο οµάδες δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των προ-τεστ στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης, όπως, αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος 

(ΑΚΑΦ), φωνηµική κατάτµηση (ΦΩΚ) και απάλειψη συλλαβής (ΑΣ), και στα 

κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου, όπως ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων 

(ΟΚΓ), σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό τα νήπια αξιολογούνταν για όσα 

γράµµατα, µπορούσαν να ονοµάσουν, γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ), σύµφωνα µε 

το οποίο τα νήπια καλούνταν να γράψουν µόνο όσα γράµµατα είχαν 

αναγνωρίσει στο προηγούµενο κριτήριο, γραφή γραφήµατος λέξεων 

(ΓΓΡΑΦΛ), σύµφωνα µε το οποίο τα νήπια αξιολογούνταν για κάθε σωστό 

γράφηµα, που έγραφαν, από τις εννέα λέξεις, τις οποίες ανέφερε ο ερευνητής, 
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γραφή λέξεων (ΓΛΕΞ), σύµφωνα µε το οποίο κάθε παιδί έπαιρνε έναν 

επιπλέον βαθµό για κάθε λέξη, την οποία έγραφε σωστά και γραφή λέξεων 

συνολικά (ΓΛΣΥΝ), σύµφωνα µε το οποίο το παιδί έπαιρνε έναν συνολικό 

βαθµό των γραφηµάτων και των σωστών λέξεων, που έγραφε.   

 

 

 

 

Πίνακας 2 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης της επίδοσης των 

δύο οµάδων (ελέγχου και πειραµατικής) στα φωνολογικά κριτήρια και στα 

κριτήρια γραπτού λόγου των προ-τεστ 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s)

t τιµές df  

ΑΚΑΦΠΡΟ       ελέγχου 

                    πειραµατική 

4,93 

5,35 

2,78 

2,59 

0,62 61 

ΦΩΚΠΡΟ         ελέγχου 

                    πειραµατική 

6,62 

6,85 

5,04 

6,80 

0,15 61 

ΑΣΠΡΟ             ελέγχου  

                    πειραµατική 

1,82 

2,11 

2,92 

3,26 

0,36 61 

ΟΚΓΠΡΟ           ελέγχου 

                    πειραµατική 

3,89 

5,50 

6,77 

7,15 

0,90 61 

ΓΓΡΠΡΟ            ελέγχου 

                    πειραµατική 

2,75 

4,55 

5,62 

6,31 

1,18 61 

ΓΓΡΑΦΛΠΡΟ     ελέγχου 

                    πειραµατική 

3,48 

3,67 

5,55 

6,10 

0,13 61 

ΓΛΕΞΠΡΟ        ελέγχου 

                    πειραµατική 

0,03 

0,05 

0,18 

0,34 

0,34 61 

ΓΛΣΥΝΠΡΟ     ελέγχου 

                    πειραµατική 

3,51 

3,70 

5,70 

6,42 

0,12 61 

      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Πίνακας 3 

Μέσοι όροι (Μ)  και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης των επιδόσεων των 

παιδιών της οµάδας ελέγχου στα φωνολογικά κριτήρια σε δύο διαδοχικές 

φάσεις 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική  

απόκλιση 

(s) 

t τιµές df  

ΑΚΑΦΠΡΟ 

ΑΚΑΦΜΕΤΑ 

4,93 

5,13 

2,78 

2,78 

-1,65 

 

28 

ΦΩΚΠΡΟ 

ΦΩΚΜΕΤΑ 

6,62 

6,55 

5,04 

4,90 

-0,42 

 

28 

ΑΣΠΡΟ 

ΑΣΜΕΤΑ 

1,82 

1,68 

2,92 

2,71 

-1,44 28 

 

Ν 29    
ΑΚΑΦ=Αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, ΦΩΚ=Φωνηµική κατάτµηση,                                 

ΑΣ=Απάλειψη συλλαβής. 

 

      Στον πίνακα 3 παρατηρούµε την επίδοση των παιδιών (Ν=29) της οµάδας 

ελέγχου στα φωνολογικά κριτήρια στα προ-τεστ και στα µετά-τεστ. 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι η επίδοση των παιδιών στο κριτήριο αναγνώρισης 

κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ) στο προ-τεστ δεν έχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά από την επίδοσή της στο µετά-τεστ. Επίσης, δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών 

στα κριτήρια φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ) 

µεταξύ των δύο µετρήσεων.   

   Στον πίνακα 4 παρατηρούµε την επίδοση των παιδιών (Ν=34) της 

πειραµατικής οµάδας στα φωνολογικά κριτήρια στα προ-τεστ και στα µετά-

τεστ. Αρχικά, παρατηρείται ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα µετά-τεστ των κριτηρίων 

αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης 

(ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα παιδιά στα 

µετά-τεστ συγκριτικά µε τα προ-τεστ έχουν υψηλότερο µέσο όρο στα 
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φωνολογικά κριτήρια, αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (Μ=6,79), 

φωνηµικής κατάτµηση (Μ=11,50) και απάλειψης συλλαβής (Μ=3,52). 

 

 

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι (Μ)  και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης των επιδόσεων των 

παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα φωνολογικά κριτήρια πριν και µετά το 

πρόγραµµα παρέµβασης 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική  

απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΑΚΑΦΠΡΟ 

ΑΚΑΦΜΕΤΑ

5,35 

6,79 

2,59 

2,04 

-5,67*** 33 

ΦΩΚΠΡΟ 

ΦΩΚΜΕΤΑ 

6,85 

11,50 

6,80 

8,99 

-4,96*** 33 

ΑΣΠΡΟ 

ΑΣΜΕΤΑ 

2,11 

3,52 

3,26 

4,03 

-2,95*** 33 

Ν 34    

      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Πίνακας 5 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης των επιδόσεων  των 

παιδιών της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια γραπτού λόγου πριν και µετά το 

πρόγραµµα παρέµβασης 

 

 

 

Μέσος 

όρος 

(Μ) 

Τυπική 

απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΟΚΓΠΡΟ 

ΟΚΓΜΕΤΑ 

3,89 

4,34 

6,77 

6,86 

-1,30 28 

ΓΓΡΠΡΟ 

ΓΓΡΜΕΤΑ 

2,75 

3,06 

5,62 

5,72 

-1,43 28 

ΓΓΡΑΦΛΠΡΟ 

ΓΓΡΑΦΛΜΕΤΑ 

3,48 

7,03 

5,55 

10,09 

-2,63 28 

ΓΛΕΞΠΡΟ 

ΓΛΕΞΜΕΤΑ 

0,03 

0,24 

0,18 

0,91 

-1,36 28 

ΓΛΣΥΝΠΡΟ 

ΓΛΣΥΝΜΕΤΑ 

3,51 

7,27 

5,70 

10,90 

-2,55 28 

ΟΚΓ=Ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων, ΓΓΡ=Γραφή γραµµάτων, ΓΓΡΑΦΛ=Γραφή 

γραφήµατος λέξεων, ΓΛΕΞ=Γραφή λέξεων, ΓΛΣΥΝ=Γραφή λέξεων συνολικά 

 

   Στον πίνακα 5 παρατηρούµε την επίδοση των παιδιών της οµάδας ελέγχου 

στα κριτήρια γραπτού λόγου. Παρατηρούµε ότι δε σηµειώθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στο κριτήριο ονοµασίας κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ). 

Επίσης, δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην επίδοση των 

παιδιών στα κριτήρια γραφής γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφής γραφήµατος λέξεων 

(ΓΓΡΑΦΛ), γραφής λέξεων (ΓΛΕΞ) και γραφής λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ).  
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Πίνακας 6 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης των επιδόσεων  των 

παιδιών της πειραµατικής οµάδας  στα κριτήρια γραπτού λόγου πριν και µετά 

το πρόγραµµα παρέµβασης 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ)

Τυπική  

Απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΟΚΓΠΡΟ 

ΟΚΓΜΕΤΑ 

5,50 

7,85 

7,15 

7,65 

-4,11*** 33 

ΓΓΡΠΡΟ 

ΓΓΡΜΕΤΑ 

4,55 

5,97 

6,31 

7,17 

-2,67*** 33 

ΓΓΡΑΦΛΠΡΟ 

ΓΓΡΑΦΛΜΕΤΑ 

3,67 

7,20 

6,10 

7,66 

-4,08*** 33 

ΓΛΕΞΠΡΟ 

ΓΛΕΞΜΕΤΑ 

0,05 

0,08 

0,34 

0,51 

-1,00 33 

ΓΛΣΥΝΠΡΟ 

ΓΛΣΥΝΜΕΤΑ 

3,70 

6,97 

6,42 

8,06 

-3,87*** 33 

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   Επιπλέον, στον πίνακα 6 παρατηρούµε την επίδοση των παιδιών της 

πειραµατικής οµάδας αναφορικά µε τα κριτήρια του γραπτού λόγου πριν και 

µετά το πρόγραµµα παρέµβασης. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρατηρούνται στις επιδόσεις των παιδιών στα κριτήρια ονοµασίας 

κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ), γραφής γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφής γραφήµατος 

λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ) και γραφής λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ). Οι µέσοι όροι των 

κριτηρίων αυτών δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα µετά-

τεστ. Ωστόσο, δεν σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφορές στην επίδοση των 

παιδιών στο κριτήριο γραφής λέξης (ΓΛΕΞ) στα προ-τεστ και στα µετά-τεστ. 
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Πίνακας 7 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) της σύγκρισης της επίδοσης των 

δύο οµάδων (ελέγχου και πειραµατικής) στα φωνολογικά κριτήρια και στα 

κριτήρια γραπτού λόγου των µετά-τεστ 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s)

t τιµές df  

ΑΚΑΦΜΕΤΑ       ελέγχου

                    πειραµατική 

5,13 

6,79 

2,78 

2,04 

2,71*** 61 

ΦΩΚΜΕΤΑ         ελέγχου 

                    πειραµατική 

6,55 

11,50 

4,90 

8,99 

2,76** 61 

ΑΣΜΕΤΑ            ελέγχου 

                    πειραµατική 

1,68 

3,52 

2,71 

4,03 

2,14** 61 

ΟΚΓΜΕΤΑ          ελέγχου 

                    πειραµατική 

1,80 

7,85 

2,04 

7,65 

3,84*** 57 

ΓΓΡΜΕΤΑ          ελέγχου 

                    πειραµατική 

1,33 

5,97 

1,88 

7,17 

2,82** 59 

ΓΓΡΑΦΛΜΕΤΑ   ελέγχου 

                    πειραµατική 

7,03 

7,20 

10,09 

7,66 

0,07 61 

ΓΛΕΞΜΕΤΑ        ελέγχου

                    πειραµατική 

0,24 

0,08 

0,91 

0,51 

-0,83 61 

ΓΛΣΥΝΜΕΤΑ     ελέγχου 

                    πειραµατική 

4,62 

6,09 

4,74 

7,46 

0,88 57 

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   Στον πίνακα 7 παρατηρούµε τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο οµάδων, 

ελέγχου και πειραµατικής, στα φωνολογικά κριτήρια και στα κριτήρια γραπτού 

λόγου των µετά-τεστ. Παρατηρούµε ότι οι δύο οµάδες δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των µετά-τεστ στα κριτήρια 

γραφής γραφήµατος λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ), γραφής λέξης (ΓΛΕΞ) και γραφής 

λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ). Ωστόσο, σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στα κριτήρια αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (ΦΩΚ), 
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φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ), απάλειψης συλλαβής (ΑΣ), ονοµασία 

κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ) και γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ) υπέρ της 

πειραµατικής οµάδας. Η πειραµατική οµάδα είχε υψηλότερο µέσο όρο 

(Μ=6,79) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου (Μ=5,13) στο κριτήριο 

αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος. Επίσης, η πειραµατική οµάδα έχει 

υψηλότερο µέσο όρο (Μ=11,50) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου στο 

κριτήριο φωνηµικής κατάτµησης του µετά-τεστ. Στο κριτήριο απάλειψης 

συλλαβής (ΑΣ) του µετά-τεστ, η πειραµατική οµάδα είχε καλύτερη επίδοση 

(Μ=3,52) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου (Μ=1,68). Αναφορικά µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου, η πειραµατική οµάδα είχε 

ψηλότερους µέσους όρους στα κριτήρια ονοµασίας κεφαλαίων γραµµάτων 

(Μ=7,85) και γραφής γραµµάτων (Μ=5,97) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου 

στα αντίστοιχα κριτήρια (Μ=1,80) και (Μ=1,33).  

   Στον πίνακα 7, όπως παρατηρείται, αφαιρέθηκαν οι ακραίες τιµές 

(outlayers) της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια ονοµασίας κεφαλαίων 

γραµµάτων (ΟΚΓ) και γραφής γραµµάτων (ΓΓΡ) προκείµενου να µπορέσουµε 

να προβούµε σε µια πιο οµαλή ανάλυση. Από την οµάδα ελέγχου 

αφαιρέθηκαν οι µετρήσεις δύο υποκειµένων. 
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Πίνακας 8 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των δύο φύλων των παιδιών της 

οµάδας ελέγχου στα  φωνολογικά κριτήρια σε δύο διαδοχικές φάσεις 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΑΚΑΦΠΡΟ     αγόρι 

                     κορίτσι 

5,00           

4,84 

3,18 

2,33     

0,14 27 

AKAΦΜΕΤΑ   αγόρι 

                     κορίτσι 

5,43 

4,76 

3,11 

2,38 

0,63 27 

ΦΩΚΠΡΟ     αγόρι 

                     κορίτσι 

5,87 

7,53 

2,36 

7,12 

-0,80* 27 

ΦΩΚΜΕΤΑ     αγόρι 

                     κορίτσι  

5,87 

7,38 

2,15 

6,99 

-0,75* 27 

AΣΠΡΟ           αγόρι 

                     κορίτσι 

1,56 

2,15 

2,65 

3,31 

-0,53 27 

AΣΜΕΤΑ        αγόρι 

                     κορίτσι 

1,37 

2,07 

2,41 

3,09 

-0,68 27 

Ν                 αγόρια 

                   κορίτσια 

16 

13 

   

      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   Στον πίνακα 8 παρατηρούµε τις επιδόσεις των αγοριών (Ν=16) και των 

κοριτσιών (Ν=13) της οµάδας ελέγχου στα φωνολογικά κριτήρια και στα 

κριτήρια γραπτού λόγου στα προ-τεστ και στα µετά-τεστ. Στα φωνολογικά 

κριτήρια αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ) και απάλειψης 

συλλαβής (ΑΣ), οι επιδόσεις των κοριτσιών και στα προ-τεστ και στα µετά-

τεστ δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά από τις επιδόσεις των αγοριών στα 

ίδια κριτήρια και στις ίδιες χρονικές στιγµές. Στο κριτήριο, όµως, φωνηµικής 

κατάτµησης (ΦΩΚ), οι επιδόσεις των κοριτσιών στα προ-τεστ και στα µετά-

τεστ συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών σηµειώνουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές υπέρ των πρώτων.  

 

 



 86

Πίνακας 9 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των δύο φύλων των παιδιών της 

πειραµατικής οµάδας στα φωνολογικά κριτήρια πριν και µετά το πρόγραµµα 

παρέµβασης 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΑΚΑΦΠΡΟ     αγόρι 

                     κορίτσι 

5,80 

5,00 

2,45 

2,70 

0,89 32 

AKAΦΜΕΤΑ   αγόρι 

                     κορίτσι 

6,66 

6,89 

2,38 

1,79 

-0,31 32 

ΦΩΚΠΡΟ     αγόρι 

                     κορίτσι 

7,06 

6,68 

6,41 

7,25 

0,16 32 

ΦΩΚΜΕΤΑ     αγόρι 

                     κορίτσι  

11,13 

11,78 

9,65 

8,69 

-0,20 32 

AΣΠΡΟ           αγόρι 

                     κορίτσι 

0,80 

3,15 

2,24 

3,60 

-2,21*** 32 

AΣΜΕΤΑ        αγόρι 

                     κορίτσι 

1,66 

5,00 

2,82 

4,30 

-2,58*** 32 

Ν                 αγόρια 

                   κορίτσια 

15 

19 

   

      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   Στον πίνακα 9 παρατηρούµε τις επιδόσεις των αγοριών (Ν=15) και των 

κοριτσιών (Ν=19) της πειραµατικής οµάδας στα φωνολογικά κριτήρια πριν και 

µετά το πρόγραµµα παρέµβασης. Αναφορικά µε τα φωνολογικά κριτήρια 

αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ) και φωνηµικής κατάτµησης 

(ΦΩΚ), δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των δύο φύλων πριν και µετά το πρόγραµµα παρέµβασης. Ωστόσο, στο 

κριτήριο απάλειψης συλλαβής (ΑΣ) παρατηρούνται στατιστικά πολύ 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα και πριν και µετά το πρόγραµµα 

παρέµβασης υπέρ των κοριτσιών. 

   Στον πίνακα 10 παρατηρούµε τις επιδόσεις των αγοριών (Ν=16) και των 

κοριτσιών (Ν=13) της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια γραπτού λόγου στις δύο 
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χρονικές στιγµές. Οι επιδόσεις των κοριτσιών δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές από τις επιδόσεις των αγοριών στα κριτήρια ονοµασίας 

κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ), γραφής γραµµάτων (ΓΓΡ) και γραφής  λέξεων 

συνολικά (ΓΛΣΥΝ) στις δύο χρονικές στιγµές. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρατηρούνται στο κριτήριο γραφής γραφήµατος  λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ) υπέρ 

των κοριτσιών (Μ=4,38) στην πρώτη χρονική φάση. Κατά τη δεύτερη χρονική 

φάση, δεν υπήρξαν διαφορές µεταξύ τω δύο φύλων στο ίδιο κριτήριο. 

Επιπλέον, στο κριτήριο γραφή λέξης (ΓΛΕΞ) παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές κατά την πρώτη χρονική στιγµή υπέρ των κοριτσιών 

(Μ=7,69). Κατά τη δεύτερη χρονική στιγµή δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. 
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Πίνακας 10 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των δύο φύλων των παιδιών της 

οµάδας ελέγχου στα κριτήρια γραπτού λόγου σε δύο διαδοχικές φάσεις 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΟΚΓΠΡΟ             αγόρι 

                          κορίτσι 

4,25 

3,46 

6,83 

6,94 

0,30 27 

ΟΚΓΜΕΤΑ           αγόρι 

                          κορίτσι 

4,56 

4,07 

6,92 

7,05 

0,18 27 

ΓΓΡΠΡΟ              αγόρι 

                          κορίτσι 

2,93 

2,53 

5,40 

6,10 

0,18 27 

ΓΓΡΜΕΤΑ            αγόρι 

                          κορίτσι 

3,18 

2,92 

5,46 

6,25 

0,12 27 

ΓΓΡΑΦΛΠΡΟ      αγόρι 

                          κορίτσι 

2,75 

4,38 

2,67 

7,83 

-0,71* 27 

ΓΓΡΑΦΛΜΕΤΑ    αγόρι 

                          κορίτσι 

6,62 

7,53 

9,76 

10,85 

-0,23 27 

ΓΛΕΞΠΡΟ          αγόρι 

                          κορίτσι 

0,00 

7,69 Ε 

0,00 

0,27 

-1,00* 27 

ΓΛΕΞΜΕΤΑ        αγόρι 

                          κορίτσι 

0,25 

0,23 

1,00 

0,83 

0,05 27 

ΓΛΣΥΝΠΡΟ        αγόρι 

                          κορίτσι 

2,75 

4,46 

2,67 

8,07 

-0,73 27 

ΓΛΣΥΝΜΕΤΑ  αγόρι 

                       Κορίτσι 

6,87 

7,76 

10,68 

11,59 

-0,21 27 

Ν                   αγόρια 

                     Κορίτσια 

16 

13 

   

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Πίνακας 11 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των δύο φύλων των παιδιών της  

πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια γραπτού λόγου πριν και µετά το πρόγραµµα 

παρέµβασης 

 

 

 

Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση (s) 

t τιµές df  

ΟΚΓΠΡΟ             αγόρι 

                          κορίτσι 

4,86 

6,00 

6,31 

7,89 

-0,45 32 

ΟΚΓΜΕΤΑ           αγόρι 

                          κορίτσι 

7,80 

7,89 

7,97 

7,62 

-0,03 32 

ΓΓΡΠΡΟ             αγόρι 

                          κορίτσι 

4,66 

4,47 

6,64 

6,23 

0,08 32 

ΓΓΡΜΕΤΑ            αγόρι 

                         κορίτσι  

5,40 

6,42 

7,32 

7,21 

-0,40 32 

ΓΓΡΑΦΛΠΡΟ      αγόρι 

                          κορίτσι 

2,40 

4,68 

2,19 

7,88 

-1,08 32 

ΓΓΡΑΦΛΜΕΤΑ    αγόρι 

                          κορίτσι 

5,60 

8,47 

6,64 

8,33 

-1,08 32 

ΓΛΕΞΠΡΟ      αγόρι 

                       Κορίτσι 

0,00 

0,10 

0,00 

0,45 

-0,88 32 

ΓΛΕΞΜΕΤΑ    αγόρι 

                       Κορίτσι 

0,00 

0,15 

0,00 

0,68 

-0,88 32 

ΓΛΣΥΝΠΡΟ     αγόρι 

                       Κορίτσι 

2,33 

4,78 

2,25 

8,29 

-1,11 32 

ΓΛΣΥΝΜΕΤΑ  αγόρι 

                       Κορίτσι 

5,53 

8,10 

6,62 

9,06 

-0,92 32 

Ν                   αγόρια 

                     Κορίτσια 

15 

19 

   

 

 

   Στον πίνακα 11 παρατηρούµε τις επιδόσεις των αγοριών (Ν=15) και των 

κοριτσιών (Ν=19) της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια του γραπτού λόγου 
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πριν και µετά το πρόγραµµα παρέµβασης. Οι επιδόσεις των κοριτσιών δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές από τις επιδόσεις των αγοριών 

σε κανένα από τα κριτήρια γραπτού λόγου, ονοµασίας κεφαλαίων γραµµάτων 

(ΟΚΓ), γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφή γραφήµατος λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ), 

γραφή λέξεων (ΓΛΕΞ) και γραφή λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ), πριν και µετά το 

πρόγραµµα παρέµβασης. 

 

 

Πίνακας 12 

Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (s) των επιδόσεων των παιδιών της 

υποοµάδας 1-6 γραµµάτων των οµάδων ελέγχου και πειραµατικής στη γραφή 

του ονόµατός τους 

 

Οµάδα  Κριτήριο 

γραφής 

ονόµατος 

 

Μέσος 

όρος 

(Μ) 

Τυπική  

Απόκλιση 

(s) 

t τιµές df  Ν 

Ελέγχου ΓΡΟΝΠΡΟ 

ΓΡΟΝΜΕΤΑ 

4,84 

5,26 

0,95 

0,80 

-2,19* 18 19 

Πειραµατική ΓΡΟΝΠΡΟ 

ΓΡΟΝΜΕΤΑ 

3,26 

4,13 

1,66 

1,18 

-2,69** 14 15 

     ΓΡΟΝ= Γραφή ονόµατος 

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   Στον πίνακα 12 παρατηρούµε την επίδοση της υποοµάδας 1-6 γραµµάτων 

στο κριτήριο γραφής του ονόµατος στις δύο χρονικές στιγµές. Η επίδοση της 

παραπάνω υποοµάδας της οµάδας ελέγχου στο κριτήριο γραφής ονόµατος 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις δύο χρονικές στιγµές. 

Επιπλέον, η επίδοση της υποοµάδας 1-6 γραµµάτων της πειραµατικής 

οµάδας σηµείωσε µεγαλύτερη στατιστικά σηµαντική διαφορά στο ίδιο κριτήριο 

µεταξύ των δύο χρονικών στιγµών. Ο µεγαλύτερος µέσος όρος (Μ=4,13) τη 

δεύτερη χρονική στιγµή δείχνει τη γραφή περισσότερων γραµµάτων. 

   Στον πίνακα 13 παρατηρούµε την επίδοση της υποοµάδας 7-12 γραµµάτων 

στο κριτήριο γραφής του ονόµατος στις δύο χρονικές στιγµές. Η επίδοση της 
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υποοµάδας 7-12 γραµµάτων των οµάδων ελέγχου και πειραµατικής στο 

παραπάνω κριτήριο παρουσίασε στατιστικά πολύ σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο χρονικών στιγµών. Οι υψηλοί µέσοι όροι της πρώτης 

(Μ=6,21) και της δεύτερης (Μ=7,00) οµάδας τη δεύτερη χρονική στιγµή 

δείχνουν τη γραφή περισσότερων γραµµάτων. 

 

 

Πίνακας 13 

Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (s) των επιδόσεων των παιδιών της 

υποοµάδας 7-12 γραµµάτων των οµάδων ελέγχου και πειραµατικής στη 

γραφή του ονόµατός τους 

 

 

Οµάδα Κριτήριο 

γραφής 

ονόµατος 

 

Μέσος 

όρος 

(Μ) 

Τυπική  

Απόκλιση 

(s) 

t τιµές Df  Ν 

Ελέγχου ΓΡΟΝΠΡΟ 

ΓΡΟΝΜΕΤΑ 

3,92 

6,21 

3,42 

3,04 

-3,23*** 13 15 

Πειραµατική ΓΡΟΝΠΡΟ 

ΓΡΟΝΜΕΤΑ 

5,60 

7,00 

2,35 

2,13 

-4,17*** 14 14 

  *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 

   Αναφορικά µε το κριτήριο ανάγνωσης λέξεων, επειδή τα παιδιά δεν 

µπόρεσαν να σηµειώσουν κάποιες επιδόσεις, δεν προβήκαµε σε ανάλυση. 

Μόνο τρία παιδιά µπόρεσαν να διαβάσουν τις λέξεις δείχνοντας ότι βρίσκονται 

στο στάδιο της συλλαβικής γραφής και αρχίζουν να κατακτoύν την επινοηµένη 

γραφή ενώ τα υπόλοιπα είτε αρνούνταν να διαβάσουν ότι είχαν γράψει είτε 

έδειχναν τυχαία σηµεία του φύλλου γραφής των λέξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

   Φάνηκε από τα ευρήµατα της έρευνάς µας ότι οι δύο οµάδες (ελέγχου και 

πειραµατική) παιδιών, που µελετήθηκαν, αν και αρχικά ήταν ισοδύναµες, 

ωστόσο παρουσίασαν διαφορές στις µετέπειτα επιδόσεις τους στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης. Αρχικά, η σύγκριση των επιδόσεων των δύο 

οµάδων στην προπειραµατική φάση δε σηµείωσε διαφορές. Παρατηρήθηκε 

ότι στις δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές, όπου πραγµατοποιήθηκε η 

αξιολόγηση της οµάδας ελέγχου στα φωνολογικά κριτήρια, αναγνώρισης 

κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ) και 

απάλειψης συλλαβής (ΑΣ), δε σηµειώθηκαν διαφορές στην επίδοσή της.  

   Ωστόσο, η πειραµατική οµάδα παρουσίασε διαφορές στην επίδοσή της στα 

παραπάνω φωνολογικά κριτήρια από τη πρώτη στη δεύτερη χρονική στιγµή. 

Η βελτίωση, που σηµείωσε η πειραµατική οµάδα στα φωνολογικά, οφείλεται 

στο διδακτικό πρόγραµµα φωνολογικών δραστηριοτήτων, που 

παρακολούθησε. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων 

ερευνών, που δείχνουν ότι η παρακολούθηση ενός διδακτικού προγράµµατος 

φωνολογικών δραστηριοτήτων από παιδιά ηλικίας 5-6 ετών συνδέεται µε την 

βελτίωση των φωνολογικών τους δεξιοτήτων (Silva & Alves-Martins, 2002, 

σελ. 479, Foorman, Novy, Francis & Liberman, 1991, σελ. 466-467).  

   Το διδακτικό πρόγραµµα της παρούσας έρευνας περιελάµβανε διδασκαλίες 

µόνο µε χειρισµό φωνηµάτων, όπως αναγνώριση αρχικών και τελικών 

συλλαβών, συλλαβική κατάτµηση, απάλειψη αρχικής συλλαβής, αναγνώριση 

και χειρισµός αρχικών φωνηµάτων, φωνηµική αποµόνωση και κατάτµηση, 

προκειµένου να εξετάσουµε αν η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης έχει 

επίδραση και στην ανάπτυξη της δεξιότητας γραφής. Όπως προαναφέρθηκε, 

τα παιδιά, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό, είχαν καλύτερες επιδόσεις 

σε φωνολογικές δραστηριότητες, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, που 

έλαβε χώρα µετά τη λήξη του προγράµµατος. Ωστόσο, άλλη έρευνα έδειξε ότι 

ύστερα από τρία χρόνια, τα παιδιά, τα οποία διδάχτηκαν φωνήµατα και 

γράµµατα σε διδακτικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν, σηµείωσαν 

καλύτερες επιδόσεις σε κριτήρια ανάγνωσης και γραφής από τα παιδιά, που 

διδάχτηκαν µόνο φωνήµατα (Manrique & Signorini, 1994, σελ. 429), ενώ 
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έρευνα των Castle, Riach & Nicholson (1994) έδειξε ότι το διδακτικό 

φωνολογικό πρόγραµµα, που πραγµατοποιήθηκε στην έρευνά τους και 

περιελάµβανε δραστηριότητες απάλειψης, αντικατάστασης και 

οµοιοκαταληξίας, παράλληλα µε τη χρήση γραµµάτων σε κάποιες 

δραστηριότητες, ενίσχυσε τα παιδιά στη σωστή αντιστοίχιση φωνηµάτων µε 

γραφήµατα (Castle, Riach & Nicholson, 1994, σελ. 353). Έρευνα των 

Manrique & Signorini (1994), οι οποίοι θέλησαν να εξετάσουν αν η 

φωνολογική επίγνωση σχετίζεται µε την ικανότητα γραφής χωρίς κανένα 

πρόγραµµα παρέµβασης, έδειξε ότι τα παιδιά, που ήταν πολύ ικανοί 

αναγνώστες είχαν καλύτερες επιδόσεις στη γραφή και την ανάγνωση ενώ οι 

λιγότερο ικανοί αναγνώστες µπορούσαν να γράψουν αρκετές λέξεις, τις 

οποίες, όµως, δεν µπορούσαν να διαβάσουν. Επίσης, τα παιδιά, τα οποία 

χειρίζονται πολύ ικανά τα φωνήµατα, έχουν καλύτερες επιδόσεις στη γραφή 

από ότι στην ανάγνωση (Manrique & Signorini, 1994, σελ. 433-437). 

   Παρατηρήθηκε, ακόµα, κατά τη διάρκεια του διδακτικού προγράµµατος, που 

πραγµατοποιήθηκε, ότι τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες, 

στις οποίες συµµετείχαν. Ύστερα, από τις τρεις πρώτες δραστηριότητες, τα 

παιδιά, ακόµα και τα πιο ντροπαλά, δε δίσταζαν να συµµετέχουν µε επιτυχία 

στο φωνολογικό πρόγραµµα. Έκπληξη προκάλεσε η αναφορά τους σε 

παραδείγµατα λέξεων πολυσύλλαβων αλλά και δύσκολων στη δοµή τους (για 

παράδειγµα, περιείχαν συµπλέγµατα), τις οποίες ήθελαν να συµπεριλάβουν, 

ιδιαίτερα στις δραστηριότητες συλλαβικής κατάτµησης, απάλειψης συλλαβής 

και φωνηµικής αναγνώρισης. Συχνότερα, όµως, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 

ανέφεραν στον ερευνητή κατά την είσοδό του στο νηπιαγωγείο και πριν την 

έναρξη της νέας δραστηριότητας, παραδείγµατα εφαρµογής λέξεων της 

προηγούµενης δραστηριότητας.  

   Aκόµα, οι διαφορές των επιδόσεων των δύο οµάδων (ελέγχου και 

πειραµατικής) στα µετά-τεστ είναι στατιστικά σηµαντικές στα κριτήρια 

αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος (ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης 

(ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ). Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν 

την 1η µας υπόθεση. Η πειραµατική οµάδα έχει καλύτερη επίδοση στα 

κριτήρια αυτά από την οµάδα ελέγχου, εφόσον τα παιδιά της πειραµατικής 

οµάδας έχουν συµµετάσχει µέσω του διδακτικού προγράµµατος σε ποικίλες 

φωνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες ενίσχυσαν τις φωνολογικές τους 
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δεξιότητες. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε έρευνες των Silva & Alves-Martins, 

2002 και  Foorman, Novy, Francis & Liberman, 1991, σύµφωνα µε τις οποίες 

τα παιδιά, που συµµετείχαν σε προγράµµατα για την ενύσχιση της 

φωνολογικής τους επίγνωσης είχαν µετά καλύτερα αποτελέσµατα στα 

κριτήρια αξιολόγησης των φωνολογικών τους δεξιοτήτων. 

   Αναφορικά τώρα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου, ονοµασία 

κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ), γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφή γραφήµατος 

λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ), γραφή λέξης (ΓΛΕΞ) και γραφή λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ), 

παρατηρήθηκε ότι και οι δύο οµάδες στις αρχικές µετρήσεις δε σηµείωσαν 

διαφορές στις επιδόσεις τους. Επίσης, στις δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές, 

όπου πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση των παιδιών της οµάδας ελέγχου, δεν 

σηµειώθηκαν διαφορές στην επίδοσή της. Η µη ύπαρξη διαφορών στην 

επίδοση, πιθανόν οφείλεται στην έλλειψη δραστηριοτήτων γραµµατισµού τόσο 

στο σπίτι, όπου οι δραστηριότητες θα ήταν περιορισµένες, όσο και στο 

νηπιαγωγείο, εφόσον είχε ζητηθεί τουλάχιστον από τις νηπιαγωγούς να µην 

εµπλέκουν τα παιδιά σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής.  

   Ωστόσο, η πειραµατική οµάδα παρουσίασε διαφορές στην επίδοσή της στα 

παραπάνω κριτήρια γραπτού λόγου από τη πρώτη στη δεύτερη χρονική 

στιγµή, εκτός από το κριτήριο γραφής λέξης (ΓΛΕΞ), όπου δεν σηµειώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές πριν και µετά το πρόγραµµα παρέµβασης. Η 

βελτίωση, που σηµείωσε η πειραµατική οµάδα, στα παραπάνω κριτήρια και 

ενώ είχε προηγηθεί το φωνολογικό πρόγραµµα παρέµβασης, επιβεβαιώνεται 

και από άλλες έρευνες, στις οποίες παρατηρήθηκε βελτίωση στη γραφή των 

παιδιών µετά την πραγµατοποίηση του φωνολογικού προγράµµατος (Silva & 

Alves-Martins, 2002, σελ. 479). Ακόµα, σε πειραµατική µελέτη, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά µε δυσλεξία, έδειξε ότι οι µεταφωνολογικές 

ικανότητες αποτελούν σηµαντικό δείκτη για την µετέπειτα εξέλιξη της γραφής 

και ανάγνωσης των παιδιών. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, τα οποία είχαν 

χαµηλές επιδόσεις στα προ-τεστ στα κριτήρια γραφής και στα φωνολογικά 

κριτήρια, εµφάνισαν καλύτερα αποτελέσµατα µετά το φωνολογικό πρόγραµµα 

παρέµβασης (Torneus, 1984, σελ. 1354-1357). Ωστόσο, η µη βελτίωση της 

πειραµατικής οµάδας, όπως και της ελέγχου, στο κριτήριο ΓΛΕΞ, οφείλεται 

ενδεχόµενα, στη δυσκολία γραφής των λέξεων, εφόσον τα παιδιά  ηλικίας 5 

ετών δεν µπορούν, ακόµα, να προβούν στην αντιστοιχία φωνήµατος-
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γραφήµατος και βρίσκονται στο συλλαβικό στάδιο γραφής, σύµφωνα µε το 

οποίο τα παιδιά για κάθε συλλαβή µιας λέξης, την αντιπροσωπεύουν µε ένα 

γράµµα (Τάφα, 2001, σελ. 67). Άλλωστε, κάποιες από τις λέξεις, που 

περιλαµβάνονταν στο κριτήριο αξιολόγησης γραπτού λόγου περιείχαν και 

συµφωνικά συµπλέγµατα, τα οποία είναι δύσκολα στη γραφή για τα παιδιά, 

ακόµα και για να αναγνωρίσουν προφορικά τους ήχους, που τα συνθέτουν 

(Stahl & Murray, 1994, σελ. 221-228, Bruck & Treiman, 1990, σελ. 174-175), 

ενώ σύνηθες λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να γράψουν τα παιδιά το 

ένα φώνηµα και να παραλείψουν το άλλο (Manrique & Signorini, 1994, σελ. 

433-437). Παρατηρήθηκε, όµως, από τα γραπτά των παιδιών ότι είχαν 

καλύτερα αποτελέσµατα στη γραφή λέξεων, των οποίων η µορφή τους είναι 

ΣΦΣΦ (Menn & Gammon, 1995, σελ. 344). 

   Επίσης, κατά τη γραφή των λέξεων και οι δύο οµάδες παρουσίασαν κοινά 

χαρακτηριστικά και στις πριν και τις µετά µετρήσεις τους. Αρκετά παιδιά 

επαναλάµβαναν τα ίδια γράµµατα για όλες τις λέξεις ή δηµιουργούσαν 

σχήµατα προκειµένου να αντιπροσωπεύσουν τις λέξεις. Για παράδειγµα, 

γνώριζαν τα γράµµατα «κ» και «γ» και τα χρησιµοποιούσαν εναλλάξ στις 

λέξεις, που τους ζήταγα να γράψουν. Ακόµα, συχνά παρατηρούνταν στα 

γραπτά τους ότι η γραφή τους ακολουθούσε διάφορες κατευθύνσεις. 

Χαρακτηριστικά, που αναφέρει η Marie Clay στις αρχές της (Hall, 1987, σελ. 

49). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι κάποια παιδιά χάραζαν οριζόντιες γραµµές 

για να γράψουν πάνω σ’ αυτές. Πολλά παιδιά κατά τη γραφή των λέξεων, 

ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν κάποιο αρχικό γράµµα από το όνοµα κάποιου 

συµµαθητή τους. Ακόµα και όταν τους ρώταγα για τα ονόµατα των γραµµάτων 

της αλφαβήτου έλεγαν ότι αυτό το γράµµα είναι το αρχικό γράµµα του 

ονόµατος ενός συµµαθητή τους (Θεοδωρακάκου, 2002, σελ. 143-144). Το 

εύρηµα αυτό οφείλεται στο περιβάλλοντα έντυπο λόγο του νηπιαγωγείου, 

όπου τα ονόµατα των νηπίων αναγράφονται σε φακέλους, ζωγραφιές και 

καρτελάκια, όπου τοποθετούνται στους πίνακες, σε βιβλία, που δανείζονται τα 

παιδιά, στις κρεµάστρες των ρούχων τους (Clay, 1991, σελ. 99). 

   Παρατηρείται ότι οι διαφορές των επιδόσεων των δύο οµάδων (ελέγχου και 

πειραµατικής) στα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου είναι στατιστικά 

σηµαντικές στα κριτήρια ονοµασίας κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ) και γραφή 

γραµµάτων (ΓΓΡ) (η 2η υπόθεση επαληθεύεται ως προς την υπεροχή της 
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πειραµατικής οµάδας συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου µόνο στα κριτήρια 

ονοµασίας κεφαλαίων γραµµάτων και γραφής γραµµάτων ). Η βελτίωση, που 

σηµείωσε η πειραµατική οµάδα, στα παραπάνω κριτήρια και ενώ είχε 

προηγηθεί το φωνολογικό πρόγραµµα παρέµβασης, επιβεβαιώνεται και από 

άλλες έρευνες, στις οποίες παρατηρήθηκε βελτίωση στη γραφή των παιδιών 

µετά την πραγµατοποίηση του φωνολογικού προγράµµατος (Silva & Alves-

Martins, 2002, σελ. 479, Foorman, Novy, Francis & Liberman, 1991, σελ. 466-

467).  

   Ωστόσο, στα κριτήρια γραφής γραφήµατος λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ), γραφής 

λέξεων (ΓΛΕΞ) και γραφής λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ), οι δύο οµάδες δε 

σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. Το 

παραπάνω εύρηµα συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα της έρευνας των Silva & 

Alves-Martins (2002) ότι η επίδοση της οµάδας ελέγχου, η οποία δεν είχε 

στατιστικά µεγάλες διαφορές από την πειραµατική, δείχνει ότι η φωνολογική 

επίγνωση αναπτύσσεται σταδιακά και αυθόρµητα, καθώς και ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο προφορικό και γραπτό λόγο (Silva & Alves-

Martins, 2002, σελ. 483). Θα µπορούσαµε να µελετήσουµε το εύρηµα αυτό 

πιο αναλυτικά ώστε να εξετάσουµε την άποψη ότι τα παιδιά, τα οποία 

συµµετέχουν σε ποικίλες φωνολογικές δραστηριότητες οδηγούνται 

ευκολότερα στην κατάκτηση της γραφής (Anthony & Logan, 2004, σελ. 52-

53), αν επαναλαµβάναµε µια αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης των 

παιδιών της πειραµατικής οµάδας στο τέλος της χρονιάς, ώστε να 

διαπιστώναµε την επίδραση του προγράµµατος µακροπρόθεσµα αλλά και 

αναφορικά µε το γρατπό λόγο. 

   Αναφορικά µε τις επιδόσεις των δύο φύλων της οµάδας ελέγχου στα 

φωνολογικά κριτήρια στα προ-τεστ και στα µετα-τεστ, δε σηµειώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στο κριτήριο φωνηµικής 

κατάτµησης (ΦΩΚ). Οι επιδόσεις των κοριτσιών παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών στο παραπάνω 

κριτήριο και στο προ-τεστ αλλά και στο µετά-τεστ, υπέρ των πρώτων (δεν 

επαληθεύτηκε η 4η υπόθεση). Αν και η έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια 

σηµειώνουν µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από τα αγόρια στην ταύτιση 

αρχικών συλλαβών (Παπούλια-Τζελέπη, 1997, σελ. 37-38), ωστόσο στην 

έρευνά µας δεν παρατηρήθηκε αυτή η διαφορά στην επίδοση των δύο φύλων. 
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Αντίθετα, παρουσιάστηκαν διαφορές µόνο στο κριτήριο φωνηµικής 

κατάτµησης (ΦΩΚ), οι οποίες µπορούν να οφείλονται στο ότι τα αγόρια ίσως 

να δυσκολεύτηκαν στο κριτήριο αυτό ή να µην ήταν τόσο προσεκτικοί κατά τη 

διεκπεραίωση του. Παρατηρήθηκε ότι κατά την αξιολόγηση αυτού του 

κριτηρίου αρκετά παιδιά ακολουθούσαν το συλλαβικό τρόπο χωρισµού της 

λέξης και δυσκολεύονταν να κατανοήσουν, συχνά και από τα δοκιµαστικά 

θέµατα τη φωνηµική κατάτµηση των λέξεων. Οι διαφορές των δύο φύλων στο 

συγκεκριµένο κριτήριο και στις δύο φάσεις αξιολόγησης, πιθανώς 

δικαιολογούνται, καθώς η υπεροχή των κοριτσιών στην ανάγνωση είναι καλά 

διαπιστωµένη αλλά και οι ρυθµοί ανάπτυξή τους γρηγορότεροι (Campell, 

2002, σελ. 43, Παπούλια-Τζελέπη, 1997, σελ. 38). Ωστόσο, τα αγόρια της 

οµάδας ελέγχου σηµείωσαν το ίδιο καλές επιδόσεις µε τα κορίτσια της ίδιας 

οµάδας στο κριτήριο απάλειψης συλλαβής (ΑΣ), το οποίο θεωρείται 

δυσκολότερο (Goswami & Bryant, 1997, σελ. 14) των προηγούµενων. 

Αντίθετα, τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας είχαν λιγότερο καλές επιδόσεις 

συγκριτικά µε εκείνες των κοριτσιών της ίδιας οµάδας.  

   Αναφορικά µε τις επιδόσεις των δύο φύλων της πειραµατικής οµάδας στα 

φωνολογικά κριτήρια στα προ-τεστ και στα µετα-τεστ, δε σηµειώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στο κριτήριο απάλειψης 

συλλαβής (ΑΣ). Οι επιδόσεις των κοριτσιών παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών στο παραπάνω 

κριτήριο και στο προ-τεστ αλλά και στο µετά-τεστ, υπέρ των πρώτων (η 3η 

υπόθεση επαληθεύτηκε µόνο ως προς την υπεροχή των κοριτσιών στο 

κριτήριο απάλειψης συλλαβής (ΑΣ) ). Οι διαφορές των δύο φύλων στις δύο 

φάσεις αξιολόγησης στο συγκεκριµένο κριτήριο, το οποίο θεωρείται 

δυσκολότερο συγκριτικά µε τα δύο προηγούµενά του (Goswami & Bryant, 

1997, σελ. 14) καθώς σηµαντικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας µνήµη, 

πιθανώς δικαιολογούνται, καθώς η υπεροχή των κοριτσιών στην ανάγνωση 

είναι καλά διαπιστωµένη αλλά και οι ρυθµοί ανάπτυξή τους γρηγορότεροι 

(Campell, 2002, σελ. 43, Παπούλια-Τζελέπη, 1997, σελ. 38). Η διαφορά, που 

παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου µεταξύ των δύο φύλων, στο κριτήριο 

φωνηµικής κατάτµησης δεν διαπιστώθηκε στα δύο φύλα της πειραµατικής 

οµάδας εφόσον τα αγόρια είχαν συµµετάσχει σε ένα φωνολογικό πρόγραµµα 

ποικίλων δραστηριοτήτων, το οποίο ενίσχυε τη φωνολογική τους επίγνωση. 
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   Οι επιδόσεις των δύο φύλων της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια αξιολόγησης 

γραπτού λόγου στα προ-τεστ και στα µετα-τεστ, δε σηµείωσαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στο κριτήριο γραφής γραφήµατος λέξεων 

(ΓΓΡΑΦΛ) του προ-τεστ και στο κριτήριο γραφής λέξης (ΓΛΕΞ) του προ-τεστ. 

Οι επιδόσεις των κοριτσιών παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών στα παραπάνω κριτήρια των προ-τεστ 

υπέρ των πρώτων. Το εύρηµα αυτό επαληθεύει µερικώς την 4η υπόθεση 

αναφορικά µε την επίδοση των κοριτσιών υπέρ των αγοριών στα κριτήρια 

γραπτού λόγου. Πιθανότατα, αυτή η διαφορά στην επίδοση στα αρχικά τεστ 

να οφείλεται στην έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης των αγοριών κατά την 

διαδικασία του τεστ. Παρατηρήθηκε άλλωστε ότι τα αγόρια ήταν πιο αρνητικά 

κατά τη γραφή των λέξεων και πολλά ήθελαν να ολοκληρώσουν βιαστικά το 

κριτήριο αυτό, εφόσον απαιτούσε συγκέντρωση, καθώς και περισσότερο 

χρόνο. 

    Από την άλλη, οι επιδόσεις των δύο φύλων της πειραµατικής οµάδας στα 

κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου στα προ-τεστ και στα µετα-τεστ, δε 

σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν 

ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια έχουν τις ίδιες γνώσεις γραµµάτων. Το 

φύλο, δηλαδή, δεν σχετίζεται µε την δεξιότητα γραφής. Αν και έρευνες 

(Campell, 2002, σελ. 43-45, Στελλάκης, 2002, σελ. 187-188) υποστηρίζουν ότι 

τα κορίτσια  κατακτούν, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, ευκολότερα τις 

δεξιότητες γραµµατισµού συγκριτικά µε τα αγόρια, η έρευνά µας δεν 

επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν επαληθεύουν την  

3η υπόθεση.  

   Αναφορικά µε την γραφή ονόµατος των παιδιών παρατηρήθηκε ότι οι 

υποοµάδες των 1-6 γραµµάτων αλλά και των 7-12 γραµµάτων τόσο της 

οµάδας ελέγχου όσο και της πειραµατικής σηµείωσαν βελτίωση από την 

πρώτη στη δεύτερη χρονική στιγµή της αξιολόγησης. Η βελτίωση αυτή 

οφείλεται στη συνεχή γραφή των ονοµάτων των παιδιών σε ζωγραφιές και 

κατασκευές τους ώστε να αναγνωρίζουν τα δηµιουργήµατά τους. Επιπλέον, 

το όνοµά τους είναι η πρώτη λέξη, που συναντάνε συνέχεια τόσο στο χώρο 

του νηπιαγωγείου αλλά και στο σπίτι (Treiman & Broderick, 1998, σελ.112-

114), αλλά και η πρώτη λέξη, που προκαλεί ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά να τη 

γράφουν ξανά και ξανά (Στελλάκης, 2002, σελ.187). 
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   Ωστόσο, η υποοµάδα των 1-6 γραµµάτων της πειραµατικής οµάδας και της 

οµάδας ελέγχου είχε µεγαλύτερη βελτίωση από την υποοµάδα 7-12 

γραµµάτων των αντίστοιχων οµάδων. Αυτό δείχνει ότι η πρώτη υποοµάδα 

έγραψε περισσότερα γράµµατα τη δεύτερη χρονική στιγµή συγκριτικά µε τη 

δεύτερη υποοµάδα. Η βελτίωση, που σηµείωσε η πρώτη οµάδα οφείλεται 

πιθανόν στο γεγονός ότι τα παιδιά της υποοµάδας 1-6 γραµµάτων είχαν 

λιγότερα γράµµατα να µάθουν επιπλέον προκειµένου να ολοκληρώσουν τη 

γραφή των ονοµάτων τους. Αντίθετα, τα παιδιά της υποοµάδας 7-12 

γραµµάτων σηµείωσαν µικρότερη βελτίωση από την πρώτη στη δεύτερη 

χρονική στιγµή, που αξιολογήθηκαν, λόγω ενδεχοµένως των περισσότερων 

γραµµάτων, που περιελάµβαναν τα ονόµατά τους και συνεπώς, της 

δυσκολίας εκµάθησής τους. 

   Αναφορικά µε το κριτήριο ανάγνωσης λέξεων, επειδή τα παιδιά δεν 

µπόρεσαν να σηµειώσουν κάποιες επιδόσεις, δεν προβήκαµε σε ανάλυση. 

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τους Bryant & 

Bradley (1980) ότι τα παιδιά ενώ γράφουν κάποιες λέξεις, ωστόσο δε 

µπορούν να τις διαβάσουν. Με το πέρασµα, όµως του χρόνου τα παιδιά 

αρχίζουν να διαβάζουν µε βάση φωνολογικά και οπτικά στοιχεία (Bryant & 

Bradley, 1980, σελ. 368-369). Στην έρευνά µας, µόνο τρία παιδιά µπόρεσαν 

να διαβάσουν τις λέξεις δείχνοντας ότι βρίσκονται στο στάδιο της συλλαβικής 

γραφής και αρχίζουν σταδιακά να κατακτoύν την επινοηµένη γραφή ενώ τα 

υπόλοιπα είτε αρνούνταν να διαβάσουν ότι είχαν γράψει είτε έδειχναν τυχαία 

σηµεία του φύλλου γραφής των λέξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
6.1. Συµπεράσµατα 
   Τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας, που προέκυψαν από τα ευρήµατά µας, 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Οι δύο οµάδες δεν παρουσίασαν διαφορές ως προς την αξιολόγηση 

του δείκτη νοηµοσύνης. 

2. Οι επιδόσεις των δύο οµάδων στα φωνολογικά κριτήρια και στα 

κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου κατά την προπειραµατική φάση 

δεν σηµείωσαν διαφορές. 

3. Οι επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης, αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος 

(ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ), 

δε σηµείωσαν διαφορές στις δύο διαδοχικές χρονικές στιγµές. 

4. Οι επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

φωνολογικής επίγνωσης, αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος 

(ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ), 

σηµείωσαν βελτίωση από την πρώτη στη δεύτερη χρονική στιγµή, που 

αξιολογήθηκαν. 

5. Η πειραµατική οµάδα σηµείωσε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου στα κριτήρια αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος 

(ΑΚΑΦ), φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ) και απάλειψης συλλαβής (ΑΣ) 

κατά την µεταπειραµατική φάση.  

6. Οι επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου, ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων 

(ΟΚΓ), γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφή γραφήµατος λέξεων 

(ΓΓΡΑΦΛ), γραφή λέξης (ΓΛΕΞ) και γραφή λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ) 

δεν σηµείωσαν διαφορές µεταξύ των δύο χρονικών στιγµών, που 

αξιολογήθηκαν. 

7. Η πειραµατική οµάδα παρουσίασε βελτίωση στην επίδοσή της στα 

κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου, ονοµασία κεφαλαίων 

γραµµάτων (ΟΚΓ), γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ), γραφή γραφήµατος 

λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ) και γραφή λέξεων συνολικά (ΓΛΣΥΝ) από τη πρώτη 
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στη δεύτερη χρονική στιγµή, εκτός από το κριτήριο γραφής λέξης 

(ΓΛΕΞ), όπου η επίδοσή της δεν παρουσίασε διαφορές. 

8. Η πειραµατική οµάδα σηµείωσε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου στα κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου, ονοµασία 

κεφαλαίων γραµµάτων (ΟΚΓ) και γραφή γραµµάτων (ΓΓΡ) στην 

µεταπειραµατική φάση ενώ στα κριτήρια γραφής γραφήµατος λέξεων 

(ΓΓΡΑΦΛ), γραφής λέξης (ΓΛΕΞ) και γραφής λέξεων συνολικά 

(ΓΛΣΥΝ) δεν σηµείωσαν διαφορές. 

9. Οι επιδόσεις των δύο φύλων της οµάδας ελέγχου στα φωνολογικά 

κριτήρια δε σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο 

στο κριτήριο φωνηµικής κατάτµησης (ΦΩΚ), όπου οι επιδόσεις των 

κοριτσιών ήταν καλύτερες συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών. 

10. Οι επιδόσεις των δύο φύλων της πειραµατικής οµάδας στα 

φωνολογικά κριτήρια στα προ-τεστ και στα µετά-τεστ δε σηµείωσαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στο κριτήριο φωνηµικής 

κατάτµησης (ΦΩΚ), όπου οι επιδόσεις των κοριτσιών ήταν καλύτερες 

συγκριτικά µε εκείνες των αγοριών. 

11. Οι επιδόσεις των δύο φύλων της οµάδας ελέγχου στα κριτήρια 

αξιολόγησης γραπτού λόγου στα προ-τεστ και στα µετα-τεστ, δε 

σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο στο κριτήριο 

γραφής γραφήµατος λέξεων (ΓΓΡΑΦΛ) του προ-τεστ και στο κριτήριο 

γραφής λέξης (ΓΛΕΞ) του προ-τεστ, όπου οι επιδόσεις των κοριτσιών 

ήταν καλύτερες των αγοριών. 

12. Οι επιδόσεις των δύο φύλων της πειραµατικής οµάδας στα κριτήρια 

αξιολόγησης γραπτού λόγου στα προ-τεστ και στα µετά-τεστ, δε 

σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

13. Η επίδοση της υποοµάδας 1-6 γραµµάτων της οµάδας ελέγχου στο 

κριτήριο γραφής ονόµατος παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στις δύο χρονικές στιγµές. Επιπλέον, η επίδοση της υποοµάδας 1-6 

γραµµάτων της πειραµατικής οµάδας σηµείωσε µεγαλύτερη στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στο ίδιο κριτήριο µεταξύ των δύο χρονικών 

στιγµών.  
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14.  Η επίδοση της υποοµάδας 7-12 γραµµάτων των οµάδων ελέγχου και 

πειραµατικής στο κριτήριο γραφής ονόµατος παρουσίασε στατιστικά 

πολύ σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο χρονικών στιγµών. 

 

 

6.1.2 Περιορισµοί της έρευνας 
 
   Η έρευνά µας έχει κάποιους περιορισµούς, καθώς δε µπορούµε να 

γενικεύσουµε τα αποτελέσµατά µας, αφού το δείγµα µας είναι 

περιορισµένο. Ακόµα, η απουσία στάθµισης του τεστ αξιολόγησης 

γραπτού λόγου οδηγεί στην έλλειψη εγκυρότητας και αξιοπιστίας των 

αποτελεσµάτων µας. Επίσης, για να δούµε µακροπρόθεσµα τα 

αποτελέσµατα του διδακτικού προγράµµατος, που πραγµατοποιήσαµε, 

έπρεπε να εξετάσουµε τα παιδιά και προς το τέλος του σχολικού έτους. 

Επιπλέον, δεν εξετάστηκε η µνηµονική ικανότητα των παιδιών. 

Ολοκληρώνοντας, χρειάζεται να αναφέρουµε την έλλειψη εξέτασης της 

επίδρασης του κοινωνικο-οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου των 

γονέων των παιδιών στην ανάδυση του γραµµατισµού. 

 

 

6.2 Παιδαγωγικές προτάσεις 
 
Τα ευρήµατά µας έχουν παιδαγωγικές προεκτάσεις, καθώς: 

1. Τα παιδιά, τα οποία είναι δίγλωσσα ή έχουν ως δεύτερη γλώσσα την 

ελληνική, αντιµετωπίζουν προβλήµατα φωνολογικής φύσεως. Η 

οργάνωση, όµως, κατάλληλων φωνολογικών δραστηριοτήτων αλλά και 

δραστηριοτήτων ανάγνωσης και γραφής, µπορεί να τα βοηθήσει στην 

αντιµετώπιση των δυσκολιών, που συναντούν αναφορικά µε τη 

γλώσσα. 

2. Οι παιδαγωγοί µπορούν να ενηµερωθούν κατάλληλα για την οργάνωση 

φωνολογικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη της φωνολογικής 

επίγνωσης των παιδιών. Για παράδειγµα, γίνεται γνωστό ότι η 

διδασκαλία ξεκινάει από δραστηριότητες σχετικά µε συλλαβές και 

αργότερα µε φωνήµατα, να περιλαµβάνει ανάλυση, σύνθεση 
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συλλαβών και φωνηµάτων µε σταδιακό βαθµό δυσκολίας, να εστιάζει 

σε επίγνωση φωνηµάτων στην αρχή και αργότερα στο τέλος της λέξης, 

να κάνει χρήση τονισµένων φωνολογικών µερών, να καλλιεργεί κατά 

σειρά τη διάκριση, αποµόνωση και απάλειψη φωνολογικών µερών και 

να επιµένει στη σύνθεση και ανάλυση των φωνηµάτων. 

3. Οι παιδαγωγοί χρειάζεται να προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών να 

εµπλέκονται σε δραστηριότητες γραµµατισµού, οργανώνοντας όσο 

γίνεται πιο πρωτότυπες δραστηριότητες, που εστιάζουν στα 

ενδιαφέροντά τους αλλά και στις ικανότητές τους, έτσι ώστε τα παιδιά 

να εξοικειώνονται µε το γραπτό λόγο. 

4. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα του νηπιαγωγείου µπορεί να ακολουθήσει 

νέες κατευθύνσεις αναθεωρώντας τους στόχους των διδασκαλιών 

ενισχύοντας τες µε δραστηριότητες ανάδυσης της ανάγνωσης και της 

γραφής, ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει έγκαιρα µαθησιακές 

δυσκολίες και να µπορέσει το παιδί να µεταβεί οµαλά στο δηµοτικό 

σχολείο. 

5. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µπορεί να ενηµερώνει και να καθοδηγεί 

τους παιδαγωγούς παρέχοντας και έντυπο υλικό και επιµορφωτικά 

σεµινάρια σχετικά µε τα νέα ερευνητικά δεδοµένα αναφορικά µε θέµατα 

ανάγνωσης και γραφής, όπως για παράδειγµα πώς θα οργανώσουν 

δραστηριότητες γραµµατισµού, πώς θα επιδιώκουν τη συµµετοχή των 

παιδιών σε εκείνες, πώς θα αξιολογούν τις επιδόσεις τους. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Νο….. 
 

Ονοµατεπώνυµο παιδιού: ……………………………….. 

Ηµεροµηνία γέννησης:……………………………………. 

Ηµεροµηνία εξέτασης:……………………………………… 

Νηπιαγωγείο:………………………………………………… 

 

 

Συγκριτικός πίνακας επίδοσης 
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                     ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

         

           ΒΑΘΜΟΣ 

1 Αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος  

2 Φωνηµική κατάτµηση  

3 Απάλειψη συλλαβής  

4 ∆Ν  

5 Ονοµασία κεφαλαίων γραµµάτων  

6 Γραφή γραµµάτων  

7 Γραφή γραφήµατος λέξεων  

8 Γραφή λέξης  

9 Γραφή λέξεων συνολικά  
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α Γράµµατα Ήχος/όνοµα Βαθµός 

1 Α   

2 Κ   

3 Ο   

4 Λ   

5 Σ   

6 Ε   

7 Χ   

8 Β   

9 Γ   

10 Π   

11 Ψ   

12 Η   

13 Ξ   

14 Ρ   

15 ∆   

16 Ζ   

17 Θ   

18 Μ   

19 Ι   

20 Ν   

21 Ω   

22 Φ   

23 Τ   

24 Υ   

                            Σύνολο   

 
 



 3

ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
Α/Α Γράµµατα Βαθµός 
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ΓΡΑΦΗ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Α/Α Λέξεις  Βαθµός 

γραφήµατος 

Βαθµός λέξης Συνολικός βαθµός 

1 Καφές     

2 Γάλα     

3 Χάρακας    

4 Κιµάς    

5 Γίδα    

6 Χυµός    

7 Κρασί    

8 Γράµµα    

9 Χρήµατα     

    Σύνολο                                   
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΛΕΞΕΩΝ 
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5 Γίδα  
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7 Κρασί  

8 Γράµµα  

9 Χρήµατα   
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΛΕΞΕΩΝ 

 

 

Α/Α Λέξεις  Στάδιο  

1 Καφές  

2 Γάλα  

3 Χάρακας  

4 Κιµάς  

5 Γίδα  

6 Χυµός  

7 Κρασί  

8 Γράµµα  

9 Χρήµατα   

 



Πρόγραµµα παρέµβασης 
Οργάνωση, µεθόδευση και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

 

 

Πρώτη δραστηριότητα: 

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις 

αρχικές συλλαβές των λέξεων και να τις ταυτίζουν µε όµοιες άλλων λέξεων 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης, όπου έχω ήδη 

τοποθετήσει στο κέντρο του κύκλου το υλικό για την δραστηριότητα 

συλλαβικής αναγνώρισης. Έχω σχεδιάσει µία µεγάλη λίµνη από γαλάζιο 

γκοφρέ χαρτί, µέσα στην οποία έχω τοποθετήσει σχεδιασµένα από κάνσον, 

21 ψαράκια σε γκρι χρώµα. Σε κάθε ψαράκι υπάρχει κολληµένη µία εικόνα 

έγχρωµη. Σε καθεµιά απεικονίζεται: ένα παντελόνι, ένα παπούτσι, ένας 

παπαγάλος, µία πάπια, ένα βάζο, ένας βάτραχος, ένας βασιλιάς, ένα µάτι, µία 

µαργαρίτα, ένα µανταλάκι, ένας µάγειρας, ένας λαγός, ένα λάχανο, µία λάµπα, 

ένα δάχτυλο, ένα δάσος, ένα δάχτυλο, ένας φακός, ένας φάκελος, ένα φανάρι, 

ένα φαράσι. 

   Στη συνέχεια, ως αφόρµηση αναφέρω στα νήπια ότι:΄΄ Ένας γέρος ψαράς 

θέλει να τον βοηθήσουµε να βρει τα ψαράκια, τα οποία µοιάζουν µεταξύ τους. 

Ας βρούµε, λοιπόν, τα ψαράκια, που το όνοµα της εικόνας τους ξεκινάει από 

/va/΄΄. Η δραστηριότητα συνεχίζεται ζητώντας από τα νήπια να βρουν τα 

ψαράκια εκείνα, που απεικονίζουν τα ονόµατα των εικόνων, που ξεκινούν µε 

τις φωνούλες /la/, /ma/, /δα/, /fa/, /pa/. Αν τα νήπια δυσκολεύονται στην αρχή, 

τότε επιλέγω πρώτα εγώ ένα ψαράκι. Ύστερα, καλώ ένα νήπιο κάθε φορά να 

επιλέξει ένα ψαράκι, του οποίου το όνοµα της εικόνας του ξεκινάει από τη 

συλλαβή, που εκφωνώ. Κάθε παιδί κρατάει το ψαράκι, που ψάρεψε. Η ίδια 

διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε φωνούλα/συλλαβή, την οποία εγώ 

ονοµάζω. 

   Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, παρουσιάζω στα νήπια έναν πίνακα 

µονής εισόδου  στον οποίο έχω κολλήσει 6 ψαράκια διαφορετικών χρωµάτων 

σε οριζόντια σειρά. Ξεκινάω λέγοντας στα παιδιά ότι το πρώτο ψαράκι 

ονοµάζεται “Παρδαλούλης” και µοιάζει µε κάποια από τα ψαράκια, τα οποία 

κρατάτε. Και τα ρωτάω:”Πώς πιστεύετε ότι µοιάζουν; Το όνοµα του 



Παρδαλούλη αρχίζει µε τη φωνούλα “πα”. Ποιο άλλο ψαράκι, από αυτά που 

κρατάτε, αρχίζει µε τη φωνούλα ”πα”; Κοιτάξτε τις εικόνες, που είναι πάνω στα 

ψαράκια για να σας βοηθήσουν”. Στη συνέχεια, κάθε νήπιο, το οποίο πιστεύει 

ότι το ψαράκι του µοιάζει µε αυτό του πίνακα, που έχω ήδη ονοµάσει, 

σηκώνεται και το κολλάει κάτω από αυτό του πίνακα. Αν κάποιο παιδί κάνει 

λάθος, το βοηθάω κάνοντας ερωτήσεις, οι οποίες θα το οδηγήσουν στη 

σωστή απάντηση. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλα τα ψαράκια 

(Φαφλατούλης, Βαλαντούλης, Μακαρούλης, Λαµπιρούλης, ∆αµιρούλης), τα 

οποία έχω κολλήσει στον πίνακα.  

 

 

∆εύτερη δραστηριότητα:  

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις 

τελικές συλλαβές των λέξεων 

 

   Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων εµπλουτίζω το χώρο µε 

αντικείµενα, τα οποία θα χρησιµοποιήσουν τα νήπια στη δραστηριότητα 

αναγνώρισης τελικής συλλαβής, που έπεται. Τα αντικείµενα, τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: µπάλα, γάλα, κορδέλα, καραµέλα, 

καρότο, µπισκότο, κουφέτο, καπέλο, πινέλο, µήλο, φύλλο, αµύγδαλο, 

λουλούδι, αχλάδι, κλειδί, ψαλίδι, δαχτυλίδι, πορτοφόλι, µαλλί, βραχιόλι.  

   Στη συνέχεια, συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης. Εξηγώ στα 

νήπια ότι έχω αφήσει σε διάφορα µέρη της αίθουσα κάποια αντικείµενά µου 

αλλά δε θυµάµαι πού ακριβώς βρίσκονται και θέλω να µε βοηθήσουν να τα 

βρω. Ζητάω από τα παιδιά να κινούνται στο χώρο της αίθουσας ψάχνοντας 

για αντικείµενα, τα οποία τελειώνουν σε µια συγκεκριµένη κάθε φορά 

φωνούλα/συλλαβή (/la/, /to/, /lo/, /δι/, /li/), που θα τους ορίζω. Όταν, λοιπόν, 

ακούν να παίζει µουσική, θα κινούνται στο χώρο ψάχνοντας τα αντικείµενα. 

Όταν η µουσική σταµατάει, θα µου φέρνει και θα µου δείχνει το παιδί, που θα 

καλώ, ένα αντικείµενο, το οποίο τελειώνει µε τη συγκεκριµένη ”φωνούλα” και 

ύστερα θα το κρατάει µέχρι την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Αφού 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της 

συζήτησης, όπου έχω τοποθετήσει 5 στεφάνια διαφορετικών χρωµάτων. 

Εξηγώ στα νήπια ότι σε κάθε ένα από αυτά τα στεφάνια, θα τοποθετήσουµε 



τα αντικείµενα, τα οποία κρατούν. ∆είχνω ένα µπλε στεφάνι και τους προτείνω 

να τοποθετήσουµε µέσα σε αυτό όλα τα αντικείµενα, των οποίων το όνοµά 

τους τελειώνει µε τη “φωνούλα” /la/. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις 

υπόλοιπες συλλαβές. Αφού τοποθετηθούν όλα τα αντικείµενα σε στεφάνια, 

ρωτάω τα νήπια να µου αναφέρουν τις τελικές συλλαβές των αντικειµένων του 

κάθε στεφανιού, που τους δείχνω. 

 

 

Τρίτη δραστηριότητα:  

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να προβούν σε συλλαβική 

κατάτµηση των λέξεων 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης για τη δραστηριότητα 

συλλαβικής κατάτµησης των λέξεων. Τους εξηγώ ότι θα παίξουµε ένα παιχνίδι 

µε τις φωνούλες των λέξεων. Αναφέρω, αρχικά, την λέξη «θέλω» και στη 

συνέχεια, την λέω πολύ αργά για να ακουστεί κάθε «φωνούλα» χωριστά 

χτυπώντας ένα παλαµάκι για κάθε συλλαβή. Έπειτα, ζητάω από τα παιδιά να 

επαναλάβουν µαζί µου το χωρισµό της συγκεκριµένης λέξης. Κατόπιν, 

χρησιµοποιώ άλλα τρία παραδείγµατα λέξεων, όπως «σηµάδι», «όνοµα» 

πραγµατοποιώντας τη δραστηριότητα µαζί µε τα νήπια.  

   Στη συνέχεια, τους αναφέρω ότι θα συνεχίσουµε το παιχνίδι των λέξεων 

προσποιούµενοι, όµως, ότι είµαστε “ροµπότ”. Θα µιλάµε και θα κάνουµε 

κινήσεις, όπως τα “ροµπότ”. Τους αναφέρω λέξεις, όπως φωτιά, µητέρα, 

χειµώνας, δάσος, κύµατα, άνεµος, τέλος, γάµος, πίνακας, ντουλάπι και ζητάω 

να τις χωρίσουν χωρίς τη δική µου συµµετοχή. Κάθε φορά, που µου 

αναφέρουν µία φωνούλα, θα πιάνουν και ένα διαφορετικό µέρος του σώµατός 

τους. Σηκώνω όλα τα νήπια όρθια και ένα νήπιο κάθε φορά προβαίνει στο 

χωρισµό της λέξης ενώ τα υπόλοιπα µιµούνται τις κινήσεις του και 

επαναλαµβάνουν το χωρισµό. Η δραστηριότητα αυτή επαναλαµβάνεται για τις 

πέντε πρώτες λέξεις. Στη συνέχεια, ρωτάω τα ίδια τα παιδιά να µου πουν 

λέξεις, τις οποίες θέλουν να χωρίσουµε σε συλλαβές. Έπειτα, τους 

παρουσιάζω ξυλάκια και πραγµατοποιώ τη δραστηριότητα µε άλλο τρόπο. 

Τους αναφέρω τη λέξη «ζάχαρη» και καθώς εκφωνώ µια-µια την κάθε 

συλλαβή της λέξης ακουµπάω στο πάτωµα και ένα ξυλάκι. Εξηγώ στα νήπια 



ότι θέλω να προβούν στο χωρισµό των λέξεων, που θα τους αναφέρω, 

χρησιµοποιώντας τα ξυλάκια. Κάθε ξυλάκι, το οποίο αφήνουν στο πάτωµα, θα 

αντιστοιχεί σε µια συλλαβή. Οι λέξεις, οι οποίες εκφωνώ, είναι οι επόµενες 

πέντε από εκείνες, που ανέφερα πρωτύτερα. Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνω, 

µόνο όταν κριθεί απαραίτητο, ώστε να προβούν στο σωστό χωρισµό κάθε 

λέξης. Η δραστηριότητα συνεχίζεται µε λέξεις, που αναφέρουν τα ίδια τα 

νήπια. 

 

 

Τέταρτη δραστηριότητα: 

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να απαλείφουν και να 

χειρίζονται τις αρχικές συλλαβές των λέξεων ονοµάζοντας τις λέξεις, οι οποίες 

σχηµατίζονται 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης για τη δραστηριότητα 

απάλειψης συλλαβής. Τους παρουσιάζω µία κούκλα κουκλοθέατρου, τον 

«Φαγανούλη». Εξηγώ στα νήπια ότι ο Φαγανούλης «τρώει» τη πρώτη 

φωνούλα από την κάθε λέξη, που του λέω. Ωστόσο, προκύπτει µία νέα 

λεξούλα. Στη συνέχεια, υποδύοµαι ότι αναπτύσσω µε τον Φαγανούλη ένα 

διάλογο ως παράδειγµα για να κατανοήσουν τα νήπια τη δραστηριότητα. 

Αρχικά, αναφέρω τη λεξούλα «χαµηλά» στον Φαγανούλη και εκείνος µου 

απαντάει «µήλα». Εξηγώ στα νήπια ότι ο Φαγανούλης παρέλειψε τη φωνούλα 

«χα» και έτσι προέκυψε η νέα λέξη, µήλα. Τα παραδείγµατα συνεχίζονται µε 

τις λέξεις ρωτώ (-το), λάχανο (-χάνω). 

   Έπειτα, ζητάω από τα νήπια, κάθε φορά, που θα τους λέω µία λέξη να την 

επαναλαµβάνουν χωρίς να µου λένε την πρώτη φωνούλα, όπως έκανε 

πρωτύτερα ο Φαγανούλης. Οι λέξεις, που τους αναφέρω είναι οι εξής: ταξίδι, 

τιµόνι, προχτές, κοµµάτι, πατέρας, πέλαγος, µετάξι, βρέφος, σταφύλι, πάµε. 

 

 

Πέµπτη δραστηριότητα:  

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα 

αρχικά φωνήµατα των λέξεων 

 



   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης για τα δραστηριότητα της 

φωνηµικής αναγνώρισης. Ξεκινάω διηγώντας τους µια ιστορία. Τους µιλάω 

για τη «Χώρα των Ήχων», όπου οι άνθρωποι, που ζουν εκεί ακούν διάφορους 

ήχους νωρίς το πρωί. Οι ήχοι, όµως αυτοί, ακούγοντάς τους πιο προσεχτικά 

καταλαβαίνει κανείς ότι αποτελούν λέξεις. Οι άνθρωποι στη χώρα αυτή όταν 

το πρωί ακούν λέξεις, που ξεκινούν µε κάποιο συγκεκριµένο ήχο, κάνουν 

κάποιες γυµναστικές ασκήσεις. Προτείνω, λοιπόν, στα παιδιά να κάνουν το 

ίδιο. Αναφέρω ότι κάθε φορά, που θα ακούνε λέξεις, που ξεκινούν από τον 

ήχο /a/, θα κάνουν µικρά πηδηµατάκια ενώ όταν δεν ακούν λέξεις από /a/, θα 

σταµατούν. Στη συνέχεια, αναφέρω ότι για τις λέξεις, που θα ακούν και οι 

οποίες θα ξεκινούν από /e/, θα τεντώνουν ψηλά τα χεράκια τους. Η ίδια 

διαδικασία συνεχίζεται και για λέξεις, που ξεκινούν από τα φωνήµατα /s/, 

όπου θα κάνουν πηδηµατάκια στο ένα πόδι, όταν ακούν λέξεις από /n/, θα 

κάθονται κάτω µε τα πόδια τεντωµένα και τα χέρια πάνω στο κεφάλι, όταν 

ακούν λέξεις, οι οποίες αρχίζουν από /l/, θα κάθονται στα γόνατα µε τα χέρια 

πίσω στο κεφάλι και τέλος, όταν ακούν λέξεις, οι οποίες ξεκινούν από /r/, θα 

περπατούν στα τέσσερα.  

 

 

Έκτη δραστηριότητα: 

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να αποµονώνουν και να 

χειρίζονται τα αρχικά φωνήµατα των λέξεων 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης για τη δραστηριότητα 

φωνηµικής αποµόνωσης. Τους δείχνω διάφορες εικόνες, τις οποίες τις 

παρουσιάζω διαδοχικά. Αρχικά, παρουσιάζω µια εικόνα στην οποία 

απεικονίζεται ένα άλογο. Ρωτώ τα νήπια τι παρατηρούν σε αυτή την εικόνα. 

Αφού απαντήσουν, επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι ένα άλογο. Στη συνέχεια τα 

ρωτώ µε ποιο ήχο αρχίζει η λέξη “άλογο”. Αν δυσκολεύονται να απαντήσουν, 

τότε τους λέω µε τον ήχο /a/, τον οποίο ζητώ να επαναλάβουν µαζί µου. 

Έπειτα, τα ρωτώ να µου πουν άλλες λεξούλες, που ξεκινούν µε αυτόν τον 

ήχο. Στη συνέχεια, δείχνω µια άλλη εικόνα, αφού έχω αποµακρύνει την 

πρώτη, η οποία απεικονίζει µία “ζώνη”. Τα ρωτώ πάλι να µου πουν τι είναι 

αυτό, που βλέπουν στην εικόνα και µε ποιον ήχο αρχίζει η λέξη, που µου 



ανέφεραν. Αν δυσκολεύονται, δίνω τη σωστή απάντηση και ζητώ να 

επαναλάβουν τον ήχο µαζί µου. Και πάλι ζητώ να µου βρουν λεξούλες, µε τον 

ήχο αυτό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε τις υπόλοιπες εικόνες, οι 

οποίες απεικονίζουν ένα ελικόπτερο, ένα δέντρο, ένα µανιτάρι, έναν ήλιο, µια 

τσάντα, ένα σαλιγκάρι, µια χελώνα, ένα γάντι, µια µπάλα. 

 

 

Έβδοµη δραστηριότητα:  

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να αποµονώνουν τα 

αρχικά φωνήµατα των λέξεων 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης και τους αναφέρω ότι θα 

παίξουµε ένα παιχνίδι µε τις λέξεις. Εξηγώ ότι θα τους λέω λεξούλες όπου θα 

πρέπει να µου βρουν τον ήχο µε τον οποίο αρχίζει η κάθε λέξη. Κάθε παιδί, 

που θα µου βρίσκει τον ήχο, θα σηκώνεται και θα σπάει ένα µπαλόνι, που θα 

του δίνω. Ακόµα, όποιο παιδί µου λέει και µία άλλη λέξη, που αρχίζει µε τον 

ίδιο ήχο, θα σπάει και εκείνο ένα µπαλόνι. Αρχικά, τους λέω τη λεξούλα 

“τζάµι” και τα ρωτώ να µου πουν µε ποιο ήχο ξεκινάει. Αν δυσκολεύονται να 

απαντήσουν, λέω ότι ξεκινάει µε τον ήχο /j/ και σπάω ένα µπαλόνι. Επίσης, 

τους λέω και άλλη µία λέξη, που αρχίζει µε το ίδιο φώνηµα, όπως τζάκι και 

σπάω πάλι ένα µπαλόνι. Συνεχίζω µε την λέξη “θάλασσα”. Αν και πάλι 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το φώνηµα /th/, τα βοηθάω. Η 

δραστηριότητα συνεχίζεται µε τις λέξεις: νερό, χαρά, τυρί, σύννεφο, πουλί, 

ντέφι, καλάθι, τσάι, βαρέλι, φακές, οµπρέλα, µακαρόνια, δράκος, γραµµές , 

µπαίνω. 

 

 

Όγδοη δραστηριότητα:  

Στόχος της δραστηριότητας: να µπορούν τα παιδιά να προβούν σε κατάτµηση 

των φωνηµάτων των λέξεων 

 

   Συγκεντρώνω τα νήπια στη γωνιά της συζήτησης και τους λέω µια ιστορία (ο 

Αλή Μπαµπά και οι σαράντα κλέφτες) συνοπτικά, η οποία όµως τους είναι 

ήδη γνωστή από προηγούµενη διδασκαλία. Η ιστορία αναφέρεται στον Αλή 



Μπαµπά και τους σαράντα κλέφτες. Ανακοινώνω στα παιδιά ότι η µαγική 

φράση ΄΄Σουσάµι άνοιξε΄΄ έχει χάσει την αξία της και ο Αλή Μπαµπάς 

αναγκάζεται κάθε φορά να χρησιµοποιεί µια διαφορετική µαγική λέξη, που του 

την ανακοινώνει µε ιδιόµορφο τρόπο ένα τζίνι. Πιο συγκεκριµένα, το τζίνι, που 

κάθε φορά θα είναι ένα παιδί, θα πρέπει να λέει τη λέξη, που του εκφωνεί η 

νηπιαγωγός, η οποία υποδύεται τον Αλή Μπαµπά, τόσο αργά ώστε να 

ακούγεται κάθε ήχος της λέξης χωριστά. Κάθε φορά, που το νήπιο θα λέει τη 

µαγική λέξη µε αυτόν τον ιδιόµορφο τρόπο, θα ανοίγει ένα κουτί µε 

καραµέλες. Η νηπιαγωγός εκφωνεί προκειµένου να κατανοήσουν τα νήπια τη 

δραστηριότητα προβαίνει σε φωνηµική κατάτµηση της λέξης (έ-ν-α-ς). Η 

δραστηριότητα συνεχίζεται µε ένα κάθε φορά νήπιο, το οποίο υποδύεται το 

τζίνι προσπαθώντας να προφέρει κάθε ήχο χωριστά της λέξης, που εκφωνεί η 

νηπιαγωγός. Αν δυσκολεύεται το νήπιο, η νηπιαγωγός το βοηθάει. Οι λέξεις, 

που χρησιµοποιούνται σε αυτή τη δραστηριότητα είναι οι εξής: βάφω, εγώ, 

µια, νίκη, µέλι, ώρα, δέµα. 
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