ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.

Μεταπτυχιακή εργασία της Μποζαντζή Ευσταθίας
(Α.Μ. 85)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επόπτης: Καθηγητής Μιχάλης Ι. Βάµβουκας

ΡΕΘΥΜΝΟ 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

………………………………………………………………...4

ΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

……………………………………………………………….……………………..6

ΙΙΙ. ABSTRACT

……………………………………………………………….……………………..7

ΙV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

………………………………………………………..……...8

X. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ …..…………………………………………………..10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ……………………………………………………………….12
1.1 Τι είναι ανάγνωση;

………………………………………………………………………….12

1.1.1 Οι διαδικασίες της αναγνωστικής ικανότητας ……………………………….12
1.1.2 Η κυρίως ανάγνωση

…………………………………………………………….…14

1.2 Η ανάγνωση ως αντικείµενο διεπιστηµονικών προσεγγίσεων ………….15
1.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση …………………………………………………………….…17

1.3.1 Η θέση της «κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας» στο πέρασµα των
δεκαετιών
…………………………………………………………………………………
…………….17
1.3.2 Οι οικογενειακοί παράγοντες / µηχανισµοί
1.4 Στόχοι της παρούσας έρευνας

……………………………….19

…………………………………………………….23

1.5 Ερευνητικές υποθέσεις

……………………………………………………………….25

1.6 Περιορισµοί της έρευνας

……………………………………………………………….26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ………………………………………………………………………….…………27
2.1 ∆είγµα

…………………………………………………………………………………………….…27

2.1.1 Χαρακτηριστικά του δείγµατος

…………………………………………………….28

2.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων – Ερευνητικά εργαλεία
2.2.1 Τεστ αναγνωστικής ικανότητας
2.2.1.1. Το υλικό του τεστ
Το κείµενο

…………………….30

………………………………………………….…30

…………………………………………………………….…31

……………………………………………………………………………….……31

Το φύλλο καταγραφής των αποτελεσµάτων

…………………………….…32

Χρονόµετρο …………………………………………………………………………….………32

2

2.2.2 ∆ιεξαγωγή του τεστ αναγνωστικής ικανότητας ……………………………….33
2.2.2.1 Χρόνος

…………………………………………………………………………………….33

2.2.2.2 Τόπος

………………………………………………………………………………..….33

2.2.2.3 ∆ιαδικασία …………………………………………………………………………………….33
2.2.3 Βαθµολογία αποτελεσµάτων στο τεστ αναγνωστικής ικανότητας ….34
2.2.3.1 Χρόνος

……………………………………………………..…………………………….34

2.2.3.2 Λάθη

………………………………………………………………..………….……..35

2.2.3.3 Κατανόηση ……………………………………………………..…………………………….36
2.2.3.4 Σύνθετος βαθµός Χρόνου και Λαθών …………………………..…………….37
2.2.4 Ερωτηµατολόγιο

………………………………………………………………………….38

2.2.4.1 Χορήγηση του ερωτηµατολογίου

………………………………………….39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΥΡΗΜΑΤΑ …………………………………………………………………………………….40
3.1 Ακρίβεια, Ταχύτητα και Κατανόηση: Τρεις µεταβλητές για την
αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας

………………………………………….41

3.2 Αναγνωστική ικανότητα και ατοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών.…44
3.3 Επίδραση των εξωτερικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην
αναγνωστική ικανότητα

………………………………………………………………………….47

3.3.1 Κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον των παιδιών και αναγνωστική
επίδοση

……………………………………………………………………………………………….47

3.4 Επίδραση των εσωτερικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην
αναγνωστική ικανότητα

………………………………………………………………………….54

3.4.1 Συµµετοχή ων γονέων στις σχολικές δραστηριότητες του παιδιού και
αναγνωστική επίδοση

………………………………………………………………………….54

3.4.2 Συµµετοχή των γονέων στις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού
και αναγνωστική επίδοση ………………………………………………………………………….56
3.4.3 Προσδοκίες και Φιλοδοξίες των γονέων για το µέλλον των παιδιών
τους και αναγνωστική επίδοση

……………………………………………………………….59

3.5 Αναγνωστικές συνήθειες των γονέων

………………………………………….61

3.6 Κατοχή προσωπικού δωµατίου / βιβλιοθήκης

……………………………….63

3.7 Η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τα παιδιά

…………………….65

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ………………………………………….67
4.1

Αναγνωστική ικανότητα (Ακρίβεια – Ταχύτητα – Κατανόηση)

4.2

Κοινωνικο-οικονοµικό

επίδοση

περιβάλλον

του

παιδιού

….….67

και αναγνωστική

……………………………………………………………………………………………….69

4.3 Πολιτιστικό περιβάλλον του παιδιού και αναγνωστική επίδοση………….70
4.3.1 Συµµετοχή

των

γονέων

στις

σχολικές

δραστηριότητες

του

παιδιού……………………………………………………………………….…………………….71
4.3.1.1

Συµµετοχή των γονέων στην «προ-µάθηση της ανάγνωσης».…71

4.3.1.2

Συµµετοχή των γονέων στις σχολικές εργασίες

…………………….72

4.3.2 Συµµετοχή των γονέων στις εξωσχολικές δραστηριότητες του
παιδιού – Παροχή κινήτρων

…………………………………………………….74

4.3.2.1

Η µύηση στην ανάγνωση βιβλίων ………………………………………….74

4.3.2.2

Συζήτηση µε τα παιδιά

4.3.2.3

…………………………………………………….75

Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των προγραµµάτων
της τηλεόρασης που παρακολουθούν τα παιδιά

…………………….76

4.3.3 Συµβολή του βιβλίου στην αναγνωστική ικανότητα

…………………….77

4.3.3.1

Παιδί και βιβλίο ………………………………………………………………………….77

4.3.3.2

Οι γονείς ως αναγνωστικά πρότυπα ………………………………………….78

4.3.3.3

Βιβλιοθήκη στο σπίτι

……………………………………………………………….79

4.3.4 Προσδοκίες – Φιλοδοξίες γονέων και αναγνωστική επίδοση ………….80
4.3.4 Η συµβολή του παιδιού στην αναγνωστική επίδοση …………………….81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

………………………………………….82

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

…………………………………………………………………………………….85

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

…………………………………………………………………………………….89

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

…………………………………………………………………………………….91

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

…………………………………………………………………………………….94

4

I. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ικανότητα του να µπορούµε να κατανοούµε και να σκεφτόµαστε
µέσω της γλώσσας και του έντυπου λόγου είναι αναµφισβήτητα ένα
πολιτιστικό επίτευγµα. Αλλά και η σπουδαιότητα της κατάκτησης της
αναγνωστικής δεξιότητας από τα παιδιά είναι ανυπολόγιστη, µιας και η
ανάγνωση δεν αποτελεί µόνο σηµαντική κοινωνική δεξιότητα του ατόµου,
αλλά και µια πολυσύνθετη νοητική λειτουργία, απαραίτητη και αναγκαία
στη σηµερινή ζωή. Ενώ σε προηγούµενες εποχές, ακόµη και στις δυτικές
κοινωνίες, άνθρωποι αγράµµατοι κατόρθωναν να ζουν χωρίς σοβαρά
κοινωνικά προβλήµατα, σήµερα η έλλειψη αναγνωστικής ικανότητας
θεωρείται σχεδόν κοινωνική αναπηρία.
Η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας όµως είναι µια διαδικασία
πολύπλοκη και πολυσύνθετη, και ως τέτοια συνεπάγεται την εµπλοκή
πολλών παραγόντων, ένας εκ των οποίων είναι και η οικογένεια. Οι
εργασίες που τονίζουν τον παράγοντα οικογένεια είναι πολλές και
διαφορετικές και έχουν ιδιαίτερα να κάνουν µε την κληρονοµικότητα, την
προσωπικότητα

και

το

κοινωνικο-πολιτιστικό

περιβάλλον.

Αυτή

η

διαπίστωση µας οδηγεί να σκεφτούµε πως η γνώση των µηχανισµών της
µάθησης προϋποθέτει το ενδιαφέρον για µεταβλητές που δε σχετίζεται
άµεσα

µε

τη

σχολική

ζωή.

Ανάµεσα

σ’

αυτές

τις

µεταβλητές, οι

οικογενειακές πρακτικές, µέχρι τώρα λίγο µελετηµένες από τις ειδικές
έρευνες, κατέχουν µια σηµαντική θέση.
Στην παρούσα έρευνα θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τις
οικογενειακές µορφωτικές πρακτικές -θεωρώντας τις κάτω από δύο κυρίως
οπτικές: το ενδιαφέρον για το σχολείο γενικά και τη στάση αφύπνισης της
ανάγνωσης ειδικότερα απ' τη µια πλευρά, και τους παράγοντες εκείνους
που συνιστούν τόσο το κοινωνικο-οικονοµικό όσο και το πολιτιστικό
επίπεδο της οικογένειας από την άλλη, µε κύριο σκοπό να µελετήσουµε την
επίδραση ή µη των χαρακτηριστικών αυτών στην αναγνωστική ικανότητα.
Επιδιώκοντας, λοιπόν, να συµβάλλουµε µε την έρευνα αυτή, έστω
και

στο

ελάχιστο,

στην

προσπάθεια

βελτίωσης

των

οικογενειακών

µορφωτικών πρακτικών µέσω της ανίχνευσης έστω και µερικών από τους
παράγοντες

εκείνους

που

µπορεί

να

επηρεάζουν

την

αναγνωστική
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ικανότητα, µελετήσαµε την επίδοση των µαθητών της Β’ τάξης όλων των
∆ηµοτικών σχολείων του Ρεθύµνου στην ανάγνωση και τη διερευνήσαµε σε
σχέση µε τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνιστούν το κοινωνικο-οικονοµικό
και πολιτιστικό περιβάλλον των οικογενειών των παιδιών του δείγµατός
µας.
Τόσο η πορεία όσο και ολοκλήρωση της έρευνας αποδείχτηκε
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα. Η υπέρβαση των
δυσκολιών αυτών οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στη βοήθεια αλλά και
στη συµπαράσταση κάποιων ανθρώπων τους οποίους αισθάνοµαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επόπτη
Καθηγητή και Κοσµήτορα της Σχολής των Επιστηµών της Αγωγής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, κ. Μιχάλη Βάµβουκα για την σηµαντική βοήθειά
του και την ουσιαστική καθοδήγηση και παρακολούθηση της εργασίας σ’
όλα τα στάδιά της, αλλά και για την εξίσου σηµαντική ηθική συµπαράσταση
και ενθάρρυνση που µου προσέφερε.
Ευχαριστώ, επίσης, τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων του νοµού Ρεθύµνου για την πολύτιµη συνεργασία τους και τον
χρόνο που µου διέθεσαν για την επίδοση του τεστ ανάγνωσης καθώς
επίσης και τους γονείς των παιδιών που πήραν µέρος στην έρευνα, χωρίς
την συµµετοχή των οποίων δε θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή αυτής.
Τέλος, ευχαριστώ τον πατέρα µου για την ανεκτίµητη ψυχική και
υλική συµπαράστασή του, στην οποία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό η
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

ΜΠΟΖΑΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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II. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο έλεγχος της υπόθεσης της
κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας µέσω της ανίχνευσης της συσχέτισης
των εσωτερικών και εξωτερικών οικογενειακών χαρακτηριστικών των
µαθητών της ∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου µε την επίδοσή τους
στην

ανάγνωση

(όπως

αυτή

αξιολογήθηκε

µέσα

από

ένα

τεστ

αναγνωστικής ικανότητας).
Η έρευνα διεξήχθη στο Ρέθυµνο και το δείγµα αποτέλεσαν 250 µαθητές
(125 αγόρια & 125 κορίτσια) από όλα τα τµήµατα της Β΄ τάξης όλων των
∆ηµοτικών

σχολείων

ης

πόλης.

Τα

ερευνητικά

εργαλεία

που

χρησιµοποιήθηκαν είναι ένα τεστ αναγνωστικής ικανότητας και ένα
ερωτηµατολόγιο, το οποίο απευθυνόταν στους γονείς και περιλαµβάνει
ερωτήσεις

που

σκιαγραφούν

το

κοινωνικο-πολιτιστικό

επίπεδο

της

οικογένειας. Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε
µε το λογισµικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 8th
ed.) και για τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια όπως η
ανάλυση διασποράς (ANOVA), Eta καθώς και οι δείκτες διασποράς
Spearman rho και Pearson r.
Από

τη

στατιστική

χαρακτηριστικά

της

ανάλυση
οικογένειας

προέκυψε
(το

ότι

τόσο

µορφωτικό

τα

εσωτερικά

επίπεδο

και

η

επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων), όσο και τα εξωτερικά (όπως
για παράδειγµα η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές και εξωσχολικές
δραστηριότητες των παιδιών, οι υψηλές προσδοκίες των γονέων τόσο για
την επίδοση όσο και για το µέλλον των παιδιών τους) σχετίζονται
στατιστικά σηµαντικά µε την αναγνωστική ικανότητα των µαθητών.
Τα ευρήµατα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη κάποιους περιορισµούς

που

επιβάλλει η παρούσα έρευνα, αποτελούν απλές διαπιστώσεις και όχι
γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσµού.
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III. ABSTRACT
The purpose of this research is to prove the hypothesis of socialeconomic deprivation. This is achieved by detecting the correlation
between the family characteristics of second grade primary school
students and their reading comprehension performance.
The research was performed in the town of Rethymno based on a
sample of 250 students (125 boys and 125 girls) from the second grade
classes of all the town’s primary schools. The tools that were used to
prove this hypothesis were a) a students reading comprehension test that
assesses how much literate the students are and b) a questionnaire for
the parents of the students that assesses the social-economic level of the
family. The statistical analysis and processing of the collected data was
done using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 8th ed.)
software tool. The verification of all the hypotheses was done using
specific criteria such as the standard deviation analysis (ANOVA), the ETA,
the Spearman rho index and the Pearson r index.
The statistical analysis showed that the reading comprehension
ability of the second grade students depends strongly on a) the internal
family characteristics (such as the educational and professional status of
the family) and b) the external family characteristics (such as the
participation of the parents in the school and extracurricular activities of
their children and their expectations on the school performance and the
future profession of their children).
The conclusions of this research indicate the existence of the
hypothesis but cannot support the generalisation of this hypothesis,
because of the restrictions imposed during this study.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ;
Η

λειτουργία

την

οποία

ονοµάζουµε

ανάγνωση

αποτελεί

µια

εξαιρετικά σύνθετη λειτουργία, τη βάση της οποίας συνιστά ένα ευρύ
φάσµα νοητικών δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό οι ψυχολογικοί
µηχανισµοί που εµπλέκονται για την εκτέλεση ακόµα και της πιο
στοιχειώδους αναγνωστικής λειτουργίας (όπως είναι, για παράδειγµα, το
διάβασµα µιας λέξης) έχουν αποδειχτεί δύσκολοι στην κατανόησή τους µε
αποτέλεσµα η πλήρης και ολοκληρωτική ερµηνεία της ανάγνωσης να µην
έχει ακόµα δοθεί.
Επιχειρώντας µια προσδιοριστική οριοθέτηση της αναγνωστικής
δεξιότητας θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάγνωση είναι η «γνωστική
λειτουργία κατά την οποία ερµηνεύουµε το συµβολικό σύστηµα του
γραπτού

λόγου

περιεχόµενο

και

µε

σκοπό

να

να

επιτύχουµε

αποσπάσουµε
έτσι

την

το

εννοιολογικό

επικοινωνία

στην

του

ευρεία

χωροχρονική της διάσταση» (Κ. Πόρποδας, 1983, σ. 26).
1.1.1 ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Είναι αναµφισβήτητο ότι οι τελευταίες δεκαετίες έχουν σταθεί
µάρτυρες

µιας

εντυπωσιακής

αύξησης

του

ενδιαφέροντος

για

την

ανάγνωση και θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αυτό ακριβώς το
αυξηµένο ενδιαφέρον αποτελεί πιθανόν το λόγο για το πολύπλοκο και
πολυδιάστατο εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου ανάγνωση. Αν, ωστόσο,
αναζητήσουµε το λήµµα «διαβάζω» (read) στο Αγγλικό Λεξικό της
Οξφόρδης, θα διαπιστώσουµε ότι αυτή η πολυπλοκότητα υπάρχει ήδη από
την εποχή που συντάχτηκε το συγκεκριµένο λεξικό, από τις αρχές, δηλαδή,
του εικοστού αιώνα. Στο λεξικό µας δίνεται ένας εντυπωσιακά µακρύς
κατάλογος εναλλακτικών εννοιών, που εκτείνονται από το «βγάζω το
νόηµα του...», µέχρι το «εποπτεύω και ερµηνεύω µε τη σκέψη µου» και το
«κοιτάζω ή διεξέρχοµαι κατανοώντας τι σηµαίνουν τα γράµµατα και τα
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σηµεία» (Oxford advanced learner’s dictionary of current English, 1974, σ.
698). Όσον αφορά σ’ όλο αυτό το πλήθος των ερµηνειών του λεξικού, θα
µπορούσαµε µε δυο λόγια να πούµε ότι όλες οι ερµηνείες επικεντρώνονται
γύρω από ένα βασικό δίπολο το οποίο θεωρεί την ανάγνωση από τη µια ως
«διαδικασία αποκωδικοποίησης» (ακριβής προσδιορισµός του λεκτικού
νοήµατος) και από την άλλη ως «διαδικασία κατανόησης ή και ερµηνείας
(µελέτη του σηµασιολογικού περιεχοµένου και των υποδηλώσεων του
λεκτικού νοήµατος που αποκωδικοποιείται)» (J. Hawthorn, 1993, σ. 29).
Όλη αυτή η ποικιλία των ορισµών θα µπορούσε επίσης να σηµαίνει ότι
έχουµε να κάνουµε µε ένα συνεχές, παρά µε ένα καθαρό και απόλυτο
σύστηµα διαχωρισµών. ∆εν µπορούµε, άλλωστε, να προσδιορίσουµε το
νόηµα των λέξεων χωρίς κάποια αίσθηση υποδηλώσεων και σηµασίας.
Η ανάγνωση θα µπορούσε ακόµα να παραλληλιστεί, συνολικά ως
νοητική διαδικασία, µε την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού από µια
συµφωνική
συµφωνικού

ορχήστρα,
έργου,

µε
έτσι

την

έννοια

και

η

ότι,

όπως

ανάγνωση

είναι

η

εκτέλεση

αποτέλεσµα

ενός
του

συνδυασµού επιµέρους διαδικασιών. Για την κατάκτηση της αναγνωστικής
δεξιότητας,

συγκεκριµένα,

οι

βασικές

επιµέρους

διαδικασίες

που

απαιτούνται είναι δύο: «η διαδικασία της αποκωδικοποίησης και η
διαδικασία της κατανόησης» (Μ. Βάµβουκας, 1984, σ. 10-11), οι οποίες
µάλιστα

προσδίδουν

στην

διαδικασία

της

ανάγνωσης

συνολικά

τον

ιδιόµορφο χαρακτήρα της.
Η ιδιοµορφία της ανάγνωσης συνίσταται λοιπόν στο συνδυασµό µιας
εξωτερικής και σε µιας εσωτερικής διεργασίας. Η εξωτερική διεργασία (η
αποκωδικοποίηση των συµβόλων) βασίζεται κυρίως στη µίµηση και
αναφέρεται στην τεχνική, αναγνωριστική και µεταφραστική διαδικασία της
ανάγνωσης. Η εσωτερική διεργασία (η κατανόηση) βασίζεται στη διανόηση
και αφορά στη νοηµατική, την ουσιαστική, δηλαδή, διαδικασία της
ανάγνωσης. Το παιδί αποκτά βαθµιαία την αναγνωστική ικανότητα, αφού
αρχίζει από την εξωτερική διεργασία και προοδευτικά προχωρεί προς την
εσωτερική. Το «πέρασµα» από την εξωτερική στην εσωτερική πλευρά της
ανάγνωσης δεν γίνεται αποκλειστικά προς τη µια κατεύθυνση, µόνο από τη
µορφή προς το νόηµα, αλλά µπορεί να συµβαίνει και αντίστροφα, από το
νόηµα στη µορφή (Ε. Κολλιάδης, 1982, σ. 160). Εάν και εφόσον
πραγµατοποιήσουµε µια πρώτη διείσδυση στην εσωτερική άποψη (στο
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περιεχόµενο και το νόηµα δηλαδή) ενός κειµένου, το γεγονός αυτό δεν
σηµαίνει ότι θα εγκαταλείψουµε πια οριστικά την εξωτερική του µορφή.
αντίθετα, µάλιστα, µπορεί πιθανόν να χρειασθεί να ξαναγυρίσουµε πολλές
φορές στην εξωτερική µορφή του κειµένου ώστε να πραγµατοποιήσουµε
αλλεπάλληλες, όλο και πιο στενές, πιο βαθιές ή πιο ευρείες προσεγγίσεις,
προκειµένου να ξεδιαλύνουµε και να ξεκαθαρίσουµε τις σχέσεις που
υπάρχουν ανάµεσα σ’ αυτή την εξωτερική µορφή και το νοηµατικό
περιεχόµενό της.
1.1.2 Η ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Η διαδικασία, λοιπόν, της αποκωδικοποίησης και η διαδικασία της
κατανόησης είναι αλληλένδετα συνυφασµένες και απαραίτητες στη µέθοδο
διδασκαλίας

της

ανάγνωσης.

Έτσι,

µε

τη

«συνεργασία»

των

δύο

διαδικασιών, το παιδί γίνεται ικανό όχι µόνο να αντιλαµβάνεται και να
αποκωδικοποιεί τα γλωσσικά σύµβολα αλλά και να συλλαµβάνει, να
αισθάνεται και να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Με τη κατανόηση θ’
αποκτήσει την ικανότητα να αναλύει, να εκτιµά και να αξιολογεί,
επιστρατεύοντας ταυτόχρονα και τις δικές του εµπειρίες, τις σκέψεις και τα
συναισθήµατα που περιέχονται στις λέξεις και φράσεις του αναγνώσµατος.
Ωστόσο, ο σκοπός της διδασκαλίας της ανάγνωσης δεν είναι ο ίδιος
σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου αλλά διαφορετικός και
προσαρµόζεται στην ψυχοπνευµατική κατάσταση και

τις

ανάγκες

του

παιδιού κάθε τάξης, ώστε η αναγνωστική ικανότητα να παρουσιάζει µια
προοδευτική εξέλιξη. Έτσι, στην Α΄ τάξη το παιδί εισάγεται µεν στα
µυστικά της ανάγνωσης και αρχίζει να µαθαίνει την αναγνωστική τέχνη,
παραµένει όµως στην εξωτερική µορφή της ανάγνωσης. Ενώ, στη Β΄ τάξη
«ολοκληρώνεται και εδραιώνεται ο βασικός µηχανισµός της ανάγνωσης: Τα
παιδιά διαβάζουν µε άνεση και σχετική ταχύτητα, φωναχτά και σιωπηρά
µικρά λεκτικά σύνολα και καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
Αναλυτικά προγράµµατα µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου, 1987, σ.
16). Στη Β΄ τάξη αρχίζει δηλαδή η «κυρίως ανάγνωση» (Ε. Κολλιάδης,
1982, σ. 160). Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που µας οδήγησε στην
απόφαση, να αποτελέσουν το δείγµα της παρούσας έρευνας οι µαθητές
αυτής της τάξης.
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1.2

Η

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΩΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Η ανάγνωση, όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι µια
διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη και ως τέτοια περιλαµβάνει ένα πλήθος
εργασιών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της. Ακριβώς λοιπόν
λόγω της πολυπλοκότητας και του σύνθετου χαρακτήρα της ανάγνωσης,
είναι αναµενόµενο το γεγονός ότι στη διαδικασία αυτή υπεισέρχεται και
αλληλεπιδρά ένας πολύ σηµαντικός αριθµός µεταβλητών και παραγόντων
που αφορούν τόσο στο ίδιο το παιδί και το µικρόκοσµό του, όσο και στο
κοινωνικό του περιβάλλον και στο σχολείο. Για το λόγό αυτό τα
προβλήµατα που αφορούν στην ανάγνωση αποτελούν αντικείµενο µελέτης
και έρευνας από διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις - σχολές.
Έχουµε έτσι απόψεις -κατευθύνσεις «νευροβιολογικές, κοινωνιολογικές,
γλωσσολογικές, ψυχογλωσσολογικές κτλ.» (Σ. Τάνταρος, 1997, σ. 13).
Μέσα σ΄ αυτόν τον καταιγισµό των επιστηµονικών προσεγγίσεων
σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν στην εξέλιξη της
αναγνωστικής ικανότητας των µικρών παιδιών, επισηµαίνουµε, σύµφωνα
µε τον Fijalkow J. (1997), ως σηµαντικότερες τις εξής: Την οργανοκρατική
προσέγγιση, την λειτουργική και γνωστική, την προσέγγιση για παράγοντες
συναισθηµατικού τύπου (ψυχανάλυση), την προσέγγιση της κοινωνικοπολιτιστικής αναπηρίας και τέλος αυτή που θεωρεί το σχολείο ως τον
σηµαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την αναγνωστική ικανότητα των
µαθητών.
Η

οργανοκρατική

θέση

(η

οποία

θεωρεί

ότι

η

αιτία

των

αναγνωστικών προβληµάτων είναι νευρολογική και κληρονοµική) και η
λειτουργική θέση (η οποία θεωρεί ότι πολλές αναγνωστικές δυσκολίες των
παιδιών προέρχονται από µια εσωτερική βασική ανεπάρκεια ή από
ανεπάρκειες

στη

διαδικασία

της

ανάγνωσης),

εξετάζουν

το

παιδί

µεµονωµένα, ενώ η συναισθηµατική θέση λαµβάνει υπόψη της τον
κοινωνικο-συναισθηµατικό του περίγυρό.
Με τη θέση της «κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας» (J. Fijalkow,
1997, σ.151), η οποία αποκαλείται και «κοινωνική αναπηρία», «πολιτιστική
αναπηρία» καθώς και «γλωσσολογική αναπηρία», εννοείται το κοινωνικοοικογενειακό περιβάλλον του παιδιού που προβάλλεται σε πρώτο πλάνο. Ο
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Πόρποδας (1992, σ. 87), το φτωχό πολιτιστικό επίπεδο που συνιστούν
στην οικογένεια το φτωχό γλωσσικό οικογενειακό περιβάλλον και άλλοι
δευτερεύοντες παράγοντες, το ονοµάζει «πολιτιστική αποστέρηση».
Σύµφωνα µε τη θέση της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας η
ευθύνη για τις δυσκολίες των παιδιών αποδίδεται στις ανεπάρκειες του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι υποστηρικτές αυτής της αντίληψης έχουν
ως κοινή αρχή τη θεώρηση των διαφορών που οφείλονται στην κοινωνική
προέλευση των παιδιών, µε όρους κατωτερότητας ή, σε µια πιο πολιτική
γλώσσα, µε όρους ανισοτήτων.
Την ιδέα ότι το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί την πηγή κάθε
αιτιακής αλυσίδας που οδηγεί στις δυσκολίες εκµάθησης της ανάγνωσης,
ανέπτυξε µε λεπτοµερή τρόπο ένας Γάλλος ερευνητής, ο Lobrot (1972, σ.
127): «Γενικά, η δυσλεξία εκδηλώνεται περισσότερο όταν έχουµε να
κάνουµε µε πιο χαµηλά κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα […]. ∆εν
πρόκειται ίσως για µιαν άµεση επίδραση του ίδιου του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, αλλά για µια έµµεση επίδραση που ασκείται µε
τη

µεσολάβηση

παιδαγωγικών

και

συναισθηµατικών

στάσεων

του

περιβάλλοντος. Τα χαµηλά στρώµατα υιοθετούν στάσεις που δεν ευνοούν
το παιδί». Και παρά το ότι δε χρησιµοποιεί τον όρο «κοινωνικο-πολιτιστική
αναπηρία», η παρουσίαση που κάνει στο πρόβληµα ο Labrot είναι έντονα
αντιπροσωπευτική των τρόπων προσέγγισης που χαρακτηρίζουν αυτό το
θεωρητικό ρεύµα.
Η θέση, λοιπόν, της «κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας» είναι αυτή
που θα µας απασχολήσει στην παρούσα µελέτη, ερευνώντας την ύπαρξη
συσχέτισης ανάµεσα στο κοινωνικό περιβάλλον και την αναγνωστική
ικανότητα των µαθητών.
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1.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1.3.1 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» ΣΤΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ
Αρκετοί ερευνητές, από τη δεκαετία του ’70 και µετά, ασχολήθηκαν
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο µε «το µαγικό κόσµο» της αναγνωστικής
διαδικασίας όσο και µε τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την
αναγνωστική

ικανότητα

των

παιδιών.

Σύµφωνα,

λοιπόν,

µε

τα

αποτελέσµατα πολύχρονων µελετών η µειωµένη αναγνωστική επίδοση
µπορεί να οφείλεται στις ελλιπείς σχολικές υπηρεσίες και στα εµφανή
αισθητηριοκινητικά

και

νοητικά

προβλήµατα.

Σηµαντική,

όµως,

αποδείχτηκε και η επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον τόσο
στη σχολική επίδοση του παιδιού όσο και στην ανάπτυξη της αναγνωστικής
δεξιότητας. «Το χάσµα που χωρίζει το ιδανικό σχολείο από ένα κακό,
αποδείχτηκε πολύ µικρότερο από το χάσµα που χωρίζει µια ιδανική
οικογένεια από µια προβληµατική» (Γ.Ι. Κατέβας, 1994, σ. 66).
Η ιδέα της ερµηνείας των αναγνωστικών προβληµάτων των παιδιών
µέσα από την εξέταση του οικογενειακού περιβάλλοντος δεν είναι νέα.
Τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική βιβλιογραφία είναι πλούσια σε έρευνες
σχετικά µε το αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο οικογενειακό περιβάλλον του
παιδιού και στην επίδοσή του στην εκµάθηση της ανάγνωσης. Τα
αποτελέσµατα των ερευνών αυτών φαίνεται να διαφοροποιούνται από
δεκαετία σε δεκαετία, και αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές
επιστηµονικές θεωρίες που κυριαρχούν κάθε χρονική περίοδο στο χώρο
των κοινωνικών ερευνών.
Έτσι, για παράδειγµα, η σηµασία των οικογενειακών επιδράσεων
απόκτησε µεγάλη αξία, όταν από τη δεκαετία του ’60 η αναπτυξιακή
ψυχολογία καταδίκασε το δόγµα των κληρονοµικών καταβολών και
υιοθέτησε τη θεµελιώδη συµβολή των εξωτερικών επιδράσεων στην
ανάπτυξη

του

παιδιού

(Τ.

Καζεπίδης,

1993,

σ.

1-7).

Ενδεικτικά

αναφέρουµε τη µελέτη του Coleman και των συνεργατών του, (1966, σ.
78) η οποία έδειξε ότι η επίδοση των παιδιών ήταν άνιση, παρά τις
φαινοµενικές «ίσες» εκπαιδευτικές ευκαιρίες που υπήρχαν για όλες τις
κοινωνικές τάξεις και µειονότητες. Το αποτέλεσµα αυτό ο Coleman και οι
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συνεργάτες

το

παραγόντων,

ερµήνευσαν

τόσο

του

ως

συνέπεια

οικογενειακού

της

όσο

αλληλεπίδρασης

και

του

των

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος.
Η ίδια όµως θέση, της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας, γίνεται
αντικείµενο αµφισβήτησης τη δεκαετία του ’70, όπου από τη σχετική
βιβλιογραφία βλέπουµε να αποδίδονται οι αιτίες της προβληµατικής
ανάγνωσης στο γνωστικό, αντιληπτικό και γλωσσικό επίπεδο του παιδιού.
Για παράδειγµα παραθέτουµε τα συµπεράσµατα µιας από τις στρογγυλές
τράπεζες του συνεδρίου που αφιέρωσε το CRESAS1 στην εξέταση αυτής
της θέσης. Η θέση είναι η ακόλουθη:
«Τα παιδιά των λαϊκών τάξεων αποτυγχάνουν γιατί είναι "ανάπηρα"
στην ψυχολογική τους
"ελλείψεις",

που

ανάπτυξη· υπάρχουν γι’ αυτά "όρια", "εµπόδια",

τα παρενοχλούν στην µάθηση και συρρικνώνουν τις

πιθανότητες πρόσβασής τους στη γνώση. Οι ελλείψεις τοποθετούνται
κυρίως σε διανοητικό επίπεδο (νοητικές καθυστερήσεις)» (CRESAS, 1978,
σ. 91).
Ωστόσο, σύµφωνα µε µια αθροιστική αξιολόγηση του Fijalkow,
(1997, σ. 156) σε 30 έρευνες που εξέτασε σχετικά µε την απόδοση ευθύνης
για

τις

αναγνωστικές

δυσκολίες

των

παιδιών

στις

ανεπάρκειες

του

οικογενειακού περιβάλλοντος, η πλειοψηφία των ερευνών αυτών (οι 28 για
την ακρίβεια), καταλήγουν στο συµπέρασµα της ύπαρξης σχέσης ανάµεσα
στο οικογενειακό περιβάλλον και στο αναγνωστικό επίπεδο των παιδιών.
Ανασκοπώντας την ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς ότι τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει µια αξιόλογη προσπάθεια για τη διεξαγωγή
εµπειρικών ερευνών, αναφορικά µε την επίδραση του οικογενειακού
περιβάλλοντος στην αναγνωστική ικανότητα των µαθητών (Μ. Βάµβουκας
1987,

Α.

Τσιλικίρογλου-Φαχαντίδου

1986,

Γ.Ι.

Κατέβας

1994,

Μ.

Νιτσόπουλος 1986 , Λ. Λοϊζίδης 1982, Παντελής 1984).

1

CRESAS: Κέντρο
Προσαρµογή.

Ερευνών

για

την

Ειδική

Εκπαίδευση

και

τη

Σχολική
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1.3.2 ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνιολογία διαχωρίζει
το οικογενειακό περιβάλλον - άλλοτε ανάλογα µε το επάγγελµα του πατέρα,
άλλοτε µε την οικονοµική του κατάσταση και άλλοτε ανάλογα µε την
µόρφωσή του - αποτελεί πλέον κοινό αποτέλεσµα της πλειοψηφίας των
ερευνών, ότι τα παιδιά της ανώτερης και µεσαίας κοινωνικής τάξης έχουν
καλύτερη απόδοση στο σχολείο. «Η πραγµατικότητα αυτή επαληθεύεται και
από την εµπειρική διαπίστωση των δασκάλων που βλέπουν µέσα στην τάξη
τους µε πόση ευχέρεια διαβάζουν και γράφουν τα παιδιά των µορφωµένων
και εύπορων γονέων σε αντίθεση µε τα παιδιά των ανειδίκευτων και
χαµηλόµισθων» (Γ.Ι. Κατέβας, 1994, σ. 67).
Όµως, παρά το γεγονός ότι είναι διαπιστωµένη η καλή επίδοση των
µαθητών

που

ανήκουν

στις

«καλές»

κοινωνικές

τάξεις,

εντούτοις

παραµένουν ακόµα άγνωστοι οι µηχανισµοί µε τους οποίους οι εύποροι και
µορφωµένοι γονείς, συνειδητά και ασυνείδητα, επηρεάζουν εκείνα τα
στοιχεία του παιδικού χαρακτήρα τα οποία εξασφαλίζουν την επιτυχία.
Σχετική είναι και η άγνοια γύρω από το τι προκαλεί τη διαφορετική
αναγνωστική επίδοση των µαθητών που προέρχονται από διαφορετικά
κοινωνικο-οικονοµικά

περιβάλλοντα.

Κάποιες

στερεότυπες

αντιλήψεις

διασπαρµένες στα παιδαγωγικά βιβλία παραµένουν εµπειρικές διαπιστώσεις
που δεν έχουν ακόµα επαληθευτεί στην επιστηµονική έρευνα. Παρόλα
αυτά,

ανάµεσα

στο

πλήθος

των

οικογενειακών

παραγόντων

που

συµβάλλουν στην αναγνωστική εξέλιξη των παιδιών ξεχωριστή θέση έχουν:
1. Το γλωσσικό µοντέλο (J. Fijalkow,1997,σ. 160). Η αιτία διαφοροποίησης
του

οικογενειακού

γλωσσικού

περιβάλλοντος,

είναι

η

µορφωτική

-

οικονοµική θέση της οικογένειας, που καθορίζεται από την εκπαίδευση, την
οικονοµική κατάσταση και το επάγγελµα των γονιών. Με κριτήριο τη θέση
αυτή

διακρίνονται

δύο

είδη

γλωσσικών

οικογενειακών

κωδίκων

επικοινωνίας σύµφωνα µε τον Bernstein (Α. Φραγκουδάκη, 1985, σ.139):
1. ο «επεξεργασµένος» κώδικας (restricted code) και
2. ο «περιορισµένος» κώδικας (elaborated code).
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του επεξεργασµένου γλωσσικού κώδικα είναι
(Σ. ∆ερβίσης, 1998, σ.38-39):
•

η σύνθετη δοµή,

•

η λεκτική κυριολεξία,

•

η συντακτική πληρότητα και

•

η ευρύχωρη χωροχρονική διάσταση.
Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του περιορισµένου κώδικα είναι
(Σ. ∆ερβίσης, 1998, σ.38-39):

•

η συντοµία στη δοµή,

•

η απλότητα και

•

η λιτότητα στη χρήση του λεξιλογίου.
Η θεωρία του Bernstein θα µπορούσε να συνοψιστεί στα ακόλουθα: η

γλώσσα, η γνώση του χειρισµού της και η ευχέρεια εκµάθησης των
κανόνων

της

είναι

ένας

από

τους

σηµαντικότερους,

αν

όχι

ο

σηµαντικότερος παράγοντας της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Οι
διάφορες κοινωνικές τάξεις µιλούν διαφορετική γλώσσα, όχι τόσο ως προς
το λεξιλόγιο, αλλά κυρίως ως προς τη δοµή της και τη σχέση των ατόµων
µε τη γλώσσα. Η γλώσσα που το σχολείο διδάσκει είναι η γλώσσα των
µεσαίων στρωµάτων, µε αποτέλεσµα να ευνοείται η σχολική επιτυχία των
µαθητών που προέρχονται από τα µεσαία ή τα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα. Αντίθετα, οι µαθητές από τα κατώτερα στρώµατα βρίσκονται
έξαφνα, µε την είσοδό τους στο σχολείο, σε ανοίκειο γλωσσικό περιβάλλον,
µε αποτέλεσµα να αναστέλλονται οι δυνατότητές τους για σχολική επιτυχία
(Α. Φραγκουδάκη, 1985, σ.138-139).
Με άλλα λόγια, λοιπόν, τα παιδιά που µεγαλώνουν µέσα σε οικογενειακό
περιβάλλον

που

χρησιµοποιεί

φτωχό

λεξιλόγιο,

δεν

µπορούν

να

προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της εξελιγµένης προφορικής γλώσσας του
σχολείου. Γι αυτό δυσκολεύονται να γράφουν να διαβάζουν και να
κατανοούν τη γραπτή µορφή της.
2. Το αναγνωστικό µοντέλο. Σπουδαίο ρόλο στον καθορισµό της στάσης
των παιδιών απέναντι στο διάβασµα παίζει η σχέση του ίδιου του γονιού µε
την ανάγνωση /γραφή. «Το παιδί βιώνει τη δύναµη του γραπτού λόγου και
τη σηµασία του βιβλίου κυρίως µέσα από τις καθηµερινές πράξεις και
µορφές

συµπεριφοράς

των

ενηλίκων

του

περιβάλλοντός

του»

(B.
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Bettelheim & K. Zelan, 1982). Όταν παρατηρεί το πλήθος, την ποικιλία και
το µέγεθος των συναισθηµάτων που µπορεί να προκαλέσει ένα βιβλίο ή µια
εφηµερίδα, το παιδί πείθεται για την αξία τους. Όταν βλέπει τον ενήλικο να
επισκέπτεται βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες, να λαχταρά να φυλλοµετρήσει
ένα καινούργιο βιβλίο, να απολαµβάνει το διάβασµά του και να συζητά τα
όσα διάβασε, τότε το ενδιαφέρον του παιδιού για το βιβλίο δέχεται µια
πραγµατική ώθηση.
Στα αποτελέσµατα µιας σχετικής έρευνας διατυπώνεται πως «ένα
παιδί

που

µεγαλώνει

περιτριγυρισµένο

από

βιβλία,

τα

οποία

αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει καλός
αναγνώστης από ένα παιδί που προέρχεται από ένα περιβάλλον που τα
βιβλία είναι άγνωστα» (E. Malmquist, 1973, σ.102).
Γονείς που διαβάζουν συχνά εφηµερίδες, βιβλία ή απλά ξεφυλλίζουν
ένα περιοδικό πυροδοτούν το ενδιαφέρον των παιδιών για τη γραπτή
γλώσσα

και

τα

βοηθούν

σηµαντικά

στην

απόκτηση

αναγνωστικών

εµπειριών. ∆εν θα µπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς, αφού, όπως
παρατηρεί ο Campbell: «Φαντάσου πόσο δύσκολο θα ήταν για ένα παιδί να
µάθει να γράφει και να διαβάζει, αν ποτέ δεν έβλεπε κάποιον να διαβάζει
και να γράφει» (R. Campbell, 1994, σ. 3).
3. Η οικογενειακή δραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που τα
παιδιά αποκτούν -άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο- ανάλογα µε το
οικογενειακό τους περιβάλλον, τις γνώσεις που θα αποτελέσουν τη βάση
για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, πριν ακόµα φοιτήσουν στο σχολείο.
Μαθαίνουν έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση πραγµάτων, γεγονότων,
σκέψεων και αισθηµάτων, ενώ παράλληλα αποκτούν το απαραίτητο
λεξιλόγιο για να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις (R. Anderson, E.
Hiebert, J. Scott, I. Wilkinson, 1994, σ. 45).
Η ανάγνωση προϋποθέτει ένα αρκετά σηµαντικό εύρος γνώσεων.
Όσο περισσότερες είναι οι γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από το σπίτι
τους, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για επιτυχία στην ανάγνωση.
Ωστόσο, ένα ευρύ φάσµα εµπειριών δεν είναι από µόνο του επαρκές. «Ο
τρόπος µε τον οποίο οι γονείς µιλούν στα παιδιά τους για κάποιο θέµα
επηρεάζει σηµαντικά το πόσο θα κερδίσει κάθε παιδί από τη συγκεκριµένη
εµπειρία, καθώς και το κατά πόσο θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις
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γνώσεις του αυτές όταν διαβάζει ένα κείµενο» (R. Anderson, E. Hiebert, J.
Scott, I. Wilkinson, 1994, σ. 47).
Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι είναι πολύ σηµαντικό «οι γονείς να
ενθαρρύνουν τα παιδιά να προβληµατίζονται για πράγµατα και γεγονότα
πέρα από τα στενά πλαίσια του εδώ και του τώρα» (G. Wells, 1983, σ. 6977). Σε πολλές οικογένειες, οι περισσότερες συζητήσεις αφορούν γεγονότα
που διαδραµατίζονται την ίδια στιγµή. Αντίθετα σε άλλες οικογένειες οι
γονείς

συζητούν

µε

τα

παιδιά

θέµατα,

τα

οποία

τους

θέτουν

προβληµατισµούς - ανάλογους της ηλικίας τους - και εξασκούν τη µνήµη
τους.
Η παροχή ευκαιριών από τους γονείς για γενική µόρφωση µέσα και
έξω

από

το

σπίτι

αποτελεί

µέρος

των

βασικών

οικογενειακών

δραστηριοτήτων που επηρεάζουν σηµαντικά την πνευµατική ανάπτυξη του
παιδιού. «Τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται µε την προµήθεια στα παιδιά
κατάλληλων βιβλίων, περιοδικών, ευκολιών βιβλιοθήκης, παιδαγωγικών
παιχνιδιών, καθώς και µε την παρακολούθηση κινηµατογραφικών παιδικών
ή άλλων ταινιών» (Λ. Λοϊζίδης, 1982, σ. 108).
Τέλος, ένα άλλο παράδειγµα, είναι αυτό της κατοχής προσωπικού
δωµατίου. Σχετική έρευνα επαλήθευσε τη συσχέτιση ανάµεσα στο γεγονός
της κατοχής προσωπικού δωµατίου από το παιδί και στην επιτυχία του στην
εκµάθηση της ανάγνωσης (E. Malmquist, 1994, σ. 70).
4. Προσδοκίες / φιλοδοξίες των γονέων. Η χαµηλή αναγνωστική
ικανότητα προκαλείται, όταν γονείς αδιαφορούν για τη µόρφωση των
παιδιών και όταν δεν έχουν φιλοδοξίες για τη σταδιοδροµία τους. Η
αδιαφορία τους αυτή µεταβιβάζεται στα παιδιά τα οποία διαχωρίζουν τη
στάση τους από την υπόλοιπη τάξη και τους στόχους της (Γ. Φλουρής,
1989, σ. 32-36).
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω µπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει
τους παράγοντες ή τους µηχανισµούς της οικογένειας που ευθύνονται -ή
όχι- για τυχόν δυσκολίες στην εκµάθησης της ανάγνωσης και οι οποίοι θα
αποτελέσουν τις µεταβλητές της παρούσας έρευνας.
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1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται
συνολικά µε το φαινόµενο της εκπαιδευτικής ανισότητας εύκολα µπορεί
κανείς να διαπιστώσει ότι οι προσπάθειες που γίνονται για την ερµηνεία και
την κατανόηση του εν λόγω φαινοµένου -τόσο στο µεγαλύτερο µέρος των
σχετικών θεωρητικών ερµηνευτικών σχηµάτων όσο και στο µεγαλύτερο
µέρος της ανάλογης εµπειρικής έρευνας- στηρίζονται κυρίως στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά (οικονοµικά δηλαδή και κοινωνικά) του οικογενειακού
περιβάλλοντος των ατόµων (συνήθως των παιδιών) που εµπλέκονται στην
εκπαιδευτική πράξη.
Η έρευνα που θα περιγραφεί στο εξής πραγµατεύεται το ζήτηµα του
διαφοροποιηµένου επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών της
πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης

-που

αποτελεί

µέρος

του

γενικότερου

φαινοµένου της εκπαιδευτικής ανισότητας. Ως πρωταρχικός στόχος της
έρευνας ορίζεται η προσπάθεια της ανίχνευσης όλων εκείνων των
παραγόντων που είτε "ευθύνονται" για αυτή την διαφοροποίηση που
παρατηρείται στο επίπεδο της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών που
φοιτούν στα ίδια σχολεία, ή, έστω, µπορούν να συνεισφέρουν στην
ερµηνεία της. Οι παράγοντες που υποθέτουµε ότι συνολικά επηρεάζουν την
αναγνωστική

ικανότητα

των

παιδιών

είναι

τόσο

τα

εξωτερικά

χαρακτηριστικά (για τα οποία έγινε ήδη λόγος), όσο και τα εσωτερικά
χαρακτηριστικά των οικογενειών τους όπως αυτά παρατηρούνται σε
επίπεδο συνηθειών, συµπεριφοράς και προσδοκιών κυρίως απ' την πλευρά
των γονιών προς τα παιδιά τους. Το ενδιαφέρον µάλιστα θα εστιαστεί
κυρίως στη δεύτερη κατηγορία απ' τους παράγοντες αυτούς, στα εσωτερικά
δηλαδή χαρακτηριστικά των οικογενειών, καθώς θεωρούµε βάσει της
υπόθεσης της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας ότι οι ευκαιρίες που
παρέχονται στα παιδιά για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους γενικότερα,
και ειδικότερα για την κατάκτηση της αναγνωστικής τους ικανότητας,
σχετίζονται άµεσα µ' αυτούς.
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Πιο συγκεκριµένα, κάνοντας λόγο για εξωτερικά χαρακτηριστικά
οικογένειας εννοούµε στοιχεία όπως είναι:
-

το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα καθενός απ' τους γονείς,

-

η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας,

-

η δοµή της οικογένειας (πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, αν
είναι παρόντες και οι δύο γονείς, αν υπάρχουν παππούδες / γιαγιάδες
στο σπίτι κλπ.),

-

τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού
(φύλο, ηλικία, σειρά γέννησης, αριστερόχειρας / δεξιόχειρας κλπ.)
Ως εσωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας θα ορίζαµε συνήθειες,

συµπεριφορές και στοιχεία όπως:
-

το κατά πόσο οι γονείς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να
συµµετέχουν

στις

δραστηριότητες

της

οικογένειας,

όπως

για

παράδειγµα να παίρνουν ενεργά µέρος στις συζητήσεις τους,
-

το κατά πόσο οι ίδιοι συµµετέχουν τόσο στις σχολικές όσο και στις
εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους,

-

ποιες είναι οι επιθυµίες και οι προσδοκίες τους για τα παιδιά τους όσον
αφορά την εκπαίδευση αλλά και τις επαγγελµατικές τους προοπτικές,

-

ποιες είναι οι αναγνωστικές συνήθειες των ίδιων των γονέων και, τέλος,

-

οι "δείκτες" (J. Fijalkow, 1997, σ. 157) του οικογενειακού πολιτιστικού
επιπέδου (ύπαρξη προσωπικού παιδικού δωµατίου, ύπαρξη βιβλιοθήκης,
ποικιλία και εκπαιδευτική αξία του αναγνωστικού υλικού και των
παιχνιδιών που διαθέτει το παιδί).
Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, θα επιχειρηθεί ο έλεγχος της υπόθεσης

της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας µέσω της ανίχνευσης της σχέσης
µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών των οικογενειών
µαθητών της ∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου και του επιπέδου της
αναγνωστικής ικανότητάς τους (όπως αυτή θα αξιολογηθεί µέσα από ένα
τεστ αναγνωστικής ικανότητας).
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1.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τόσο από την ελληνική όσο και από την διεθνή βιβλιογραφία, που
πραγµατεύεται το θέµα της επίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος
στην επίδοση των µαθητών γενικά αλλά και στην αναγνωστική ικανότητα
ειδικότερα, µπορεί κανείς να εικάσει ότι η κοινωνική θέση τη οικογένειας,
που καθορίζεται από την εκπαίδευση, την οικονοµική κατάσταση και το
επάγγελµα

των γονιών -τα εξωτερικά, δηλαδή, χαρακτηριστικά της

οικογένειας- είναι ίσως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
φαίνονται να διαφοροποιούν το κοινωνικό και γλωσσικό περιβάλλον της
οικογένειας και να επηρεάζουν κατ’ επέκταση την αναγνωστική ικανότητα
των παιδιών. Εκτός όµως από το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της
οικογένειας, η παρούσα έρευνα θα εξετάσει και το πολιτιστικό επίπεδο
αυτής, όπως αυτό προσδιορίζεται τόσο από τα εξωτερικά όσο και από τα
εσωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας.
Πιο συγκεκριµένα µε την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας θα
προσπαθήσουµε να διαπιστώσουµε αν και κατά πόσο ισχύουν ή όχι οι
ακόλουθες προτάσεις που επιµερίζουν το ερευνητικό ζήτηµα "εσωτερικά και
εξωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και επίπεδο αναγνωστικής
ικανότητας του παιδιού" και που αποτελούν τις προς έλεγχο υποθέσεις µας.
Αναµένουµε λοιπόν, σύµφωνα µε την υπόθεση της κοινωνικο-πολιτιστικής
αναπηρίας ότι:
1. Η

επίδοση

των

µαθητών

στην

ανάγνωση

(αποκωδικοποίηση

&

κατανόηση κειµένου) θα είναι αυξηµένη ή µειωµένη ανάλογα µε το
µορφωτικό επίπεδο και την επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων
αλλά και µε το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας.
2. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς συµµετέχουν στις σχολικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες τους θα έχουν καλύτερη επίδοση στην
ανάγνωση απ’ αυτά των οποίων οι γονείς δεν συµµετέχουν.
3. Η αναγνωστική επίδοση των µαθητών των οποίων οι γονείς τους έχουν
υψηλές προσδοκίες και φιλοδοξίες γι’ αυτά θα είναι υψηλότερη απ’ αυτή
των µαθητών των οποίων οι γονείς τους έχουν χαµηλές προσδοκίες και
φιλοδοξίες γι’ αυτά.
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4. Οι µαθητές των οποίων οι γονείς διαβάζουν βιβλία / εφηµερίδες

θα

έχουν καλύτερη αναγνωστική επίδοση απ’ τους µαθητές των οποίων οι
γονείς δεν έχουν ανάλογες αναγνωστικές συνήθειες.
5. Η αναγνωστική επίδοση των µαθητών θα είναι υψηλότερη όταν στο σπίτι
υπάρχει βιβλιοθήκη και προσωπικό παιδικό δωµάτιο.
6. Τα παιδιά που γενικά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία θα έχουν καλύτερη
αναγνωστική επίδοση από τα παιδιά που δεν διαβάζουν.

1.6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί και να διευκρινιστεί ότι το τεστ
ανάγνωσης που χρησιµοποιήθηκε, όπως αναλυτικά θα παρουσιάσουµε στη
συνέχεια, αποτελεί µέρος ενός τεστ ανάγνωσης που κατασκευάστηκε για
να υπάρξει ένα αντικειµενικό κριτήριο µέτρησης της επίδοσης των παιδιών
της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού στην ανάγνωση. Η χρησιµοποίηση λοιπόν µέρους
αυτού, σε περιορισµένο δείγµα µαθητών της Β΄ ∆ηµοτικού όλων των
∆ηµοτικών Σχολείων του Ρεθύµνου, δεν επιτρέπει γενικεύσεις και τα
αποτελέσµατα θα πρέπει να θεωρηθούν απλές διαπιστώσεις.
Επίσης, στην παρούσα έρευνα, µοναδική πηγή πληροφοριών για την
κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της οικογένειας καθώς και για τις
πρακτικές /συµπεριφορές της οικογένειας που συνιστούν το πολιτιστικό
επίπεδο

της

οικογένειας,

ήταν

οι

απαντήσεις

των

γονέων

στο

ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε. Γι’ αυτό το λόγο, κατά την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτά στηρίζονται
σε µετρήσεις που αντανακλούν τις υποκειµενικές απαντήσεις των γονέων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
2.1 ∆ΕΙΓΜΑ
Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν µαθητές της Β΄
∆ηµοτικού καθώς και οι γονείς τους. Συγκεκριµένα, το δείγµα αποτέλεσαν
250 µαθητές, οι οποίοι προέρχονται από το µαθητικό πληθυσµό της Β΄
τάξης όλων των ∆ηµοτικών σχολείων της πόλης του Ρεθύµνου. Η επιλογή
των υποκειµένων έγινε µε τη µέθοδο της τυχαίας «κατά στρώµατα
δειγµατοληψίας» (Ι. Παρασκευόπουλος, 1993, σ.20), δηλαδή ο πληθυσµός
κατηγοριοποιήθηκε µε βάση ένα του χαρακτηριστικό -την αναγνωστική
επίδοση- σε αµοιβαία αποκλειόµενες οµάδες. Αναλυτικότερα, από το
σύνολο των 14 δηµόσιων ∆ηµοτικών σχολείων επιλέχθηκαν 10 µαθητές
από

κάθε

τµήµα

της

δευτέρας

∆ηµοτικού

ως

εξής:

Αρχικά

πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη επίσκεψη σε κάθε ένα ∆ηµοτικό σχολείο
όπου ανακοινώθηκε στους δασκάλους της Β’ τάξης ο σκοπός της έρευνας
και κλείστηκαν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για την διεξαγωγή αυτής. Στη
συνέχεια ζητήθηκε από τον κάθε δάσκαλο χωριστά να καταγράψει πέντε
µαθητές µε υψηλή αναγνωστική επίδοση και πέντε µαθητές µε χαµηλή
αναγνωστική επίδοση.
Σε δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους γονείς καθενός από τα παιδιά
να

συµµετέχουν

στην

έρευνα

συµπληρώνοντας

(από

κοινού)

ένα

ερωτηµατολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της
συγκεκριµένης έρευνας2. Από το σύνολο των 250 ερωτηµατολογίων που
αποστάλθηκαν

επανασυλλέχθηκαν

τα

219

(ποσοστό

87,6%).

Οι

ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείγµατος
προέρχονται από το έντυπο που συµπλήρωσαν οι γονείς.

2

Βλ. παρακάτω στην ενότητα Μέσα συλλογής δεδοµένων.
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2.1.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Από τους 250 µαθητές, οι µισοί (125 ή 50%) ήταν αγόρια και οι

άλλοι µισοί (125) κορίτσια3 (διάγραµµα 1). Οι ηλικίες των παιδιών κατά την
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας κυµαίνονταν από 82 µήνες (6 χρονών και
10 µηνών) έως 95 µήνες (7 χρονών και 11 µηνών) ενώ ο Μ.Ο. ήταν 89,3
µήνες (ήτοι 7 χρονών και 5 µηνών) µε τυπική απόκλιση 3,3 µήνες.

50%

50%

Α γ ό ρ ια

Κ ο ρ ίτ σ ια

∆ιάγραµµα 1: Κατανοµή (σχετικές συχνότητες) των µαθητών ως προς το
φύλο

Ως προς το µέγεθος της οικογένειάς τους, τα 22 παιδιά (8,8 %) ήταν
µοναχοπαίδια, τα 117 (46,6%) ανήκαν σε οικογένειες µε 2 παιδιά, τα 56
(22,3%) ανήκαν σε οικογένειες µε 3 παιδιά και τα 24 (9,6 %) ανήκαν σε
οικογένειες µε τέσσερα παιδιά και πάνω. [Για 31 από τα παιδιά (12,4%) δεν
είχαµε τη σχετική πληροφορία]. Ως προς τη σειρά γέννησής τους, επίσης,
103 παιδιά (47,5%) ήταν πρωτότοκα, 42 (19,4%) δευτερότοκα και 72
(33,2%) ήταν υστερότοκα (διάγραµµα 2).

33.2%
47.5%

Πρωτότοκα
∆ευτερότοκα
Υστερότοκα

19.4%

∆ιάγραµµα 2: Κατανοµή (σχετικές συχνότητες) των µαθητών ως προς τη
σειρά γέννησης

Το φύλο των παιδιών σηµειωνόταν κατά την επίδοση του τεστ πάνω στο φύλο
καταγραφής των αποτελεσµάτων. Για το λόγο αυτό έχουµε πληροφορίες ως προς
φύλο για το σύνολο των 250 παιδιών. Επίσης, διευκρινίζουµε εδώ ότι ο ίσος
αριθµός αγοριών και κοριτσιών είναι συµπτωµατικός, αφού βασικό κριτήριο
επιλογής του δείγµατος, όπως προαναφέραµε, ήταν το υψηλό/χαµηλό επίπεδο
αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών.
3
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Ως προς τη σύνθεση επίσης των οικογενειών, σε 22 περιπτώσεις
(ποσοστό 8,8% επί του συνόλου των οικογενειών) απουσιάζει (λόγω
χηρείας ή διαζυγίου) ο ένας από τους δύο γονείς [σε 8 (3,2%) περιπτώσεις
υπάρχει µόνο ο πατέρας και σε 14 (5,6%) υπάρχει µόνο η µητέρα]. Σε 27
περιπτώσεις (10,8%) οικογενειών, τέλος, στο σπίτι ζει και κάποιος (-οι)
παππούς / γιαγιά.
Όσον αφορά κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά των παιδιών του
δείγµατος, τα 29 απ' αυτά (13,3%) πήγαν στο σχολείο σε ηλικία 5,5 ετών
και τα 189 (86,7%) σε ηλικία 6 ετών. Επίσης, τα 195 (89%) πήγαν και στο
νηπιαγωγείο, ενώ τα 24 (11%) πήγαν κατευθείαν στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Τα 39 από τα παιδιά (17,8%) ήξεραν, σύµφωνα µε τους γονείς τους, να
διαβάζουν πριν πάνε στο δηµοτικό σχολείο και απ' αυτά τα 30 έµαθαν να
διαβάζουν στο σπίτι ενώ τα 9 έµαθαν ανάγνωση στο νηπιαγωγείο.
Τέλος, 20 από τα παιδιά (9,1%) είναι αριστερόχειρες και 199
(90,9%) δεξιόχειρες.
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2.2

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε σε δύο επίπεδα, σε δύο
ξεχωριστές φάσεις. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην
πρώτη φάση -κατά την οποία αξιολογήθηκε η αναγνωστική ικανότητα των
µαθητών- ήταν µέρος από το Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας4 (Ο.
Πανοπούλου-Μαράτου, Μ. Σολµαν, Μ. Μίχου-Καρύδη, 1985, σ.71-83), το
οποίο κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε ήδη σε ανάλογη προγενέστερη
έρευνα στον Ελληνικό χώρο. Η επιλογή του συγκεκριµένου εργαλείου έγινε
διότι αφενός κρίναµε ότι εξυπηρετεί πλήρως αφού µετρά ακριβώς και
έγκυρα την αναγνωστική ικανότητα και αφετέρου διότι θα επιτρέψει τη
σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά προηγούµενων ερευνών. Το µέσο
συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στη δεύτερη φάση της έρευνας
-που

απευθυνόταν στους γονείς και αφορούσε τα χαρακτηριστικά της

οικογένειας- ήταν ένα ερωτηµατολόγιο5 που κατασκευάστηκε ακριβώς για
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια αναλυτική παρουσίαση των δύο
ερευνητικών εργαλείων.
2.2.1 ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Το τεστ αναγνωστικής ικανότητας που χρησιµοποιήθηκε εδώ είναι
µέρος της δοκιµασίας που κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε σε έρευνα
της Όλγας Πανοπούλου-Μαράτου6 (1985, σ.71-83), ενώ είναι εµπνευσµένο
από το Τεστ Προφορικής Ανάγνωσης του Gray (Gray Oral Reading Tests)
που

σχεδιάστηκε

το

1963.

Το

τεστ,

όπως

χρησιµοποιήθηκε

σε

προηγούµενες έρευνες, αποτελείται από τέσσερα κείµενα, τα οποία
απευθύνονται σε µαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού, και
δίνονται στο παιδί κατά σειρά δυσκολίας. Η επιλογή των κειµένων έγινε µε
τρόπο τέτοιο, ώστε να περιέχονται σ' αυτά λέξεις που υπήρχαν στα βιβλία
«Η Γλώσσα µου» της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού. Η δυσκολία των κειµένων
4

Βλέπε παράρτηµα 1.
Βλέπε παράρτηµα 2.
6
Πρόκειται για το τεστ αναγνωστική ικανότητας που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια
µιας ευρύτερης έρευνας σχετικά µε τα «αίτια σχολικής αποτυχίας».
5
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κρίθηκε από τον αριθµό των λέξεων, το µήκος και την πολυπλοκότητα της
δοµής των φράσεων, καθώς και το µέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων.
Το περιεχόµενο του κάθε κειµένου αφορά σε θέµατα που είναι γνωστό πως
ενδιαφέρουν παιδιά ηλικίας από 5 ½ - 8 ½ χρονών.
Στην παρούσα έρευνα, για λόγους καθαρά πρακτικούς και κυρίως
λόγω έλλειψης διαθέσιµου χρόνου απ' την πλευρά των σχολείων, στάθηκε
αδύνατο να χορηγηθεί το τεστ ολοκληρωµένο, δηλαδή και µε τα τέσσερα
κείµενά του που καλύπτουν όλους τους βαθµούς δυσκολίας. Έτσι,
χρησιµοποιήσαµε το ένα από τα τέσσερα κείµενα, εκείνο που ο βαθµός
δυσκολίας του αναλογεί στο αναγνωστικό επίπεδο των µαθητών της Β΄
τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου.
Σε γενικές γραµµές η διαδικασία χορήγησης του τεστ ήταν να δίνεται
ατοµικά σε κάθε µαθητή το κείµενο και να του ζητείται να το διαβάσει
φωναχτά. Κατά την ανάγνωση σηµειώνονταν από τον πειραµατιστή τα
λάθη διαφόρων τύπων7 καθώς και ο χρόνος που χρειαζόταν ο µαθητής για
να ολοκληρώσει την ανάγνωση. Τέλος, ακολουθούσαν συγκεκριµένες
ερωτήσεις για την διερεύνηση του εάν και κατά πόσο ο µαθητής είχε
κατανοήσει το κείµενο που µόλις είχε διαβάσει, ενώ και σ' αυτή την
περίπτωση αξιολογούνταν µε προκαθορισµένο τρόπο οι απαντήσεις που
δίνονταν.
2.2.1.1. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ2
Το κείµενο αποτελείται από 50 λέξεις - εκ των οποίων 10 είναι
ρήµατα, 17 ουσιαστικά, 1 επίθετο και οι υπόλοιπες είναι επιρρήµατα, άρθρα
και σύνδεσµοι – και περιλαµβάνει ευθύ και πλάγιο λόγο. Επίσης, η µορφή
του κειµένου, όπως δόθηκε στα παιδιά για ανάγνωση, ήταν όµοια3 µε αυτή
που έχουν τα βιβλία «Η Γλώσσα µου» της Β΄ ∆ηµοτικού. Τέλος, το θέµα
του ήταν η εκδροµή µιας οικογένειας στη θάλασσα. Συγκεκριµένα, το
κείµενο είναι το εξής:

7
2
3

Βλέπε σελίδα 35-36.
Βλέπε παράρτηµα 1.
Γραµµένο σε Η/Υ µε τη γραµµατοσειρά Arial Greek και µε µέγεθος 14.
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"Παιδιά", φώναξε ο πατέρας, "σήµερα θα πάµε στη
θάλασσα". Η µητέρα ετοίµασε τα φαγητά. Τηγάνισε
πολλούς κεφτέδες, έβρασε αβγά, πήρε ψωµί, τυρί και
φρούτα. Ύστερα τα έβαλε στο καλάθι. Τα παιδιά ανέβηκαν
στο αυτοκίνητο. Σε λίγο έφτασαν στη θάλασσα. Εκεί τα
παιδιά έβλεπαν τις βάρκες και τους ψαράδες που
τραγουδούσαν.
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ4
Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης χρησιµοποιήθηκε για κάθε µαθητή
ειδικό φύλλο καταγραφής των αποτελεσµάτων (ένα ατοµικό πρωτόκολλο
επίδοσης), στο οποίο υπήρχε το κείµενο ώστε να σηµειώνονται άµεσα από
τον πειραµατιστή -ανάλογα µε τον τύπο- τα ενδεχόµενα λάθη της
ανάγνωσης των µαθητών. Επίσης στο ίδιο φύλλο ήταν καταγεγραµµένες οι
ερωτήσεις κατανόησης, ώστε δίπλα στην καθεµιά να σηµειώνεται ο βαθµός
ανάλογα µε την πληρότητα των απαντήσεων του µαθητή. Οι ερωτήσεις
κατανόησης

ήταν

τέσσερις

εκ των οποίων η µία µόνο

απαιτούσε

µονολεκτική απάντηση (Ερώτηση 3: Πως πήγαν τα παιδιά στη θάλασσα; ➫
Με αυτοκίνητο) ενώ οι υπόλοιπες χρειάζονταν περισσότερες λέξεις για να
είναι η απάντηση ολοκληρωµένη (Ερώτηση 2: Τι φαγητά ετοίµασε η
µητέρα; ➫ Κεφτέδες, αυγά ψωµί, τυρί, φρούτα). Τέλος, πάνω στο ατοµικό
αυτό πρωτόκολλο επίδοσης αναγράφονταν και ο συνολικός χρόνος
ανάγνωσης του κειµένου, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του µαθητή,
όπως το φύλο και το σχολείο φοίτησης.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Για την ακριβή µέτρηση του χρόνου, που χρειάστηκε κάθε µαθητής
για

να

ολοκληρώσει

χρησιµοποιήθηκε

ένα

τη

διαδικασία

κλασικό

της

ανάγνωσης

χρονόµετρο

το

οποίο

του

κειµένου,

χειριζόταν

ο

πειραµατιστής (ο χρόνος µετρήθηκε σε δευτερόλεπτα).

4

Βλέπε παράρτηµα 2.
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2.2.2 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
2.2.2.1 ΧΡΟΝΟΣ
Το τεστ αναγνωστικής ικανότητας επιδόθηκε ατοµικά στους µαθητές
που επιλέχθηκαν από τη Β΄ τάξη όλων των δηµοτικών σχολείων του
Ρεθύµνου κατά τις πρώτες δύο εβδοµάδες του Μαΐου του 1999. Θεωρήθηκε
σηµαντικό να εξεταστούν όλα τα παιδιά στην συγκεκριµένη χρονική
περίοδο (στο τέλος περίπου της σχολικής χρονιάς) για δύο λόγους: αφενός
για να έχουν ισόχρονη εξάσκηση και αφετέρου διότι, «το παιδί στην
δευτέρα ∆ηµοτικού µπαίνει στην κυρίως ανάγνωση και στην περίοδο αυτή
αναπτύσσονται

τα

περισσότερα

στοιχεία

της

ανάγνωσης»

(Ε.

Κολλιάδης,1982, σ.161), οπότε χρονικά στο τέλος αυτής της τάξης η
αναγνωστική ικανότητα έχει κατακτηθεί στο επίπεδο που µας ενδιαφέρει.
2.2.2.2 ΤΟΠΟΣ
Η επίδοση του τεστ αναγνωστικής ικανότητας πραγµατοποιήθηκε σε
χώρους των δηµοτικών σχολείων κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου
προγράµµατος κάθε σχολείου. Βασικό µέληµα κάθε φορά ήταν να βρεθεί
ένα ήσυχο µέρος, ώστε και η προσοχή των µαθητών να µην αποσπάται και
η ερευνήτρια να µπορεί να ακούει καθαρά και να καταγράφει τα τυχόν
λάθη κατά την αναγνωστική διαδικασία.
2.2.2.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το τεστ δόθηκε ατοµικά στους µαθητές, από την ίδια πάντα
ερευνήτρια,

µε

τον

ακόλουθο

τρόπο:

Αφού

ενηµερώνονταν

ότι

εξετάζονταν πολλοί µαθητές της Β’ ∆ηµοτικού των σχολείων του Ρεθύµνου
για να µελετηθεί το πώς διαβάζουν, τους δινόταν οι ακόλουθες οδηγίες:
«Έχω µια ιστορία που θα ήθελα να µου διαβάσεις φωναχτά. ∆ιάβασέ την
όπως διαβάζεις συνήθως δυνατά στην τάξη ή στο σπίτι. Να προσέχεις τι θα
διαβάσεις γιατί µετά θα σε ρωτήσω κάποια πράγµατα σχετικά µ’ αυτή την
ιστορία». Στη συνέχεια η ερευνήτρια τοποθετούσε το κείµενο µπροστά στο
παιδί σκεπασµένο, και αφού το ρωτούσε αν είναι έτοιµο, το ξεσκέπαζε,
έλεγε «εµπρός» και ξεκινούσε τη χρονοµέτρηση. Κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσης του κειµένου, η ερευνήτρια σηµείωνε σε ατοµικό φύλλο
καταγραφής τα λάθη και το χρόνο. Επίσης κατέγραφε και τις απαντήσεις σε
κάθε µια από τις τέσσερις ερωτήσεις κατανόησης.
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2.2.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Το τεστ αναγνωστικής ικανότητας χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση
τριών µεταβλητών: της ταχύτητας, της ακρίβειας και της κατανόησης της
ανάγνωσης. Η µέτρηση όµως, µε την ευρεία σηµασία του όρου σηµαίνει
«την

απονοµή

ψηφίων

ή

αριθµών

στα

αντικείµενα,

σύµφωνα

µε

ορισµένους λογικά αποδεκτούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί συνίστανται
στην

εγκαθίδρυση

αριθµητικού

µιας

αντιστοιχίας

συστήµατος,

των

µεταξύ

αριθµών

των

και

ιδιοτήτων

των

ενός

ιδιοτήτων

ή

χαρακτηριστικών των αντικειµένων ή ενός συνόλου αντικειµένων. Η
αντιστοιχία αυτή επιτρέπει την εκµετάλλευση των ιδιοτήτων των αριθµών
για την περιγραφή των αντικειµένων, τη συµπύκνωση των πληροφοριών,
που έχουν σχέση µε τις ιδιότητές τους και τη δηµιουργία σχέσεων µεταξύ
των αντικειµένων» (Μ. Βάµβουκας, 1998, σ.135).
2.2.3.1 ΧΡΟΝΟΣ
Οι αριθµοί οι οποίοι αποδόθηκαν για τις ανάγκες µέτρησης της
ταχύτητας της ανάγνωσης εκφράζουν το χρόνο που χρειάστηκαν τα
υποκείµενα για να διαβάσουν το κείµενο. Ο χρόνος σηµειώνεται σε
δευτερόλεπτα µε απόλυτο αριθµό χωρίς να υπολογίζονται τα δέκατα του
δευτερολέπτου και µετριέται από τη στιγµή που το παιδί προφέρει την
πρώτη λέξη του κειµένου. Για τις ανάγκες, όµως, της επεξεργασίας των
δεδοµένων που προέκυψαν απ' αυτή τη µέτρηση, ο χρόνος χωρίστηκε σε
10 διαστήµατα και βαθµολογήθηκε από 1-10 ως εξής:
Χρόνος

5-15

(σε δευτερόλεπτα)

Βαθµός

10

16-

21-

26-

31-

36-

41-

46-

51-

20

25

30

35

40

45

50

55

9

8

7

6

5

4

3

2

56+
1
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2.2.3.2 ΤΑ ΛΑΘΗ
Με

τα

λάθη

βαθµολογείται

η

ακρίβεια

της

ανάγνωσης.

Καταγράφονται µε προσοχή, την ώρα που το παιδί διαβάζει, πάνω στο
κείµενο που υπάρχει στο φύλλο καταγραφής των αποτελεσµάτων. Κάθε
λάθος που σηµειώνεται αποτελεί ένα λάθος. Μετριέται το σύνολο των
λαθών µε µέγιστο αριθµό 16 και για τα παιδιά που έκαναν περισσότερα από
16 λάθη σηµειωνόταν «16+». Οι τύποι στους οποίους διακρίθηκαν τα
λάθη5 είναι:

1. Βοήθεια ή δισταγµός: Όταν το παιδί διστάζει για 5" χωρίς να
προφέρει κανένα φθόγγο ή όταν για 10" προσπαθεί να διαβάσει
µία λέξη χωρίς επιτυχία, η ερευνήτρια διάβαζε τη λέξη και την
υπογράµµιζε βάζοντας παρένθεση.
π.χ. (παιδιά)

➫

1 λάθος

2. Σηµαντική παραφθορά λέξης: Υπογραµµίζεται η λέξη και
σηµειώνεται γραπτά από πάνω η λέξη που λέει το παιδί.
π.χ. Κεφτέδες αντί Καφέδες

➫

1 λάθος

3. Μερική παραφθορά λέξης: Καταγράφονται τα λάθη:
•

Λάθος σ’ ένα γράµµα

➫

1 λάθος

➫

1 λάθος

➫

1 λάθος

➫

1 λάθος

π.χ. σήµαρα αντί σήµερα
•

Παράλειψη γράµµατος
π.χ. το αντί στο

•

Αντιστροφή γραµµάτων ή συλλαβών
π.χ. έρβασε αντί έβρασε

•

Πρόσθεση γράµµατος

π.χ. στο φαγητό αντί το φαγητό
•

Λανθασµένος τονισµός

➫

1 λάθος

π.χ. ανεβήκαν αντί ανέβηκαν

5

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα λάθη υπολογίστηκαν συνολικά και όχι κατά
τύπο. Μια ανάλυση µε βάση τον τύπο των λαθών που έκαναν τα παιδιά κατά την
ανάγνωση του κειµένου θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας µίας
µελλοντικής εργασίας.
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4. Παράλειψη λέξης ή οµάδας λέξεων: Οι λέξεις µπαίνουν σε
κύκλο
π.χ. εκεί τα παιδιά έβλεπαν

1 λάθος

➫

5. Πρόσθεση λέξης ή οµάδας λέξεων: Σηµειώνεται η λέξη
π.χ. τα έβαλε µέσα στο καλάθι αντί
τα έβαλε στο καλάθι

1 λάθος

➫

6. Αντικατάσταση λέξης ή οµάδας λέξεων µε άλλες:
π.χ. έβλεπαν τα πλοία

αντί

έβλεπαν τις βάρκες

1 λάθος

➫

7. Επανάληψη µιας ή περισσοτέρων λέξεων: Υπογραµµίζονται
µε κυµατιστή γραµµή
π.χ. Τα παιδιά ανέβηκαν

1 λάθος

➫

8. Αντιστροφή της σειράς των λέξεων: Καταγράφεται η φράση
π.χ.

Εκεί έβλεπαν τα παιδιά αντί
Εκεί τα παιδιά έβλεπαν

1 λάθος

➫

Όπως ο χρόνος, έτσι και η συχνότητα των λαθών βαθµολογήθηκε από 110 ως εξής:
Λάθη
Βαθµός

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9-16

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.2.3.3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Η κάθε µία από τις ερωτήσεις του κειµένου βαθµολογείται µε 1 ή 0,5
ή 0 βαθµούς.
Με 1 βαθµολογούνται όλες οι απαντήσεις: α) που επαναλαµβάνουν
περίπου τις λέξεις το κειµένου, β) που παραφράζουν το κείµενο χωρίς ν’
αλλάζουν το νόηµα π.χ. στην πρώτη ερώτηση αντί για «να πάνε στη
θάλασσα» να πουν «να πάνε για µπάνιο», γ) οι συντοµευµένες
απαντήσεις που αποδίδουν τις ιδέες π.χ. στην πρώτη ερώτηση να πουν
«να πάνε πικ-νικ».
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Με 0,5 βαθµολογούνται οι απαντήσεις α) όταν απαντούν κατά το
ήµισυ την ερώτηση της οποίας η απάντηση έχει δύο σκέλη, π.χ. στην
ερώτηση 4 η απάντηση βάρκες βαθµολογείται µε 0,5 (ενώ η απάντηση
βάρκες και ψαράδες βαθµολογείται µε 1 βαθµό), β) που είναι σωστές
αλλά εµπεριέχουν και λανθασµένες προσθήκες των παιδιών ή κάτι άλλο
από το κείµενο που δεν έχει άµεση σχέση µε την ερώτηση, π.χ. στην
ερώτηση 2 να απαντήσουν «κεφτέδες και κοτόπουλο» (η λέξη κοτόπουλο
δεν υπάρχει στο κείµενο).
Με 0 βαθµολογούνται οι απαντήσεις α) που δεν έχουν σχέση µε την
ερώτηση και β) που περιέχουν στοιχεία του κειµένου άσχετα µε την
ερώτηση.
Έτσι, λοιπόν, η βαθµολογία στις ερωτήσεις κατανόησης κυµαίνεται από
0 έως 4 συµπεριλαµβανοµένων των διαβαθµίσεων 0.5, 1.5, 2.5, 3.5.
2.2.3.4 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΘΩΝ
Το κάθε παιδί βαθµολογείται συνδυάζοντας το χρόνο και τα λάθη. Ο
σύνθετος βαθµός είναι το άθροισµα του βαθµού που πήρε το κάθε παιδί
στα λάθη συν το βαθµό που πήρε στο χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για
βαθµολογία της ταχύτητας συν την ακρίβεια της ανάγνωσης.
Ο συνδυασµός της βαθµολογίας ακρίβειας και ταχύτητας (δηλαδή ο
σύνθετος βαθµός) είναι ο ακόλουθος:

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(9-16)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

1 (56’’ +)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 (51-55’’)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 (46-50’’)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4 (41-45’’)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5 (36-40’’)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6 (31-35’’)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7 (26-30’’)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8 (21-25’’)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9 (16-20’’)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 (5-15’’)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Β
Α
Θ
Μ
Ο
Σ
Χ
Ρ
Ο
Ν
Ο
Υ
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2.2.4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηµατολόγιο6, το οποίο συµπληρώθηκε από τους γονείς των
µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα, κατασκευάστηκε -όπως ήδη
αναφέραµε-

για

τις

ανάγκες

ακριβώς

της

παρούσας

έρευνας.

Συγκεκριµένα, συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει όλους εκείνους τους
παράγοντες που σκιαγραφούν το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό
επίπεδο

της

οικογένειας,

τα

εξωτερικά,

δηλαδή,

και τα εσωτερικά

χαρακτηριστικά της οικογένειας.
Αναλυτικότερα, το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 32 ερωτήσεις εκ
των οποίων οι 31 είναι κλειστού τύπου και η µια ανοικτού τύπου. Οι
κλειστού τύπου είναι ερωτήσεις µε προτεινόµενες απαντήσεις, εκ των
οποίων κάποιες είναι διχοτοµικές (απαντήσεις µε δύο κατηγορίες αµοιβαία
αποκλειόµενες µεταξύ τους) και κάποιες άλλες πολλαπλής επιλογής.
Φροντίσαµε ώστε οι ερωτήσεις να είναι σύντοµες, απλές και κατανοητές,
επειδή ακριβώς απευθύνονταν σε οικογένειες διαφορετικού µορφωτικού
επιπέδου. Οι ερωτήσεις που αποτελούν το ερωτηµατολόγιο αφορούν τρεις
βασικούς τοµείς πληροφοριών:

1. Τις σχετικές µε την εκπαίδευση των γονέων, την επαγγελµατική
δραστηριότητα των γονέων, την οικονοµική κατάσταση και την δοµή της
οικογένειας. [Ερωτήσεις Νο. 2, 3, 5, 6]

2. Τις σχετικές µε τα προσωπικά στοιχεία για το παιδί, όπως: ηµεροµηνία
γέννησης, φύλο, σειρά γέννησης, αριστερόχειρας/δεξιόχειρας, ηλικία
έναρξης της σχολικής φοίτησης, αν πήγε νηπιαγωγείο, αν γνώριζε να
διαβάζει πριν πάει σχολείο. [Ερωτήσεις Νο. 1, 4, 7, 8, 9, 10]

3. Τις σχετικές µε την συµµετοχή των γονέων στις σχολικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού (αν, για παράδειγµα, το
βοηθάνε στα µαθήµατα, αν πάνε µε το παιδί κινηµατογράφο, αν
συζητάνε µε το παιδί και αν ναι τι θέµατα), τις εκπαιδευτικές/
επαγγελµατικές προσδοκίες των γονέων για το παιδί, την επαφή της
οικογένειας µε τα βιβλία και γενικότερα µε τον έντυπο λόγο και τέλος µε
κάποιους δείκτες του οικογενειακού πολιτιστικού επίπέδου (ύπαρξη
προσωπικού

παιδικού

δωµατίου,

ύπαρξη

βιβλιοθήκης

στο

σπίτι).

[Ερωτήσεις Νο. 11 - 32]

6

Βλέπε παράρτηµα 3.
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2.2.4.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μετά την πραγµατοποίηση του τεστ αναγνωστικής ικανότητας, και
αφού ευχαριστούσαµε το παιδί για την συνεργασία του, του δίναµε ένα
φάκελο, που περιείχε το ερωτηµατολόγιο, και του εξηγούσαµε ότι αυτό
απευθυνόταν στους γονείς του για να το συµπληρώσουν και ότι θα έπρεπε
να επιστρέψουν το φάκελο κλειστό σε µια εβδοµάδα. Ωστόσο στην πρώτη
σελίδα του ερωτηµατολογίου υπήρχαν πληροφορίες τόσο για το σκοπό της
έρευνας όσο και για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Έτσι
µετά από µια εβδοµάδα επιστρέφαµε στο σχολείο για να επανασυλλέξουµε
τα ερωτηµατολόγια. Η απώλεια που είχαµε από ερωτηµατολόγια που δεν
επιστράφηκαν ποτέ ήταν το 12.4% (31ερωτηµατολόγια) στο σύνολο των
250 παιδιών που πήραν µέρος στο τεστ αναγνωστικής ικανότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το
λογισµικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 8th ed.).
Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων που θα ακολουθήσει αρχικά θα γίνει
µια περιγραφή των δεδοµένων που προέκυψαν από το τεστ αναγνωστικής
ικανότητας. Θα παρουσιαστούν επίσης περιγραφικά7 τα δεδοµένα που
συλλέχθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο και, τέλος, θα ακολουθήσει ο έλεγχος
των υποθέσεών µας προσπαθώντας να εντοπίσουµε τυχόν σηµαντικές
συνάφειες ή στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε µέσους όρους µεταξύ της
επίδοσης των µαθητών στην ανάγνωση και των χαρακτηριστικών της
οικογένειας (εσωτερικών και εξωτερικών) όπως προκύπτουν από τις
απαντήσεις

των

γονέων.

[Για

τον

έλεγχο

των

υποθέσεων

χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια όπως η ανάλυση διασποράς (ANOVA), Eta
καθώς και οι δείκτες Spearman rho και Pearson r8].

7

∆ηλαδή συχνότητες (απόλυτες και σχετικές), δείκτες κεντρικής τάσης (Μ.Ο.,
διάµεσοι κλπ), δείκτες διασποράς (διακύµανση, τυπική απόκλιση από το Μ.Ο. κλπ).
8
Το κύριο στατιστικό κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των
υποθέσεων (για να βρούµε δηλαδή τις συνάφειες - θετικές ή αρνητικές - µεταξύ
των µεταβλητών) είναι της κατηγορίας των απαραµετρικών κριτηρίων, καθότι οι
µετρήσεις που έγιναν δεν εκφράζονται µε τιµές αναλογικής κλίµακας που θα µας
επέτρεπαν τη χρήση παραµετρικών κριτηρίων. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε ο
δείκτης συσχέτισης Spearman rho, ο οποίος ενδείκνυται στις αριθµητικές
διµεταβλητές στις οποίες οι τιµές και των δύο µεταβλητών είναι τακτικές τιµές.
∆ηλαδή, ο δείκτης Spearman rho χρησιµοποιείται όπως και ο Pearson r, µε τη
διαφορά ότι δεν απαιτεί (όπως συµβαίνει µε τον Pearson r) οι κλίµακες µέτρησης
να είναι ίσων διαστηµάτων αλλά να είναι και οι δύο τακτικές τιµές. Ωστόσο, σε
περιπτώσεις όπου πράγµατι οι κλίµακες στις οποίες εκφράζονται οι τιµές των
εξαρτηµένων µεταβλητών είναι αναλογικές, χρησιµοποιήθηκε και ο Pearson r για
να ανιχνεύσουµε τυχόν συσχετίσεις: τέτοιες µεταβλητές είναι ο χρόνος, τα λάθη
καθώς και βαθµός κατανόησης κατά την ανάγνωση (διαστηµική κλίµακα).
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3.1

ΑΚΡΙΒΕΙΑ,

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΕΙΣ
ΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο "Μέσα συλλογής δεδοµένων &
ερευνητικά εργαλεία", οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν αναφορικά µε
την αναγνωστική ικανότητα αφορούσαν σε τρεις µεταβλητές: τα λάθη9
κατά την ανάγνωση στο σύνολό τους, το χρόνο που απαιτήθηκε και το
βαθµό κατανόησης του κειµένου που διαβάστηκε. Επίσης, µια τέταρτη
µέτρηση που θα σχολιαστεί αφορά στο σύνθετο βαθµό λαθών και χρόνου
(βλ. προηγούµενο κεφάλαιο), η οποία προέκυψε από τον συνυπολογισµό
(το άθροισµα) της ορθότητας της αναγνωστικής επίδοσης και τον χρόνο
που χρειάστηκε κατά περίπτωση. Στους πίνακες που ακολουθούν (πίνακες
1, 2, 3, 4) φαίνονται αντίστοιχα οι κατανοµές (απόλυτες και σχετικές
συχνότητες) για τα λάθη, τους χρόνους, την κατανόηση και τον σύνθετο
βαθµό λαθών και χρόνου.
Πίνακας 1: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των επιδόσεων όσον
αφορά στο χρόνο
Βαθµός Χρόνου

Αντιστοιχία βαθµού σε δευτερόλεπτα

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

56+
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20

f

%

71
17
18
15
36
36
37
18
2

28,4
6,8
7,2
6,0
14,4
14,4
14,8
7,2
,8

Πίνακας 2: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των επιδόσεων όσον
αφορά στα λάθη
Βαθµός Λαθών
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

Αντιστοιχία βαθµού σε αριθµό λαθών
9-16
8
7
6
5
4
3
2
1
0

f
24
7
9
16
28
20
35
40
26
45

%
9,6
2,8
3,6
6,4
11,2
8,0
14,0
16,0
10,4
18,0

9

Όσον αφορά στα λάθη, αυτά στην ανάλυση υπολογίζονται συνολικά, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη ο τύπος των λαθών (εάν, για παράδειγµα, πρόκειται για
πρόσθεση λέξης, παραφθορά κοκ.).
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Πίνακας 3: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των επιδόσεων όσον
αφορά στο βαθµό κατανόησης του κειµένου
Βαθµός

f
%

0

1
,4

0,25
2
,8

0,50
5
2,0

0,75
3
1,2

1,00
8
3,2

1,25
5
2,0

1,50
11
4,4

1,75
5
2,0

2,00
8
3,2

2,25
13
5,2

2,50
19
7,6

2,75
28
11,2

3,00
27
10,8

3,25
36
14,4

3,50
53
21,2

3,75
20
8,0

Πίνακας 4: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των επιδόσεων όσον
αφορά στο σύνθετο βαθµό όπως προκύπτει από το άθροισµα λαθών και χρόνων

Βαθµός
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

f

%

20
8
7
10
17
17
9
14
12

8,0
3,2
2,8
4,0
6,8
6,8
3,6
5,6
4,8

Βαθµός

f

%

11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00

9
22
10
23
21
19
19
11
2

3,6
8,8
4,0
9,2
8,4
7,6
7,6
4,4
,8

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 5) δίνονται οι δείκτες κεντρικής
τάσης (Μ.Ο., διάµεσος και δεσπόζουσα τιµή) καθώς και η τυπική απόκλιση
από το Μ.Ο. για τις τέσσερις αξιολογήσεις όσον αφορά στο σύνολο του
δείγµατος.
Πίνακας 5: ∆είκτες κεντρικής τάσης για τις επιµέρους επιδόσεις (χρόνος, λάθη,
κατανόηση, χρόνος+λάθη) του τεστ αναγνωστικής ικανότητας στο σύνολο του
δείγµατος (Ν=250)
Μ.Ο.
Λάθη
Χρόνος
Κατανόηση
Λάθη+χρόνος

6,55
4,14
2,78
10,69

∆ιάµεσος

∆εσπόζουσα
τιµή

7
5
3
12

10
1
3,50
14

Τυπική
απόκλιση

2,80
2,51
0,88
4,54

Ελάχιστη
τιµή

1
1
0
2

Μέγιστη
τιµή

10
9
4
19

Στο διάγραµµα που ακολουθεί (διάγραµµα 3) διακρίνεται η σχέση
των Μ.Ο. του βαθµού λαθών (όπου 10= η καλύτερη επίδοση και 1= η
χειρότερη επίδοση) και του βαθµού κατανόησης (όπου 4= η καλύτερη
επίδοση και 0= η χειρότερη επίδοση) µε το βαθµό του χρόνου που
χρειάστηκε για την ανάγνωση (όπου 10= ο ελάχιστος χρόνος, δηλαδή η
καλύτερη επίδοση και 1= ο µέγιστος χρόνος, δηλαδή η χειρότερη επίδοση).
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα 3 (αλλά και από τον πίνακα 6 µε τις
συσχετίσεις

που θα ακολουθήσει), ενώ ο βαθµός κατανόησης δεν

επηρεάζεται από το χρόνο ή τα λάθη, οι βαθµοί του χρόνου και των λαθών
φαίνεται να έχουν σχέση µεταξύ τους και πιο συγκεκριµένα φαίνεται να
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4,00
6
2,4

συµµεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση: όσο καλύτερη είναι η
επίδοση στο χρόνο, τόσο λιγότερα είναι τα λάθη που γίνονται.
12

10

8

6

4

Μ.
Ο

2

Βαθµός για τα
Λάθη

0

Βαθµός Κατανόησης
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Βαθµός για το Χρόνο Ανάγνωσης

∆ιάγραµµα 3: Μ.Ο. βαθµών λαθών και κατανόησης ως προς το βαθµό
χρόνου.

Από τον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 6) παρατηρούµε ότι:
α) Στη συσχέτιση µεταξύ αριθµού Λαθών και Χρόνου ο συντελεστής είναι
,730 και η συνάφεια είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο .01.
β) Η συνάφεια µεταξύ αριθµού Λαθών και Βαθµού Κατανόησης δεν είναι
στατιστικά σηµαντική.
γ) Στη συσχέτιση µεταξύ Βαθµού Χρόνου και Βαθµού Κατανόησης ο
συντελεστής είναι ,144 και η συνάφεια είναι στατιστικά σηµαντική σε
επίπεδο .05.
Πίνακας 6: Συνάφεια µεταξύ βαθµών χρόνου, λαθών και κατανόησης

Χρόνος
Λάθη

Κατανόηση
Pearson r=,144
p=,023<0.05
συµµεταβολή=,319
Pearson r=,037
p=,561 Σ.Α.
συµµεταβολή=,9,139

Λάθη
Pearson r=,730
p=,000<0.01
συµµεταβολή=5,141
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3.2

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ10 ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο διάγραµµα 4 που ακολουθεί αναπαριστάται ο Μ.Ο. της επίδοσης
στην ανάγνωση (χρόνος, λάθη κατά την ανάγνωση και κατανόηση)
σύµφωνα µε το φύλο των παιδιών, όπου µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι
τα κορίτσια κάνουν λιγότερο χρόνο για να διαβάσουν το κείµενο καθώς και
λιγότερα λάθη κατά την ανάγνωση αυτού. Ως προς το βαθµό κατανόησης
του κειµένου δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται τα δύο φύλα.

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2

Χρόνος Ανάγνωσης

2,0

Λάθη

Μ.
Ο. 1,8

Βαθµός Κατανόησης
Αγόρια

Κορίτσια

Φύλο

∆ιάγραµµα 4: Μ.Ο. βαθµών χρόνου, λαθών και κατανόησης σύµφωνα µε το φύλο

Αναλυτικότερα, οι µέσοι όροι στις τρεις µεταβλητές επίδοσης στην
ανάγνωση ανά φύλο έχουν ως εξής:
Πίνακας 7: Μ.Ο. βαθµών χρόνου, λαθών και κατανόησης σύµφωνα µε το φύλο
Φύλο

Μ.Ο. Βαθµού χρόνου

Μ.Ο. Βαθµού Λαθών Μ.Ο. Βαθµού Κατανόησης

Αγόρια

3,69

6,20

2,80

Κορίτσια

4,77

7,22

2,82

Σύνολο

4,23

6,70

2,81

10

Ατοµικά χαρακτηριστικά: Φύλο, ηλικία, σειρά γέννησης, Αριστεροχειρία /
∆εξιοχειρία.
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Για να ελέγξουµε όµως, αν οι διαφορές των µέσων όρων µεταξύ των
δύο φύλων ως προς τις τρεις µετρήσεις της επίδοσης στην αναγνωστική
ικανότητα είναι στατιστικά σηµαντικές (και όχι τυχαίες), χρησιµοποιήσαµε
το κριτήριο Eta11 (και το Eta Squared), όπως αυτό προέκυψε µετά από µια
ανάλυση διακύµανσης των Μ.Ο. των επιδόσεων για τα δύο φύλα σε κάθε
µέτρηση (σχέδιο µεταξύ των οµάδων). Στον πίνακα που ακολουθεί
(πίνακας 8) φαίνεται η ανάλυση της διακύµανσης (ΑΝΟVA) και στη
συνέχεια οι τιµές του Eta (πίνακας 9).
Πίνακας 8: Ανάλυση διακύµανσης των επιδόσεων σύµφωνα µε το φύλο

Df
Βαθµός χρόνου* Φύλο
Βαθµός λαθών* Φύλο

Μεταξύ
των οµάδων

Βαθµός κατανόησης* Φύλο

1
1
1

Sig.

F
10,86
8
8,209
,019

,001
,005
,890

Πίνακας 9: ∆είκτης συσχέτισης µεταξύ φύλου και επίδοσης (χρόνο, λάθη,
κατανόηση)

Eta
Βαθµός χρόνου* Φύλο
Βαθµός λαθών* Φύλο
Βαθµός κατανόησης* Φύλο

,218
,191
,009

Eta Squared
,048
,036
,000

Όπως φαίνεται από την ανάλυση της διακύµανσης, ενώ η µεταβλητή
"φύλο" έχει επίδραση τόσο στην επίδοση ως προς το χρόνο, όσο και ως
11

Πρόκειται για µια µέτρηση της σχέσης µε κλίµακα από 0 µέχρι 1,
όπου το 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των µεταβλητών
ενώ τιµές που προσεγγίζουν το 1 δείχνουν έναν σηµαντικά υψηλό
βαθµό συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Ο Eta είναι ένας δείκτης
κατάλληλος για µια εξαρτηµένη µεταβλητή διαστηµικής κλίµακας
(εδώ οι βαθµοί που εκφράζουν κατηγορίες επίδοσης) και µιας
ανεξάρτητης µεταβλητής µε έναν περιορισµένο αριθµό κατηγοριών
όπως είναι το φύλο. Επειδή ο Eta είναι ασύµµετρος δείκτης, οπότε
δεν προϋποθέτει µια γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών, ο EtaSquared µπορεί να ερµηνευθεί ως εκείνο το µέρος της διακύµανσης
της εξαρτηµένης µεταβλητής που µπορεί να αποδοθεί στις διαφορές
µεταξύ των οµάδων (εδώ των φύλων) και να δικαιολογηθεί απ'
αυτές.
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προς τα λάθη (µε F=10,868 και F=8,209 σε επίπεδο σηµαντικότητας
αντίστοιχα ,001 και ,005), δεν φαίνεται να σχετίζεται µε το βαθµό
κατανόησης. Και ο Eta που ακολουθεί έχει την ίδια τάση (µεγαλύτερος ως
προς το χρόνο, έπειτα ως προς τα λάθη και πολύ µικρός ως προς την
κατανόηση), ωστόσο ένα πολύ µικρό "µέρος" της διακύµανσης στην
επίδοση µεταξύ των φύλων φαίνεται πως δικαιολογείται πράγµατι από τις
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους. Έτσι, θα πρέπει να συµπεράνουµε ως
προς το φύλο ότι τα κορίτσια έχουν κάπως καλύτερη επίδοση σε σχέση µε
τα αγόρια όσον αφορά στην ταχύτητα και στην ακρίβεια στην ανάγνωση
και δεν διαφοροποιούνται σε τίποτα µεταξύ τους όσον αφορά στην
κατανόηση του κειµένου.
Όσον αφορά στην ηλικία των µαθητών (η οποία κυµαίνεται από 82
έως 95 µήνες) δεν φαίνεται να επιδρά µε κάποιο (συστηµατικό) τρόπο στην
επίδοση (r=-,062, p=,361>.05). Η σειρά γέννησης, ο αριθµός των παιδιών
που

υπάρχουν

στις

οικογένειες,

καθώς

και

το

αν

το

παιδί

είναι

αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας δεν φαίνεται επίσης, να επηρεάζουν µε
κάποιο τρόπο την επίδοση των µαθητών στην ανάγνωση (όλες οι
συνάφειες είναι στατιστικά ασήµαντες).
Τέλος, καµία διαφοροποίηση δεν παρατηρείται στις επιδόσεις µεταξύ
των παιδιών που πήγαν νηπιαγωγείο πριν το σχολείο ή όχι και που πήγαν
στο σχολείο 5,5 ή 6 ετών.
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3.3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί ο σύνθετος βαθµός επίδοσης όπως
αυτός προκύπτει από τις επιµέρους επιδόσεις σε ταχύτητα και ακρίβεια κατά
την ανάγνωση12. Όπως αναφέραµε προηγούµενα, µάλιστα, η συνάφεια
µεταξύ των βαθµών χρόνου (ταχύτητας) και ακρίβειας (λαθών) είναι
υψηλή

σε

στατιστικά

σηµαντικό

επίπεδο

και

µάλιστα

θετική:

όσο

µικρότερος είναι ο χρόνος ανάγνωσης (➫ καλύτερη επίδοση), τόσο
λιγότερα είναι και τα λάθη

(➫ επίσης, καλύτερη επίδοση), και το

αντίστροφο. Η υψηλή συσχέτιση των δύο αυτών µεταβλητών (rho= ,730)
σηµαίνει ότι η αναγνωστική ικανότητα, όπως εκτιµάται δια µέσου της
προφορικής ανάγνωσης, µπορεί να µετρηθεί χρησιµοποιώντας ως κριτήριο
είτε τη µια είτε την άλλη µεταβλητή. Έτσι υποθέτουµε ότι η χρήση του
σύνθετου βαθµού για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας, δεν
απέχει από το να γινόταν η αξιολόγηση κάθε φορά χωριστά βάσει και των
δύο δεικτών.

3.3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Στις µελέτες των κοινωνιολογικών όψεων της εκπαίδευσης η
επαγγελµατική κατηγορία και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων συχνά
επιλέγονται και συχνά χρησιµοποιούνται ως πιο έγκυροι δείκτες της
κοινωνικής κατηγορίας και θέσης των υποκειµένων στις σχετικές µελέτες
και έρευνες (Μ. Βάµβουκας, 1994, σ.29). Τις δύο αυτές µεταβλητές µαζί µε
το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας θα τις συσχετίσουµε µε την
αναγνωστική επίδοση των µαθητών.
Με δείκτη το επάγγελµα των γονέων τους, τα υποκείµενα της
έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, που συγκροτούν την υψηλή, τη
µεσαία και τη χαµηλή κοινωνικο-επαγγελµατική κατηγορία-βαθµίδα (Μ.
Βάµβουκας, 1994, σ.29).

12

Βλέπε παραπάνω σελ. 37.
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Στην υψηλή κατατάχθηκαν οι µαθητές των οποίων οι γονείς ήταν:
εκπαιδευτικός, γιατρός, φαρµακοποιός δικηγόρος, γεωπόνος αρχιτέκτονας,
πολιτικός

µηχανικός,

αξιωµατικός,

µεγαλέµπορος,

βιοµήχανος

και

συµβολαιογράφος.
Τη µεσαία κοινωνικοεπαγγελµατική βαθµίδα αποτέλεσαν οι µαθητές
των οποίων οι γονείς ήταν: ειδικευµένος τεχνίτης, µηχανοτεχνίτης, ιερέας,
υπάλληλος

γραφείου,

υπάλληλος

οργανισµού

δηµοσίου

δικαίου,

µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες.
Τη χαµηλή κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία συγκρότησαν τα
υποκείµενα των οποίων οι γονείς ήταν: ανειδίκευτος εργάτης, γεωργός,
ψαράς, κτηνοτρόφος, κτίστης, οικοδόµος, κλητήρας, θυρωρός, υπάλληλος
καθαριότητας, οδηγός αυτοκινήτου, φορτοεκφορτωτής.
Με δείκτη τον τίτλο σπουδών που είχαν αποκτήσει οι γονείς
(πατέρας-µητέρα) των µαθητών, τους κατατάξαµε σε έξη κατηγορίες. Στην
πρώτη κατηγορία περιλάβαµε τους µαθητές που οι γονείς τους δεν είχαν
ολοκληρώσει τον κύκλο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (αναλφάβητοι),
στην δεύτερη κατηγορία κατατάξαµε τους µαθητές των οποίων οι γονείς
είχαν τελειώσει το ∆ηµοτικό Σχολείο (πρωτοβάθµια), στην τρίτη αυτούς
που οι γονείς τους είχαν αποφοιτήσει από το γυµνάσιο, στην τέταρτη
αυτούς που οι γονείς τους ήταν κάτοχοι του απολυτηρίου Λυκείου, στην
πέµπτη κατηγορία εντάξαµε αυτούς που οι γονείς τους είχαν τελειώσει
κάποια

τεχνική/επαγγελµατική

σχολή

και τέλος

στην

έκτη

βαθµίδα

περιλάβαµε τους µαθητές των οποίων οι γονείς ήταν πτυχιούχοι Ανώτερου
ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Τέλος, µε δείκτη το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των
µαθητών, τους κατατάξαµε σε πέντε κατηγορίες. Σε αυτούς που το
οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας τους είναι: 1. ανώτατο, 2. ανώτερο, 3.
µεσαίο, 4. κατώτερο και 5. κατώτατο.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, και σε µια προσπάθεια περιγραφής
του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου του δείγµατός µας παρατηρούµε τα
εξής: Όσον αφορά στο επάγγελµα του πατέρα η πλειοψηφία του δείγµατος
συγκεντρώνεται στην µεσαία κατηγορία (52,8%)

ενώ

στις

µητέρες

διαµοιράζεται στην υψηλή (41,9%) και στη µεσαία (38,1%) κατηγορία
(διάγραµµα 5).
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∆ιάγραµµα 5: Κατανοµή (σχετικές συχνότητες) των πατέρων και των µητέρων ως
προς το επάγγελµά τους

Όσον αφορά στο µορφωτικό / εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των
µαθητών παρατηρούµε (διάγραµµα 6) καταρχήν ότι δεν υπάρχουν γονείς
αναλφάβητοι, δηλαδή γονείς που δεν έχουν ολοκληρώσει καµιά βαθµίδα
εκπαίδευσης. Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των πατέρων παρατηρούµε
µια σχετική ισοκατανανοµή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ενώ στις
µητέρες βλέπουµε ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών (37,8%) να είναι κάτοχοι
του απολυτηρίου του Λυκείου.

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα

Μορφωτικό επίπεδο µητέρας
ΚΑΜΙΑ ΒΑΘΜΙ∆Α

ΚΑΜΙΑ ΒΑΘΜΙ∆Α

,9%

,5%
ΤΕΙ-ΑΕΙ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

22,0%

21,6%

ΤΕΙ-ΑΕΙ

12,9%

25,3%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
12,9%

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

15,6%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
10,1%

23,9%
ΛΥΚΕΙΟ
16,5%

ΛΥΚΕΙΟ
37,8%

∆ιάγραµµα 6: Κατανοµή (σχετικές συχνότητες) των πατέρων και των µητέρων ως
προς το µορφωτικό τους επίπεδο

Αναφορικά µε το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας παρατηρούµε
(διάγραµµα 7) ότι σε ποσοστό 78,4% οι γονείς δηλώνουν µια µέτρια
οικονοµική κατάσταση, ενώ δεν υπάρχει καµία περίπτωση οικογένειας που
να ανήκει σε ένα από τα άκρα της κλίµακας.
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Οικονοµικό επίπεδο
78,40%

∆ιάγραµµα 7: Κατανοµή των οικογενειών (σχετικές συχνότητες) ως προς το
οικονοµικό τους επίπεδο

Από ότι µπορούµε να δούµε στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας
10), παρατηρείται µια πολύ υψηλή συνάφεια µεταξύ µορφωτικού επιπέδου
και επαγγέλµατος για καθέναν από τους γονείς, ενώ ανάλογη εικόνα
παρουσιάζουν και τα µορφωτικά επίπεδα των γονιών µεταξύ τους, όπως
και τα επαγγέλµατά τους. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι στην
προκειµένη περίπτωση το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα αποτελούν
συνεπή εξωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας. Όσον αφορά το
οικονοµικό επίπεδο, δε φαίνεται να σχετίζεται ιδιαίτερα µε ένα από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, αφού στην πλειοψηφία των οικογενειών
δηλώθηκε οικονοµικό επίπεδο "µεσαίο"13 (ανεξάρτητα από επάγγελµα ή/και
µόρφωση).

13

Μια πιθανή ερµηνεία γι' αυτό είναι πιθανόν το ότι η κλίµακα που αφορούσε το
εισόδηµα ήταν καθαρά περιγραφική (ανώτατο, ανώτερο, µέσο, κατώτερο,
κατώτατο), χωρίς κάθε κατηγορία να προσδιορίζεται από συγκεκριµένα όρια
εισοδηµάτων (όπως, για παράδειγµα, ανώτερο (500.000-1.000.000 δρχ/µήνα).
Έτσι, δεν ξέρουµε µε σιγουριά τι ακριβώς εννοεί κάθε ερωτώµενος ως "µεσαίο"
οικονοµικό επίπεδο.

51

Πίνακας

10:

Συνάφειες

µεταξύ

µορφωτικού

επίπέδου

πατέρα

/µητέρας,

επαγγέλµατος πατέρα /µητέρας & οικονοµικού επιπέδου της οικογένειας
Μορφωτικό επίπεδο
πατέρα
Μορφωτικό επίπεδο µητέρας

Οικονοµικό Επίπεδο

Επάγγελµα πατέρα

Επάγγελµα µητέρας

(rho) ρ = ,514

Μορφωτικό
επίπεδο µητέρας

p = ,000
N = 216
(rho) ρ = -,034 (rho) ρ = ,083

Οικονοµικό
επίπεδο
οικογένειας

p = ,620
p = ,227
N = 217
N = 216
(rho) ρ = ,726 (rho) ρ = ,498 (rho) ρ = ,039

Επάγγελµα
πατέρα

p = ,000
p = ,000
p = ,576
N = 214
N = 212
N = 213
(rho) ρ = ,448 (rho) ρ = ,674 (rho) ρ = ,006 (rho) ρ = ,517
p = ,000
p = ,000
p = ,935
p = ,000
N = 215

N = 214

N = 214

N = 212

Από τη µελέτη του επόµενου πίνακα (πίνακας 11) προκύπτει ότι
τόσο το επάγγελµα του πατέρα και της µητέρας όσο και το εκπαιδευτικό
επίπεδο και των δύο γονέων σχετίζεται θετικά µε τον βαθµό αναγνωστικής
ικανότητας των µαθητών. Οι τιµές του δείκτη Spearman rho για τους
παράγοντες αυτούς (rho=.361, .340, .258, .304) δείχνει ότι υπάρχει
σηµαντική συσχέτιση αυτών µε την αναγνωστική ικανότητα και µάλιστα σε
βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.01. Οι µαθητές δηλαδή που οι
πατέρες τους ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου
είχαν υψηλό βαθµό στην ανάγνωση ενώ µαθητές που οι πατέρες τους
ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα χαµηλού επιπέδου είχαν χαµηλό
βαθµό στην ανάγνωση. Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις σε σχέση και µε την
επαγγελµατική δραστηριότητα της µητέρας καθώς και µε το εκπαιδευτικό
επίπεδο των γονιών.
Πίνακας 11: Συσχέτιση (spearman rho) αναγνωστικής ικανότητας και εξωτερικών
χαρακτηριστικών οικογένειας
Μορφωτικό
επίπεδο
πατέρα
Σύνθετος
βαθµός
ακρίβειας/
ταχύτητας

(rho) ρ=.361
p=,000
N=218

Μορφωτικό
επίπεδο
µητέρας
(rho) ρ=,340
p=,000
N=217

Επάγγελµα
πατέρα

(rho) ρ=,258
p=,000
N=214

Επάγγελµα
µητέρας

(rho) ρ=,304
p=,000
N=218

Οικονοµικό
επίπεδο
οικογένειας
(rho) ρ=,058
P=,391 (Σ.Α)
N=218
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Αντίθετα, όσον αφορά στο οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας δεν
βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την αναγνωστική ικανότητα
των µαθητών. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος
του δείγµατος (78%), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δήλωσε ότι βρίσκεται
σε µέτριο οικονοµικό επίπεδο.
Στα ίδια συµπεράσµατα φτάνουµε και µετά την ανάλυση της
διακύµανσης που πραγµατοποιήθηκε για να δούµε κατά πόσο διαφέρουν
σηµαντικά οι µέσοι όροι των επιπέδων των ανεξάρτητων µεταβλητών µας
ως προς την επίδραση που έχουν στην εξαρτηµένη µας µέτρηση, στο
σύνθετο βαθµό δηλαδή ακρίβειας και ταχύτητας. Στον πίνακα 12 που
ακολουθεί φαίνονται οι τιµές F καθώς και το επίπεδο σηµαντικότητας
αυτών, ενώ στα διαγράµµατα 8, 9, 10, 11, 12 (Means Plots) της επόµενης
σελίδας φαίνεται ότι οι καµπύλες που σχηµατίζονται -εκτός από αυτή του
οικονοµικού
µεταβλητή

επιπέδουκαθώς

έχουν

αυξάνονται

ανοδική
τα

πορεία

επίπεδα

για

των

την

εξαρτηµένη

ανεξάρτητων

(εδώ

αναπαρίστανται γραφικά οι υπο-οµάδες των Μ.Ο., οι Μ.Ο. δηλαδή για κάθε
οµάδα

όπως

αυτή

προσδιορίζεται

από

τις

τιµές

της

υπό

µελέτης

ανεξάρτητης µεταβλητής).
Πίνακας 12: Ανάλυση διακύµανσης του σύνθετου βαθµού ταχύτητας ακρίβειας ως
προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά οικογένειας (Επαγγελµατικό, µορφωτικό &
οικονοµικό επίπεδο)

p

F
Σύνθετος βαθµός
ταχύτητας /ακρίβειας

Επάγγελµα

1,422

,129

2,541

,001

Επ.

2,365

,002

Επ.

3,331

,000

,530

,936

πατέρα
Επάγγελµα
µητέρας
Μορφ.
Πατέρα
Μορφ.
Μητέρας
Οικονοµικό
επίπεδο
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54

2,6

5,0

2,4

4,5

2,2

Μ.Ο. Επαγγέλµατος πατέρα

Μ.Ο. Μορφωτι. επιπέδου πατέρα

5,5

4,0

3,5

3,0

2,5
2,0
2,00

4,00
3,00

6,00
5,00

8,00
7,00

10,00
9,00

12,00

11,00

14,00

13,00

16,00

15,00

2,0

1,8

1,6

1,4
1,2

18,00

17,00

2,00

19,00

Σύνθε τος βαθµός ταχύτητας-ακρίβειας

6,00
5,00

8,00
7,00

10,00
9,00

12,00

11,00

14,00

13,00

16,00

15,00

18,00

17,00

19,00

Σύνθε τος βαθµός ταχύτητας-ακρίβειας

6,0

2,6

5,5

2,4

5,0

Μ.Ο. Επαγγέλµατος Μητέ ρας

2,2

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
2,00

4,00
3,00

6,00
5,00

8,00
7,00

10,00
9,00

12,00

11,00

14,00

13,00

16,00

15,00

18,00

17,00

2,0

1,8

1,6

1,4
1,2
2,00

19,00

4,00
3,00

Σύνθετος βαθµός ταχύτητας και ακρίβειας

6,00
5,00

8,00
7,00

10,00
9,00

12,00

11,00

14,00

13,00

16,00

15,00

18,00

17,00

19,00

Σύνθε τος βαθµός ταχύτητας-ακρίβειας

3,4

Μ.Ο. Οικονοµικού Επιπέδου Οικογένειας

Μ.Ο. Μορφωτ. Επιπέ δου Μητέ ρας

4,00
3,00

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9
2,00

4,00
3,00

6,00
5,00

8,00
7,00

10,00
9,00

12,00

11,00

14,00

13,00

16,00

15,00

18,00

17,00

19,00

Σύνθε τος βαθµός ταχύτητας-ακρίβειας
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3.4 EΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3.4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Η συµµετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών
προσδιορίζεται από τις εξής µεταβλητές: αν οι γονείς έµαθαν στα παιδιά
ανάγνωση πριν αυτά πάνε σχολείο, αν τα βοηθάνε στη µελέτη των
µαθηµάτων τους στο σπίτι και τέλος, αν επισκέπτονται συχνά το σχολείο
για ενηµερωθούν για τη πρόοδο των παιδιών τους.
Από τον πίνακα 13 παρατηρούµε ότι ένα πολύ µικρό ποσοστό επί του
συνόλου των παιδιών (17,8%) γνώριζαν ανάγνωση πριν την έναρξη της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, όµως, απ’ αυτά η πλειοψηφία των
παιδιών, το 82,1%, έµαθε να διαβάζει στο σπίτι ενώ µόνο το 17,9% απ’
αυτά διδάχθηκε για πρώτη φορά την ανάγνωση στο νηπιαγωγείο. Επίσης,
όσον αφορά στην αναγνωστική ικανότητα των µαθητών παρατηρήθηκε ότι
τα παιδία που γνώριζαν ανάγνωση πριν πάνε στο σχολείο είχαν καλύτερη
αναγνωστική επίδοση στο τεστ απ’ τα παιδία που διδάχθηκαν την
ανάγνωση για πρώτη φορά στο δηµοτικό σχολείο, σε βαθµό στατιστικής
σηµαντικότητας p=,003<.01, (rho=,201). Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην αναγνωστική επίδοση των
µαθητών που έµαθαν ανάγνωση για πρώτη φορά στο σπίτι και σ’ εκείνους
που έµαθαν στο νηπιαγωγείο.
Πίνακας 13: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των παιδιών που
γνώριζαν /ή όχι ανάγνωση πριν το σχολείο, στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο

∆ε γνώριζαν να

f

%

180

82.2

διαβάζουν πριν πάνε
σχολείο
Σπίτι
Γνώριζαν να διαβάζουν

39

17.8

Νηπιαγωγείο

f

32

7

%

82.1%

17.8%

πριν πάνε σχολείο

Σύνολο

219

100%
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Όσον

αφορά

στη

συµµετοχή

των

γονέων

στη

µελέτη

των

µαθηµάτων στο σπίτι η έρευνα έδειξε ότι οι µητέρες είναι αυτές που
αναλαµβάνουν περισσότερο την ευθύνη να βοηθήσουν τα παιδιά στα
µαθήµατα του σχολείου. Αξιοσηµείωτο, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό του δείγµατος των παιδιών προτιµά να µελετά µόνο
του, χωρίς τη βοήθεια των γονέων ή κάποιου δασκάλου (πίνακας 14). Από
τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά που
µελετούν µόνα τους στο σπίτι τα µαθήµατα του σχολείου έχουν καλύτερη
αναγνωστική επίδοση απ’ αυτά που υποβοηθούνται από τους γονείς τους ή
από κάποιο δάσκαλο, σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,000<.01,
(rho=,332). Εξίσου όµως στατιστικά σηµαντική βρέθηκε και η σχέση
ανάµεσα στα παιδιά που διαβάζουν χωρίς βοήθεια και στις προσδοκίες των
γονιών για τα παιδιά τους. Για τα παιδιά που διαβάζουν µόνα τους βρέθηκε
ότι οι γονείς τους έχουν υψηλές προσδοκίες γι’ αυτά, σε βαθµό στατιστικής
σηµαντικότητας p=,000<.01 (rho=2,44).
Πίνακας 14: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των παιδιών που
διαβάζουν µε βοήθεια (της µητέρας, του πατέρα, δασκάλου, άλλου) και αυτών που
διαβάζουν χωρίς βοήθεια
∆ιαβάζουν µε βοήθεια…

∆ιαβάζουν χωρίς
βοήθεια

της µητέρας

του πατέρα

δασκάλου

άλλου

f

102

13

10

10

97

%

40,8

5,2

4

4

44,5

Σχετικά µε το πόσο συχνά επισκέπτονται οι γονείς το σχολείο για να
ενηµερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους παρατηρήθηκε (διάγραµµα
13) ότι η πλειοψηφία των γονέων, το 78,9%, επισκέπτεται συχνά το
σχολείο, ενώ µόνο το 21,1% δήλωσε ότι πηγαίνει σπάνια και κανένας δεν
απάντησε ότι δεν πηγαίνει ποτέ. Σε σχέση µε την επίδοση των παιδιών στο
τεστ

ανάγνωσης

παρατηρήθηκε

ότι

τα

παιδιά

που

γονείς

τους

επισκέπτονταν συχνά το σχολείο για να ενηµερωθούν για τη πρόοδό τους,
είχαν καλύτερη επίδοση απ’ αυτά που οι γονείς τους πήγαιναν σπάνια, σε
βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,002<.01 (rho=,206).
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80
60

Ποτέ
Σπάνια

40

Συχνά
Συχνά

20

Σπάνια
Ποτέ

0

∆ιάγραµµα

13:

Κατανοµή

(σχετικές

συχνότητες)

των

γονέων

ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΙΣ

ως

προς

τη

συχνότητα επίσκεψης στο σχολείο

3.4.2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Η συµµετοχή των γονέων στις εξωσχολικές δραστηριότητες των
παιδιών µπορεί να εκφραστεί µέσα από:
α) Την παροχή ευκαιριών από µέρους των γονιών προς τα παιδιά
τους για γενική µόρφωση µέσα και έξω από το σπίτι (εξαιρουµένου του
σχολείου). Τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται µε την προµήθεια κατάλληλων
βιβλίων στα παιδιά (είτε αυτά είναι λογοτεχνικά, περιοδικά, κόµικς),
παιδαγωγικών-εκπαιδευτικών παιχνιδιών και άλλων ποικίλλων µορφωτικών
ευκαιριών.
β) Την προθυµία των γονιών ν’ αφιερώσουν χρόνο για το παιδί τους,
είτε παίζοντας µαζί του, είτε συζητώντας µε αυτό, είτε πηγαίνοντας µαζί
κινηµατογράφο, θέατρο, κλπ.
γ) Την καθοδήγηση των παιδιών από µέρους των γονιών, όπως αυτή
εκδηλώνεται για παράδειγµα µε τον έλεγχο της ποσότητας και της
ποιότητας της τηλεόρασης που παρακολουθεί το παιδί.
Όσον αφορά στο δείγµα µας, παρατηρήθηκε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό των γονέων (77,9%) αγοράζει βιβλία στα παιδιά µόνο σε γιορτές
(γενέθλια, ονοµαστική εορτή, Χριστούγεννα) ενώ µόνο το 19,4% του
δείγµατος δήλωσε ότι αγοράζει συχνά βιβλία και το 2,8% απάντησε ότι δεν
αγοράζει ποτέ βιβλία για τα παιδιά (διάγραµµα 14) . Επίσης, παρατηρήθηκε
ότι τα παιδιά που οι γονείς τους αγοράζουν βιβλία µόνο στις γιορτές έχουν
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καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση από τα παιδιά που οι γονείς τους δεν
αγοράζουν ποτέ βιβλία γι’ αυτά .
80

Σε γιορτές
Συχνά

60

Ποτέ

40
20
0

∆ιάγραµµα

14:

Κατανοµή

(σχετικές

συχνότητες)

των

γονέων

ως

προς

τη

συχνότητα αγοράς βιβλίων στα παιδιά

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 15 που ακολουθεί, η πλειοψηφία
των γονέων 61% πηγαίνει στον κινηµατογράφο µε τα παιδιά καθώς και
επίσης ότι το 93% θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να παίρνουν µέρος στις
συζητήσεις στο σπίτι. Η στατιστική επεξεργασία µε το κριτήριο Spearman
rho έδειξε ότι η επίδραση αυτών των µεταβλητών είναι στατιστικά
σηµαντική (rho=,196 & ,202 αντίστοιχα) στην αναγνωστική επίδοση των
µαθητών

σε

βαθµό

στατιστικής

σηµαντικότητας

p=,004

&

p=,003

αντίστοιχα. Ωστόσο όµως δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της
αναγνωστικής επίδοσης µε τα είδη των ταινιών που παρακολουθούν οι
γονείς µε τα παιδιά στον κινηµατογράφο ή µε τις διάφορες µορφές
συζητήσεων που κάνουν στο σπίτι.
Πίνακας 16: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των γονέων που
πάνε/ή όχι µε τα παιδιά στον κινηµατογράφο, που πιστεύουν ότι το παιδί πρέπει/ή
δεν πρέπει να παίρνει µέρος στις συζητήσεις στο σπίτι, που ελέγχουν/ή όχι πόσο
και τι βλέπει το παιδί στην τηλεόραση
Ναι
f

Όχι
%

f

%

Σύνολο
f

%

Πηγαίνετε µε το παιδί σας στον κινηµατογράφο;

133

61

85

39

218

100

Πιστεύετε ότι το παιδί πρέπει να παίρνει µέρος στις

202

93

15

7

217

100

191

89

24

12

215

100

συζητήσεις στο σπίτι;
Ελέγχετε

πόσο

και

τι

βλέπει

το

παιδί

στην

τηλεόραση;
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Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τόσο η συµµετοχή των
παιδιών σε συζητήσεις στο σπίτι όσο και παρακολούθηση κινηµατογράφου
από τα παιδιά σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε το µορφωτικό επίπεδο και
την επαγγελµατική δραστηριότητα και των δύο γονέων (πίνακας 16).
Πίνακας 16: Συσχετίσεις µορφωτικού επίπέδου και επαγγέλµατος πατέρα/µητέρας
µε

τις

µεταβλητές:

συµµετοχή

των

παιδιών

σε

συζητήσεις

στο

σπίτι

&

παρακολούθηση κιν/φου

Συζήτηση

Κιν/φος

Μορφωτικό
επίπεδο πατέρα
(rho) ρ = ,137
p = ,044 < .05
Ν= 216
(rho) ρ = ,090
p = ,186 > .05
Ν= 217 Σ.Α

Μορφωτικό
επίπεδο µητέρα
(rho) ρ = ,165
p = ,016 < .05
Ν= 215
(rho) ρ = ,209
p = ,002 < .01
Ν= 216

Επάγγελµα
πατέρα
(rho) ρ = ,210
p = ,002 < .01
Ν= 212
(rho) ρ = ,204
p = ,003 < .01
Ν= 213

Επάγγελµα
µητέρας
(rho) ρ = ,165
p = ,016 < .05
Ν= 213
(rho) ρ = ,170
p = ,013 < .05
Ν= 214

Επίσης, βρέθηκε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, το 89%, των γονέων
ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα των εκποµπών που παρακολουθούν
τα παιδιά στην τηλεόραση (πίνακας 15). Ωστόσο, όµως, από την στατιστική
επεξεργασία δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση αυτής της
µεταβλητής στην αναγνωστική επίδοση των µαθητών (rho= ,068, p=
,321>.01). Σχετικά µε τα είδη προγραµµάτων, βρέθηκε ότι σχεδόν όλα τα
παιδιά παρακολουθούν στην τηλεόραση παιδικά προγράµµατα (99,9%) και
ελληνικές ταινίες (72,4%), ενώ, πολύ λιγότερος αριθµός παιδιών επιλέγει
να δει ταινίες περιπέτειας (29,4%) ή τρόµου (1,4%) (διάγραµµα 15). ∆εν
σηµειώθηκε, όµως, κάποια στατιστική σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα
είδη των προγραµµάτων που παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση
και στην αναγνωστική τους επίδοση.
Τι προτιµούν να παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση;

100%
50%
0%
Είδη ταινιών

Παιδικά

Ελληνικές

Περιπέτειες

Τρόµου

99,90%

72,40%

29,40%

1,40%

∆ιάγραµµα 15: Κατανοµή (σχετικές συχνότητες) των ταινιών που προτιµούν να
παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση
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3.4.3 ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ & ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Όπως παρατηρούµε στο διάγραµµα 16, όσον αφορά τις προσδοκίες
των γονέων σχετικά µε την σχολική επίδοση των παιδιών τους, το 81,7%
του δείγµατος επιθυµεί το παιδί τους να είναι καλός µαθητής και το 18,7%
να είναι ο καλύτερος µαθητής στην τάξη. Αξιοσηµείωτο είναι το ότι κανένας
δεν απάντησε ότι επιθυµεί η σχολική επίδοση του παιδιού του να του
επιτρέπει απλά να περνά την τάξη ή ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την
επίδοσή του. Η στατιστική επεξεργασία, µε το κριτήριο Spearman rho,
έδειξε ότι οι υψηλές προσδοκίες των γονέων για την σχολική επίδοση των
παιδιών τους σχετίζονται θετικά µε την αναγνωστική ικανότητα των
µαθητών

σε

επίπεδο

στατιστικής

σηµαντικότητας

p=,021<.05,

(rho= ,156).

18,70%

Να είναι ο καλύτερος

81,20%

Να είναι καλός
∆εν µε ενδιαφέρει και τόσο
∆εν µε απασχολεί
0%

0%
0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

∆ιάγραµµα 16: Κατανοµή των γονέων ως προς τις επιθυµίες τους για τη σχολική
επίδοση των παιδιών τους

Όσον αφορά στις φιλοδοξίες των γονέων σχετικά µε το µέλλον των
παιδιών τους παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία του δείγµατος (86%) επιθυµεί
το παιδί τους να σπουδάσει, ένα µικρότερο ποσοστό (8%) να ακολουθήσει
µια τεχνική σχολή, ενώ λίγοι είναι εκείνοι οι γονείς που επιθυµούν το παιδί
τους να βρει µια οποιαδήποτε δουλειά αµέσως µετά το σχολείο (2%) ή να
ακολουθήσει το επάγγελµα του πατέρα ή της µητέρας (4%). Η στατιστική
επεξεργασία έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στις υψηλές
φιλοδοξίες των γονέων και στην αναγνωστική επίδοση των µαθητών, µε
βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,006<.01, (rho=,186).
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η στατιστικά σηµαντική θετική
συσχέτιση ανάµεσα στις προσδοκίες-φιλοδοξίες των γονέων και στο
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εκπαιδευτικό

τους

δραστηριότητα

επίπεδο

σε

αλλά

επίπεδο

και

στην

στατιστικής

επαγγελµατική

σηµαντικότητας

τους
p<.05

[διαγράµµατα 17: (α), (β) & 18 (α), (β) αντίστοιχα] .
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(α)

(β)

∆ιάγραµµα 17 (α) & (β): Γραφική αναπαράσταση της συνάφειας των προσδοκιών
πατέρα (α) – µητέρας (β) για το µέλλον του παιδιού µε το µορφωτικό τους επίπεδο
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Να πάει σε τεχν. Σχολή

Να πάει σε τεχν. Σχολή

Να δουλέψει µετά το σχολείο

Να δουλέψει µετά το σχολείο

Να συνεχίσει τη δουλ. της οικογ.

Να συνεχίσει τη δουλ. της οικογ.

(α)

(β)

∆ιάγραµµα 18 (α) & (β): Γραφική αναπαράσταση της συνάφειας των προσδοκιών
πατέρα (α) – µητέρας (β) για το µέλλον του παιδιού µε την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα
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3.5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Αρχικά, όσον αφορά στις αναγνωστικές συνήθειες και στις σχέσεις
γενικότερα των γονέων µε τα βιβλία, όπως µπορούµε να παρατηρούµε και
στο διάγραµµα που ακολουθεί (διάγραµµα 19), οι µητέρες διαβάζουν
περισσότερο από ότι οι πατέρες.

10,50%
10,50%
19,00%

Μητέρες

60,00%

∆ε διαβάζω βιβλία
1-2 φορές το χρόνο

33,00%

1-2 φορές το εξάµηνο

16,20%
17,80%

Πατέρες

1-2 φορές το µήνα
33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

∆ιάγραµµα 19: Κατανοµή των γονέων ως προς το
πόσο συχνά αγοράζουν βιβλία
Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι το 60% του δείγµατος των µητέρων
διαβάζουν βιβλία 1-2 φορές το µήνα ενώ το 33% των πατέρων απάντησε
ότι

δεν

διαβάζει

βιβλία.

Ωστόσο,

από

τη

στατιστική

επεξεργασία

διαπιστώνουµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αναγνωστική
ικανότητα των µαθητών και στον βαθµό αναγνωστικής συχνότητας των
πατέρων, σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,002<.01. Αντίθετα δεν
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της αναγνωστικής συχνότητας
των µητέρων µε την αναγνωστική επίδοση των παιδιών.
Επίσης βρέθηκε ότι το 40% των γονέων του δείγµατός µας αγοράζει
εφηµερίδα καθηµερινά. Από τη στατιστική επεξεργασία δεν διαπιστώθηκε
κάποια σηµαντική συσχέτιση της µεταβλητής αυτής µε την αναγνωστική
επίδοση

των

µαθητών.

Παρατηρήθηκε

όµως

στατιστικά

σηµαντική

συσχέτιση της συχνότητας που αγοράζουν οι γονείς εφηµερίδα και
διαβάζουν βιβλία µε το µορφωτικό επίπεδο και την επαγγελµατική
δραστηριότητα και των δύο γονέων σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας
p<.01. [διάγραµµα 20 (α) & (β)]
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Κ

Μορφ. επ . π ατέρα

Μ.Ο.

Μ.Ο.

Συχνότ. ανάγ ν. βιβλ.

Μο ρφωτ. επ. µη τέρας

(α)

(β)

∆ιάγραµµα 20 (α) & (β): Γραφικές αναπαραστάσεις της συχνότητας που διαβάζουν
οι πατέρες (α) και οι µητέρες (β) εφηµερίδα και βιβλία σύµφωνα µε το µορφωτικό
τους επίπεδο
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3.6 ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η ύπαρξη, ή µη, προσωπικού δωµατίου των παιδιών αρχικά
σχετίζεται σηµαντικά µε τον αριθµό των παιδιών που υπάρχουν στην
οικογένεια σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,000<.01, (rho=,378).
Από τον πίνακα 17 µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα παιδιά ολιγοµελών
οικογενειών είναι εκείνα που έχουν την δυνατότητα κατοχής προσωπικού
δωµατίου ενώ τα παιδιά πολυµελών οικογενειών µοιράζονται το δωµάτιο µε
κάποιο άλλο από τα αδέλφια ή µε κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας.

Πίνακας 17: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των παιδιών που έχουν
ή όχι προσωπικό δωµάτιο

Αριθµός
παιδιών
στην
οικογένε
ια

Έχει
προσωπικό
δωµάτιο
F

1 παιδί
2 παιδιά
3 παιδιά
4 παιδιά
5 παιδιά
6 παιδιά
Σύνολο

18
49
12
1
1
81

%
8,2
22,4
5,5
0,5
0,5
37,0

∆εν έχει
προσωπικό
δωµάτιο
f
4
68
44
16
4
2
138

%
1,8
31,1
20,1
7,3
1,8
0,9
63,0

Σύνολο

f
22
117
56
17
4
3
219

%
10,0
53,4
25,6
7,8
1,8
1,4
100,0

Επίσης, από την στατιστική επεξεργασία διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά
που είχαν δικό τους δωµάτιο είχαν καλύτερη αναγνωστική επίδοση απ’
αυτά που µοιράζονταν το δωµάτιο µε κάποιο απ’ τα άλλα αδέλφια ή µε
κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας, σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας
p=,001<.01, (rho=,222).
Σχετικά µε την ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι, το 86,8% του
δείγµατος των γονέων απάντησε ότι υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι. Στο
σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη βιβλιοθήκης σχετίζεται µε το
µορφωτικό επίπεδο των γονέων σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας
p=,001<.01, rho=,228 (πατέρας) & rho=,217 (µητέρα). Όπως µπορούµε

65

να παρατηρήσουµε στα διαγράµµατα που ακολουθούν [διάγραµµα 19 (α) &
(β)], η πλειοψηφία των γονέων που δήλωσαν ότι υπάρχει βιβλιοθήκη στο
σπίτι προέρχονται από τις ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικές βαθµίδες.
Ωστόσο, όµως, η ύπαρξη βιβλιοθήκης σχετίζεται σηµαντικά και µε την
αναγνωστική επίδοση των µαθητών. Έτσι, λοιπόν, η στατιστική ανάλυση
έδειξε ότι οι µαθητές που έχουν στο σπίτι βιβλιοθήκη έχουν καλύτερη
αναγνωστική επίδοση απ’ αυτούς που δεν έχουν αυτό το προνόµιο σε
βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p= ,004< .01 (rho=,194).
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ΘΜ
.

∆Η
ΜΟ
ΤΙΚ
Ο

ΓΥ
ΜΝ
ΑΣΙ
Ο

ΛΥ
ΚΕΙ
Ο

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΤΕΡΑ

(α)

ΤΕ
ΧΝΙ ΤΕΙ
ΚΗ ΣΧ ΑΕΙ
ΟΛ
Η

ΟΧΙ

ΝΑΙ
0

ΚΑ
ΜΙΑ
ΕΚ
Π.
ΒΑ
ΘΜ
.

∆Η
ΜΟ
ΤΙΚ
Ο

ΓΥ
ΜΝ
ΑΣΙ
Ο

ΛΥ
ΚΕΙ
Ο

ΤΕ
ΧΝΙ ΤΕΙ
ΚΗ ΣΧ ΑΕΙ
ΟΛ
Η

ΟΧΙ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΗΤΕΡΑΣ

(β)

∆ιάγραµµα 21 (α) & (β): Γραφική αναπαράσταση της ύπαρξης ή µη βιβλιοθήκης
στο σπίτι σύµφωνα µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (α) και της µητέρας (β)
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3.7 Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ
Η επίδραση των εξωσχολικών αναγνωσµάτων των παιδιών στην
αναγνωστική τους ικανότητα θεωρήθηκε σκόπιµο να µελετηθεί αλλά και να
διασταυρωθεί µέσα από τρεις διαφορετικές µεταβλητές: α) αν τα παιδιά
διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους, β) τι είδους αναγνώσµατα διαβάζουν
και γ) πόσο συχνά δέχονται ως δώρο βιβλία από τους γονείς και από τους
συγγενείς ή φίλους.
Στην ερώτηση προς τους γονείς τι κάνει το παιδί τον ελεύθερο
χρόνο του παρατηρήθηκε ότι µόνο το 25% των παιδιών αναλώνει τον
ελεύθερο χρόνο του στο διάβασµα εξωσχολικών βιβλίων ενώ το 74%
προτιµά το παιχνίδι. Ωστόσο από τη στατιστική επεξεργασία βρέθηκε ότι τα
παιδιά που διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους έχουν καλύτερη
αναγνωστική

επίδοση

από

τα

παιδιά που δε διαβάζουν σε βαθµό

στατιστικής σηµαντικότητας p=,007<.01 (rho=,166).

Τι κάνουν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους;

100%
50%
0%

ΠΑΙΖΟΥΝ

∆ΙΑΒΑΖΟΥΝ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: Κατανοµή των παιδιών ως προς το αν διαβάζουν ή παίζουν στον
ελεύθερο χρόνο τους

Όσον αφορά στο είδος των αναγνωσµάτων που διαβάζουν τα παιδιά
παρατηρήθηκε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (88,1%) προτιµά να διαβάζει
λογοτεχνικά βιβλία, ενώ το 34,9% των παιδιών αρέσκεται στο διάβασµα
παιδικών περιοδικών και το 39,9% διαβάζει κόµικς. Ωστόσο, και τα τρία
είδη των αναγνωσµάτων βρέθηκε ότι σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε
την επίδοση των παιδιών στο τεστ. ∆ηλαδή τα παιδιά που διαβάζουν στον
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ελεύθερο

χρόνο

τους

βιβλία,

περιοδικά

ή

κόµικς

έχουν

καλύτερη

αναγνωστική επίδοση απ’ αυτά που δεν έχουν τέτοιες αναγνωστικές
συνήθειες σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,000<.01.
Εξίσου στατιστικά σηµαντική είναι και συσχέτιση ανάµεσα στην
ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων από τα παιδιά και στον βαθµό κατανόησης
του κειµένου σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,030 (rho=,147).
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτή είναι και η µόνη
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση που παρατηρήθηκε αναφορικά µε το
βαθµό κατανόησης του κειµένου.
Τέλος, όσον αφορά στα δώρα που δέχονται τα παιδιά από συγγενείς
ή φίλους της οικογένειας, όπως παρατηρούµε και στον πίνακα 18, την
πρώτη θέση στην προτίµησή τους κατέχουν τα ρούχα, ακολουθούν τα
ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, και τέλος τα βιβλία. Τα παιδιά που
παίρνουν ως δώρο βιβλία και εκπαιδευτικά παιχνίδια είχαν καλύτερη
αναγνωστική επίδοση σε βαθµό στατιστικής σηµαντικότητας p=,006<.01
(rho=,185) και p=,029<.05 (rho=,148) αντίστοιχα.

Πίνακας 18: Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των δώρων που
κάνουν οι συγγενείς και φίλοι στα παιδιά
Ρούχα

∆ώρα που κάνουν οι
συγγενείς και οι φίλοι
στο παιδί

Ψυχαγωγικά
παιχνίδια

Εκπαιδευτικά
παιχνίδια

Βιβλία

f

%

f

%

f

%

f

%

175

80.
3

129

59.
2

110

50.5

102

46.
8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µε τη µέτρηση της ταχύτητας και της
ακρίβειας στην ανάγνωση, εκτιµάται η ικανότητα για αποκωδικοποίηση των
γραπτών συµβόλων, ενώ, µε τη µέτρηση της κατανόησης, εκτιµάται η
ικανότητα του παιδιού να αφοµοιώσει το νοηµατικό περιεχόµενο του
κειµένου

που

διαβάζει.

Η

υψηλή

συσχέτιση µεταξύ ταχύτητας

και

ακρίβειας, σηµαίνει ότι η αναγνωστική ικανότητα µπορεί να µετρηθεί
χρησιµοποιώντας ως κριτήριο είτε τη µία είτε την άλλη µεταβλητή. Η τρίτη
µεταβλητή που εξετάστηκε, ο βαθµός κατανόησης, σχετίζεται µόνο µε την
ταχύτητα, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την
ακρίβεια ή τον σύνθετο βαθµό ακρίβειας και ταχύτητας. Αλλά, και η
συσχέτιση µεταξύ κατανόησης και ταχύτητας, αν και είναι σηµαντική, δεν
είναι τόσο υψηλή όσο η συσχέτιση µεταξύ ακρίβειας και χρόνου (βλ.
πίνακα 6). Αυτό σηµαίνει ότι η κατανόηση µόνη της δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο αναγνωστικής ικανότητας.
Ωστόσο για την µη στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ακρίβειας
/ ταχύτητας και κατανόησης στην ανάγνωση υπάρχουν δύο πιθανές
ερµηνείες:
1. Το νοηµατικό περιεχόµενο του κειµένου που χρησιµοποιήθηκε
δεν ήταν το πιο κατάλληλο για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ
ακρίβειας ή / και ταχύτητας ανάγνωσης και κατανόησης του
περιεχοµένου του, παρόλο που αποτελεί µια ενότητα που
περιγράφει ευχάριστες εµπειρίες από την καθηµερινή εµπειρία
των παιδιών, γεγονός που αποτέλεσε και βασικό κριτήριο για την
επιλογή του.
2. Η αναγνωστική ικανότητα εκτιµήθηκε µόνο σε παιδιά της Β’
∆ηµοτικού, και θα πρέπει εδώ να υπενθυµίσουµε ότι η διδασκαλία
στην Α’ και στη Β’ ∆ηµοτικού δίνει έµφαση και προτεραιότητα
στην επεξεργασία των γραφηµικών κατηγοριών. Πιθανότατα η

69

εικόνα να ήταν διαφορετική αν εξετάζονταν παιδιά µεγαλύτερων
τάξεων του ∆ηµοτικού.
Η σχέση της κατανόησης κειµένων µε την αναγνωστική ικανότητα,
όπως µετριέται µέσα από την ακρίβεια και την ταχύτητα, έχει απασχολήσει
πολλούς ερευνητές. Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους δεν οδηγούν σε
οριστικά συµπεράσµατα. Ο G. B. Thomson (1981, σ.291-300), σε µια
έρευνα µε παιδιά 6 ½ - 7 χρονών, βρήκε ότι η νοηµατική συνοχή των
φράσεων ενός κειµένου είναι πολύ πιο καθοριστική και για την κατανόησή
του, αλλά και για τη σωστή και γρήγορη ανάγνωσή του, απ’ ότι η
επιδεξιότητά στην ανάγνωση που αποκτάται µέσω της εξάσκησης. Άρα, η
επιλογή των κειµένων µπορεί να είναι καθοριστική στη µελέτη της σχέσης
κατανόησης µε αναγνωστική ικανότητα.
Ενώ, λοιπόν, ο βαθµός κατανόησης δεν βρέθηκε να επηρεάζεται από
το χρόνο ή τα λάθη, οι βαθµοί του χρόνου και των λαθών φάνηκε να
έχουν

σχέση

µεταξύ

τους

και

πιο

συγκεκριµένα

βρέθηκε

ότι

συµµεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση: όσο καλύτερη είναι η
επίδοση στο χρόνο, τόσο λιγότερα είναι τα λάθη που γίνονται. Αυτό θα
µπορούσε

να

σηµαίνει

είτε

ότι

ένα

υψηλό

επίπεδο

αναγνωστικής

ικανότητας χαρακτηρίζεται τόσο από ταχύτητα όσο και από έλλειψη όλων
των τύπων λαθών, είτε ότι τα λάθη ευθύνονται και για την κακή επίδοση
ως προς το χρόνο. ∆ηλαδή, όσο περισσότερα είναι τα λάθη που γίνονται
κατά την ανάγνωση, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο χρόνος που χρειάζεται
για την ολοκλήρωσή της, καθώς οι καθυστερήσεις για την επανάληψη των
λέξεων, τις διορθώσεις κλπ. συµβάλλουν στην αύξηση του χρόνου.
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4.2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Οι προβλέψεις που διατυπώθηκαν σχετικά µε την αναγνωστική
επίδοση

των

παιδιών

που

προέρχονται

από

γονείς

διαφορετικών

εκπαιδευτικών επιπέδων και επαγγελµατικών κατηγοριών επιβεβαιώθηκαν,
σε αντίθεση µ’ αυτή που αφορούσε στην οικονοµική κατάσταση της
οικογένειας. Μια πιθανή ερµηνεία για το πρώτο εύρηµα - ότι οι µαθητές
των οποίων οι γονείς έχουν υψηλή µόρφωση και ανάλογη επαγγελµατική
δραστηριότητα έχουν καλύτερη αναγνωστική επίδοση από τους µαθητές
χαµηλότερης κοινωνικής προέλευσης - είναι ίσως το ότι το µορφωτικό
επίπεδο των γονέων είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
επηρεάζουν τη γλωσσική ικανότητα του παιδιού και κατά συνέπεια και την
αναγνωστική επίδοση του.
Οι διαφορές των γλωσσικών προτύπων ανάµεσα στις κοινωνικές
τάξεις (όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας)
εξετάστηκαν διεξοδικά και περιγράφηκαν από τον B. Bernstein (Θ.
Ανθογαλίδου, 1989, σ.37), ο οποίος µε τις έρευνές του επιβεβαίωσε ότι τα
παιδιά που προέρχονται από κοινωνικές τάξεις λιγότερο ευνοηµένες
µορφωτικά, έρχονται στο σχολείο µ’ ένα περιορισµένο κώδικα, µε µια
γλώσσα δηλαδή διαφορετική απ’ αυτή που χρησιµοποιεί το σχολικό βιβλίο
και µε αξίες, µ’ ένα τρόπο ζωής γενικά διαφορετικό απ’ αυτόν που εκφράζει
το αναγνωστικό π.χ., αξίες και τρόπος ζωής οικείος λίγο πολύ στους
δασκάλους

του και στους

µαθητές εκείνους που προέρχονται από

περισσότερο ευνοηµένα περιβάλλοντα.
Ωστόσο, αυτή η σύνδεση ανάµεσα στο βαθµό αναγνωστικής
επίδοσης και κοινωνικής προέλευσης δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να
λαµβάνεται ως δεδοµένο, ότι δηλαδή, παιδιά από χαµηλά κοινωνικά
στρώµατα θα αποτυγχάνουν στην αναγνωστική τους επίδοση. Μια τέτοια
στάση θα επηρέαζε και τη στάση του δασκάλου απέναντι στο παιδί και θα
µετατρεπόταν σε «αυτοεπιβεβαιωνόµενη προφητεία» (self - fulfilling
prophesy). Είναι, άλλωστε, πλήθος οι περιπτώσεις όπου την κοινωνικοοικονοµική

στέρηση

την

αντισταθµίζει

αποφασιστικά

κλίµα

αγάπης,

αποδοχής και ευγενικών προσδοκιών στο σπίτι.
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4.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΚΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Η επίδραση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της οικογένειας στην
αναγνωστική ικανότητα των παιδιών είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει
πολλούς ερευνητές και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Το
βασικό ερώτηµα στο οποίο καλούνται να δώσουν απάντηση οι έρευνες
αυτές, είναι αν η συσχέτιση (θετική ή αρνητική) ανάµεσα σε αυτούς τους
παράγοντες και στην αναγνωστική ικανότητα είναι ένας δείκτης του
κοινωνικού περιβάλλοντος, για παράδειγµα µιας επαρκούς υλικής άνεσης
και µιας πολιτιστικής αξιολόγησης, ή είναι ένας ερµηνευτικός µηχανισµός.
∆υστυχώς, στην παρούσα έρευνα τόσο το µικρό µέγεθος του δείγµατος όσο
και η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων δε µας επιτρέπουν να συνάγουµε
τέτοιου είδους συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό θα παραµείνουµε σε
κάποιες απλές διαπιστώσεις µε βάση τα αποτελέσµατα που µας έδωσε η
στατιστική ανάλυση.
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4.3.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
4.3.1.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟ-ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε την στατιστικά σηµαντική
επίδραση

της

προ-µάθησης

της

ανάγνωσης

(πριν

την

έναρξη

της

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του παιδιού) στην αναγνωστική επίδοση των
µαθητών. Βρέθηκε ότι οι µαθητές που γνώριζαν να διαβάζουν πριν την
εισαγωγή

τους

στην

πρωτοβάθµια

εκπαίδευση,

είχαν

καλύτερη

αναγνωστική επίδοση από τα παιδιά που µυήθηκαν στην ανάγνωση στην
Α΄

∆ηµοτικού.

διευκρινίσουµε
ονοµάζουµε

Ωστόσο,
τι

όµως,

εννοούµε

προ-ανάγνωση

µε
την

στο
τον

σηµείο
όρο

αυτό

θα

πρέπει

προ-ανάγνωση.

προετοιµασία

των

παιδιών

να

«Συνήθως
για

την

ανάγνωση και όχι καθεαυτή τη διδασκαλία της» (Α.Α. Γιαννικοπούλου,
1998, σ.16).
Οι

πρωταγωνιστές

της

προ-µάθησης

της

ανάγνωσης

είναι

περισσότερο η οικογένεια και το νηπιαγωγείο. Στην έρευνά αυτή όσον
αφορά τόσο στην συµµετοχή των γονέων στην εκµάθηση του µηχανισµού
της ανάγνωσης πριν την έναρξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και τη
συµβολή του νηπιαγωγείου σ’ αυτή τη δραστηριότητα, δε βρέθηκε κάποια
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την αναγνωστική ικανότητα των
µαθητών. Από το σύνολο των γονέων µόνο το 12,8% απάντησε ότι
συνετέλεσαν στην προ-µάθηση της αναγνωστικής ικανότητας. Μια πιθανή
εξήγηση αυτού του χαµηλού ποσοστού είναι ίσως το ότι η περίοδος κατά
την οποία γίνεται η προ-µάθηση, είναι επίσης αποκαλυπτική για τις
σχολικές έγνοιες των γονέων. Ωστόσο, η έννοια της προ-µάθησης είναι
στενά συνδεδεµένη µε το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον καταγωγής
του παιδιού. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι η στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση της µεταβλητής προ-µάθηση της ανάγνωσης στο σπίτι µε το
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των µητέρων, που προέκυψε από τη
στατιστική

επεξεργασία

των

δεδοµένων

µας.

Πράγµατι,

στα

«υποβαθµισµένα» περιβάλλοντα, η αιτιολόγηση της έλλειψης εισαγωγής
στην ανάγνωση είναι αυθόρµητη και παίρνει τη µορφή: «δεν ήθελα να το
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διδάξω

µε µια κακή µέθοδο και να του δηµιουργήσω µελλοντικά

προβλήµατα» (I. Valero-Pizon, 1992, σ.152). Αυτή η αιτιολόγηση δείχνει
την αγωνία των γονέων για την έλλειψη γνώσεων από την πλευρά τους.

4.3.1.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αξιοσηµείωτο είναι το µεγάλο ποσοστό (45,8%) των γονέων που
απάντησαν ότι υποβοηθούν µε ενεργητικό τρόπο τα παιδιά τους να
εκτελέσουν τις κατ’ οίκον σχολικές εργασίες. Στην Αγγλία, η επιτροπή
Plowden ανεβάζει το ποσοστό αυτό στο 75% (Al. Cohen, 1987, σ. 236).
Αλλά,

και στην

Ελλάδα,

παρά

την

έλλειψη

σχετικών ερευνών, η

καθηµερινή διαπίστωση των δασκάλων, αλλά και η στενή εξάρτηση που
έχουν οι Έλληνες γονείς µε τα παιδιά τους, φαίνεται να ανεβάζει την
γονεϊκή υποβοήθεια, τον έλεγχο και την επίβλεψη των σχολικών εργασιών
στο σπίτι σε υψηλά ποσοστά (Γ. Φλουρής, 1989, σ. 84-88).
Η πρόβλεψή µας, ωστόσο, ότι τα παιδιά που υποβοηθούνται από
τους γονείς τους στη µελέτη των σχολικών τους εργασιών θα είχαν
καλύτερη αναγνωστική επίδοση από τα παιδιά που διαβάζουν µόνα τους,
δεν επιβεβαιώθηκε. Αντιθέτως, από τη στατιστική επεξεργασία των
δεδοµένων προέκυψε ότι οι µαθητές που προτιµούν να διαβάζουν χωρίς
την βοήθεια των γονέων τους ή κάποιου δασκάλου στο σπίτι είχαν
καλύτερη αναγνωστική επίδοση από αυτούς που µελετούν µε την
υποστήριξη των γονέων τους. Αυτή η ανεξαρτησία στη µελέτη µπορεί να
έχει θετικά αποτελέσµατα στην συνολική επίδοση του παιδιού, όταν αυτό
ζει και µεγαλώνει σε ένα περιβάλλον µε ευνοϊκά ερεθίσµατα και σε µια
ατµόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, αγάπη, αναγνώριση και
σεβασµό της προσωπικότητάς του. «Τέτοια ατµόσφαιρα το βοηθάει να
αποκτήσει

εµπιστοσύνη

στον

εαυτό

του

και

να

έχει,

έτσι,

θετικό

αυτοσυναίσθηµα» (Γ. Φλουρής- Τ. Μαντζανάς, 1987, σ.236). Έτσι, λοιπόν,
ερµηνεύεται η στατιστικά σηµαντική συσχέτιση που βρέθηκε ανάµεσα
στους µαθητές που διαβάζουν µόνοι τους και στις υψηλές προσδοκίες που
έχουν οι γονείς τους γι’ αυτά.
Αναφορικά µε το πόσο συχνά επισκέπτονται οι γονείς το σχολείο για
να

ενηµερωθούν

για

την

επίδοσή

του

παιδιού,

η

πρόβλεψη

που

διατυπώθηκε - ότι τα παιδιά που οι γονείς τους ενηµερώνονται συχνά για
την σχολική τους επίδοση έχουν καλύτερη αναγνωστική επίδοση απ’ αυτά
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που οι γονείς τους επισκέπτονται το σχολείο σπάνια - επιβεβαιώθηκε. Μια
πιθανή ερµηνεία γι’ αυτό είναι ίσως το ότι οι γονείς µέσα από τη συχνή
επαφή µε τους εκπαιδευτικούς έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µια
ολοκληρωµένη εικόνα της επίδοσης του παιδιού, να ενηµερωθούν για
πιθανά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το παιδί τόσο σε σχέση µε τα
µαθήµατα όσο και µε την γενικότερη συµπεριφορά του στο σχολικό
περιβάλλον ή ακόµα και για κάποια ιδιαίτερη ικανότητά του που πιθανώς
έχουν εντοπίσει. Έτσι, οι γονείς είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις
«πληροφορίες» και να ενεργήσουν - πάντα σε συνεργασία µε το
σχολείο/εκπαιδευτικό - µε το δυνατότερο αποτελεσµατικό τρόπο για την
επίλυση µιας προβληµατικής ή την ενθάρρυνση µιας θετικής συµπεριφοράς
του

παιδιού.

Γι’

αυτό

σχολείου/εκπαιδευτικών

και

«πρέπει

η
να

σχέση

οικογένειας/γονέων

είναι συνεταιριστική

-

και ιδανικά

ισότιµη (...) γιατί ενώ γνωρίζουµε ότι πολλοί γονείς βασίζονται στην
υποστήριξη

των

ειδικών,

έχουµε

διαπιστώσει

ότι

η

βοήθεια

του

εκπαιδευτικού δεν µπορεί να αποδώσει πλήρως αν δε βασιστεί στη
δυνατότητα του γονέα να συµµετέχει. Έτσι βλέπουµε τη σχέση ως ένα
διαρκή διάλογο µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών που εργάζονται σα
συνέταιροι» (Μ. Φλωράτου, 1992, σ. 93).
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4.3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΙΣ

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Εκτός,

όµως,

από

τη

συµµετοχή

των

γονέων στις

σχολικές

δραστηριότητες του παιδιού, εξίσου σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται
µε την αναγνωστική ικανότητα των µαθητών αποδείχθηκε και η «σοβαρή»
ενασχόληση των γονέων µε εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών,
όπως αυτή διαφαίνεται τόσο από την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη της
αναγνωστικής ικανότητας ή για γενικότερη µόρφωση, όσο και µε την
διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους στα παιδιά.

4.3.2.1 Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Εκείνο που κυρίως εµπλουτίζει τις αναγνωστικές εµπειρίες των
παιδιών και πολλαπλασιάζει τις γνώσεις τους για την ανάγνωση είναι η
επαφή τους µε τα βιβλία. Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, οι
γονείς µπορούν να επηρεάσουν και να δώσουν ώθηση στην αναγνωστική
ικανότητα των παιδιών τους, αν φροντίζουν να τα φέρνουν σε επαφή µε
πολλά και διαφορετικά είδη βιβλίων, αφού οι µαθητές που οι γονείς τους
αγοράζουν βιβλία βρέθηκε ότι είχαν καλύτερη αναγνωστική επίδοση απ’ τα
παιδιά που δεν δέχονται βιβλία από τους γονείς τους. Οι πρώτοι και βασικοί
µυητές, λοιπόν, του παιδιού στο διάβασµα βιβλίων είναι οι γονείς. Αυτοί
είναι που θα αγοράσουν το πρώτο του βιβλίο ή περιοδικό.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι αντίθετα µε αυτά που
θα αναµέναµε, µε βάση τη θέση της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας,
σχετικά µε τη συσχέτιση του µορφωτικού επιπέδου των γονέων και την
προσφορά βιβλίων προς τα παιδιά. ∆ηλαδή, σύµφωνα µ’ αυτή τη θέση οι
γονείς χαµηλού µορφωτικού επίπέδου δεν προσφέρουν ως δώρο βιβλία
στα παιδιά τους. Αντίθετα, η παρούσα έρευνα έδειξε όλοι οι γονείς,
ανεξαρτήτου µορφωτικού επιπέδου, έχουν συναίσθηση της σπουδαιότητας
της συµβολής τους στον τοµέα της ανάγνωσης και προσπαθούν να
βοηθήσουν µε ενέργειες όπως αυτή, της αγοράς βιβλίων στα παιδιά.
Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και η έρευνα της Λαλούµη Βιδάλη
(1996, σ. 64-78), η οποία έδειξε ότι οι γονείς, επίσης ανεξάρτητα από το
µορφωτικό τους επίπεδο, πιστεύουν ότι τόσο η ύπαρξη αναγνωστικού
υλικού, όσο και η εµπλοκή των παιδιών σε αναγνωστικά γεγονότα βοηθούν
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στην εκµάθηση της ανάγνωσης και ότι η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι
οι λιγότερο µορφωµένοι γονείς θεωρούν περισσότερο σηµαντικούς τους
καθιερωµένους τρόπους διδασκαλίας, π.χ. κάρτες ανάγνωσης, αντιγραφή
γραµµάτων, ενώ οι πιο µορφωµένοι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε λιγότερο
συµβατικές δραστηριότητες, όπως ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά τους ή το
δικό τους ζωντανό παράδειγµα.

4.3.2.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Το ενδιαφέρον µας όµως για την ανάπτυξη της αναγνωστικής
ικανότητας από τα παιδιά δεν θα πρέπει να υποβαθµίζει το ενδιαφέρον µας
για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου του παιδιού. Οι προβλέψεις µας
σχετικά µε τη σηµαντική επίδραση της συζήτησης και της επικοινωνίας των
γονέων µε τα παιδιά στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας
επιβεβαιώθηκαν. «Όσο καλύτερα το παιδί χειρίζεται τον προφορικό λόγο,
τόσο πιο αποτελεσµατικά διευκολύνεται η ανάπτυξη της ανάγνωσης» (Χ.Γ.
Τάνου, 1987, σ. 64-71).
Η τελευταία αυτή υπόθέση υποστηρίζεται από αξιόλογα ερευνητικά
δεδοµένα

της

τελευταίας

δεκαπενταετίας

τα

οποία

δείχνουν

ότι

η

ανάγνωση βασίζεται και εξαρτάται από την οµιλία για τους εξής λόγους:
«Πρώτο, η οµιλία είναι µια πρωτογενείς γλωσσική µορφή ενώ η ανάγνωση
είναι δευτερογενής τόσο φυλογενετικά όσο και οντογενετικά. ∆εύτερο, η
εξάρτηση της ανάγνωσης από την οµιλία φαίνεται από το γεγονός ότι η
γλώσσα έχει φωνηµική βάση, δηλαδή αποτελείται από µονάδες (που
ονοµάζονται φωνήµατα) οι οποίες δεν έχουν σηµασιολογικό περιεχόµενο
αλλά µπορούν να µεταδοθούν ακουστικά ή να αναπαρασταθούν οπτικά.
Έτσι, ο γραπτός λόγος ουσιαστικά αναπαριστάνει, µε κάποιο βαθµό
ακρίβειας, τη φωνολογική δοµή της οµιλούµενης γλώσσας» (Κ. Πόρποδας,
1983, σ. 65).
Έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά που συζητούν εκτενώς µε
την οικογένειά τους, που αναγκάζονται να προβληµατιστούν

πάνω στις

εµπειρίες τους, µπορούν να ερµηνεύουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις.
Κατά συνέπεια έχουν ένα πλεονέκτηµα όταν µαθαίνουν να διαβάζουν. Μία
διαχρονική µελέτη παιδιών από την ηλικία του ενός έτους µέχρι να γίνουν
επτά ετών, έδειξε ότι «το περιεχόµενο και το είδος της γλώσσας που τα
παιδιά χρησιµοποιούν µε τους γονείς τους είναι ένα στοιχείο µε βάση το
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οποίο µπορεί να προβλέψει κανείς µε επιτυχία την επίδοσή τους στην
ανάγνωση»(G. Wells, 1981, σ. 181-200).

4.3.2.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Ωστόσο, η είσοδος της τηλεόρασης στα σπίτια υποκατέστησε την
επικοινωνία των γονιών µε τα παιδιά, και όλα τα θετικά συνεπακόλουθα
αυτής. Σήµερα ο κυρίαρχος ρόλος της τηλεόρασης στο χρόνο και στη ζωή
των παιδιών επιβάλλεται από τη συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου των
πολυάσχολων γονιών τους, που σε µεγάλο βαθµό αναγκάζονται να
βλέπουν την τηλεόραση ως τη σύγχρονη baby-sitter.
Συχνά οι γονείς ενδιαφέρονται να µάθουν το κατά πόσο η
τηλεόραση επηρεάζει την ικανότητα ανάγνωσης. Από τη στατιστική
επεξεργασία των δεδοµένων δεν φάνηκε κάποια στατιστικά σηµαντική
επίδραση της τηλεόρασης στην αναγνωστική ικανότητα, ούτε θετική, ούτε
αρνητική. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά παρακολουθούν ένα
πλήθος προγραµµάτων, από καθαρώς εκπαιδευτικά και αµιγώς παιδικά
µέχρι ελληνικές ταινίες, περιπέτειες και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η
συµβολή όλων αυτών στη γνωριµία τους µε τον γραπτό λόγο και την
κατάκτηση της ανάγνωσης ποικίλλει όχι µόνο ανάλογα µε το είδος και την
ποιότητα του προγράµµατος αλλά και αναφορικά µε τις ιδιαίτερες συνθήκες
της παρακολούθησης. Ως τέτοιες νοούνται καταστάσεις όπως η µοναχική ή
µη παρακολούθηση της τηλεόρασης, η ενδεχόµενη συζήτηση ή σχολιασµός
του

προγράµµατος,

αποκωδικοποίηση

του

η

εµµονή
γραπτού

του
λόγου,

ενήλικου
η

συντηλεθεατή

επίλεκτη

στην

παρακολούθηση

προγραµµάτων κ.α. ∆εν αρκεί λοιπόν οι γονείς να ελέγχουν µόνο την
ποσότητα και την ποιότητα των προγραµµάτων που παρακολουθούν τα
παιδιά, αλλά και να γίνουν συντηλεθεατές και σχολιαστές των όσων
παρακολουθούν.

Έτσι

τα

παιδιά

δε

γίνονται

απλοί

δέκτες

των

προγραµµάτων της τηλεόρασης αλλά έχουν την δυνατότητα να κρίνουν,
να προβληµατιστούν και να εκφράσουν την άποψή τους. Υπό αυτό το
πρίσµα η τηλεόραση µπορεί να συµβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των
παιδιών.

78

4.3.3

ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΤΗΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Η πιο σηµαντικές συσχετίσεις, κατά τη στατιστική επεξεργασία των
δεδοµένων, παρατηρήθηκαν ανάµεσα στην αναγνωστική ικανότητα των
µαθητών και στην κάθε είδους επαφή των παιδιών µε βιβλία µέσα στο
σπίτι. Τόσο η συχνή ανάγνωση βιβλίων, είτε από τα παιδιά είτε από τους
γονείς, όσο και η απλή παρουσία βιβλίων στο σπίτι (ύπαρξη βιβλιοθήκης),
αποδείχθηκε ότι αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επιδρούν στην
ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές
υποθέσεις της έρευνας.

4.3.3.1

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

Το κέρδος των παιδιών από την ανάγνωση παιδικών βιβλίων
φαίνεται να είναι µεγάλο. Τα παιδιά που στον ελεύθερο χρόνο τους
διαβάζουν βιβλία έχουν καλύτερη αναγνωστική επίδοση από αυτά που
σπαταλούν το χρόνο τους σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. τηλεόραση). Το
κέρδος αυτό δεν αφορά µόνο στην κατάκτηση της γλωσσικής έκφρασης ή
στην εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Με τη συχνή ανάγνωση και τη
συνεχή ενασχόληση µε το διάβασµα παιδικών βιβλίων τα παιδιά µαθαίνουν
έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση πραγµάτων, γεγονότων, σκέψεων
και αισθηµάτων, ενώ παράλληλα αποκτούν το απαραίτητο λεξιλόγιο για να
εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις.
Η παιδική ηλικία είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να αρχίσει η επαφή
µε το βιβλίο. Μιλώντας για παιδικά βιβλία, εννοούµε κάθε µορφή έντυπου
λόγου που τυχόν συνοδεύεται από µια πλούσια ή όχι εικονογράφηση και
απευθύνεται σε ανθρώπους που διανύουν τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής
τους. Μέσα σ’ αυτή την τόσο γενική και πλατιά κατηγορία περιλαµβάνονται
διάφορα είδη βιβλίων: τα εκπαιδευτικά, τα σχολικά βοηθήµατα, εκείνα των
εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, της προσχολικής ηλικίας, τα εικονογραφηµένα
(κόµικς) και τα καθαρώς λογοτεχνικά (Μ. Κοντολέων, 1987, σ. 13).
Στην

αρχή

της

αναγνωστικής

δεξιότητας

καλό

θα

είναι

να

χρησιµοποιούνται απλά βιβλία που να έχουν µόνο µία πρόταση σε κάθε
σελίδα και 8-10 λέξεις σε κάθε πρόταση. Ακόµη, τα πρώτα αυτά βιβλία θα
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πρέπει να είναι πλούσια σε εικόνες, επειδή η καλή εικονογράφηση φωτίζει
τη σηµασία των λέξεων και συµβάλλει στη γρήγορη αναγνώρισή τους (Μ.
Βάµβουκας, 1984). Γι’ αυτό ίσως και ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών προτιµά
να διαβάζει κόµικς και παιδικά περιοδικά, που έχουν πολλές εικόνες και
κάνουν την ανάγνωσή τους πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Από τα
δεδοµένα της έρευνας προέκυψε ότι το 40% των παιδιών προτιµά αυτού
του είδους τα αναγνώσµατα τα οποία σχετίζονται σηµαντικά µε την
αναγνωστική ικανότητα των µαθητών.
Όταν το παιδί κοιτάζει και συζητεί για τις εικόνες, τότε κατανοεί
καλύτερα το κείµενο. Όσο πιο καλά το παιδί κατανοεί το κείµενο, τόσο πιο
πολύ ενδιαφέρεται και θέλει να διαβάσει και άλλα κείµενα. Τα εύκολα
βιβλία βοηθούν το παιδί στο να διαβάζει καλύτερα, ενώ τα δύσκολα του
προκαλούν αδιαφορία και απογοήτευση.

4.3.3.2

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας
των παιδιών µε την αγορά και την προσφορά βιβλίων από τους γονείς, θα
πρέπει να συνδυάζεται και µε την αναγνωστική συµπεριφορά των ίδιων
των γονέων, αφού ένας τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν τα παιδιά είναι η
µίµηση. «Τα παιδιά µιµούνται τους µεγαλύτερους και κυρίως αυτούς που
θεωρούν σηµαντικούς και σπουδαίους. Τέτοιοι είναι οι γονείς και οι
δάσκαλοι» (Α. Παπασταµάτη, 1993, σ. 69). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι
γονείς λειτουργούν ως ισχυρά «αναγνωστικά µοντέλα» (P. Hannon, 1992,
σ. 157) όχι µόνο όταν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία αλλά και όταν ακόµα
διαβάζουν εφηµερίδες ή περιοδικά και γενικά κάθε είδος έντυπου λόγου ή
«κοινωνικού γραπτού»14. Αντίθετα, οι γονείς που διαβάζουν σπάνια βιβλία,
αποτελούν αρνητικό παράδειγµα για τα παιδιά τους. Η απουσία βιβλίων από
το σπίτι είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει στο παιδί αποστροφή για το
διάβασµα και, αργότερα, υποτίµηση της αξίας της ανάγνωσης ως πηγής
µάθησης.

14

Με τον όρο κοινωνικά γραπτά εννοούνται τα γραπτά σηµάδια της καθηµερινής
µας ζωής (π.χ. η αλληλογραφία, οι αφίσες, οι ταµπέλες των καταστηµάτων).
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Όπως φάνηκε από την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας, τα
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που διαθέτουν πολλά βιβλία και το
διάβασµα είναι µια συνήθεια που υιοθετείται από τους γονείς έχουν
καλύτερη αναγνωστική επίδοση από τα παιδιά που δεν απολαµβάνουν ένα
τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον.

4.3.3.3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι βρέθηκε ότι σχετίζεται στατιστικά
σηµαντικά µε την υψηλή αναγνωστική επίδοση των παιδιών στο τεστ. Η
ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι αλλά και η εγγραφή µικρών παιδιών σε
δανειστικές βιβλιοθήκες έχει αποδειχθεί από έρευνες εξαιρετικής σηµασίας
για τη διαµόρφωση σχέσης ζωής του παιδιού µε το βιβλίο. «Παιδιά που από
την

προσχολική

ηλικία

απέκτησαν

τη

συνήθεια

να

επισκέπτονται

δανειστικές βιβλιοθήκες εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο και κατά τη
διάρκεια της εφηβείας τους» (F. Whitehead, A. Capey, W. Maddren & A.
Wellings, 1975, σ.43). Το να µαθαίνουν τα παιδιά να χρησιµοποιούν τη
βιβλιοθήκη είναι κάτι που πρέπει να αρχίζει από τις πρώτες τάξεις του
∆ηµοτικού

σχολείου,

επειδή

µε

αυτό

τον

τρόπο

θα

µάθουν

να

χρησιµοποιούν σωστά τα βιβλία, για να παίρνουν γνώσεις και πληροφορίες
απ’ αυτά· έτσι θα µάθουν πώς να µαθαίνουν.
Η στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της ύπαρξης βιβλιοθήκης µε το
υψηλό

µορφωτικό

επίπεδο

κοινωνικο-πολιτιστικής

των

αναπηρίας

γονέων

επιβεβαιώνει τη

θέση

της

-κατά συνέπεια και την δική µας

αντίστοιχη πρόβλεψη- σύµφωνα µε την οποία «οι µέτριοι αναγνώστες
τείνουν να προέρχονται από οικογένειες των οποίων το γενικό πολιτιστικοµορφωτικό επίπεδο είναι κατώτερο από εκείνο των οικογενειών των καλών
αναγνωστών» (E. Malmquist, 1994, σ.102).
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4.3.4

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ-ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες των γονέων τόσο για την σχολική
επίδοση του παιδιού όσο και για την µετέπειτα επαγγελµατική του πορεία,
όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, σχετίζονται
σηµαντικά µε την αναγνωστική επίδοση των παιδιών. Παρατηρήσαµε ότι τα
παιδιά που οι γονείς τους είχαν υψηλές προσδοκίες γι’ αυτά είχαν υψηλή
αναγνωστική επίδοση και το αντίστροφο.
Μια πιθανή ερµηνεία της συσχέτισης µεταξύ προσδοκιών των
γονέων και επίδοσης του παιδιού αφορά στη συναισθηµατική σχέση του
παιδιού µε τους γονείς. Συνήθως, η επιθυµητή συµπεριφορά του παιδιού
ενισχύεται θετικά µε την εκδήλωση αγάπης από τους γονείς, κι η
ανεπιθύµητη ενισχύεται αρνητικά µε την προσωρινή στέρηση αγάπης. Έτσι,
το παιδί οικειοποιείται τις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες
των γονέων του, γιατί µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει την αγάπη τους.
Όπως προαναφέραµε, σε προηγούµενο κεφάλαιο, το οικογενειακό
περιβάλλον βοηθάει το παιδί να αποκτήσει τις γνωστικές προϋποθέσεις,
που του δίνουν τη δυνατότητα να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για το
αποτέλεσµα των ενεργειών του. Επίσης, στα πρώτα χρόνια, ανάµεσα στα 3
και στα 6, το οικογενειακό περιβάλλον, όχι µόνο ενισχύει τις υψηλές
επιδόσεις του παιδιού, αλλά και του θέτει προβλήµατα ή του αναθέτει
καθήκοντα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του, ώστε να µπαίνει σε
ενέργεια

ο

µηχανισµός

της

αυτοενίσχυσης.

Έτσι,

όταν

το

παιδί

αντεπεξέρχεται µε επιτυχία στις απαιτήσεις που του θέτει το άµεσο
περιβάλλον

του,

αποκτά

αυτοπεποίθηση

ότι

τα

καταφέρνει

και

αντιµετωπίζει µε θετική διάθεση καταστάσεις ή περιστάσεις επίδοσης, γιατί
ελπίζει και περιµένει να του δοθεί έτσι η ευκαιρία να διαπιστώσει τις
δυνάµεις και τις ικανότητές του. Αν αντίθετα τις περισσότερες φορές
αποτυγχάνει, φυσικό είναι να αµφιβάλλει για τις ικανότητές του και να
αποφεύγει για το λόγο αυτό περιστάσεις επίδοσης, γιατί δεν περιµένει από
αυτές παρά την αποτυχία και την απογοήτευση.
Τέλος,

η

στατιστικά

σηµαντική

συσχέτιση

που

παρατηρήθηκε

ανάµεσα στις προσδοκίες των γονέων και στο µορφωτικό τους επίπεδο ή
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στη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, είναι κάτι που θα επέτρεπε να
προβλέψουµε η θέση της κοινωνικο-πολιτιστικής αναπηρίας, σύµφωνα µε
την οποία «τα παιδιά υποβαθµισµένου κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως και
οι γονείς τους, ελάχιστα περιµένουν από το σχολείο και έχουν µια µέτρια
αναπαράσταση του σχολικού τους µέλλοντος» (J. Fijalkow, 1997, σ. 166).

4.3.5

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων παρατηρήθηκε ότι το
παιχνίδι

αποτελεί τόσο την κυρίαρχη δραστηριότητα των παιδιών στον

ελεύθερο χρόνο τους, όσο και βασικό παράγοντα που επηρεάζει θετικά την
αναγνωστική ικανότητα των παιδιών.
Μια πιθανή ερµηνεία αυτού, είναι ίσως το ότι τα παιδιά αυτής της
ηλικίας - όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις των γονέων για τα είδη
των παιχνιδιών που προτιµούν τα παιδιά τους - παίζουν συµβολικά
παιχνίδια, τα οποία µέσα από την ανάληψη ρόλων (π.χ. γιατρού,
τροχονόµου) δίνουν στα παιδιά πρόσθετες ευκαιρίες ενασχόλησης µε το
γραπτό λόγο (π.χ. έκδοση ιατρικών συνταγών, κλήσης).
Ένας άλλος πιθανός λόγος που υπογραµµίζει τη συµβολή του
συµβολικού παιχνιδιού στην κατάκτηση του γραµµατισµού είναι η σχέση
και των δύο µε την έννοια του συµβόλου. Το κορίτσι που παίζοντας θεωρεί
την κούκλα µωρό και τον εαυτό της µητέρα ή το αγόρι που θεωρεί την
µπανιέρα µανιασµένο ωκεανό και τον εαυτό του φοβερό θαλασσοµάχο,
καταλαβαίνει τι σηµαίνει σύµβολο. Αυτή ακριβώς η γνώση το φέρνει πιο
κοντά στη συµβολική λειτουργία της γλώσσας, προφορικής και γραπτής,
και το βοηθά να κατανοήσει, ακόµη κι όταν δε γνωρίζει τις συγκεκριµένες
γραφικές-φωνηµικές

αντιστοιχίες,

πως

ένα

γράµµα

µπορεί

να

αντιπροσωπεύει ένα φώνηµα και πως ο προφορικός λόγος µπορεί να
αντιστοιχεί στο γραπτό» (J. Isenberg & E. Jacob, 1983, σ.272-276).
Τέλος, µέσα από το παιχνίδι, τόσο το συµβολικό όσο και το οµαδικό,
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο, η
ανεκτίµητη

αξία

του

οποίου

για

την

ανάπτυξη

της

αναγνωστικής

ικανότητας παρουσιάστηκε εκτενώς σε προηγούµενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς της παρούσας έρευνας, που
προέρχονται κυρίως από το µέγεθος του δείγµατος και από τον τρόπο
συλλογής των δεδοµένων, καταλήγουµε στη διατύπωση µερικών γενικών
διαπιστώσεων της έρευνας αυτής, οι οποίες βέβαια δεν ενέχουν αιτιολογικό
χαρακτήρα:
Από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, το µορφωτικό
επίπεδο και η επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων φάνηκε να
σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε την αναγνωστική επίδοση των
µαθητών. Συγκεκριµένα, οι µαθητές που οι γονείς τους είναι αγρότες και
ελάχιστα µορφωµένοι, είχαν χαµηλότερη επίδοση στην ανάγνωση από τους
µαθητές

των

οποίων

οι

γονείς

έχουν

υψηλότερη

επαγγελµατικοί

δραστηριότητα και είναι περισσότερο µορφωµένοι.
Το θέµα αυτό, η συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας µε το
µορφωτικο-κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας, συνδέεται άµεσα µε την
έννοια και τη φιλοσοφία του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης. ∆εν είναι
αρκετό να παρέχεται µόνο ισότητα ευκαιριών εισδοχής στο εκπαιδευτικό
σύστηµα. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχονται σ’ όλους, όλες οι ευκαιρίες
και οι δυνατότητες για επιτυχία. Υπάρχει ανάγκη για δηµιουργία τέτοιων
συνθηκών µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε όσοι εισέρχονται σ’ αυτό
να ωφελούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό και να αποκτούν εµπειρίες
επιτυχίας και όχι αποτυχίας.
Η σωστή και συστηµατική λειτουργία «προγραµµάτων γλωσσικής
εξισωτικής

εκπαίδευσης»

(Σ.

Κοκκίνης,

1985,

σ.24).

καθώς

και η

δηµιουργία «ειδικών τάξεων ανάγνωσης» (Μ. Βάµβουκας, 1987, σ.46) θα
συµβάλουν σηµαντικά στον περιορισµό αυτού του κοινωνικού φαινοµένου.
Τέτοιου είδους προγράµµατα έχουν σα σκοπό, τα παιδιά της «κατώτερης
τάξης» να διδαχτούν στην προσχολική τους ηλικία τη γλώσσα της µεσαίας
τάξης (γιατί αυτή είναι η σχολική γλώσσα) σαν ξένη γλώσσα, που
αποκτιέται µε µίµηση, επανάληψη και άσκηση.
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Όσον αφορά στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού
περιβάλλοντος, όπως έδειξε η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της
έρευνας, τα περισσότερα απ’ αυτά συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη
της αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού
σχολείου.
Συγκεκριµένα, οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι, οι µαθητές που
σηµειώνουν υψηλή επίδοση στην ανάγνωση ζουν σε γονεϊκά περιβάλλοντα
που παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τη σχολική πρόοδο των παιδιών τους,
συµµετέχουν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες, ενθαρρύνουν το
διάβασµα ως εξωσχολική δραστηριότητα, παρέχουν κίνητρα στα παιδιά για
διάβασµα

(ύπαρξη

βιβλιοθήκης),

ελέγχουν

τις

εξωσχολικές

τους

δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα την ποιότητα των τηλεοπτικών
προγραµµάτων που παρακολουθούν, και έχουν υψηλές προσδοκίες για το
µέλλον τους.
Η διαπίστωση, λοιπόν, ότι το συνολικό οικογενειακό περιβάλλον, και
ειδικότερα το ενδιαφέρον των γονέων για τη σχολική επίδοση των παιδιών
τους επηρεάζει την αναγνωστική επίδοση περισσότερο από κάθε άλλο
εξωγενή παράγοντα, καθιστά σηµαντική, αν όχι απαραίτητη, την κατάρτιση
προγραµµάτων εκπαίδευσης των γονέων σε θέµατα αγωγής των παιδιών
τους. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο µάθηµα της γλώσσας, µέσα στα
βιβλία του δάσκαλου θα µπορούσαν να υπάρχουν και προτάσεις για το
µέρος της γλωσσικής διδασκαλίας που µπορούν να προσφέρουν οι γονείς.
Όχι βέβαια για να µετατεθούν στους ώµους τους καθαρά διδακτικά
καθήκοντα, αλλά για να κάνουν τη συνεισφορά τους σύµµετρη µε την
πρακτική και τη µεθοδολογία της τάξης. Επίσης, τα αποτελέσµατα
συναφών ερευνών (J. Hewison & J. Tizard, 1980, σ.209-215) ως προς την
ενεργό συµµετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες είναι τόσο
ικανοποιητικά, ώστε οι ερευνητές να εισηγούνται την πρόσληψη ειδικών
δασκάλων στα σχολεία, των οποίων το έργο θα είναι να δίνουν πρακτικές
συµβουλές στους γονείς στο πως θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να µάθουν
ανάγνωση και γενικά να ενθαρρύνουν τους γονείς να παίζουν πιο
ενεργητικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
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Τέλος, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, το µορφωτικό
επίπεδο και η επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων φάνηκε να
σχετίζονται σηµαντικά µε αρκετά από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της
οικογένειας, όπως, για παράδειγµα, οι γονείς χαµηλού µορφωτικοεπαγγελµατικού επιπέδου έχουν χαµηλότερες προσδοκίες για την σχολική
επίδοση και για το µέλλον του παιδιού τους σε σχέση µε τους γονείς που
ανήκουν

σε

υψηλότερο

µορφωτικο-επαγγελµατικό

επίπεδο,

επιβεβαιώνοντας έτσι για µια ακόµη φορά τη θέση της κοινωνικοπολιτιστικής αναπηρίας. Όµως, αυτό παραµένει µια απλή διαπίστωση και
διατυπώνεται µε κάθε επιφύλαξη. Γιατί εκτός από τις ανεπάρκειες της
συγκεκριµένης ερευνητικής διαδικασίας, αυτό που µας κάνει να διατηρούµε
µια συγκρατηµένη στάση απέναντι σ’ αυτή τη θέση είναι και η σπανιότητα
των επιστηµονικών εργασιών που αυτή ενέπνευσε.
Κλείνοντας,

προτείνεται

η

αντιµετώπιση

των

υποβαθµισµένων

κοινωνικών περιβαλλόντων περισσότερο ως διαφορετικά περιβάλλοντα και
λιγότερο ως κατώτερα, µε την προοπτική ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να
διαπιστώσουµε την πολιτιστική πολυπλοκότητα που έχουν να επιδείξουν τα
περιβάλλοντα αυτά.
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«Παιδιά», φώναξε ο πατέρας, «σήµερα θα πάµε στη
θάλασσα». Η µητέρα ετοίµασε τα φαγητά. Τηγάνισε
πολλούς κεφτέδες, έβρασε αβγά, πήρε ψωµί, τυρί και
φρούτα.
ανέβηκαν

Ύστερα
στο

τα

έβαλε

αυτοκίνητο.

στο
Σε

καλάθι.
λίγο

Τα

παιδιά

έφτασαν

στη

θάλασσα. Εκεί τα παιδιά έβλεπαν τις βάρκες και τους
ψαράδες που τραγουδούσαν.
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{{{
ΦΥΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Παιδιά»,

φώναξε ο

θάλασσα».

Η

µητέρα

πατέρας, «σήµερα θα πάµε στη
ετοίµασε

τα

φαγητά.

Τηγάνισε

πολλούς κεφτέδες, έβρασε αυγά, πήρε ψωµί, τυρί και
φρούτα.

Ύστερα

ανέβηκαν

στο

τα

έβαλε

αυτοκίνητο.

στο
Σε

καλάθι.
λίγο

θάλασσα. Εκεί τα παιδιά έβλεπαν

Τα

παιδιά

έφτασαν

στη

τις βάρκες και τους

ψαράδες που τραγουδούσαν.

ΦΥΛΟ:

ΑΓΟΡΙ

{

ΚΟΡΙΤΣΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ _____________
ΧΡΟΝΟΣ (Ανάγνωσης)

ΤΑΞΗ

{
_________

________

ΒΑΘΜΟΣ (Λάθη κατά την ανάγνωση) _____________________
ΒΑΘΜΟΣ (Στην κατανόηση

_____________________

ΤΥΠΟΙ ΛΑΘΩΝ
1. Βοήθεια, δισταγµός

______________________________

2. Σηµαντική παραφθορά

______________________________

3. Μερική παραφθορά

______________________________

4. Παράλειψη

______________________________

5. Πρόσθεση

______________________________

6. Αντικατάσταση

______________________________

7. Επανάληψη

______________________________

8. Αντιστροφή

______________________________
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι είπε ο πατέρας στα παιδιά;

➡ Οποιαδήποτε εµπεριέχει
εκδροµή στη θάλασσα (1)

2. Τι φαγητά ετοίµασε η µητέρα;

3. Πώς πήγαν τα παιδιά στη

θάλασσα;

➡ Κεφτέδες, αυγά, ψωµί, τυρί,
φρούτα (το καθένα 0.25)
(Μέγιστος βαθµός 1) á
➡ Με αυτοκίνητο ή αµάξι (1) á

4. Τι έβλεπαν τα παιδιά όταν
έφτασαν στη θάλασσα;
á

á

➡

Βάρκες(0,5)-Ψαράδες(0,5)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ________
ΣΧΟΛΙΑ:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.
Αγαπητή κυρία / αγαπητέ κύριε,
Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το βασικό
εργαλείο σε µια έρευνα που γίνεται στα ∆ηµοτικά σχολεία του Ρεθύµνου
και η οποία έχει σκοπό να ανιχνεύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αναγνωστική ικανότητα των µαθητών της Β΄ τάξης ∆ηµοτικού.
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αυτή επιλέχθηκαν τυχαία από όλα τα
δηµοτικά σχολεία του Ρεθύµνου.
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στις απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικά. Θα χρησιµοποιηθούν
µόνο για στατιστική ανάλυση.
Σας παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε απόλυτη ειλικρίνεια
και µε τρόπο που να αντανακλά τα πραγµατικά σας συναισθήµατα.
Σας παρακαλώ επίσης να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν
θέλετε να κάνετε επιπρόσθετα σχόλια, µπορείτε να τα κάνετε στην
τελευταία σελίδα, όπου υπάρχει κενός χώρος για το λόγο αυτό.
Η συνεργασία σας θα συµβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της
έρευνας.

Γι’

αυτό

σας

παρακαλούµε

αφού

συµπληρώσετε

το

ερωτηµατολόγιο να το τοποθετήσετε στο φάκελο και να το σφραγίσετε.
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας
Έφη Μποζαντζή
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής εκπαίδευσης
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
n Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά στο παιδί σας που φοιτά
στην Β΄ ∆ηµοτικού.

n Βάλτε ένα Χ στο τετράγωνο που θα επιλέξετε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού: ……………………………
Επάγγελµα πατέρα: …………………………………………………………
Επάγγελµα µητέρας: ……………………………………………………….
Αριθµός παιδιών στην οικογένεια: ………………………………

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Φύλο του παιδιού:
Αγόρι

{

Κορίτσι

{

2. Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων:
Πατέρας
Καµία Βαθµίδα εκπαίδευσης
;
∆ηµοτικό
;
Γυµνάσιο
;
Λύκειο
;
Τεχνική / Επαγγελµατική Σχολή
;
Τ.Ε.Ι – Α.Ε.Ι
;

Μητέρα
;
;
;
;
;
;

3. Πώς εκτιµάτε το οικονοµικό επίπεδο της οικογένεια σας;
Ανώτατο ;
Κατώτερο ;

Ανώτερο ;
Κατώτατο ;

Μεσαίο

;
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4. Ποια είναι η σειρά γέννησης του παιδιού;

{
{
{

Πρωτότοκο (1ο)
Ενδιάµεσο (2ο , 3ο ...)
Υστερότοκο (τελευταίο)

5. Αν είστε διαζευγµένος /η ή χήρος /α µε ποιόν από τους
δύο γονείς ζει το παιδί;

{
{

Με τη µητέρα
Με τον πατέρα
6. Ζουν µαζί σας στο σπίτι γιαγιά ή παππούς;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

7. Το παιδί είναι:

{
{

Αριστερόχειρας
∆εξιόχειρας
8. Σε ποια ηλικία πήγε το παιδί στην πρώτη δηµοτικού;

{
{

51/2
6 ετών
9. Πριν το δηµοτικό πήγε στο νηπιαγωγείο;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

10. Ήξερε το παιδί να διαβάζει πριν πάει στο δηµοτικό
σχολείο;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

11. Αν ναι πού έµαθε να διαβάζει;
Στο νηπιαγωγείο

{
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{

Στο σπίτι
12. Το παιδί έχει δικό του δωµάτιο;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

13. Αν όχι µε ποιόν µοιράζεται το δωµάτιο;

{
{
{

Με αδελφό /η
Με περισσότερα από ένα αδέλφια
Με άλλο µέλος της οικογένειας
Ποιο; ………………………………………
14. Υπάρχει βιβλιοθήκη στο σπίτι;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

15. Το παιδί διαβάζει µόνο του τα µαθήµατα του σχολείου;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

16. Αν όχι ποιος το βοηθάει;

{
{
{

∆άσκαλος /α στο σπίτι
Η µητέρα
Ο πατέρας
Άλλος ………………………………
17. Πόσο συχνά διαβάζετε βιβλία;
Πατέρας
1-2 φορές το µήνα
1-2 φορές το εξάµηνο
1-2 φορές το χρόνο
∆εν διαβάζω βιβλία

{
{
{
{

Μητέρα

{
{
{
{
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18. Πόσο συχνά αγοράζετε εφηµερίδα;

{
{
{
{

1-2 φορές την εβδοµάδα
3-4 φορές την εβδοµάδα
Καθηµερινά
Ποτέ
19. Το παιδί διαβάζει:
( Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα)

{
{
{
{

Παιδικά βιβλία
Παιδικά περιοδικά
Κόµικς
Τίποτα
20. Κάθε πότε αγοράζετε βιβλία για το παιδί;
Συχνά
Μόνο σε γιορτές (γενέθλια, γιορτή)
Ποτέ

{
{
{

21. Πηγαίνετε µε το παιδί σας στον κινηµατογράφο;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

22. Αν ναι τι είδους ταινίες βλέπετε;
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)
Παιδικές ταινίες
Περιπέτειες
Θρίλερ
Άλλο ……………………………………

{
{
{
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23. Τι δώρα κάνουν συνήθως οι συγγενείς /φίλοι σας στο
παιδί;
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)

{
{
{
{

Βιβλία
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Ψυχαγωγικά παιχνίδια
Ρούχα

24. Πιστεύετε ότι το παιδί πρέπει να παίρνει µέρος στις
συζητήσεις στο σπίτι;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

25. Αν ναι σε τι είδους συζητήσεις;
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)
Για θέµατα που αφορούν γενικά στο παιδί
Για θέµατα που αφορούν στη σχολική του φοίτηση
Για θέµατα που αφορούν στην οικογένεια
Για κοινωνικά θέµατα /επικαιρότητα

{
{
{
{

26. Ελέγχετε πόσο και τι βλέπει το παιδί στην τηλεόραση;
ΝΑΙ

{

ΟΧΙ

{

27. Τι προτιµά να βλέπει το παιδί στην τηλεόραση;
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)
Παιδικά προγράµµατα
Ελληνικές ταινίες
Περιπέτειες
Θρίλερ
Άλλο …………………………………

{
{
{
{

28. Επισκέπτεστε το σχολείο για να ενηµερωθείτε για την
πρόοδο του παιδιού σας:
Συχνά
{
{
Σπάνια
Ποτέ
{
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29. Μαθαίνει το παιδί κάποια ξένη γλώσσα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

á
á

Ποια; …………………………

30. Όσον αφορά στην επίδοση του παιδιού στο σχολείο
επιθυµείτε:
Να είναι ο καλύτερος µαθητής στην τάξη
Να είναι καλός µαθητής
Να περνάει απλά την τάξη
∆εν σας απασχολεί και τόσο η επίδοσή του

{
{
{
{

31. Τι φιλοδοξείτε για το µέλλον του παιδιού σας;
Να σπουδάσει
Να ακολουθήσει µια τεχνική σχολή
Να βρει µια δουλειά αµέσως µετά το σχολείο
Να συνεχίσει την εργασία του πατέρα του /της
ή της µητέρας του /της

{
{
{
{

32. Με τι αρέσει στο παιδί σας να ασχολείται στον
ελεύθερο χρόνο του; Ποιες είναι οι εξωσχολικές του
δραστηριότητες;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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