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Οι Νέες Τεχνολογίες στην ανάπτυξη της γνώσης
των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των πολυμεσικών
εφαρμογών (εικόνα, ήχος, κίνηση, διάδραση) σε συνάρτηση με τον πρώιμο
γραμματισμό

και

το

ψηφιακό

κείμενο.

Αυτά

τα

χαρακτηριστικά

χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία και χρήση κατάλληλων προγραμμάτων για
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στόχευε: α) στη
παρουσίαση μιας μικρής ιστορίας με τη μορφή animation στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας και β) στην ενεργητική εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες γραπτού
λόγου που σχετίζονταν με την ιστορία. Σε αντίστοιχες δραστηριότητες με έντυπο
κείμενο ενεπλάκησαν και τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Με τη χρήση του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για το Γραπτό Λόγο ερευνήθηκε ο τρόπος
με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες προωθούν τις έννοιες γύρω από τον γραπτό
λόγο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από τη συνολική θεώρηση των ευρημάτων
μας προκύπτει ότι τόσο παιδιά που χρησιμοποίησαν υπολογιστή για τη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων για τις έννοιες για το γραπτό λόγο, όσο και παιδιά που
χρησιμοποίησαν έντυπα μέσα βελτίωσαν εξίσου τις επιδόσεις τους στις ερωτήσεις
του Κριτηρίου για τις γνώσεις για το γραπτό λόγο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ραγδαία ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές
σε διάφορους τομείς στη ζωή του ανθρώπου. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τη
θεώρηση του κόσμου με ένα νέο, πιο παραγωγικό τρόπο (Olson, 1988).
Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών αναμένεται να
επηρεάσει σημαντικά στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Οι
Νέες Τεχνολογίες θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή σύγχρονων
παιδαγωγικών μεθοδολογιών που θα παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό
να αλλάξει ρόλους.

Ο τελευταίος, από μεταδότης και ελεγκτής της γνώσης

καλείται να γίνει παραγωγός και δημιουργός της. Έτσι, διαμορφώνεται ένα
σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και τα παιδιά βιώνουν μια
διαφορετική εμπειρία (Μακράκης, 2000, Κόμης, 2005 & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου, 2008).
Στην καθημερινή μας ζωή, συχνά, αντιπαραβάλλονται οι δυνατότητες που
προσφέρουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα με εκείνα που μετουσιώνουν τις
παραδοσιακές μορφές έκφρασης, επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών,
σκέψεων, ιδεών και νοημάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Η οθόνη πλέον μπορεί
να μεταμορφωθεί σε ένα «ζωντανό οργανισμό», στον οποίο εκτυλίσσονται
ορισμένα γεγονότα με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης, ερμηνείας και
επικοινωνίας (Μακράκης, 2000).
Οι δυνατότητες του μέσου ουσιαστικά αλλοιώνουν τον τρόπο με τον
οποίο ο γραπτός λόγος μπορεί να λειτουργήσει. Οι Νέες Τεχνολογίες προωθούν
μια νέα διάσταση στον τρόπο παρουσίασής του, με σημαντικές επιδράσεις, τόσο
στην παιδαγωγική διαδικασία, όσο και στο παιδαγωγικό αποτέλεσμα (Μακράκης,
2000), αλλά με πολλούς περιορισμούς επίσης (Rushby, 1979).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η κατάλληλη χρήση των Νέων
Τεχνολογίων από παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να προσφέρει χρήσιμες και
δημιουργικές εμπειρίες, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της γνώσης τους για το
γραπτό λόγο.
Στις έρευνες για τον πρώιμο γραμματισμό έχει ευρέως διαπιστωθεί ότι η
γνώση των εννοιών γύρω από το γραπτό λόγο, από παιδιά προσχολικής ηλικίας,
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μπορεί να σηματοδοτήσει τη διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής (Teale,
1987 & National Early Literacy Panel, 2008).
Οι Νέες Τεχνολογίες, όπως ο υπολογιστής και τα πολυμέσα μπορούν να
επηρεάσουν τη φύση της μάθησης στον πρώιμο γραμματισμό (Labbo & Teale,
1997). Τα πολυμεσικά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο σε
εκπαιδευτές, όσο και σε ερευνητές, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη της γλώσσας και του γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (De
Jong & Bus, 2003, Lefever- Davis & Pearman, 2005, Moody, 2010 και Pearman
& Chang, 2010).
Τα πολυμέσα, όπως στην περίπτωσή μας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής,
θεωρούνται

από

πολλούς

ότι

μεταβάλλουν

τη

μαθησιακή

διαδικασία

ποικιλοτρόπως. Στην έρευνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα εποπτικό και επικοινωνιακό μέσο, με τη
διαφορά ότι με τη χρήση του ευνοούνται νέοι- μη συμβατικοί τρόποι μάθησης και
αναδεικνύονται νέες διαστάσεις διδακτικής, εν αντιθέσει με την παραδοσιακή
διδασκαλία (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάθε άτομο δημιουργεί τις
δικές του αναπαραστάσεις, οικοδομώντας τις δικές του εμπειρίες γύρω από τις
έννοιες για το γραπτό λόγο. Οι μαθητές μαθαίνουν καθώς εμπλέκονται σε ένα
καλά σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον που τους παρέχει τα κατάλληλα
εργαλεία σκέψης. Αυτά τα εργαλεία προωθούν μια πολυαισθητηριακή
αναγνωστική εμπειρία και ένα μέσο για ενεργό έλεγχο του μαθησιακού
περιβάλλοντος που, ωστόσο, δε διατίθενται στα έντυπα κείμενα (Wepner & Ray,
2000 και Pearman & Chang, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο, οι Νέες Τεχνολογίες
εμπλέκουν το γραπτό λόγο μέσω δραστηριοτήτων ανάγνωσης και γραφής,
προσφέροντας ευκαιρίες εκμάθησης και χρήσης της γλώσσας.
Ακόμη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, που δε γνωρίζουν ανάγνωση ή
γραφή, εμπλέκονται ευχάριστα σε τέτοιου είδους μαθησιακά περιβάλλοντα.
Aλληλεπιδρούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα κείμενα και τα υπερμεσικά
στοιχεία της οθόνης (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και μαθαίνουν καθώς
ανακαλύπτουν

συγκεκριμένες

λειτουργίες

ενός

οργανωμένου

και

καλά

σχεδιασμένου ψηφιακού μέσου (Hawkridge, 1983). Μαθαίνουν, καθώς
εξερευνούν τις θεμελιώδεις έννοιες του κειμένου σε συνδυασμό με τις κινούμενες
εικόνες, τον ήχο και τα γραφικά (Glasgow, 1996).
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Στην παρούσα εργασία, επιδιώκεται να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο το
μέσο (ηλεκτρονικό ή τυποποιημένο) μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των
εννοιών για το γραπτό λόγο από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος της έρευνας
είναι η δημιουργία μαθησιακών εμπειριών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που θα
χρησιμοποιούν κατάλληλα τις Νέες Τεχνολογίες για να προάγουν το
γραμματισμό.
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί μονάχα σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού ·
καθώς τα παιδιά παίζουν, αναπτύσσουν εμπειρίες γραμματισμού (Barratt-Pugh &
Rohl, 2000).
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Α' ΜΕΡΟΣ:
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Ο γραμματισμός μέσω των Νέων Τεχνολογιών
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσφέρει νέες δυνατότητες που
αποτελούν και στόχους του αναλυτικού προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ 1376,
2001). Τέτοιοι είναι η ανάγνωση και η οπτική αποκωδικοποίηση, η ανάπτυξη του
λεξιλογίου, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το γραπτό λόγο (Reinking,
Labbo & McKenna, 2000).
Στη σύγχρονη εποχή, ο γραπτός λόγος και οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν
δύο αλληλένδετες έννοιες (Snyder, 1998). Ο γραμματισμός στη κοινωνία της
πληροφορίας σημαίνει την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης με τη
χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Μέσα σε αυτές τις δεξιότητες περιλαμβάνονται η
χρήση, η κατανόηση και η παραγωγή ψηφιακών κειμένων (Beavis, 1998).

1.1. Η ανάπτυξη των εννοιών για το γραπτό λόγο από τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας
Πολύ συχνά, ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν ποικιλία πληροφοριών για
να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν το γραπτό λόγο. Είναι ευνόητο, επομένως,
ότι τα μικρά παιδιά ως αναδυόμενοι αναγνώστες θα πρέπει αφενός να
κατακτήσουν τέτοιου είδους πληροφορίες, και αφετέρου να τις χρησιμοποιήσουν
για να αντιληφθούν το περιβάλλον τους (Barratt- Pugh & Rohl, 2000).
Συγκεκριμένα, τα παιδιά φέρουν γνώσεις που σχετίζονται με τη γλώσσα
και αναδύονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες με τον περιβάλλοντα έντυπο
λόγο. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών
ποικίλλουν. Σε αυτό οφείλονται τόσο οι γνωστικές ικανότητες και ο τύπος
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νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Gardner, όσο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
(κοινωνικοί, πολιτισμικοί, γλωσσικοί) (Barratt- Pugh & Rohl, 2000).
Η ανακάλυψη από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των μορφών και των
λειτουργιών του γραπτού λόγου παραλληλίζεται με την ιστορική εξέλιξη των
γραπτών γλωσσικών συστημάτων (Neuman & Roskos, 1998). Τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται τις έννοιες που σχετίζονται με το γραπτό
λόγο σε τέσσερα στάδια (Neuman & Roskos, 1998, Barratt- Pugh & Rohl, 2000 &
Justice, Pence και συν., 2005):
 Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης στην ικανότητα των παιδιών να

επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν στοιχεία από το γραπτό λόγο
σχετίζεται με την οπτική επεξεργασία. Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά
μπορούν απλά να διακρίνουν τη γραφή από τη ζωγραφική και αργότερα
να αναγνωρίσουν λέξεις. Δεν μπορούν, όμως, να συσχετίσουν τα
γράμματα με τους ήχους της γλώσσας, ενώ διακατέχονται από μια
κτητική στάση για το αρχικό γράμμα του ονόματός τους. Ωστόσο,
σταδιακά τα ίδια αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις συλλαβές σε επίπεδο
φωνολογικής ενημερότητας.
 Στο επόμενο στάδιο, τα παιδιά επικεντρώνονται στους ήχους και τα

γράμματα. Συχνά αναγνωρίζουν το πρώτο και το τελευταίο γράμμα μίας
λέξης και αντιλαμβάνονται λέξεις οι οποίες ξεκινάνε με τον ίδιο ήχο ή
λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. Σε αυτό το στάδιο, με τη γραπτή
αναπαράσταση μιας λέξης προωθείται η κατανόηση της έννοιας της
λέξης. Παράλληλα, τα παιδιά αναγνωρίζουν τις λειτουργίες διαφορετικών
μορφών γραπτού λόγου.
 Στο τρίτο στάδιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν τη γνώση τους για το

αλφαβητικό σύστημα, συσχετίζοντας τα γράμματα με τους ήχους.
Μαθαίνουν ταυτόχρονα τη δομή του γραπτού λόγου σε ένα κείμενο,
δηλαδή ότι διαβάζουμε τη σελίδα από επάνω προς τα κάτω και από
αριστερά προς τα δεξιά. Ωστόσο, αυτή η γνώση μπορεί να αναπτυχθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο, με την ενασχόληση των παιδιών με βιβλία,
παραμύθια και κάθε είδους έντυπο υλικό. Όσα από αυτά έχουν
κατακτήσει αυτή τη γνώση μπορούν να καταλάβουν από πού αρχίζει η
ανάγνωση, ποια είναι η φορά της και με ποιο τρόπο περιστρέφουμε τις
σελίδες.
11

 Στο τελευταίο στάδιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν πλέον ένα εύρος

στρατηγικών. Τα ίδια αναπτύσσουν την ικανότητα συσχέτισης
προφορικού και γραπτού λόγου και μπορούν ακόμη να αναγνωρίσουν μία
λέξη και να την επεξεργαστούν. Έτσι, αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι μονάδες είναι οργανωμένες στο γραπτό λόγο, όπως τα γράμματα
που συνδυάζονται για να σχηματίσουν λέξεις και οι λέξεις με τη σειρά
τους για να σχηματίσουν φράσεις ή προτάσεις.
Τα παιδιά για να κατακτήσουν τις έννοιες για το γραπτό λόγο θα πρέπει να
στηριχθούν σε δύο διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των παιδικών βιβλίων
και του εκπαιδευτικού υλικού γενικότερα. Τα ίδια θα πρέπει να οικοδομήσουν
την οπτική ανάλυση ολόκληρου του κειμένου, η οποία διαδικασία προϋποθέτει
την περαιτέρω διάσπασή του σε μικρότερα μέρη. Έτσι, μπορούν να γίνουν
αντιληπτές οι έννοιες των γραμμάτων, των λέξεων και των γραμμάτων μέσα στις
λέξεις (Clay, 1991).
Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες (Brown & Briggs) πολλά παιδιά προσχολικής
ηλικίας συχνά συγχέουν τις έννοιες γύρω από το γραπτό λόγο κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας των κειμένων και των παιδικών βιβλίων. Αλλά και οι γνώσεις
αυτές διαφέρουν ανάμεσα στα παιδιά. Ακόμη και μετά από ένα χρόνο
εκπαίδευσης, σχεδόν το 1/ 3 των παιδιών μπορούν να αναγνωρίσουν το κεφαλαίο
γράμμα. Ενώ ούτε η λειτουργία των σημείων στίξης, ούτε οι έννοιες γύρω από τα
γράμματα και τις λέξεις γίνονται κατανοητές (Brown & Briggs, 1986).
Αυτές οι πληροφορίες θα μας χρησιμεύσουν στην πορεία της έρευνας, ώστε
να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών γύρω από το γραπτό λόγο και
τα βιώματά τους πάνω σε αυτόν. Αλλά είναι σημαντικές, επίσης, για να
διαπιστώσουμε τις διαφορές που προκύπτουν στην εξέλιξη του τρόπου σκέψης
τους με τη χρήση ή μη των Νέων Τεχνολογιών.
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1.2. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης
Ο σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών βασίζεται σε τρεις παράγοντες που
αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους · στο σχεδιασμό της πληροφορίας
(information design), στο σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης (interaction design) και
στο σχεδιασμό των αισθήσεων (sensorial design).

Σχεδιασμός της Αλληλεπίδρασης
Σχεδιασμός της Πληροφορίας

Περιεχόμενο

Σχεδιασμός των Αισθήσεων
Σχ. 1. Η οργάνωση και ο σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών (Shedroff, 1994).

Η πληροφορία αποτελεί τη βασική δομή στην οποία στηρίζεται ο σχεδιασμός των
πολυμεσικών εφαρμογών. Με βάση αυτήν αναπτύσσονται δυνατότητες γραφικών
και οπτικών ερεθισμάτων (αισθήσεις). Aπό αυτή τη δομή, η πληροφορία
μετατρέπεται σε γνώση και εξελίσσεται σε εμπειρία, μέσα από την
αλληλεπίδραση του υποκειμένου με την οθόνη. Ο ρόλος του σχεδιαστή είναι να
οργανώσει τη συλλογή, τη δημιουργία και την παρουσίαση των πληροφοριών,
ώστε ο χρήστης να επιδράει μέσα σε ένα καλά δομημένο ψηφιακό περιβάλλον
(Shedroff, 1994).
Αρχικά, ο σχεδιαστής ενός ψηφιακού περιβάλλοντος συλλέγει δεδομένα και
στη συνέχεια τα οργανώνει σε πληροφορίες. Έπειτα, ο χρήστης λαμβάνει αυτές
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τις πληροφορίες και τις μετατρέπει σε γνώσεις που με την κατάλληλη
επεξεργασία γίνονται εμπειρίες (βλ. παρακάτω σχήμα).
Η σχέση του χρήστη με το περιβάλλον μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως
κλειστή, είτε ως ανοικτή. Αυτό καθορίζεται από κάποιους παράγοντες που
σχετίζονται με τη γραμμικότητα και τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο, τη
μορφοποίηση και το χειρισμό του κάθε χρήστη και την προσθήκη του
περιεχομένου. Συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει κλειστή σχέση με ένα περιβάλλον
όταν αυτό δεν επιτρέπει πρόσβαση ή τροποποίηση στο περιεχόμενό του.
Αντίθετα, ένας χρήστης έχει ανοικτή σχέση με ένα περιβάλλον όταν αυτό του
δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει μαζί του (Paul & Fiebich, 2005).

Παραγωγός

Δεδομένα

Έρευνα για τη συλλογή και
τη δημιουργία πληροφοριών

Χρήστης

Πληροφορίες

Γνώση

Οργάνωση παρουσίασης
πληροφοριών

Εμπειρίες

Ψηφιακό μαθησιακό
περιβάλλον

Σχ. 2. Ένα πολυμεσικό περιβάλλον μάθησης (τροποποίηση από Shedroff, 1994).

Με τη δημιουργία ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων, οι πολυμεσικές
και διαδραστικές εφαρμογές συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων πτυχών του
γραμματισμού (De Jong & Bus, 2003). Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε αφενός
για το ποιες στρατηγικές είναι κατάλληλες σε ψηφιακά περιβάλλοντα και
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αφετέρου για το αν οι στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούνται
σε έντυπα κείμενα είναι το ίδιο αποτελεσματικές σε ηλεκτρονικά κείμενα
(Reinking, 1997).
Η έρευνα των Walker και Raynolds (2000), πραγματεύεται βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα για το σχεδιασμό πολυμεσικών εφαρμογών για την
ανάγνωση. Τo project αυτό δίνει έμφαση στη συνεργασία των εμπλεκομένων για
τη παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Σε αυτό, εκπαιδευτικοί και
παιδιά αξιολογούν το τρόπο με τον οποίο γραφικά και κείμενο προσαρτώνται
στην οθόνη και δημιουργούν ένα κατάλληλο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον
(Walker & Reynolds, 2000).
Η ποιοτική αυτή έρευνα αναλύει νόρμες και συνθήκες που περιλαμβάνει η
παρουσίαση των πολυμεσικών εφαρμογών και της τυπογραφίας στην οθόνη. Τα
χαρακτηριστικά

στοιχεία

που

διαχειρίστηκαν

ήταν

οι

επικεφαλίδες,

η

παραγραφοποίηση, οι λέξεις- κλειδιά, το μέγεθος των στοιχείων της
γραμματοσειράς, η γραμματοσειρά, το μήκος της γραμμής, το διάστιχο (Walker &
Reynolds, 2000).
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι γνωρίζουμε ελάχιστα σχετικά
με τον τρόπο δημιουργίας και παρουσίασης ηλεκτρονικών κειμένων με σκοπό τη
συνεχή, θετική επιρροή τους στη μάθηση των παιδιών. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι
ηλεκτρονικά κείμενα που σχεδιάζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
γλωσσικών στόχων, επηρεάζουν διαφορετικά τη μάθηση των παιδιών από άλλα
ηλεκτρονικά κείμενα που εξυπηρετούν εντελώς διαφορετικούς στόχους.

1.3. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογίων στην ανάδυση του γραμματισμού από
παιδιά προσχολικής ηλικίας
Η έρευνα γύρω από τον γραμματισμό με τη συμβολή των Νέων
Τεχνολογιών είναι εκτενής εξαιτίας της ποικιλίας των θεμάτων που μπορούν να
αναδυθούν μέσα από την ανάγνωση και τη γραφή με τη συμβολή ενός ψηφιακού
μέσου. Τέτοια θέματα μπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις τομείς ανάλογα με
την έμφαση που δίνουν οι ερευνητές (Labbo & Reinkings, 2003):
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Υποστήριξη του γραπτού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη



συμβολή των Νέων Τεχνολογίων,
Αξιολόγηση



προγραμμάτων για την ανάπτυξη

της φωνολογικής

επίγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας,
Υποστήριξη ενός μοντέλου “εξατομικευμένης” ανάγνωσης μέσα από την



οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
Μετατροπή της διδακτικής πράξης και εισαγωγή ικανοτήτων και



δεξιοτήτων που αφορούν στις νέες μορφές γραμματισμού 1.
Οι παραπάνω τέσσερις τομείς συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες που
αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές εισάγουν το ρόλο των Νέων
Τεχνολογιών στο γραμματισμό. Έτσι, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να
θεωρηθούν τόσο ως “φορέας” του γραμματισμού, όσο και ως σημείο για
αλληλεπίδραση με κείμενα, ακόμη και μέσο για τη μεταφορά νοήματος (Burnett,
2010).
Η ηλεκτρονική ανάγνωση και γραφή στη μαθησιακή διαδικασία προσθέτει
νέες διαστάσεις στο γραμματισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας (Larson, 2010).
Τα ηλεκτρονικά βιβλία προσφέρουν τη δυνατότητα εσωτερίκευσης στοιχείων της
μορφής και λειτουργίας του κειμένου, καθώς (McKenna, Reinking, Labbo &
Watkins, 1996) :

 Συμβάλλουν στην “ψηφιακή” υποστήριξη του αναδυόμενου αναγνώστη,
όπως η ανάγνωση και η δυναμική παρουσίαση του κειμένου, η ομιλία και
η ακρόαση, η προφορά λέξεων, το λεξιλόγιο και άλλες εφαρμογές.

 Προβάλλουν στρατηγικές για ανάγνωση των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη
το επίπεδο των πρώιμων αναγνωστών.

 Χρησιμοποιούν στοιχεία που κινητοποιούν το ενδιαφέρον και την
προσοχή του αναγνώστη, όπως οι κινούμενες εικόνες, οι ήχοι και τα
παιχνίδια.
Η εσωτερίκευση των στοιχείων της μορφής και της λειτουργίας του
κειμένου κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ανάγνωσης και γραφής στηρίζεται
όχι μόνο στην αλλαγή του αναπαραστασιακού συστήματος του αναγνώστη, αλλά
και στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο ίδιος ο αναγνώστης έπειτα από αυτή την
1

Με τον όρο νέες μορφές γραμματισμού (στα αγγλικά New Literacies) εννοείται ο καθορισμός των σύγχρονων
τεχνολογικών εξελίξεων ως μια άλλη μορφή γραμματισμού που αντλείται από τον τρόπο χειρισμού και
ειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες.
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αλλαγή. Τα γράμματα αποτελούν εικόνες ήχων και όχι απλές εικόνες ιδεών
(Kress, 1997). Τα βιβλία που διατίθενται στο εμπόριο σε μορφή CD-ROM
εστιάζουν τη προσοχή των παιδιών στη σχέση μεταξύ προφορικής ανάγνωσης και
κειμένου με τη δυναμική εναλλαγή των στοιχείων του γραπτού λόγου κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης (Glasgow, 1996 & Reinking, 1997).
Οι νέες αυτές μορφές βιβλίων με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών (όπως
εικόνας, γραπτού κειμένου, ήχου και κινούμενης εικόνας) στην προσχολική
εκπαίδευση

συμβάλλουν

στην

απόκτηση

δεξιοτήτων

του

αναδυόμενου

γραμματισμού. Η χρήση τους προβάλλει δυνατότητες εμπλοκής και αναγνώρισης
της φύσης του γραπτού λόγου, καθώς τα παιδιά εστιάζουν τη προσοχή τους στα
γράμματα, στις λέξεις, στις φράσεις, στο κείμενο που διαβάζεται (Segers &
Verhoeven, 2002 και Korat & Shamir, 2007), ενισχύοντας την προφορά στις
λέξεις, την ακρόαση των ήχων, τις λεξιλογικές ερμηνείες (Labbo, Reinking &
McKenna, 1998), την αναγνώριση της λειτουργίας και χρήσης του γραπτού
λόγου.
Έτσι, η χρήση των ψηφιακών κειμένων από τους εκπαιδευτικούς είναι
ωφέλιμη για τους αναδυόμενους αναγνώστες, αλλά και για τα παιδιά με
δυσκολίες στην ανάγνωση (Matthew, 1996, Disseldorp και Chambers, 2002 &
Balajthy, 2005).
Συγκεκριμένα, ως προς τον αναδυόμενο γραμματισμό, μερικοί ερευνητές
θεωρούν ότι οι έννοιες για το γραπτό λόγο κείνται στην παρουσίασή τους και
στον τρόπο λειτουργίας του γραπτού λόγου. Τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να
συμβάλλουν στην κατάκτηση των εννοιών γύρω από το γραπτό λόγο, καθώς
εισάγονται από τον εκπαιδευτικό. Η κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο
μπορεί να αποτελέσει αυτοσκοπό κατά τη χρήση των βιβλίων αυτών με
αναδυόμενους αναγνώστες (McKenna, Reikning, Labbo & Watkins, 1996).
H παρουσίαση ενός κειμένου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
προσφέρει άμεσα οφέλη στους αναγνώστες κυρίως επειδή ο υπολογιστής μπορεί
να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ένα κείμενο διαβάζεται. Παιδιά που
παρακολουθούν τέτοιου είδους (πολυμεσικά) κείμενα είναι πολύ πιθανό να
κατανοήσουν τις συμβάσεις για το γραπτό λόγο (βλ. Labbo & Kuhn, 2000 και
Anderson- Inman & Horney, 2007).
Παράλληλα, η αλληλεπίδραση με τα σύμβολα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος μεταφέρει
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κάποιο νόημα και ότι τα γραπτά κείμενα μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες
μορφές και λειτουργίες (Segers & Verhoeven, 2002).
Σε έρευνα των Boone, Higgins, Notari & Shea- Stump (1996), βρέθηκε ότι
προγράμματα υπερμέσων μπορούν να αποδειχθούν ισχυρά παιδαγωγικά εργαλεία
για την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας να
αναγνωρίζουν τα γράμματα (Boone et al, 1996).
Οι Talley, Lancy και Lee (1997) πραγματοποίησαν έρευνα για την
επίδραση των ιστοριών σε ηλεκτρονική μορφή (cd- rom storybooks) σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας στον αναδυόμενο γραμματισμό. Τα αποτελέσματα της
έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, καθώς αυτού του είδους τα βιβλία είχαν θετική
επίδραση στις αναδυόμενες αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών αυτών, καθώς
και στις έννοιες για το γραπτό λόγο, παρά το μικρό αριθμό δείγματος.
Η έρευνα της Lewin (2000) εστίασε στην αξιολόγηση της μορφής των
ηλεκτρονικών βιβλίων και στην επίδραση συγκεκριμένων πολυμεσικών στοιχείων
σε παιδιά ηλικίας πέντε και έξι ετών. Στα αποτελέσματα, παρουσιάστηκε
συσχετισμός ανάμεσα στο επίπεδο των αναγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών
αυτής της ηλικίας και στην καταλληλότητα συγκεκριμένων στοιχείων των
προγραμμάτων (Lewin, 2000).
Σε πειραματική έρευνα που διεξήχθη από τους De Jong και Bus (2002) σε
αναδυόμενους αναγνώστες για την ποιότητα των ηλεκτρονικών και έντυπων
βιβλίων βρέθηκε ότι και οι δύο μορφές κειμένου προωθούσαν την εσωτερίκευση
στοιχείων του γραπτού λόγου. Τα ηλεκτρονικά βιβλία προσέφεραν επιπλέον
εμπειρίες που υποστήριζαν το λεξιλόγιο και τα χαρακτηριστικά της γραπτής
μορφής των λέξεων του κειμένου. Ωστόσο, η εσωτερίκευση κειμενικών στοιχείων
όπως η γνώση των γραμμάτων, η ομοιοκαταληξία και η γραφή λέξεων (ως
αποτέλεσμα

της

φωνολογικής

επίγνωσης

και της

σχέσης

φωνήματος-

γραφήματος) δεν ήταν επαρκής, πιθανότατα λόγω περιορισμένου αριθμού
παιδικών και ψηφιακών βιβλίων στην έρευνα (De Jong & Bus, 2002).
Οι Segers και Verhoeven (2002), πραγματοποίησαν μελέτες για την
επίδραση ενός λογισμικού στο γραμματισμό αλλοδαπών παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Στις παραδοχές των ερευνητών είναι ότι οι πολυμεσικές εφαρμογές
μπορούν τελικά να υποστηρίξουν συγκεκριμένες πλευρές του πρώιμου
γραμματισμού. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι αναπαραστασιακές γνώσεις των
παιδιών γύρω από την ανάγνωση αναπτύσσονται, εσωτερικεύονται στοιχεία της
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δομής της ιστορίας, τα πολυμεσικά γλωσσικά παιχνίδια προωθούν γνώσεις για τη
λειτουργία και τη μορφή της γραπτής γλώσσας. Ενώ, τέλος, η αλληλεπίδραση
των παιδιών με τα σύμβολα και τη γραπτή δομή σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον
βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η γραφή μεταφέρει κάποιο νόημα, ότι οι
ιδέες μπορούν να εκφραστούν με γραπτά σύμβολα και ότι η γραπτή γλώσσα φέρει
λειτουργίες και νοήματα (Segers & Verhoeven, 2002).
Σε έρευνα των Lefever- Davis και Pearman (2005), η οποία εξέταζε τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιστοριών και την επίδρασή τους στην
αναγνωστική συμπεριφορά πρώιμων αναγνωστών σχετικά με το μέσο, βρέθηκε
ότι τα βιβλία με πολυμεσικές εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν
και να προωθούν την αναγνωστική ικανότητα (Lefever- Davis & Pearman, 2005).
Σε έρευνα των Korat και Shamir (2007) για την επίδραση των
ηλεκτρονικών και έντυπων βιβλίων στον αναδυόμενο γραμματισμό σε παιδιά
ηλικίας 5- 6 χρονών, βρέθηκε ότι με τα ηλεκτρονικά βιβλία τα παιδιά μπορούσαν
να αναγνωρίσουν την έννοια της λέξης (Korat & Shamir, 2007).
Οι Korat και Shamir (2008) πραγματοποίησαν έρευνα για τις επιδράσεις
πάνω στον αναδυόμενο γραμματισμό, ενός ηλεκτρονικού βιβλίου που σχεδίασαν
και διαμόρφωσαν οι ίδιοι, τόσο σε πλαίσια εξατομικευμένης μάθησης, όσο και σε
πλαίσια συνεργατικής μάθησης (δύο ατόμων). Τα αποτελέσματα της έρευνας
δείχνουν εμφανή βελτίωση μετά τη παρέμβαση, τόσο στα άτομα που δούλεψαν
εξατομικευμένα, όσο και σε αυτούς που δούλεψαν μέσα σε ζευγάρια. Η
βελτίωση, όμως, αυτή επήλθε σε τρεις από τις πέντες περιοχές του αναδυόμενου
γραμματισμού · στην αναγνώριση της λέξης, στην αναδυόμενη γραφή και στη
φωνολογική επίγνωση (δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ονομασία του
γράμματος και στη σημασία της λέξης) (Korat & Shamir, 2008).
Οι Shamir, Korat & Barbi (2008) εξέτασαν την επίδραση των ηλεκτρονικών
βιβλίων

στον

αναδυόμενο

γραμματισμό

στο

πλαίσιο

συνεργατικής

ή

εξατομικευμένης μάθησης. Τα παιδιά παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε
μερικές δραστηριότητες του αναδυόμενου γραμματισμού, όπως στη φωνολογική
επίγνωση, την αναγνώριση της λέξης και στις έννοιες για το γραπτό λόγο
(Shamir, Korat & Barbi, 2008).
Σε έρευνα των Gong και Levy (2009) για την ανάπτυξη των εννοιών για το
γραπτό λόγο σε παιδιά ηλικίας 4 ετών με την ανάγνωση ιστοριών σε ψηφιακή
μορφή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιου είδους
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δραστηριότητες δε βοηθούσε στην εκμάθηση των εννοιών γύρω από το γραπτό
λόγο. Ωστόσο, η εστίαση στο γραπτό λόγο με την παράλληλη αφήγηση ιστοριών
βελτίωσε την αναγνώριση των γραμμάτων μέσα στο κείμενο και τη γνώση της
λειτουργίας του γραπτού λόγου (Gong & Levy, 2009).
Σε έρευνα της Shamir (2009) για την ανάπτυξη του αναδυόμενου
γραμματισμού από παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση ηλεκτρονικών
βιβλίων εξετάστηκαν η έννοια της λέξης, η φωνολογική επίγνωση και η
κατανόηση του κειμένου. Στην έρευνα αυτή βρέθηκε σχέση μεταξύ της χρήσης
του βιβλίου και του αναδυόμενου γραμματισμού. Επίσης, παρατηρήθηκε
βελτίωση στην κατάκτηση της έννοιας της λέξης (Shamir, 2009).
Η Levy (2009) στην έρευνα που πραγματοποίησε για την επίδραση των
εμπειριών παιδιών προσχολικής ηλικίας στις ψηφιακές τεχνολογίες, βρήκε ότι τα
παιδιά αλληλεπιδρούσαν με την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας παράλληλα στρατηγικές νοηματοδότησης των συμβολικών
αναπαραστάσεων και του γραπτού λόγου. Το μέσο ενθάρρυνε τα παιδιά να
κατανοήσουν τη χρήση του κειμένου μέσα σε ένα ολιστικό πλαίσιο, να
χρησιμοποιήσουν τις αναγνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτό, μαζί με
ορισμένες έννοιες για το γραπτό λόγο και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στο
χειρισμό του γραπτού λόγου (Levy, 2009).
Οι Shamir, Korat και Fellah (2010) εξέτασαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
και έντυπων βιβλίων πλευρές του αναδυόμενου γραμματισμού (λεξιλόγιο,
φωνολογική επίγνωση, έννοιες για το γραπτό λόγο) σε παιδιά που έχουν μεγάλη
πιθανότητα να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες (at risk). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι τα παιδιά με τη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων παρουσίασαν
βελτίωση στο λεξιλόγιο και τη φωνολογική επίγνωση. Ωστόσο, παρότι υπήρξε
βελτίωση στις έννοιες γύρω από το γραπτό λόγο, δε βρέθηκε σημαντική διαφορά
αναφορικά με τη μορφή του μέσου (Shamir, Korat & Fellah, 2010).
Σε έρευνα των Moody, Justice και Cabell (2010) σχετικά με τα μέσα και
τους τρόπους ανάγνωσης, τα ηλεκτρονικά βιβλία αποδείχτηκε ότι συνέβαλλαν στη
μεγαλύτερη συγκέντρωση των παιδιών γύρω από την αναγνωστική διαδικασία, εν
αντιθέσει με τα έντυπα κείμενα (Moody, Justice & Cabell, 2010).
Ο Penuel και οι συνεργάτες του (2011) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά
με τη χρήση τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά
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παρουσίασαν εμφανή βελτίωση στην αναγνώριση των γραμμάτων, στους
αρχικούς ήχους των λέξεων και στη κατανόηση των εννοιών της ιστορίας και του
γραπτού λόγου ύστερα από παρέμβαση διάρκειας 10 εβδομάδων (Penuel et al.,
2011).
Πολλά ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά της ψηφιακής
εποχής θα συμμετάσχουν σε δημιουργικές εμπειρίες γραμματισμού με
εκπαιδευτικά ψηφιακά κείμενα (Hiebert & Martin, 2002). Τόσο εκπαιδευτικοί,
όσο και ερευνητές έχουν τονίσει τη δυνατότητα ανάπτυξης του γραμματισμού
παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη χρήση κατάλληλων πολυμεσικών εφαρμογών
(Glasgow, 1996- 1997, Matthew, 1996, Reinking, 1997, Lewin, 1998 & Smith,
2001).
Ωστόσο, η έρευνα σε αυτό τον τομέα βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, καθώς
δεν έχουν επαληθευτεί στοιχεία που να αναφέρονται στην υπεροχή της χρήσης
των ηλεκτρονικών βιβλίων σε σύγκριση με τα έντυπα κείμενα για την κατάκτηση
του γραπτού λόγου. Με αυτήν την έρευνα, λοιπόν, επιδιώκεται να ελεγχθεί η
αποτελεσματικότητα των πολυμεσικών εφαρμογών σε σύγκριση με τα έντυπα
κείμενα σε συγκεκριμένο τομέα του αναδυόμενου γραμματισμού · στις έννοιες
για το γραπτό λόγο.

1.4. Οι Νέες Τεχνολογίες στην ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο
Συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές της ανάπτυξης του παιδιού έχουν
αναφερθεί ότι συσχετίζονται με τον πρώιμο γραμματισμό. Ανάμεσα σε αυτές τις
περιοχές εντάσσεται και η γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό
λόγο (Teale, 1987 & National Early Literacy Panel, 2008).
Η γνώση γύρω από το γραπτό λόγο σχετίζεται με τις λειτουργίες του,
δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται ένα βιβλίο, η φορά του γραπτού
λόγου, η μεταφορά νοήματος μέσα από την καθημερινή του χρήση, καθώς επίσης
και η οπτική αναπαράσταση των ήχων του προφορικού λόγου σε γραπτή μορφή
(Strickland & Schickedanz, 2004).
Ανάμεσα σε αυτές τις λειτουργίες, συχνά εντάσσονται γνώσεις που
αναφέρονται στις έννοιες για τη λέξη και το γράμμα. Η λέξη, στη σύνθεσή της,
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αποτελείται από γράμματα, τα οποία έχουν ευδιάκριτα σχήματα και ονόματα. Με
τη σειρά τους, οι λέξεις αποτελούν ευδιάκριτα σημεία του λόγου, καθώς
διαχωρίζονται με κενά (Strickland & Schickedanz, 2004).
Στην προσχολική εκπαίδευση, δε δίνεται έμφαση στη συστηματική
διδασκαλία της εκμάθησης των γραμμάτων. Τα παιδιά καλούνται να λάβουν
μέρος σε δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης. Μέσα από αυτές, γίνεται
αντιληπτό ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνήματα (ήχους), τα οποία
σε μετέπειτα στάδια αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται στις λέξεις. Όπως είναι
φυσικό, η φωνολογική επίγνωση είναι η πλέον απαραίτητη δεξιότητα για τα
πρώτα στάδια εκμάθησης του γραπτού λόγου (Μανωλίτσης, 2000).
Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής από τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας απαιτεί την εξέλιξη των ικανοτήτων τους στο χειρισμό εννοιών του
γραπτού λόγου. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα ενεργητικά ενδιαφέροντά τους,
που τους επιτρέπουν τον πειραματισμό, την επανάληψη και την εξάσκηση
(Strickland & Schickedanz, 2004 & Κουτσουβάνου, 2005). Στα πλαίσια αυτά, η
γλώσσα χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που έχει νόημα για τα ίδια.
Τα υλικά (παραμύθια, βιβλία γνώσεων, εφημερίδες, περιοδικά και κάθε
είδους έντυπο υλικό) που συχνά χρησιμοποιούνται στα νηπιαγωγεία μπορούν να
συμβάλλουν στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτής της ηλικίας εμπλέκονται με
το γραπτό λόγο και σχηματίζουν τις αντιλήψεις τους γύρω από αυτόν. Πρέπει να
ενθαρρύνονται ώστε να συμμετέχουν, να παρατηρούν, να σχολιάζουν τις εικόνες,
να παρατηρούν συγκεκριμένα στοιχεία του γραπτού λόγου, να συμμετέχουν σε
συζητήσεις για τον τίτλο του βιβλίου, το όνομα του συγγραφέα ή του
εικονογράφου, να διακρίνουν τον αριθμό της σελίδας, τη στίξη ή ακόμη και
συγκεκριμένα γράμματα στο κείμενο (Τάφα, 2001).
Στο νηπιαγωγείο, ο εκπαιδευτικός, τα έντυπα κείμενα και το μαθησιακό
περιβάλλον είναι παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν αυτές τις έννοιες για το
γραπτό λόγο. Ο εκπαιδευτικός με τις κατάλληλες γνώσεις για το ρόλο του
γραμματισμού, την ικανότητα επεξεργασίας κειμενικών στοιχείων με κατάλληλο
τρόπο και τη σωστή διαχείριση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων ανάλογα με το
μαθητικό δυναμικό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων των
παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο (βλ. παρακάτω σχήμα).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙ

Έντυπο υλικό
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
Έννοιες για το
γραπτό λόγο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχ. 3. Το έντυπο υλικό και η συμβολή του στην ανάπτυξη των γνώσεων για το γραπτό λόγο

Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού προωθεί την ερμηνεία του
έντυπου λόγου και επηρεάζεται από άλλους παράγοντες όπως η συζήτηση με τους
συνομηλίκους και τον εκπαιδευτικό. Μία τέτοια ερμηνεία ποικίλλει σε σχήματα
και μορφές, όπως είναι η λεξιλογική γνώση και οι αλλαγές στη συμπεριφορά (π.χ.
ο τρόπος με τον οποίο κρατάμε ένα βιβλίο) και τις πεποιθήσεις (διαβάζουμε το
κείμενο και όχι την εικόνα), συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάπτυξη των εννοιών
για το γραπτό λόγο (Ruddel & Unrau, 1998).
Ωστόσο, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να προσαρτηθούν στα σύγχρονα
ενισχυτικά μέσα για την προώθηση τέτοιων εκπαιδευτικών στόχων. Εξάλλου,
είναι γνωστό ότι όταν χρησιμοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο μπορούν να
υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία και ακόμη περισσότερο να επεκτείνουν
τη χρήση των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας με αξιόλογους τρόπους
(NAEYC, 1996).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙ

Ψηφιακό υλικό

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έννοιες για το
γραπτό λόγο

Σχ. 4. Οι Νέες Τεχνολογίες στην ανάπτυξη των γνώσεων για το γραπτό λόγο

Η τεχνολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της σύγχρονης
διαθεματικής διδασκαλίας (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ 1376, 2001). Η ένταξη των σύγχρονων
τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να αποτελέσει
έκφραση μιας ολοκληρωμένης και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης, με
στοιχεία που αντλούνται από τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών για την
ανακάλυψη του περιβάλλοντός τους. Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό μέσο για να υποστηρίξει τις διάφορες μορφές
διδασκαλίας, να διευκολύνει νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους
μάθησης με παιχνίδια εξομοίωσης ή διαδραστικές δραστηριότητες, και να
αναπτύξει νέες στάσεις και δεξιότητες των μικρών παιδιών (Κόμης, 2005).
Με την ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογίων επισημαίνεται ολοένα και
περισσότερο η επίδραση του γραμματισμού στον τρόπο χρήσης τους. Παιδιά
προσχολικής ηλικίας είναι πολύ πιθανό να έχουν εμπειρίες από τη χρήση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την εμπλοκή τους σε αντίστοιχες
δραστηριότητες μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού. Ωστόσο, από τη στιγμή που
οι Νέες Τεχνολογίες επηρεάζονται από το γραμματισμό, τότε ο αναδυόμενος
γραμματισμός πρέπει να επαναπροσδιοριστεί (Karchmer, Mallette & Leu, 2002 &
Labbo & Reinking, 2003).
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Το μέσον δεν αποτελεί απαραίτητα τώρα πλέον το μήνυμα στην ψηφιακή
εποχή, αλλά έναν από τους πολλαπλούς τρόπους ενσάρκωσης του μηνύματος
(Κόμης, 1996). Η επικοινωνία μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου και οι
Νέες Τεχνολογίες ως πηγές μάθησης εμπλέκουν διαφορετικές διεργασίες. Ο
μαθητής αντλεί πληροφορίες από το έντυπο υλικό, ενώ με τη χρήση ενός
ψηφιακού μέσου δέχεται πληροφορίες και καθοδήγηση και ταυτόχρονα προβαίνει
σε ανατροφοδότηση (Rushby, 1979 & Jewitt, 2004).
πληροφορίες
ΜΑΘΗΤΗΣ

πληροφορίες
καθοδήγηση

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ανατροφοδότηση
(Για σχήμα 5, βλ. Rushby, 1979).

Μέσα από την ανάγνωση ενός βιβλίου ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί το
περιεχόμενο των λέξεων, μέσω της ιδιωτικοποιημένης επικοινωνίας με το
συγγραφέα, αναπτύσσοντας τη δική του αναλογική σκέψη και την ενεργό
αναπαραστασιακή του ικανότητα. Με τον όρο ιδιωτικοποιημένη επικοινωνία
εννοούμε ότι ο συγγραφέας κωδικοποιεί και εκπέμπει μηνύματα ενώ ο
αναγνώστης “μεταφράζει” το περιεχόμενο τους (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Η πράξη της ανάγνωσης στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
διαφέρει από εκείνη ενός βιβλίου. Η ταχύτητα της ανάγνωσης, οι παύσεις, ο
τρόπος συγκέντρωσης, οι επαναλήψεις του κειμένου διαφοροποιούνται. Μαζί με
αυτά διαφοροποιείται, όμως, και ο τρόπος ερμηνείας, κατανόησης και
αναπαράστασης του κειμένου, είτε πρόκειται για ένα ψηφιακό κείμενο, είτε
πρόκειται για ένα βιβλίο (Burbules, 1998).
Στην ανάγνωση με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η παρέμβαση
ορισμένων διαμεσολαβητικών εργαλείων και τρόπων αναπαράστασης του
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νοήματος (λόγος, οπτικοποίηση με τη χρήση εικόνας, κινούμενης εικόνας,
ακουστική αντίληψη κλπ.) είναι μεγαλύτερη (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Η “οπτικοποίηση” της οθόνης θεωρείται περαιτέρω σαν ένας τρόπος
“μετάφρασης” μιας σημειωτικής λειτουργίας σε μία άλλη· μίας γλώσσας στη
σκέψη του παιδιού σε μία άλλη. Και κάθε εργαλείο με τη σειρά του (λόγος,
εικόνα, γραφικά, κινούμενη εικόνα, ήχος), συμβάλλει με τον τρόπο του σε
συγκεκριμένη στοχοθεσία (Kress, 1998) του γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα, όμως,
η έννοια του γραμματισμού μετατρέπεται από ένα ζήτημα ικανοτήτων σε μία
διάσταση “πολυλειτουργικού” σχεδιασμού (Kress, 1997 & Jewitt, 2004).
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο «σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο
νηπιαγωγείο […] είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με
διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικούδιερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης
πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με
τη χρήση κατάλληλου λογισμικού [...]» (ΦΕΚ 1376, 2001).
Η

χρήση

κατάλληλου

λογισμικού

στην

προσχολική

εκπαίδευση

σηματοδοτείται από την ποιότητα και την ποικιλία των πολυμέσων. Η ισχύς
πολυμεσικών εφαρμογών επηρεάζεται από τη συνένωση των δυνατοτήτων των
μέσων. Έτσι, οποιαδήποτε μεταδιδόμενη πληροφορία που προσλαμβάνεται
ξεχωριστά και αποκομμένα από τις αισθήσεις, μπορεί να γίνει άμεσα κατανοητή
εξαιτίας ενός “συστήματος πολλαπλών μηνυμάτων” · του κειμένου, του ήχου, της
εικόνας, της μουσικής, των γραφικών, της κινούμενης εικόνας και της κίνησης
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερράκος & Πιντέλας, 2003).
Η διαδικασία εκμάθησης των εννοιών για το γραπτό λόγο είναι μια
εξαιρετικά δύσκολη διεργασία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κατάλληλοι
επεξεργαστές κειμένου και προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτής
της ηλικίας στους πειραματισμούς τους κατά την παραγωγή γραπτού λόγου
(Κυρίδης, Δρόσος, Ντινάς και συν., 2003).
Ωστόσο, η εκμάθηση των εννοιών για το γραπτό λόγο μπορεί να αναδυθεί
αβίαστα με την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
“πολλαπλά μηνύματα”. Τα τελευταία με τη σειρά τους, επηρεάζουν την
παρουσίαση της πληροφορίας, προσφέρουν κίνητρο χρήσης στο χρήστη και
μετατρέπουν το περιβάλλον σε δυναμικό. Επίσης, συντελούν στην παρουσίαση
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της ίδιας πληροφορίας με πολλαπλούς τρόπους, στην προσαρμογή της
πληροφορίας στις ιδιαιτερότητες του τρόπου μάθησης, στη δυνατότητα άμεσης
ανατροφοδότησης με ελκυστικό τρόπο

και στην κατανόηση αφηρημένων

εννοιών με τη χρήση κατάλληλης μορφής πληροφορίας (Παναγιωτακόπουλος,
Πιερράκος & Πιντέλας, 2003).
Στην περίπτωση των έντυπων κειμένων, το μαθησιακό περιβάλλον
παρουσιάζεται στατικό. Οι αναγνωστικές δραστηριότητες που πηγάζουν από
τέτοιου είδους κείμενα προσδοκούν στην απλή κατανόηση και αναδόμηση της
πληροφορίας και του μηνύματος με μια γραμμική διαδικασία (Labbo, Reinking &
McKenna, 1998). Παράλληλα, η “αποκωδικοποίηση” του έντυπου περιεχομένου
επιτυγχάνεται μονάχα με την αποκωδικοποιήση των αλφαβητικών χαρακτήρων
και των εικόνων που υπάρχουν σε αυτό (Leu, Kinzer, Coiro & Cammack, 2004).
Οι δραστηριότητες σε ψηφιακή μορφή, αντιθέτως, βελτιώνουν την
ικανότητα “ανάγνωσης” οπτικών εικόνων. Η ικανότητα αυτή της εσωτερικής
αναπαράστασης της οθόνης του υπολογιστή και των εννοιών για το γραπτό λόγο
προκύπτει ύστερα από το συνδυασμό των διαφορετικών δεξιοτήτων, όπως τη
συνεργασία με τον υπολογιστή για την κατασκευή της αναπαράστασης, τη χρήση
του πληκτρολογίου και του ποντικιού ως μέσου για την οπτική “ανάγνωση”
(Greenfield, 1984) και τη συνένωση του κειμένου και των λέξεων με τον ήχο,
συνδυάζοντας κείμενο, ήχο και γραφικά (Glasgow, 1996, 1997).
Η οθόνη, πλέον, αποτελεί το κυρίαρχο μέρος της αναπαράστασης και της
επικοινωνίας, καθώς τα παιδιά αναγνωρίζουν τις λέξεις σαν οπτικές ενότητες. Η
λειτουργία του κειμένου αποτελεί μέρος του μηνύματος και παρουσιάζεται σαν
ολότητα του μηνύματος αυτού μαζί με τις λειτουργίες της μουσικής, των
χρωμάτων, των (κινούμενων) εικόνων, της ομιλίας (Kress, 2008).
Οι λέξεις που έχουν παρουσιαστεί κάμποσες φορές μέσα στο κείμενο
μπορούν να “αναγνωστούν” από την οπτική αναγνώριση, δηλαδή την απεικόνισή
τους στη λεξιλογική μνήμη. Αυτό διευκολύνεται καθώς στις περισσότερες
ιστορίες η μορφή του κειμένου τροποποιείται με ποικίλλους τρόπους (μεγέθυνση,
αποχρωματισμός γραμμάτων, λέξεων ή φράσεων) καθώς διαβάζεται. Παράλληλα,
λιγότερο γνωστές λέξεις μπορούν να “αναγνωστούν” από τη φωνολογική
αποκωδικοποίηση (Ehri, 1998). Το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των
γραφημάτων του κειμένου σε ήχους ή και το αντίστροφο. Αυτά το στοιχεία
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βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να εντοπίσουν οπτικά και ακουστικά τις
λέξεις, τα γράμματα και τη φορά της ανάγνωσης (Glasgow, 1996).
Ουσιαστικά, η “αποκωδικοποίηση” του ψηφιακού περιβάλλοντος απαιτεί
την αποκωδικοποίηση της στρατηγικής χρήσης του χρώματος, των διάφορων
υπερμεσικών κειμένων και γραφημάτων και την αποκωδικοποίηση των ενεργειών
κινούμενων ή μη εικόνων και γραφημάτων (Leu, Kinzer, Coiro & Cammack,
2004) για τη δημιουργία νοήματος στη χρήσης της γραπτής γλώσσας.
Σε όλα τα παραπάνω, οι Νέες Τεχνολογίες εμπερικλείουν μορφές σκέψεις
και “τεχνικές” που καθοδηγούν την αντίληψη του ατόμου. Η τεχνολογία
προσφέρει

ποικίλες

προηγούμενες

δυνατότητες

τεχνολογικές

εφαρμογών,

εξελίξεις

και

τα

σε

αντιδιαστολή

παραδοσιακά

με

τις

μέσα.

Ο

“πολυγραμματισμός” που αναδύεται από αυτήν την αλλαγή στη φύση των Νέων
Τεχνολογιών αναπλάθει τους τρόπους νοήματος της γραπτής γλώσσας
διαπλέκοντας σχήματα οπτικά, ηχητικά, νευματικά και χώρου (Κυρίδης, Δρόσος
& Ντινάς, 2003).
Και όλα τα παραπάνω, ενεδεχομένως να αποδεικνύουν την επάρκεια των
Νέων Τεχνολογιών στην υποστήριξη του αναδυόμενου γραμματισμού, συνεπώς
και των εννοιών για το γραπτό λόγο, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο η
ερώτηση που αναδύεται από τον αναγνώστη είναι: “Είναι όλα τα ηλεκτρονικά
κείμενα κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο παιδιών προσχολικής ηλικίας;”.
“Τι είδους αλληλεπίδραση επηρεάζει θετικά τη γνώση των παιδιών προσχολικής
ηλικίας για το γραπτό λόγο με τη χρήση των ηλεκτρονικών κειμένων;”.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ό,τι σαφώς, εναλλακτικοί τρόποι
σχεδιασμού και χρήσης πολυμεσικών κειμένων μπορεί να είναι περισσότερο
αποτελεσματικοί στις πρακτικές για το γραμματισμό που ακολουθούνται σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας, από τα έντυπα κείμενα. Διάφορες στρατηγικές
επηρεάζουν την οπτική αντίληψη της μορφής του γραπτού λόγου από το χρήστη.
Και συνεπώς, οι αλληλεπιδράσεις με το κείμενο μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα
με την οθόνη και το περιεχόμενο που παρουσιάζεται, και αυτό ως αποτέλεσμα να
επηρεάζει το μαθησιακό αποτέλεσμα της χρήσης του ψηφιακού κειμένου.
Οι Leu, Kinzer, Coiro & Cammack (2004) προτείνουν ότι καθώς το μέσο
του μηνύματος, η διαδικασία κατανόησης και αποκωδικοποίησης αλλάζει, θα
πρέπει να αλλάξουν και οι αντίστοιχες δραστηριότητες και οι ορισμοί του
γραμματισμού, ώστε να συμπεριλάβουν τα αντίστοιχα ψηφιακά περιβάλλοντα
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(Leu, Kinzer, Coiro & Cammack, 2004). Σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτική και
η έρευνα της Lewin (2002) για τον τρόπο εισαγωγής των ηλεκτρονικών βιβλίων
μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους σε
σύγκριση με τις εξατομικευμένες γνωστικές ανάγκες των παιδιών.
Στο

ερωτηματολόγιο,

πολλοί

εκπαιδευτικοί

συμπλήρωσαν

ότι

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά βιβλία και ψηφιακά κείμενα για να κινητοποιήσουν
το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα εκθέσουν στην “απόλαυση” της ανάγνωσης
ενός κειμένου, ακόμα και να ενισχύσουν την αναγνωστική διαδικασία. Κάποιοι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων στοχεύουν στις
γενικές αναγνωστικές δεξιότητες, ενώ άλλοι ότι συμβάλλουν στη προώθηση του
τεχνολογικού εγγραμματισμού. Επίσης, αρκετοί επιδιώκουν μέσα από τέτοιου
είδους δραστηριότητες την τόνωση της αυτοπεποίθησης σε παιδιά με χαμηλή
αυτοεκτίμηση στη δραστηριότητα της ανάγνωσης. Ενώ κάποιοι άλλοι
υποστηρίζουν τη δραστηριότητα της ανάγνωσης ψηφιακών κείμενων ως μια
συμπληρωματική πρακτική τόσο για όλα τα παιδιά, όσο και για εκείνα που τη
χρειάζονται. Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά βιβλία
παράλληλα με τα αντίστοιχα βιβλία στην έντυπη μορφή τους (Lewin, 1998).
Με βάση τις παραπάνω απαντήσεις των εκπαιδευτικών, συμπεραίνουμε ότι
η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς ενθαρρύνεται χάρη
στο εναλλακτικό μοντέλο ανάγνωσης που προσφέρουν αυτού του είδους τα
βιβλία. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε
δραστηριότητες ανάγνωσης ψηφιακών ιστοριών εξαιτίας της όξυνσης της
σκέψης, της μνήμης, της γνώσης και των νοημάτων που παρουσιάζονται στην
οθόνη.
Όπως ισχυρίζεται η Wood (2001), στις τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης δεν
αποτελεί σκοπό η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης. Γι' αυτό το λόγο,
είναι απαραίτητη η “δημιουργική” ανάγνωση, με βάση την οποία τα παιδιά
προσχολικής εκπαίδευσης θα εστιάζουν στην ανάγνωση του περιεχομένου και θα
το εσωτερικεύουν σαν δικό τους, και όχι αυτό του συγγραφέα (Wood, 2001). Μια
τέτοια μορφή ανάγνωσης παράγεται από τα προγράμματα χρήσης πολυμεσικών
στοιχείων και ψηφιακού κειμένου.
Συνοψίζοντας, η χρήση τους, μπορεί να υποστηρίξει την παιδαγωγική
διάσταση της ανάγνωσης ιστοριών στο νηπιαγωγείο, καθώς:
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z Παρέχεται βασική υποστήριξη και ενίσχυση της αυτονομίας των
αναδυόμενων αναγνωστών και συγγραφέων.

z Καλλιεργείται η θετική στάση των παιδιών απέναντι στην ανάγνωση και
τη γραφή και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία.

z Αναπτύσσεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών στις δραστηριότητες της
ανάγνωσης και της παραγωγής γραπτού λόγου.

z Οι δραστηριότητες ενσωματώνουν όλες τις πλευρές του γραμματισμού:
ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή (Van Scoter, Elliς & Railsback,
2001), ενώ παράλληλα

z Υποστηρίζονται οι τρεις βασικές συνιστώσες της σύγχρονης διαθεματικής
διδασκαλίας (γλώσσα, επικοινωνία, τεχνολογία).

z Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ό, τι λέγεται μπορεί και να γράφεται, ό, τι
γράφεται μπορεί και να διαβάζεται, ό, τι λένε οι άλλοι μπορεί να γράφεται
και ότι τα ίδια μπορούν να διαβάσουν ό, τι έχουν γράψει οι άλλοι (Van
Scoter, Elliς & Railsback, 2001). Συνεπώς, τα παιδιά σταδιακά

z Αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις “συμβάσεις του γραπτού λόγου”, ή αλλιώς
τις “συμβάσεις της οθόνης” (Turbill, 2001α & Turbill, 2001β) που
εμπεριέχονται σε τέτοιου είδους κείμενα.
Συνεπώς, οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν στη γνώση των παιδιών
προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο. Ωστόσο, θεωρήσαμε σκόπιμο να
διεξάγουμε μία έρευνα που να τεκμηριώνει την υπεροχή του ψηφιακού
μέσου στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, σε σχέση με το έντυπο
κείμενο και την αποτελεσματικότητά του.
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Β' ΜΕΡΟΣ:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

2.1. Διατύπωση του προβλήματος της έρευνας
Απ’ ότι φάνηκε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ελάχιστες έρευνες
εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες αναπτύσσουν και
διαμορφώνουν τις έννοιες για το γραπτό λόγο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ο όρος Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη σύγχρονη μορφή της
τεχνολογίας, που διευρύνει τις πνευματικές δυνατότητες του ανθρώπου (Κυρίδης,
Δρόσος & Ντινάς, 2003). Πράγματι, με τη χρήση του όρου “Νέες Τεχνολογίες”
εννοείται η διδασκαλία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συστήματα πολυμέσων.
Σήμερα, ο όρος ηλεκτρονικός υπολογιστής παραπέμπει στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς παρέχει ποικιλία εφαρμογών
που επιτρέπουν τη δημιουργία, το χειρισμό, την παρουσίαση και την ανάλυση
πολυμεσικών πληροφοριών. Τα πολυμέσα χαρακτηρίζονται από έναν ιδιαίτερο
τρόπο παρουσίασης και αποθήκευσης πληροφοριών που περιλαμβάνουν κείμενο,
γραφικά, κίνηση, εικόνα και ήχο ((Barratt- Pugh & Rohl, 2000 και Μακράκης,
2000).
Μια πτυχή του γραμματισμού σχετίζεται με τον τρόπο παρουσίας του γραπτού
λόγου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και συγκεκριμένα μέσα στην τάξη.
Πηγάζει από το ενδιαφέρον των ίδιων των παιδιών, καθώς αφορμάται από
προηγούμενα βιώματα και εμπειρίες, τις οποίες επεκτείνει. Ο γραμματισμός
παραπέμπει σε μια διαδικασία που έχει νόημα και κάποιο σκοπό. Οι πηγές που
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού ποικίλλουν, όπως ποικίλλει και το
κοινό στο οποίο απευθύνεται (Barratt- Pugh & Rohl, 2000 και Hall, 2000).
Ωστόσο, ο όρος γραμματισμός αλλάζει. Τα παιδιά ολοένα και περισσότερο
εκτίθενται σε περιβάλλοντα με πολυμεσικά εργαλεία παρά σε συνθήκες με
αποκλειστικά γλωσσικά στοιχεία (Hill, χ.χ.). Γι' αυτό το λόγο, οι Νέες
Τεχνολογίες πρέπει να ενσωματωθούν στην παιδαγωγική ως μια νέα διάσταση.
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Με τον όρο έννοιες για το γραπτό λόγο εννοούνται εκείνες οι έννοιεςκλειδιά που σχετίζονται με τον αναδυόμενο και πρώιμο γραμματισμό. Οι έννοιες
για το γραπτό λόγο περιλαμβάνουν τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
για τα γράμματα, τις λέξεις και τις συμβάσεις για το έντυπο υλικό, όπως το
διαχωρισμό μεταξύ εικόνας και γραπτού λόγου, τη μεταφορά νοήματος από το
γραπτό λόγο και τη χρήση των βιβλίων γενικότερα (Justice, Pence et al, 2005).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η έρευνα αυτή επιδιώκει μέσα από την
ανάγνωση ιστοριών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογίων να προβάλλει μια
διαφορετική, πιο δυναμική πορεία σε σχέση με το συμβατικό τρόπο ανάγνωσης.
Υποστηρίζει έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης της αναγνωστικής διαδικασίας,
κατά τον οποίο τα παιδιά επικεντρώνονται στο κείμενο, στη χρήση πολυμεσικών
εφαρμογών και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη εννοιών σχετιζόμενων με το γραπτό
λόγο (Barratt- Pugh & Rohl, 2000).

2.2. Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι διττός. Αφενός επιδιώκει να διερευνήσει τον
τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν την κατάκτηση των εννοιών για το
γραπτό λόγο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αφετέρου αποσκοπεί στην ανάδειξη της
υπεροχής των Νέων Τεχνολογιών στην κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο σε
σχέση με τον έντυπο λόγο.

2.3. Ερευνητικές Υποθέσεις
Σε προηγούμενες έρευνες έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του
γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη χρήση κατάλληλων
πολυμεσικών εφαρμογών (Glasgow, 1996- 1997, Matthew, 1996, Reinking, 1997,
Lewin, 1998 & Smith, 2001). Τέτοιες εφαρμογές, αποτελούν τα animation και τα
διάφορα ψηφιακά κείμενα, με τα οποία ο γραπτός λόγος αναπτύσσει μια δυναμική
υπόσταση. Έτσι, η έρευνα αυτή καταλήγει στις παρακάτω υποθέσεις:

 Ο συνδυασμός της χρήσης animation από παιδιά προσχολικής ηλικίας με
δραστηριότητες

που

περιλαμβάνουν
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ψηφιακά

κείμενα

θα

αποβεί

αποτελεσματικός για την κατάκτηση των εννοιών γύρω από το γραπτό
λόγο.

 Τα παιδιά στην πειραματική ομάδα θα φέρουν καλύτερη βαθμολογία στο
τεστ για τις έννοιες γύρω από το γραπτό λόγο, σε σύγκριση με τα παιδιά της
ομάδας ελέγχου που δε συμμετέχουν σε αντίστοιχες δραστηριότητες που
εμπλέκουν πολυμεσικές εφαρμογές και κείμενα ψηφιακής μορφής.

2.4. Αναγκαιότητα της έρευνας
Επειδή από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο οι Νέες
Τεχνολογίες επηρεάζουν τις γνώσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το
γραπτό λόγο, θεωρήθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν κατάλληλα πολυμεσικά
προγράμματα (animation, ψηφιακά κείμενα), ώστε να διερευνηθεί η επίδρασή
τους στο τρόπο με τον οποίο μπορούν να κατακτηθούν οι έννοιες για το γραπτό
λόγο.

2.5. Σημαντικότητα της έρευνας
Η έρευνα αυτή στοχεύει στον τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσχολική εκπαίδευση ως αποτελεσματικό
μέσο στην ανάδυση των εννοιών για το γραπτό λόγο. Τα αποτελέσματά της
συμβάλλουν άμεσα στη διδακτική πράξη, καθώς ανασύρονται τρόποι εργασίας με
τους οποίους οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να
επιτύχουν στόχους σχετικούς με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Ακόμη, τα
αποτελέσματα της έρευνας θα επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα
συμβάλλουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με το ρόλο
των Νέων Τεχνολογιών.
2.6. Ερευνητικός Σχεδιασμός
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Προηγούμενες

έρευνες

επικεντρώνονται

στην

κατάκτηση

του

γραμματισμού από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση διαφόρων μέσων.
Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάποια έρευνα που να εστιάζει στην κατάκτηση των
εννοιών για το γραπτό λόγο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή προκύπτει με τη
χρήση έντυπου ή ψηφιακού υλικού.
Γι' αυτό, βασικός στόχος της έρευνάς μας αποτελεί η άντληση στοιχείων
για τις έννοιες που αναφέρονται στο γραπτό λόγο με τη χρήση διαφορετικών
μέσων. Συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή αποφασίστηκε η πραγμάτωση όμοιων
δραστηριοτήτων από δύο ομάδες. Τέτοιες δραστηριότητες αντλήθηκαν από
παραμύθια του εμπορίου για την ομάδα ελέγχου. Ενώ τα παραμύθια αυτά
αποτέλεσαν και το ψηφιακό υλικό για την πειραματική ομάδα με την κατάλληλη
επεξεργασία που έγινε από εμάς με τη χρήση του προγράμματος Macromedia
Flash Player.
Όλα τα παιδιά ενεπλάκησαν, επομένως, σε αντίστοιχες δραστηριότητες που
βασίζονταν σε ιστορίες, είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή. Οι
δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν συσχετίζονταν με τους βασικούς
χαρακτήρες και τα γεγονότα της ιστορίας, ώστε να έχουν νόημα για τα ίδια.
Επιλέξαμε γι' αυτό το σκοπό παραμύθια που να καλλιεργούν τη σκέψη των
παιδιών για τις έννοιες του γραπτού λόγου. Το περιεχόμενο των ιστοριών
περιλάμβανε θέματα οικεία στα παιδιά (σχετικά με τα ζώα) και κυρίως πλούσια
εικονογράφηση, ώστε η τελευταία να αποτελέσει αργότερα το πλαίσιο δράσης
των κινούμενων εικόνων στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ο βασικός πυρήνας της έρευνας επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο ενός
παραμυθιού που σχετιζόταν με το βιβλίο, την κλοπή βιβλίου και τη συνεχή
αναζήτηση των ηρώων του για τον εντοπισμό του ενόχου. Σε αυτό το πλαίσιο,
επιλέχθηκαν δραστηριότητες που να εντάσσουν τα παιδιά σε μια συνεχή
αναζήτηση του ενόχου, με δραστηριότητες όπως η ανταλλαγή αλληλογραφίας, η
αναζήτηση και η εξακρίβωση των στοιχείων της έρευνας του ενόχου, παζλ,
γρίφοι κλπ. ( Ζαν – Μπαπτίστ Μπαρονιάν, Ο Ατσίδας και ο κλέφτης, εκδ.
Σύγχρονοι Ορίζοντες).
Για την εφαρμογή μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων του γραπτού λόγου
χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον παραμύθια. Το πρώτο παραμύθι (“Μια φορά μια
γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά”, εκδ. Μεταίχμιο) βοήθησε τα παιδιά να
αναζητήσουν στοιχεία του γραπτού λόγου, να έρθουν σε επαφή με τα σημεία
34

στίξης και να ανακαλύψουν την έννοια της ομοιοκαταληξίας. Όλα αυτά ήταν
δομημένα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο παιχνιδιού, στο οποίο τα παιδιά προσπαθούν
να ανακαλύψουν τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο.
Τελειώνοντας την αναζήτησή τους, οι μικροί ερευνητές ασχολούνται με τη
χαρά της επιτυχίας τους να ανακαλύψουν τον κλέφτη και να ανταμειφθούν με ένα
δώρο για την προσπάθειά τους. Το δώρο για την προσπάθειά τους ήταν το
δεύτερο παραμύθι που ενσωματώθηκε στον κορμό της έρευνας, για να δώσει
ευχάριστες εμπειρίες και βιώματα στα παιδιά (“Το γέλιο είναι το καλύτερο
φάρμακο”, εκδ. Αερόστατο).
Η πειραματική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες ΑπρίλιοςΜάιος- Ιούνιος του σχολικού έτους 2010- 2011. Τέσσερα τμήματα νηπιαγωγείων
αποτέλεσαν τις δύο ομάδες που συμμετείχαν στις πειραματικές δραστηριότητες
συνολικής διάρκειας 6 εβδομάδων. Δύο τμήματα παρακολούθησαν τις
δραστηριότητες που διεξήχθησαν με τη χρήση έντυπων μέσων και βιβλίων από
τον εξεταστή (ομάδα ελέγχου). Δύο τμήματα, επίσης, αποτέλεσαν την
πειραματική ομάδα που παρακολούθησε τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν με
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ψηφιακών βιβλίων, αντίστοιχων με της
ομάδας ελέγχου.
Την πρώτη εβδομάδα επιδόθηκε στα παιδιά η προπειραματική δοκιμασία
(προτεστ).

Στη

συνέχεια,

τα

παιδιά

συμμετείχαν

στις

δραστηριότητες

πειραματικής παρέμβασης συνολικής διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων με τη
χρήση ηλεκτρονικού ή έντυπου μέσου. Την τελευταία εβδομάδα τα παιδιά
αξιολογήθηκαν με τη μεταπειραματική δοκιμασία (μετατεστ).
Κατά

τη

διάρκεια

της

πειραματικής

παρέμβασης,

τα

παιδιά

παρακολούθησαν συνολικά δέκα δραστηριότητες (δύο ή τρεις δραστηριότητες
ανά εβδομάδα). Η διάρκεια κάθε συνάντησης κυμαινόταν από 30 έως 35 λεπτά
της ώρας, με ή χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι δραστηριότητες
είχαν σχεδιαστεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος, ώστε τα παιδιά να
αγαπήσουν το παιδικό βιβλίο και να ασχοληθούν με αυτό.

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ
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Κατά την ανάγνωση των παραμυθιών, χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν στην ανάγνωση με
ποικίλους τρόπους και να αλληλεπιδράσουν με το κείμενο. Ο εκπαιδευτικός
καλούνταν να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία, αφενός με μη γλωσσικές
αναφορές (όπως δείχνοντας λέξεις καθώς διάβαζε) και αφετέρου με γλωσσικές
αναφορές (όπως με τον ταυτόχρονο σχολιασμό για τη μορφή του γραπτού λόγου)
(Justice, Pence και συν., 2005). Μέσω αυτής της πορείας σχεδιασμού και
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τα παιδιά πιθανόν να αντιληφθούν τον τρόπο με
τον οποίο ο γραπτός λόγος οργανώνεται και λειτουργεί μέσα στο κείμενο.

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτρέπει την εξερεύνηση της εμπειρίας με
ευκολότερο τρόπο απ' ότι τα συμβατικά/ τυποποιημένα μέσα λόγω των
δυνατοτήτων που προσφέρει (πολυμεσικές εφαρμογές). Ωστόσο, απαιτεί λεπτούς
χειρισμούς και απαιτητικές ικανότητες από τον εκπαιδευτικό, ώστε να μην
καταλήξει

ένα

“δασκαλοκεντρικό”

μέσο

με

“δασκαλοκατευθυνόμενες”

προθέσεις, αλλά να αποτελέσει ένα μέσο που να υποστηρίζει την ενεργητική
εμπλοκή των παιδιών στη μάθηση.
Οι ιστορίες παρουσιάζονταν μέσω του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή
με το πρόγραμμα Macromedia Flash Player, το οποίο αποδειχθηκε κατάλληλο για
τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών με πολυμεσικές δυνατότητες (εικόνα, ήχο,
κινούμενη εικόνα, ομιλία). Μια γυναικεία φωνή διάβαζε την κάθε σελίδα δυνατά
και με έμφαση, ενώ η χρειά άλλαζε όπου απαιτούνταν διαφοροποίηση λόγω
ομιλίας των ηρώων του κειμένου. Η έμφαση στις λέξεις, στις προτάσεις και τις
παραγράφους δινόταν με μία δυναμική παρουσίαση (αλλαγή στη γραμματοσειρά,
στο μέγεθος και στο χρώμα) των στοιχείων του κειμένου (γράμματα, λέξεις,
προτάσεις). Αντίστοιχα, ενώ οι ήρωες μιλούσαν ο λόγος τους αποτυπωνόταν και
γραπτά σε μπαλόνι του λόγου (ή σύννεφο), μία σύμβαση που έχει κυριαρχήσει
στο χώρο των κόμικς.
Στην έρευνα δημιουργήθηκαν προγράμματα με τα οποία:
 Ενσωματώνονταν εικόνες και γραφικά, σε παράλληλη στήριξη με το
γραπτό λόγο.
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 Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία παιδικών βιβλίων του εμπορίου, όχι όμως με
τη μορφή ενός απλού ηλεκτρονικού βιβλίου. Το κείμενο και οι εικόνες
πήραν τη μορφή ενός animation ή living book 2. Η εφαρμογή των
animation σε εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, γι
αυτό δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει τη χρήση τους
αναφορικά με ζητήματα γραμματισμού. Τα animation έχουν τη μορφή
μιας κινηματογραφικής ταινίας και διαφοροποιούνται από τα ηλεκτρονικά
ή ψηφιακά βιβλία, καθώς απουσιάζουν από αυτά το στοιχείο της
αλληλεπίδρασης, ενώ είναι έντονη η γραμμικότητα στη ροή τους. Οπότε,
η σχέση του χρήστη με τα animation 3 είναι κλειστή (βλ. σελίδα 13).
 Ωστόσο, ενώ οι ιστορίες έχουν τη μορφή των animation, οι
δραστηριότητες που στοχεύουν στην εμπλοκή των παιδιών με τα στοιχεία
της ιστορίας επιτρέπουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χρήστη και το
μέσο. Προκύπτει, λοιπόν, μία ανοικτή σχέση ανάμεσά τους (βλ. ομοίως).
 Ακόμα, κρίθηκε σκόπιμο να γίνεται επιλεκτικά διακοπή του κειμένου,
ώστε τα παιδιά να εμπλέκονται στην αναδιήγηση της ιστορίας και την
ανάγνωση μεμονομένων μερών του κειμένου (De Jong & Bus, 2003).
Οι παραπάνω επιλογές στα προγράμματα και στον τρόπο μετουσίωσής
τους σε διδακτικές εμπειρίες κρίθηκαν κατάλληλες γιατί διευκόλυναν την
αντιστοιχία της στοχοθεσίας που τέθηκε στις δύο ομάδες, που δεν είναι άλλη από
την κατάκτηση εννοιών για το γραπτό λόγο. Τα παιδιά είχαν τις ίδιες δυνατότητες
κατά την επαφή τους είτε με τα έντυπα κείμενα, είτε με τα animation. Ουσιαστικά,
η γραμμικότητα του έντυπου κειμένου εξομοιώνεται με τη γραμμικότητα του
ψηφιακού μέσου, δηλαδή των animation. Ίδιες δυνατότητες στις δύο ομάδες
παρείχαν και οι δραστηριότητες.
Μοναδική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες αποτέλεσε η χρήση κινούμενων
εικόνων και η δυναμική παρουσίαση του ψηφιακού κειμένου. Και στις δύο ομάδες
οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην κατανόηση των εννοιών για το γραπτό
λόγο και στη φωνολογική επίγνωση.
Συγκεκριμένα, για τις έννοιες για το γραπτό λόγο αναπτύχθηκαν δραστηριότητες
που βοηθούσαν τα παιδιά να ανακαλύψουν στοιχεία όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας,
ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουμε το βιβλίο και γυρίζουμε τις σελίδες, ότι ο γραπτός
2
3

Όρος που αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία.
Παρακάτω, θα αναφέρεται ο όρος animation όταν μιλάμε για τα προγράμματα που λαμβάνουν τη μορφή ταινίας
και ο όρος ψηφιακό κείμενο όταν σχολιάζουμε το γραπτό λόγο του ψηφιακού μέσου.
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λόγος διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω, καθώς
και έννοιες που αναφέρονταν στα γράμματα,τις λέξεις και τη στίξη.
Για τη φωνολογική επίγνωση, οι δραστηριότητες βοηθούσαν τα παιδιά να
συσχετίσουν τους ήχους με τα γραφήματα, να μετρήσουν τους ήχους στις λέξεις, να
ασχοληθούν με την ομοιοκαταληξία και να εντοπίσουν όμοιους ήχους στις λέξεις.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού- ερευνητή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη δική
μας πειραματική παρέμβαση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να
αλληλεπιδράσει με την οθόνη. Ο ίδιος πρέπει να επιβλέπει την πορεία των
δραστηριοτήτων

με

το

πρόγραμμα,

να

διακόπτει,

να

παρεμβαίνει,

να

ανατροφοδοτεί τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και τις γνώσεις τους για το περιεχόμενο της ιστορίας, και φυσικά να
δίνει εξηγήσεις όπου χρειάζεται και κυρίως όταν τα παιδιά δεν κατανοούν δύσκολα
μέρη. Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται με το πρόγραμμα, πρέπει να παρέμβει για να το
βοηθήσει, ενώ η συνεργασία και η βοήθεια από έναν ικανότερο συνομήλικό του
είναι επιθυμητή, ώστε το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να συνεχίσει να
ασχολείται με το πρόγραμμα για να αποφευχθεί τυχόν αποτυχία.

Συνοπτική παρουσίαση της δομής των προγραμμάτων
Ο “Ατσίδας και ο κλέφτης” είναι ένα λογισμικό βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι
του Ζαν – Μπαπτίστ Μπαρονιάν των εκδόσεων Σύγχρονοι Ορίζοντες. Το παραμύθι
περιγράφει

την

αδιάκοπη

αναζήτηση
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ενός

κλέφτη

βιβλίου.

Τα

παιδιά

παροτρύνονται μέσα από διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το γραπτό
λόγο και με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού να συμμετάσχουν σε αυτήν τη
δοκιμασία και να ανακαλύψουν τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο. Ωστόσο, το
λογισμικό αυτό σε καμία περίπτωση δε θυμίζει τα χαρακτηριστικά ενός
ηλεκτρονικού βιβλίου, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.
Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικοί πίνακες με τα χαρακτηριστικά της κάθε
οθόνης των προγραμμάτων αυτών, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πτυχές του
γραμματισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται η έμφαση στα γράμματα, στους ήχους
της γραπτής γλώσσας, στις λέξεις και κατ' επέκταση στις έννοιες για το γραπτό
λόγο. Επίσης, αναφέρεται εάν το παιδί μπορεί να κατανοήσει τη ροή του κειμένου
μέσα από τα διάφορα γραφικά, ή εάν η οθόνη στοχεύει στην ανάπτυξη γλωσσικών
στοιχείων μέσα από το κείμενο ή εάν παρέχει ευκαιρίες για γραφή. Η περαιτέρω
κωδικοποίηση έγινε από εμάς με σκοπό να διευκολύνει τη συνοπτική παρουσίαση
της δομής των προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τίτλος του παραμυθιού
(ΑΚ “ο Ατσίδας και ο Κλέφτης”), και κατόπιν ακολουθεί ο χαρακτηρισμός IS ή PS
ανάλογα με το εάν πρόκειται για Interactive Screen ή Passive Screen, δηλαδή για το
εάν πρόκειται για οθόνη με την οποία το παιδί αλληλεπιδράει ή για οθόνη στην
οποία απλά το παιδί παρακολουθεί παθητικά. Επίσης, τέλος, η κάθε οθόνη
αριθμείται με το αντίστοιχο νούμερο (1, 2, 3 κλπ.).

ΑΚ

Εικόνες

Γράμματα

ΑΚIS-1

X

X

ΑΚPS-1

X

X

ΑΚPS-2

X

ΑΚPS-3

X

Ήχοι/
Λέξεις
Ακουστικές
δεξιότητες

X

X

X
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Έννοιες για Ανάγνωση/ Γλώσσα
το γραπτό
Κατανόηση
λόγο
κειμένου

X
X

X

X

X

X

X

Γραφή

ΑΚPS-4

X

X

X

X

X

ΑΚPS-5

X

X

X

X

X

ΑΚPS-6

X

X

X

X

X

ΑΚPS-7

X

X

ΑΚPS-8

X

ΑΚPS-9

X

ΑΚPS-10

X

X

ΑΚIS-2

X

X

X

X

ΑΚIS-3

X

X

X

X

ΑΚIS-4

X

X

X

X

X

ΑΚIS-5

X

ΑΚIS-6

X

X

X

X

X

X

ΑΚIS-7

X

X

X

X

ΑΚIS-8

X

X

ΑΚPS-11

X

X

X

ΑΚPS-12

X

X

ΑΚIS-9

X

X

X

X

X

ΑΚIS-10

X

X

X

X

X

X

ΑΚPS-13

X

X

X

X

ΑΚPS-14

X

X

X

X

X

ΑΚPS-15

X

X

X

X

X

ΑΚPS-16

X

X

X

X

X

X

ΑΚPS-17

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της κάθε οθόνης στο πρόγραμμα “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης”

Το λογισμικό με τίτλο “Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο” είναι ένα λογισμικό
που για τη δημιουργία του έχει βασιστεί στο ομώνυμο παραμύθι των εκδόσεων
Αερόστατο. Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει ευχάριστες
στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς στα παιδιά, ενώ παράλληλα συμβάλλει, μέσα
από την προσεκτική παρατήρηση των λέξεων, ώστε τα ίδια να επικεντρωθούν στην
ομοιοκαταληξία, δηλαδή στις λέξεις εκείνες που τελειώνουν στον ίδιο ήχο.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τίτλος του παραμυθιού (ΓΚΦ “το Γέλιο
είναι το Καλύτερο Φάρμακο”), και κατόπιν ακολουθεί ο χαρακτηρισμός IS ή PS
ανάλογα με το εάν πρόκειται για Interactive Screen ή Passive Screen, δηλαδή για το
εάν πρόκειται για οθόνη με την οποία το παιδί αλληλεπιδράει ή για οθόνη στην
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οποία απλά το παιδί παρακολουθεί παθητικά. Επίσης, τέλος, η κάθε οθόνη
αριθμείται με το αντίστοιχο νούμερο (1, 2, 3 κλπ.).

Εικόνες Γράμματα

ΓΚΦ

Ήχοι/
Λέξεις
Ακουστικές
δεξιότητες

ΓΚΦIS-1

X

ΓΚΦPS-1

X

X

X

ΓΚΦPS-2

X

X

ΓΚΦPS-3

X

ΓΚΦPS-4

Έννοιες για Ανάγνωση/ Γλώσσα
το γραπτό
Κατανόηση
λόγο
κειμένου

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-5

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-6

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-7

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-8

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-9

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-10

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-11

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-12

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-13

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-14

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-15

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-16

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΓΚΦPS-18

Γραφή

X

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά της κάθε οθόνης στο πρόγραμμα “Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο”

Το “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” είναι ένα λογισμικό βασισμένο
στο ομώνυμο παραμύθι “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” των
εκδόσεων Μεταίχμιο. Το λογισμικό βοηθάει τα παιδιά να επικεντρωθούν στην
ομοιοκαταληξία, δηλαδή στις λέξεις εκείνες που τελειώνουν με την ίδια
“φωνούλα”. Τα παιδιά παροτρύνονται με την καθοδήγηση του παιδαγωγού να
εντοπίσουν τις “φωνούλες” αυτές στις λέξεις και να συμμετάσχουν και αυτά στην
ανάγνωση. Παράλληλα, όμως, διασκεδάζουν με τις περιπέτειες της γιαγιάς.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τίτλος του παραμυθιού (ΜΦΓ “Μια Φορά
μια Γιαγιά”), και κατόπιν ακολουθεί ο χαρακτηρισμός IS ή PS ανάλογα με το εάν
πρόκειται για Interactive Screen ή Passive Screen, δηλαδή για το εάν πρόκειται για
οθόνη με την οποία το παιδί αλληλεπιδράει ή για οθόνη στην οποία απλά το παιδί
παρακολουθεί παθητικά. Επίσης, τέλος, η κάθε οθόνη αριθμείται με το αντίστοιχο
νούμερο (1, 2, 3 κλπ.).

Εικόνες Γράμματα

ΜΦΓ

Ήχοι/
Λέξεις
Ακουστικές
δεξιότητες

Έννοιες για Ανάγνωση/ Γλώσσα
το γραπτό
Κατανόηση
λόγο
κειμένου

ΜΦΓPS-1

X

X

ΜΦΓPS-2

X

X

ΜΦΓPS-3

X

ΜΦΓPS-4

X

ΜΦΓPS-5

X

ΜΦΓPS-6

X

X

X

X

X

ΜΦΓPS-7

X

X

X

X

X

ΜΦΓPS-8

X

X

X

X

X

ΜΦΓPS-9

X

X

X

X

X

ΜΦΓPS-10

X

X

X

X

X

X

X

Γραφή

X

X
X

X

X

X

X

ΜΦΓPS-11

X

X

X

X

ΜΦΓIS-1

X

X

X

X

ΜΦΓIS-2/15

X

X

X

X

X

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά της κάθε οθόνης στο πρόγραμμα “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά”

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ακόμη είναι “Το Νηπιαγωγείο μας”.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήσαμε και χρησιμοποιήθηκε στην αρχή
της έρευνάς μας, ώστε να γνωριστούμε με τα παιδιά. Σε αυτό το πρόγραμμα, τα
παιδιά καλούνται να παίξουν μουσική. Θα πρέπει να εντοπίσουν το ξυλόφωνο
επάνω στο οποίο είναι γραμμένο το όνομά τους και να σύρουν μέσα σε αυτό τόσα
πλήκτρα όσες είναι και οι φωνούλες του ονόματός τους που ακούγονται όταν
χτυπούν παλαμάκια για να το πουν. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να κατανοήσουν
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τα παιδιά ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από μικρότερες μονάδες, τις συλλαβές,
τις οποίες μπορούν να προφέρουν και ακόμη καλύτερα να παίξουν μαζί τους.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το όνομα του προγράμματος (Ν “το
Νηπιαγωγείο μας”), και κατόπιν ακολουθεί ο χαρακτηρισμός IS ή PS ανάλογα με το
εάν πρόκειται για Interactive Screen ή Passive Screen, δηλαδή για το εάν πρόκειται
για οθόνη με την οποία το παιδί αλληλεπιδράει ή για οθόνη στην οποία απλά το
παιδί παρακολουθεί παθητικά. Επίσης, τέλος, η κάθε οθόνη αριθμείται με το
αντίστοιχο νούμερο (1, 2, 3 κλπ.).

Εικόνες

Ν

Γράμματα

ΝIS-1

X

ΝIS-2

X

X

ΝIS-3

X

X

ΝIS-4

X

X

Ήχοι/
Λέξεις
Ακουστικές
δεξιότητες

X
X

Έννοιες για Ανάγνωση/ Γλώσσα
το γραπτό
Κατανόηση
λόγο
κειμένου

X

X

X

X

X

X

Γραφή

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά της κάθε οθόνης στο πρόγραμμα “Το Νηπιαγωγείο μας”

2.7. Στατιστικές Τεχνικές
Η ανάλυση των απαντήσεων του τεστ έγινε με την βοήθεια του στατιστικού
προγράμματος SPSS 13. Οι στατιστικοί δείκτες που θα εξετάσουμε στη
συνέχεια, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι ο Μέσος Όρος, οι
συχνότητες και τα ποσοστά % των συχνοτήτων για την ηλικία, το φύλο και την
εθνικότητα των υποκειμένων του δείγματος.
Θα εξετάσουμε τον έλεγχο Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων,
ώστε να ελέγξουμε την επίδραση της ηλικίας, του φύλου και της εθνικότητας στη
βαθμολογία του Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για το Γραπτό Λόγο. Σε
αυτή τη περίπτωση, ανάλογα με την τιμή της σημαντικότητας του ελέγχου θα
δεχτούμε την υπόθεση ίσων διακυμάνσεων ή όχι και θα εφαρμόσουμε t- tesτ.
Επίσης, θα ελέγξουμε το συντελεστή συσχέτισης Pearson καθώς και τη
στατιστική σημαντικότητα του για τις δυο ομάδες, και θα εφαρμόσουμε t-test για
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κάθε ομάδα ξεχωριστά, για να βρούμε εάν η ειδική παρέμβαση ήταν
αποτελεσματική. Περαιτέρω στατιστικοί δείκτες που αναφέρονται στο Μέσο
Όρο, τις συχνότητες και τα ποσοστά % των συχνοτήτων για τη βαθμολογία των
υποκειμένων του δείγματος είναι απαραίτητοι, καθώς μας βοηθούν να
ερμηνεύσουμε πληρέστερα τη βαθμολογία των υποκειμένων.
Τέλος,

χρησιμοποιήσαμε

τα

αποτελέσματα

από

τις

παραγοντικές

αναλύσεις, όπως παρουσιάζονται στην Τάφα (Τάφα, 2008) και κατατάξαμε τις
απαντήσεις σε τέσσερα σχήματα- παράγοντες: α) Έννοιες που αφορούν τη φορά
της ανάγνωσης (ερωτήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), β) Έννοιες του γράμματος και της
λέξης (ερωτήσεις 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24), γ) Έννοια της στίξης (ερωτήσεις 15,
16, 17, 18 και 20) και δ) Έννοια για την αλληλουχία των γραμμάτων, των λέξεων
και των σειρών (ερωτήσεις 10, 12, 13 και 14).

Με έλεγχο chi- square θα

εξετάσουμε εάν οι Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν τα σχήματα- παράγοντες. Όταν
η πιθανότητα λάθους είναι μικρότερη από 0,05 θα δεχτούμε ότι κάτι τέτοιο
ισχύει .

2.8. Μέσα συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Κριτήριο Αξιολόγησης
των Γνώσεων για το Γραπτό Λόγο (Τάφα, 2008), το οποίο είναι μετάφραση του
Concepts About Print της Marie Clay (2000) στην ελληνική γλώσσα και το οποίο
σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα. Το τεστ χορηγείται με την ανάγνωση
μικρών ιστοριών (“Το φεγγαράκι χάθηκε”, “Μια ηλιόλουστη μέρα”), με το οποίο
εξετάζονται οι εξής έννοιες που αφορούν το γραπτό λόγο:
Α. Έννοιες για το βιβλίο.
Β. Έννοιες για τη μεταφορά του μηνύματος από το κείμενο ή την εικόνα.
Γ. Έννοιες για τη φορά της ανάγνωσης.
Δ. Έννοιες για τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
Ε. Έννοιες για τις λέξεις και τα γράμματα.
Στ. Έννοιες για τη στίξη.
Το Κριτήριο Αξιολόγησης των Γνώσεων για το Γραπτό Λόγο σταθμίστηκε
σε 2744 ελληνόφωνα παιδιά από όλη την Ελλάδα (1354 αγόρια και 1399
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κορίτσια), ηλικίας από 4 ετών και 4 μηνών έως 7 ετών και 5 μηνών (M= 70,80,
SD= 9,71) (Τάφα, 2008).
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο
παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι δείκτες αξιοπιστίας και
εγκυρότητας κυμαίνονται σε ικανοποιητικά και αποδεκτά επίπεδα για τέτοιου
τύπου κριτήρια (βλ. Τάφα, 2008). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των
συντελεστών αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ελληνικής έκδοσης με εκείνους της
πρωτότυπης μορφής, για τα αγγλόφωνα παιδιά. Μάλιστα, η παραγοντική ανάλυση
με την οποία εξετάστηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής έδειξε ότι όλες
οι ερωτήσεις στην ελληνική έκδοση του Κριτηρίου αξιολογούν τις ίδιες έννοιες
και συμβάσεις του γραπτού λόγου που αξιολογεί το Κριτήριο στην πρωτότυπη
μορφή του. Το τυπικό λάθος της μέτρησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες των
παιδιών, καθώς και για το σύνολο του δείγματος είναι πολύ μικρό και κυμαίνεται
από 1,60 έως 1,77 (βλ. Τάφα, 2008), γεγονός το οποίο ενισχύει την άποψη ότι το
Κριτήριο είναι ένα ακριβές μέτρο για την εκτίμηση των γνώσεων για το γραπτό
λόγο παιδιών ηλικίας 4- 7 ετών.
Το τεστ κατασκευάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την κατάκτηση εννοιών
από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας που αναφέρονται σε
αναγνωστικές δεξιότητες. Ο ερευνητής καλεί κάθε παιδί να τον βοηθήσει να
διαβάσει το βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της 20λεπτης ανάγνωσης, τα παιδιά
απαντούν σε 24 ερωτήσεις που σχετίζονται με τη φορά της ανάγνωσης, τις
διαφορές μεταξύ γραμμάτων, λέξεων, εικόνας και κειμένου, τη σχέση
προφορικού και γραπτού λόγου, τη χρήση των κεφαλαίων και της στίξης.
Η εξέταση των πενήντα μαθητών διήρκησε μία εβδομάδα σε κάθε
δοκιμασία (είτε προπειραματική, είτε μεταπειραματική). Ο ίδιος ερευνητής
διεξήγαγε τη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης των ερωτήσεων του τεστ.
Κατά τη διαδικασία χορήγησης του τεστ, ο ερευνητής έδωσε τις ακόλουθες
οδηγίες: “Θα σου διαβάσω μια ιστορία, αλλά θέλω να με βοηθήσεις”. Κατόπιν, το
παιδί ενώ παρακολουθεί την ανάγνωση μιας ιστορίας (“Το φεγγαράκι χάθηκε” ή
“Μια ηλιόλουστη μέρα”) απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεων- από την Ερώτηση 1
μέχρι την Ερώτηση 24- τις οποίες του υποβάλλει ο ερευνητής. Το παιδί λαμβάνει
ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση. Ο μέγιστος βαθμός στο Κριτήριο ισούται
με 24.
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2.9. Δειγματοληψία
Πενήντα παιδιά προσχολικής ηλικίας (από 53 έως 86 μηνών) συμμετείχαν
σε αυτό το πείραμα. Τρία παιδιά αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα της
ερευνητικής διαδικασίας καθώς διέθεταν διάγνωση από Κέντρο Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για νοητική υστέρηση. Ένα παιδί που είχε διάγνωση
πρηγούμενου έτους από ΚΕΔΔΥ για ανώριμη συμπεριφορά και κρίθηκε σκόπιμη
η επαναφοίτησή του

στο νηπιαγωγείο

συμπεριλήφθηκε κανονικά

στα

αποτελέσματα της έρευνας. Τα παιδιά τοποθετήθηκαν με τυχαία δειγματοληψία
στις δύο ομάδες. Δύο τμήματα νηπιαγωγείων αποτέλεσαν τη πειραματική ομάδα,
ενώ άλλα δύο τμήματα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 47 παιδιά, με 27 παιδιά στην
πειραματική ομάδα (10 αγόρια και 17 κορίτσια) και 20 παιδιά στην ομάδα
ελέγχου (9 αγόρια και 11 κορίτσια). Ο αριθμός των παιδιών της κάθε ομάδας
καθορίστηκε από τον αριθμό των νηπίων και προνηπίων που φοιτούσαν στα
αντίστοιχα τμήματα. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 63, 86 μήνες, με μηδαμινή
απόκλιση στις δύο ομάδες (πειραματική ομάδα 63, 67 μήνες και ομάδα ελέγχου
64, 05 μήνες).
Συνολικά, τα τρία νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στην έρευνα προήλθαν
από την πόλη των Χανίων. Καμία κοινωνικοοικονομική πληροφορία δεν
ελέγθηκε. Στα αποτελέσματα της έρευνας συνυπολογίστηκε ο παράγοντας
εθνικότητα.
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3. Αποτελέσματα της έρευνας
Ελέγχουμε αρχικά το δείγμα για να διαπιστωθεί εάν η κατανομή των υποκειμένων
έγινε με ομοιόμορφο τρόπο. Δηλαδή εάν η ομάδα ελέγχου και η πειραματική ομάδα
απαρτίζονται από υποκείμενα τα οποία είχαν αντίστοιχες επιδόσεις στο αρχικό τεστ
(προτεστ) που τους δόθηκε.
Group Statistics

Αρχικός βαθμός

Προέλευση δείγματος
Ομάδα ελέγχου
Πειραματική ομάδα

N
20
27

Std.
Deviation
2,404
3,296

Mean
7,90
8,59

Std. Error
Mean
,538
,634

Πίνακας 1

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Αρχικός βαθμός

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

2,388

Sig.
,129

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-,795

45

,431

-,693

,871

-2,447

1,062

-,833

44,997

,409

-,693

,832

-2,367

,982

Πίνακας 2

Ο πίνακας 1 περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής (αρχικός βαθμός) των δυο ομάδων (πειραματικής ομάδαςομάδας ελέγχου). Στον πίνακα 2, η ισχύ της υπόθεσης ίσων διακυμάνσεων είναι
μεγάλη 0, 129- άρα δεχόμαστε ότι οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Συνεπώς, ελέγχουμε τη
σημαντικότητα του t-test στην πρώτη γραμμή. Η ισχύς της μηδενικής υπόθεσης είναι
πάνω από 0,05 (p= 0, 431) άρα δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι
τιμών του αρχικού βαθμού στο τεστ δε διαφέρουν ανάμεσα στις δύο ομάδες
(πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου).
Συνεπώς, αναφέρουμε τα παρακάτω:
Οι μέσοι όροι τιμών του αρχικού βαθμού του τεστ δε φαίνεται να διαφέρουν
σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες (t=- 0,795, df=45, p= 0, 431). Με άλλα λόγια η
κατανομή των υποκειμένων στις ομάδες δε φαίνεται να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση
της βαθμολογίας. Όποιες διαφορές έχουν βρεθεί στις δύο ομάδες οφείλονται σε
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τυχαίους παράγοντες και όχι στην επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην
εξαρτημένη.
3.1. Περιγραφή των υποκειμένων της έρευνας
Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά του δείγματος που αναφέρονται στην
ηλικία των υποκειμένων (νήπια, προνήπια), στο φύλο (αγόρι, κορίτσι), και στην
εθνικότητα (ελληνική ή άλλη).

Α. ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 3 και 4, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 47
υποκείμενα, εκ των οποίων τα 18 ήταν προνήπια (είχαν ολοκληρώσει το 4ο έτος της
ηλικίας τους) και τα 29 νήπια (είχαν ολοκληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους).
Statistics
Ηλικία σε έτη
N
Valid
Missing

47
0
Ηλικία σε έτη

Valid

προνήπιο
νήπιο
Total

Frequency
18
29
47

Percent
38,3
61,7
100,0

Valid Percent
38,3
61,7
100,0

Cumulative
Percent
38,3
100,0

Πίνακες 3 και 4

Ηλικία σε έτη

Frequency

30

25

20

15

10

5

0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη

Ραβδόγραμμα 1

Συγκεκριμένα, στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 20 υποκείμενα εκ των οποίων τα 9
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ήταν προνήπια (είχαν ολοκληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους) και τα 11 νήπια
(είχαν ολοκληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους) (βλ. πίνακες 5 και 6).
Statistics a
Ηλικία σε έτη
N
Valid
Missing

20
0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου
Ηλικία σε έτη a

Valid

προνήπιο
νήπιο
Total

Frequency
9
11
20

Percent
45,0
55,0
100,0

Valid Percent
45,0
55,0
100,0

Cumulative
Percent
45,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακες 5 και 6

Ηλικία σε έτη
Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

Frequency

12

10

8

6

4

2

0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη

Ραβδόγραμμα 2

Αντίστοιχα, στην πειραματική ομάδα συμμετείχαν 27 υποκείμενα εκ των οποίων τα 9
ήταν προνήπια (είχαν ολοκληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους) και τα 18 νήπια (είχαν
ολοκληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους) (βλ. πίνακες 7 και 8).
Statistics a
Ηλικία σε έτη
N
Valid
Missing

27
0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα
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Ηλικία σε έτη a

Valid

προνήπιο
νήπιο
Total

Frequency
9
18
27

Percent
33,3
66,7
100,0

Valid Percent
33,3
66,7
100,0

Cumulative
Percent
33,3
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακες 7 και 8

Ηλικία σε έτη

Frequency

Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

20

15

10

5

0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη

Ραβδόγραμμα 3

Β. ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 9 και 10, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 47
υποκείμενα, εκ των οποίων τα 19 ήταν αγόρια και τα 28 ήταν κορίτσια.
Φύλο
Statistics
Φύλο
N
Valid
Missing

Valid
47
0

αγόρι
κορίτσι
Total

Frequency
19
28
47

Percent
40,4
59,6
100,0

Πίνακες 9 και 10

Frequency

Φύλο
30

25

20

15

10

5

0
αγόρι

κορίτσι

Φύλο

Ραβδόγραμμα 4
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Valid Percent
40,4
59,6
100,0

Cumulative
Percent
40,4
100,0

Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 20 υποκείμενα εκ των οποίων τα 9 ήταν αγόρια
και τα 11 κορίτσια.
Statistics a
Φύλο
N
Valid
Missing

20
0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου
Φύλοa

Valid

αγόρι
κορίτσι
Total

Frequency
9
11
20

Percent
45,0
55,0
100,0

Valid Percent
45,0
55,0
100,0

Cumulative
Percent
45,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακες 11 και 12

Φύλο
Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

Frequency

12

10

8

6

4

2

0
αγόρι

κορίτσι

Φύλο

Ραβδόγραμμα 5

Ενώ, στην πειραματική ομάδα συμμετείχαν 27 υποκείμενα εκ των οποίων τα 10
ήταν αγόρια και τα 17 κορίτσια.

Statistics a
Φύλο
N
Valid
Missing

27
0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα
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Φύλοa

Valid

αγόρι
κορίτσι
Total

Frequency
10
17
27

Percent
37,0
63,0
100,0

Valid Percent
37,0
63,0
100,0

Cumulative
Percent
37,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακες 13 και 14

Φύλο

Frequency

Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

20

15

10

5

0
αγόρι

κορίτσι

Φύλο

Ραβδόγραμμα 6

Γ. Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 15 και 16, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 47
παιδιά. Στο συνολικό πληθυσμό του δείγματος 34 παιδιά είχαν ελληνική καταγωγή,
ενώ 13 παιδιά προέρχονταν από χώρες εκτός Ελλάδας.

Statistics
Χώρα προέλευσης
N
Valid
Missing

47
0
Χώρα προέλευσης

Valid

άλλη
ελληνική
Total

Frequency
13
34
47

Percent
27,7
72,3
100,0

Valid Percent
27,7
72,3
100,0

Πίνακες 15 και 16
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Cumulative
Percent
27,7
100,0

Frequency

Χώρα προέλευσης
40

30

20

10

0
άλλη

ελληνική

Χώρα προέλευσης

Ραβδόγραμμα 7

Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 14 παιδιά με ελληνική καταγωγή και 6 παιδιά με
καταγωγή άλλη, εκτός της ελληνικής (βλ. πίνακες 17 και 18).

Statistics a
Χώρα προέλευσης
N
Valid
Missing

20
0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Χώρα προέλευσης a

Valid

άλλη
ελληνική
Total

Frequency
6
14
20

Percent
30,0
70,0
100,0

Valid Percent
30,0
70,0
100,0

Cumulative
Percent
30,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακες 17 και 18

Frequency

Χώρα προέλευσης
Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

14
12
10
8
6
4
2
0
άλλη

ελληνική

Χώρα προέλευσης

Ραβδόγραμμα 8

Στην πειραματική ομάδα συμμετείχαν 20 παιδιά με ελληνική καταγωγή και 7 παιδιά
με καταγωγή άλλη, εκτός της ελληνικής (βλ. πίνακες 19 και 20).
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Statistics a
Χώρα προέλευσης
N
Valid
Missing

27
0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα
Χώρα προέλευσης

Valid

άλλη
ελληνική
Total

Frequency
7
20
27

Percent
25,9
74,1
100,0

a

Valid Percent
25,9
74,1
100,0

Cumulative
Percent
25,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακες 19 και 20

Χώρα προέλευσης
Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

Frequency

20

15

10

5

0
άλλη

ελληνική

Χώρα προέλευσης

Ραβδόγραμμα 9

Κατόπιν, ελέγχεται εάν ο βαθμός (αρχικός και τυπικός) της πειραματικής ομάδας και
της ομάδας ελέγχου έχει επηρεασθεί από τη βραχύχρονη ειδική παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, ο αρχικός βαθμός δείχνει τον συνολικό αριθμό των σωστών
απαντήσεων που έδωσε κάθε παιδί που εξετάστηκε στο Κριτήριο Αξιολόγησης των
Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο. Ο τυπικός βαθμός καθορίζει την κατάταξη (υψηλή,
μέση ή χαμηλή επίδοση) του κάθε παιδιού στο γενικότερο σύνολο του πληθυσμού.
Οι βαθμολογίες, συνεπώς, στον αρχικό και τυπικό βαθμό διαφέρουν σε κάθε παιδί,
γι' αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστούν ξεχωριστά.
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3.2. Η επίδραση του πειράματος στη βαθμολογία των υποκειμένων
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Paired Samples Statistics
Mean
Pair
1

Αρχικός βαθμός
στο προτεστ
Αρχικός βαθμός
στο μετατεστ

a

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

7,90

20

2,404

,538

9,30

20

3,511

,785

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 33
Paired Samples Correlations
N
Pair
1

Αρχικός βαθμός στο
προτεστ & Αρχικός
βαθμός στο μετατεστ

a

Correlation
20

Sig.

,708

,000

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 34
Paired Samples Test

a

Paired Differences

Mean
Pair
1

Αρχικός βαθμός στο
προτεστ - Αρχικός
βαθμός στο μετατεστ

-1,400

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

2,479

,554

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-2,560

-,240

t
-2,525

df

Sig. (2-tailed)
19

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 35

Ο πίνακας 33 περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δυο
εξαρτημένων δειγμάτων της ομάδας ελέγχου (πριν και μετά την ειδική παρέμβαση).
Στον πίνακα 34 υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (0, 708) καθώς και
η στατιστική σημαντικότητα του για τις δυο ομάδες. Εδώ έχουμε μια στατιστικά
σημαντική ισχυρή συσχέτιση κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα της χρήσης του ttest. Στον πίνακα 35 ελέγχουμε τη σημαντικότητα του t-test. Η ισχύ της μηδενικής
υπόθεσης είναι κάτω από 0,05 (p=0, 021) άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση
και δεχόμαστε την εναλλακτική.
Συνεπώς αναφέρουμε τα παρακάτω :
Οι μέσοι όροι του αρχικού βαθμού που αναφέρεται στις γνώσεις των παιδιών
54

,021

προσχολικής ηλικίας για τις έννοιες γύρω από τον γραπτό λόγο πριν και μετά την
ειδική παρέμβαση φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά (t=-2,525, df=19, p=0,021). Με
άλλα λόγια η ειδική παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου, χωρίς τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, φαίνεται να ήταν αποτελεσματική, μια που η διαφορά στους μέσους
όρους είναι στατιστικά σημαντική, με υψηλότερο το μέσο όρο μετά την ειδική
παρέμβαση.

Paired Samples Statisticsa
Mean
Pair
1

Αρχικός βαθμός
στο προτεστ
Αρχικός βαθμός
στο μετατεστ

N

Std. Deviation

Std. Error
Mean

8,59

27

3,296

,634

10,30

27

3,036

,584

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 36
Paire d Samples Correlationsa
N
Pair
1

Αρχικός βαθμός στο
προτεστ & Αρχικός
βαθμός στο μετατεστ

Correlation
27

,674

Sig.
,000

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 37
Paired Samples Testa
Paired Differences

Mean
Pair
1

Αρχικός βαθμός στο
προτεστ - Αρχικός
βαθμός στο μετατεστ

Std. Deviation

Std. Error
Mean

2,569

,494

-1,704

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-2,720

-,687

t
-3,446

df

Sig. (2-tailed)
26

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 38

Ο πίνακας 36 περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δυο
εξαρτημένων δειγμάτων της πειραματικής ομάδας (πριν και μετά την ειδική
παρέμβαση). Στον πίνακα 27 υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (0, 674)
καθώς και η στατιστική σημαντικότητα του για τις δυο ομάδες. Εδώ έχουμε μια
στατιστικά σημαντική ισχυρή συσχέτιση κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα της
χρήσης του t-test. Στον πίνακα 38 ελέγχουμε τη σημαντικότητα του t-test. Η ισχύ της
μηδενικής υπόθεσης είναι κάτω από οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας, άρα και
55

,002

από 0, 05 (p=0, 002) άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την
εναλλακτική.
Συνεπώς αναφέρουμε τα παρακάτω :
Οι μέσοι όροι του αρχικού βαθμού που αναφέρεται στις γνώσεις των παιδιών
προσχολικής ηλικίας για τις έννοιες γύρω από τον γραπτό λόγο πριν και μετά την
ειδική παρέμβαση φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά (t=-3, 446, df=26, p=0, 002). Με
άλλα λόγια η ειδική παρέμβαση στη πειραματική ομάδα, με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, φαίνεται να ήταν αποτελεσματική, μια που η διαφορά στους μέσους
όρους είναι στατιστικά σημαντική, με υψηλότερο το μέσο όρο μετά την ειδική
παρέμβαση.

Statisticsa
difference
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

20
0
1,40
,554
2,479
9
-2
7

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 39

Στον πίνακα 39, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου σημείωσαν
αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης
των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (μ= 1, 40, s= 2, 479).
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differencea

Valid

Frequency
2
3
3
4
2
2
1
2
1
20

-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
Total

Percent
10,0
15,0
15,0
20,0
10,0
10,0
5,0
10,0
5,0
100,0

Valid Percent
10,0
15,0
15,0
20,0
10,0
10,0
5,0
10,0
5,0
100,0

Cumulative
Percent
10,0
25,0
40,0
60,0
70,0
80,0
85,0
95,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 40

difference
Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

4

Frequency

3

2

1

0
-2

-1

0

1

2

difference
Ραβδόγραμμα 10
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3

4

5

7

Στον παραπάνω πίνακα και στο ραβδόγραμμα, διακρίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη
διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου κατά τη
χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους (βλ. πίνακα 40 και ραβδόγραμμα
10). Η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (7 βαθμοί). Ενώ αντίστοιχα
υπήρχαν πέντε υποκείμενα που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του
μετατεστ (ποσοστό 25 %). Παράλληλα, τρία υποκείμενα δεν έδειξαν καμία βελτίωση
(ποσοστό 15 %) και δώδεκα υποκείμενα (ποσοστό 60 %) είχαν θετική απόκλιση από
την αρχική βαθμολογία στο προτεστ.

Statisticsa
difference
N

Valid
Missing

27
0
1,70
,494
2,569
8
-2
6

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 41

Στον πίνακα 41, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας σημείωσαν
αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης
των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (μ= 1, 70, s= 2, 569).
differe ncea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Total

Frequency
3
2
6
4
2
2
3
2
3
27

Percent
11,1
7,4
22,2
14,8
7,4
7,4
11,1
7,4
11,1
100,0

Valid Percent
11,1
7,4
22,2
14,8
7,4
7,4
11,1
7,4
11,1
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 42
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Cumulative
Percent
11,1
18,5
40,7
55,6
63,0
70,4
81,5
88,9
100,0

difference
Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

6

5

Frequency

4

3

2

1

0
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

difference
Ραβδόγραμμα 11

Στον πίνακα 42 και στο ραβδόγραμμα 11, διακρίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη
διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας κατά
τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά
παρατηρήθηκε σε τρία υποκείμενα (6 βαθμοί). Ενώ αντίστοιχα υπήρχαν πέντε
υποκείμενα που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό
18, 5 %). Παράλληλα, έξι υποκείμενα δεν έδειξαν καμία βελτίωση (ποσοστό 22, 2 %)
και δεκαέξι υποκείμενα (ποσοστό 59, 2 %) παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία
στο μετατεστ.
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Statisticsa
difference
N

Statisticsa

Valid
Missing

difference
N

9
0
2,00
,866
2,598
8
-1
7

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 43

Valid
Missing

11
0
,91
,719
2,386
7
-2
5

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 44

Στους πίνακες 43 και 44, παρατηρείται ότι τα προνήπια και τα νήπια της ομάδας
ελέγχου σημείωσαν αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα προνήπια, μ= 2,
s= 2, 597, Για τα νήπια, μ= 0, 91, s= 2, 386).

differencea

Valid

-1
0
1
2
3
5
7
Total

Frequency
1
2
2
1
1
1
1
9

Percent
11,1
22,2
22,2
11,1
11,1
11,1
11,1
100,0

Valid Percent
11,1
22,2
22,2
11,1
11,1
11,1
11,1
100,0

Cumulative
Percent
11,1
33,3
55,6
66,7
77,8
88,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 45

60

differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
Total

Frequency
2
2
1
2
1
1
1
1
11

Percent
18,2
18,2
9,1
18,2
9,1
9,1
9,1
9,1
100,0

Valid Percent
18,2
18,2
9,1
18,2
9,1
9,1
9,1
9,1
100,0

Cumulative
Percent
18,2
36,4
45,5
63,6
72,7
81,8
90,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 46

Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

difference

2,0

-2
-1
0
1
2

1,5

3
4
5

Count

7

1,0

0,5

0,0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη

Ραβδόγραμμα 12

Στους πίνακες 45, 46 και στο ραβδόγραμμα 12, διακρίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη
διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα προνήπια και τα νήπια της ομάδας ελέγχου
κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά στα
προνήπια παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (7 βαθμοί). Αντίστοιχα υπήρξε ένα
προνήπιο που έφερε χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό 11,
1 %). Παράλληλα, δύο προνήπια δεν έδειξαν καμία βελτίωση (ποσοστό 22, 2 %) και
δεκαέξι προνήπια (ποσοστό 66, 6 %) παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία στο
μετατεστ. Στα νήπια, η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (5 βαθμοί).
Ενώ αντίστοιχα υπήρχαν τέσσερα νήπια που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη
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χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό 36, 4 %). Παράλληλα, ένα νήπιο δεν έδειξε καμία
βελτίωση (ποσοστό 9, 1 %) και έξι νήπια (ποσοστό 54, 6 %) παρουσίασαν βελτίωση
στη βαθμολογία στο μετατεστ.

Statisticsa

Statisticsa
difference
N

Valid
Missing

9
0
2,44
1,082
3,245
8
-2
6

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

difference
N
Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

18
0
1,33
,511
2,169
8
-2
6

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Ηλικία σε έτη = νήπιο

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 47

Valid
Missing

Πίνακας 48

Στους πίνακες 47 και 48, παρατηρείται ότι τα προνήπια και τα νήπια της πειραματικής
ομάδας σημείωσαν αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα προνήπια, μ= 2,
44, s= 3, 245, Για τα νήπια, μ= 1, 33, s= 2, 169).

differencea

Valid

-2
0
1
4
5
6
Total

Frequency
2
1
1
2
1
2
9

Percent
22,2
11,1
11,1
22,2
11,1
22,2
100,0

Valid Percent
22,2
11,1
11,1
22,2
11,1
22,2
100,0

Cumulative
Percent
22,2
33,3
44,4
66,7
77,8
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Ηλικία σε έτη =
προνήπιο

Πίνακας 49
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differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Total

Frequency
1
2
5
3
2
2
1
1
1
18

Percent
5,6
11,1
27,8
16,7
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
100,0

Valid Percent
5,6
11,1
27,8
16,7
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
100,0

Cumulative
Percent
5,6
16,7
44,4
61,1
72,2
83,3
88,9
94,4
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 50

Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

difference

5

-2
-1
0
1

4

2
3
4
5
6

Count

3

2

1

0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη

Ραβδόγραμμα 13

Στους πίνακες 49 και 50 και στο ραβδόγραμμα 13, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα προνήπια και τα νήπια της
πειραματικής ομάδας κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η
μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε δύο προνήπια (6 βαθμοί). Αντίστοιχα υπήρξαν δύο
προνήπια που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό
22, 2 %). Παράλληλα, ένα προνήπιο δεν έδειξε καμία βελτίωση (ποσοστό 11, 1 %) και
έξι προνήπια (ποσοστό 66, 6 %) παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία στο
μετατεστ. Στα νήπια, η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (6
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βαθμοί). Αντίστοιχα υπήρξαν τρία νήπια που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη
χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό 16, 7 %). Παράλληλα, πέντε νήπια δεν έδειξαν
καμία βελτίωση (ποσοστό 27, 8 %) και δέκα νήπια (ποσοστό 55, 7 %) παρουσίασαν
βελτίωση στη βαθμολογία στο μετατεστ.

Statisticsa
difference
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Statisticsa
difference
N

9
0
,33
,943
2,828
9
-2
7

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 51

Valid
Missing

11
0
2,27
,557
1,849
5
0
5

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 52

Στους πίνακες 51 και 52, παρατηρείται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της ομάδας
ελέγχου σημείωσαν αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο με μεγαλύτερη εκείνη
των κοριτσιών (Για τα αγόρια, μ= 0, 33, s= 2, 828, Για τα κορίτσια, μ= 2, 27, s= 1,
849).
differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
7
Total

Frequency
2
3
1
1
1
1
9

Percent
22,2
33,3
11,1
11,1
11,1
11,1
100,0

Valid Percent
22,2
33,3
11,1
11,1
11,1
11,1
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 53

64

Cumulative
Percent
22,2
55,6
66,7
77,8
88,9
100,0

differencea

Valid

0
1
2
3
4
5
Total

Frequency
2
3
1
2
1
2
11

Percent
18,2
27,3
9,1
18,2
9,1
18,2
100,0

Valid Percent
18,2
27,3
9,1
18,2
9,1
18,2
100,0

Cumulative
Percent
18,2
45,5
54,5
72,7
81,8
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 54

Ραβδόγραμμα 14

Στους πίνακες 53 και 54 και στο ραβδόγραμμα 14, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα αγόρια και τα κορίτσια της ομάδας
ελέγχου κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη
διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα αγόρι (7 βαθμοί) και σε δύο κορίτσια (5 βαθμοί.
Αντίστοιχα υπήρξαν δύο αγόρια που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση
του μετατεστ (ποσοστό 22, 2 %). Δεν υπήρξε κανένα κορίτσι που να έφερε
χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ. Παράλληλα, ένα αγόρι (ποσοστό
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11, 1 %) και δύο κορίτσια (ποσοστό 18, 2 %) δεν έδειξαν καμία βελτίωση. Τέλος,
υπήρξαν τρία αγόρια (ποσοστό 33, 3 %) και εννέα κορίτσια (ποσοστό 81, 9 %) που
παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία στο μετατεστ.

Statisticsa
difference
N

Statisticsa

Valid
Missing

difference
N

10
0
2,00
1,000
3,162
8
-2
6

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Φύλο = αγόρι

Πίνακας 55

Valid
Missing

17
0
1,53
,543
2,239
7
-2
5

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 56

Στους πίνακες 55 και 56, παρατηρείται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της πειραματικής
ομάδας σημείωσαν αύξηση στο μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο με μεγαλύτερη εκείνη
των αγοριών (Για τα αγόρια, μ= 2, s= 3, 162, Για τα κορίτσια, μ= 1, 53, s= 2, 239).

differencea

Valid

-2
-1
0
1
4
6
Total

Frequency
1
1
3
1
1
3
10

Percent
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
30,0
100,0

Valid Percent
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
30,0
100,0

Cumulative
Percent
10,0
20,0
50,0
60,0
70,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 57

66

differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
Total

Frequency
2
1
3
3
2
2
2
2
17

Percent
11,8
5,9
17,6
17,6
11,8
11,8
11,8
11,8
100,0

Valid Percent
11,8
5,9
17,6
17,6
11,8
11,8
11,8
11,8
100,0

Cumulative
Percent
11,8
17,6
35,3
52,9
64,7
76,5
88,2
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 58

Ραβδόγραμμα 15
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Στους πίνακες 57 και 58 και στο ραβδόγραμμα 15, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα αγόρια και τα κορίτσια της
πειραματικής ομάδας κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η
μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε τρία αγόρια (6 βαθμοί) και σε δύο κορίτσια (5
βαθμοί). Υπήρξαν δύο αγόρια (ποσοστό 20 %) και τρία κορίτσια (ποσοστό 17, 6 %)
που έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ. Παράλληλα, τρία
αγόρια (ποσοστό 30 %) και τρία κορίτσια (ποσοστό 17, 6 %) δεν έδειξαν καμία
βελτίωση. Τέλος, υπήρξαν πέντε αγόρια (ποσοστό 50 %) και έντεκα κορίτσια
(ποσοστό 64, 8 %) που παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία στο μετατεστ.

Statisticsa
difference
N

Statisticsa

Valid
Missing

6
0
1,33
1,054
2,582
7
-2
5

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

difference
N
Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Χώρα προέλευσης = άλλη

Πίνακας 59

Valid
Missing

14
0
1,43
,677
2,533
9
-2
7

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Χώρα προέλευσης = ελληνική

Πίνακας 60

Στους πίνακες 59 και 60, παρατηρείται ότι τόσο τα νήπια και τα προνήπια με ελληνική
καταγωγή, όσο και εκείνα που είχαν άλλη χώρα καταγωγής σημείωσαν αύξηση στο
μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων
για τον Γραπτό Λόγο στην ομάδα ελέγχου (Για τα υποκείμενα με άλλη χώρα
καταγωγής, μ= 1, 33, s= 2, 582, Για τα υποκείμενα με ελληνική καταγωγή, μ= 1, 43,
s= 2, 533).
differencea

Valid

-2
-1
1
2
3
5
Total

Frequency
1
1
1
1
1
1
6

Percent
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0

Valid Percent
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0

Cumulative
Percent
16,7
33,3
50,0
66,7
83,3
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Χώρα προέλευσης = άλλη
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Πίνακας 61
differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
Total

Frequency
1
2
3
3
1
1
1
1
1
14

Percent
7,1
14,3
21,4
21,4
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
100,0

Valid Percent
7,1
14,3
21,4
21,4
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
100,0

Cumulative
Percent
7,1
21,4
42,9
64,3
71,4
78,6
85,7
92,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Χώρα προέλευσης =
ελληνική

Πίνακας 62

Ραβδόγραμμα 16

Στους πίνακες 61 και 62 και στο ραβδόγραμμα 16, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα παιδιά με ελληνική ή άλλη
καταγωγή στην ομάδα ελέγχου, καθώς και οι συχνότητές τους. Στα παιδιά με
καταγωγή άλλη εκτός της ελληνικής, η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα
υποκείμενο (5 βαθμοί). Δύο παιδιά, έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του
μετατεστ (ποσοστό 37, 4 %) ενώ, τέσσερα παιδιά με διαφορετική καταγωγή (εκτός
ελληνικής) στην ομάδα ελέγχου (ποσοστό 66, 8 %) παρουσίασαν βελτίωση στη
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βαθμολογία στο μετατεστ. Αντίστοιχα, στα παιδιά με ελληνική καταγωγή, η μεγιστή
διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (7 βαθμοί). Τρία παιδιά (ποσοστό 21, 4 %)
έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ. Επίσης, υπήρχαν τρία
παιδιά ελληνικής καταγωγής στην ομάδα ελέγχου που δεν παρουσίασαν καμία
βελτίωση (ποσοστό 21, 4 %). Τέλος, οκτώ παιδιά ελληνικής καταγωγής παρουσίασαν
βελτίωση κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό 56, 9 %).

Statisticsa
difference
N

Statisticsa

Valid
Missing

7
0
,57
,972
2,573
8
-2
6

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

difference
N
Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Χώρα προέλευσης = άλλη

Πίνακας 63

Valid
Missing

20
0
2,10
,561
2,511
8
-2
6

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Χώρα προέλευσης = ελληνική

Πίνακας 64

Στους πίνακες 63 και 64, παρατηρείται ότι τόσο τα νήπια και τα προνήπια με ελληνική
καταγωγή, όσο και εκείνα που είχαν άλλη χώρα καταγωγής σημείωσαν αύξηση στο
μέσο όρο της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων
για τον Γραπτό Λόγο στην πειραματική ομάδα. Ωστόσο, σημαντικότερη αύξηση
παρουσιάζεται στα παιδιά με ελληνική καταγωγή (Για τα υποκείμενα με άλλη χώρα
καταγωγής, μ= 0, 57, s= 2, 573, Για τα υποκείμενα με ελληνική καταγωγή, μ= 2, 10,
s= 2, 511).

differencea

Valid

-2
-1
0
1
6
Total

Frequency
1
1
3
1
1
7

Percent
14,3
14,3
42,9
14,3
14,3
100,0

Valid Percent
14,3
14,3
42,9
14,3
14,3
100,0

Cumulative
Percent
14,3
28,6
71,4
85,7
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Χώρα προέλευσης =
άλλη

Πίνακας 65

70

differencea

Valid

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Total

Frequency
2
1
3
3
2
2
3
2
2
20

Percent
10,0
5,0
15,0
15,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
100,0

Valid Percent
10,0
5,0
15,0
15,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
100,0

Cumulative
Percent
10,0
15,0
30,0
45,0
55,0
65,0
80,0
90,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Χώρα προέλευσης =
ελληνική

Πίνακας 66

Ραβδόγραμμα 17

Στους πίνακες 65 και 66 και στο ραβδόγραμμα 17, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στις βαθμολογίες που έφεραν τα παιδιά με ελληνική ή άλλη
καταγωγή στη πειραματική ομάδα, καθώς και οι συχνότητές τους. Στα παιδιά με
καταγωγή άλλη εκτός της ελληνικής, η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα
υποκείμενο (6 βαθμοί). Δύο παιδιά, έφεραν χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του
μετατεστ (ποσοστό 28, 6 %) ενώ, τρία παιδιά (ποσοστό 42, 9 %) δεν παρουσίασαν
καμία βελτίωση. Τέλος, δύο παιδιά με διαφορετική καταγωγή (εκτός ελληνικής) στη
πειραματική ομάδα (ποσοστό 28, 6 %) παρουσίασαν βελτίωση στη βαθμολογία στο
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μετατεστ. Αντίστοιχα, στα παιδιά με ελληνική καταγωγή, η μεγιστή διαφορά
παρατηρήθηκε σε δύο υποκείμενα (6 βαθμοί). Τρία παιδιά (ποσοστό 15 %) έφεραν
χαμηλότερο βαθμό κατά τη χορήγηση του μετατεστ. Επίσης, υπήρχαν τρία παιδιά
ελληνικής καταγωγής στη πειραματική ομάδα που δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση
(ποσοστό 15 %). Τέλος, δεκατέσσερα παιδιά ελληνικής καταγωγής παρουσίασαν
βελτίωση κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό 70 %).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Paired Samples Statistics
Mean
Pair
1

Τυπικός βαθμός
στο προτεστ
Τυπικός βαθμός
στο μετατεστ

a

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

4,35

20

1,387

,310

4,90

20

1,586

,355

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 67
Paired Samples Correlations
N
Pair
1

Τυπικός βαθμός στο
προτεστ & Τυπικός
βαθμός στο μετατεστ

a

Correlation
20

Sig.

,639

,002

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 68
Paired Samples Test

a

Paired Differences

Mean
Pair
1

Τυπικός βαθμός στο
προτεστ - Τυπικός
βαθμός στο μετατεστ

-,550

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

1,276

,285

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1,147

,047

t
-1,927

df

Sig. (2-tailed)
19

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 69

Ο πίνακας 67 περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τυπικών
βαθμών των δυο εξαρτημένων δειγμάτων της πειραματικής ομάδας (πριν και μετά την
ειδική παρέμβαση). Στον πίνακα 68 υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
72

,069

(0, 639) καθώς και η στατιστική σημαντικότητα του για τις δυο ομάδες. Εδώ έχουμε
μια στατιστικά σημαντική ισχυρή συσχέτιση κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα της
χρήσης του t-test. Στον πίνακα 69 ελέγχουμε τη σημαντικότητα του t-test. Η ισχύ της
μηδενικής υπόθεσης είναι πάνω από 0, 05 (p=0, 069) άρα δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση.
Συνεπώς αναφέρουμε τα παρακάτω :
Οι μέσοι όροι του τυπικού βαθμού που καθορίζει την επίδοση των παιδιών πριν και
μετά την ειδική παρέμβαση φαίνεται να μη διαφέρουν σημαντικά (t=-1, 927, df=19,
p=0, 069). Με άλλα λόγια η ειδική παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου, χωρίς τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών, φαίνεται να μην ήταν αποτελεσματική αναφορικά με τις
επιδόσεις των παιδιών, μια που η διαφορά στους μέσους όρους δεν είναι στατιστικά
σημαντική.
Paired Samples Statisticsa
Mean
Pair
1

Τυπικός βαθμός
στο προτεστ
Τυπικός βαθμός
στο μετατεστ

N

Std. Deviation

Std. Error
Mean

4,26

27

1,483

,285

5,04

27

1,400

,269

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 70
Paire d Samples Correlationsa
N
Pair
1

Τυπικός βαθμός στο
προτεστ & Τυπικός
βαθμός στο μετατεστ

Correlation
27

,569

Sig.
,002

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 71
Paired Samples Testa
Paired Differences

Mean
Pair
1

Τυπικός βαθμός στο
προτεστ - Τυπικός
βαθμός στο μετατεστ

Std. Deviation

Std. Error
Mean

1,340

,258

-,778

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 72

73

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1,308

-,248

t
-3,017

df

Sig. (2-tailed)
26

,006

Ο πίνακας 70 περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τυπικών
βαθμών των δυο εξαρτημένων δειγμάτων της πειραματικής ομάδας (πριν και μετά την
ειδική παρέμβαση). Στον πίνακα 71 υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
(0, 569) καθώς και η στατιστική σημαντικότητα του για τις δυο ομάδες. Εδώ έχουμε
μια στατιστικά σημαντική ισχυρή συσχέτιση κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα της
χρήσης του t-test. Στον πίνακα 72 ελέγχουμε τη σημαντικότητα του t-test. Η ισχύ της
μηδενικής υπόθεσης είναι πάνω από 0, 05 (p=0, 006) άρα απορρίπτουμε την
εναλλακτική υπόθεση και δεχόμαστε τη μηδενική.
Συνεπώς αναφέρουμε τα παρακάτω :
Οι μέσοι όροι του τυπικού βαθμού που καθορίζει την επίδοση των παιδιών πριν και
μετά την ειδική παρέμβαση φαίνεται να μη διαφέρουν σημαντικά (t=-3, 017, df=26,
p=0, 006). Με άλλα λόγια η ειδική παρέμβαση στη πειραματική ομάδα, με τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών, φαίνεται να ήταν αποτελεσματική αναφορικά με τις επιδόσεις
των παιδιών, μια που η διαφορά στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντική, με
υψηλότερο το μέσο όρο μετά την ειδική παρέμβαση.

Statisticsa
dif
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

20
0
,55
,285
1,276
4
-1
3

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 73

Στον πίνακα 73, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου είχαν καλύτερη
επίδοση (τυπικός βαθμός) στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων
για τον Γραπτό Λόγο (μ= 0, 55, s= 1, 276).

74

difa

Valid

-1
0
1
2
3
Total

Frequency
4
8
3
3
2
20

Percent
20,0
40,0
15,0
15,0
10,0
100,0

Valid Percent
20,0
40,0
15,0
15,0
10,0
100,0

Cumulative
Percent
20,0
60,0
75,0
90,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου

Πίνακας 74

dif
Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

8

Frequency

6

4

2

0
-1

0

1

2

3

dif

Ραβδόγραμμα 18

Στον πίνακα 74 και στο ραβδόγραμμα 18, διακρίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη
διαφορά στην απόδοση των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου κατά τη χορήγηση των
τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε δύο
υποκείμενα (3 βαθμοί διαφορά στην απόδοση). Ενώ αντίστοιχα υπήρχαν τέσσερα
υποκείμενα που έφεραν χαμηλή απόδοση κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό
20 %). Παράλληλα, οκτώ υποκείμενα δεν έδειξαν καμία βελτίωση στην απόδοσή τους
(ποσοστό 40 %) και οκτώ υποκείμενα (ποσοστό 40 %) παρουσίασαν μεγαλύτερη
απόδοση κατά τη χορήγηση του μετατεστ.

75

Statisticsa
dif
N

Valid
Missing

27
0
,78
,258
1,340
5
-1
4

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 75

Στον πίνακα 75, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας είχαν
καλύτερη επίδοση (τυπικός βαθμός) στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης των
Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (μ= 0, 78, s= 1, 340).

difa

Valid

-1
0
1
2
3
4
Total

Frequency
4
10
5
5
2
1
27

Percent
14,8
37,0
18,5
18,5
7,4
3,7
100,0

Valid Percent
14,8
37,0
18,5
18,5
7,4
3,7
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα

Πίνακας 76

76

Cumulative
Percent
14,8
51,9
70,4
88,9
96,3
100,0

dif
Προέλευση δείγματος: Πειραματική ομάδα

10

8

Frequency

6

4

2

0
-1

0

1

2

3

4

dif

Ραβδόγραμμα 19

Στον πίνακα 76 και στο ραβδόγραμμα 19, διακρίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη
διαφορά στην απόδοση των υποκειμένων της πειραματικής ομάδας κατά τη χορήγηση
των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε σε ένα
υποκείμενο (4 βαθμοί διαφορά στην απόδοση). Ενώ αντίστοιχα υπήρχαν τέσσερα
υποκείμενα που έφεραν χαμηλή απόδοση κατά τη χορήγηση του μετατεστ (ποσοστό
14, 8 %). Παράλληλα, δέκα υποκείμενα δεν έδειξαν καμία βελτίωση στην απόδοσή
τους (ποσοστό 37 %) και δεκατρία υποκείμενα (ποσοστό 48, 1 %) παρουσίασαν
μεγαλύτερη απόδοση κατά τη χορήγηση του μετατεστ.

77

Statisticsa
dif
N

Statisticsa

Valid
Missing

dif
N

9
0
,78
,364
1,093
3
0
3

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 77

Valid
Missing

11
0
,36
,432
1,433
4
-1
3

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 78

Στους πίνακες 77 και 78, παρατηρείται ότι τα προνήπια και τα νήπια της ομάδας
ελέγχου παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα προνήπια, μ= 0,
78, s= 1, 093, Για τα νήπια, μ= 0, 36, s= 1, 433).

difa

Valid

0
1
2
3
Total

Frequency
5
2
1
1
9

Percent
55,6
22,2
11,1
11,1
100,0

Valid Percent
55,6
22,2
11,1
11,1
100,0

Cumulative
Percent
55,6
77,8
88,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 79
difa

Valid

-1
0
1
2
3
Total

Frequency
4
3
1
2
1
11

Percent
36,4
27,3
9,1
18,2
9,1
100,0

Valid Percent
36,4
27,3
9,1
18,2
9,1
100,0

Cumulative
Percent
36,4
63,6
72,7
90,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 80

78

Προέλευση δείγματος: Ομάδα ελέγχου

dif

5

-1
0
1
2

4

3

Count

3

2

1

0
προνήπιο

νήπιο

Ηλικία σε έτη
Ραβδόγραμμα 20

Στους πίνακες 79 και 80 και στο ραβδόγραμμα 20, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των προνηπίων και των νηπίων της ομάδας ελέγχου
κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά
απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα προνήπιο (3 βαθμοί). Δεν υπήρξε προνήπιο που να
έφερε αρνητική απόδοση κατά τη χορήγηση του Κριτηρίου στην ομάδα ελέγχου.
Συνεπώς, πέντε προνήπια δεν έδειξαν καμία βελτίωση (ποσοστό 55, 6 %) και τέσσερα
προνήπια (ποσοστό 44, 4 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την ειδική
παρέμβαση. Αντίστοιχα, στα νήπια ένα υποκείμενο έφερε τη μέγιστη διαφορά
απόδοσης (3 βαθμοί). Τέσσερα νήπια είχαν αρνητική απόδοση στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου (ποσοστό 36, 4 %), ενω τρία νήπια (ποσοστό 27, 3 %) δεν παρουσίασαν
καμία βελτίωση. Επίσης, τέσσερα νήπια (ποσοστό 36, 4 %) βελτίωσαν την απόδοσή
τους μετά την ειδική παρέμβαση.
79

Statisticsa
dif
N

Statisticsa

Valid
Missing

dif
N

9
0
1,33
,577
1,732
5
-1
4

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Ηλικία σε έτη = προνήπιο

Πίνακας 81

Valid
Missing

18
0
,50
,246
1,043
4
-1
3

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 82

Στους πίνακες 81 και 82, παρατηρείται ότι τα προνήπια και τα νήπια της πειραματικής
ομάδας παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα προνήπια, μ= 1,
33, s= 1, 732, Για τα νήπια, μ= 0, 50, s= 1, 043).

difa

Valid

-1
0
1
2
3
4
Total

Frequency
2
1
1
3
1
1
9

Percent
22,2
11,1
11,1
33,3
11,1
11,1
100,0

Valid Percent
22,2
11,1
11,1
33,3
11,1
11,1
100,0

Cumulative
Percent
22,2
33,3
44,4
77,8
88,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Ηλικία σε έτη =
προνήπιο

Πίνακας 83
difa

Valid

-1
0
1
2
3
Total

Frequency
2
9
4
2
1
18

Percent
11,1
50,0
22,2
11,1
5,6
100,0

Valid Percent
11,1
50,0
22,2
11,1
5,6
100,0

Cumulative
Percent
11,1
61,1
83,3
94,4
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Ηλικία σε έτη = νήπιο

Πίνακας 84

80

Ραβδόγραμμα 21

Στους πίνακες 83 και 84 και στο ραβδόγραμμα 21, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των προνηπίων και των νηπίων της πειραματικής
ομάδας κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά
απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα προνήπιο (4 βαθμοί). Παράλληλα, δύο προνήπια
είχαν αρνητική απόδοση κατά τη χορήγηση του Κριτηρίου στην ομάδα ελέγχου
(ποσοστό 22, 2 %). Επίσης, ένα προνήπιο δεν έδειξε καμία βελτίωση (ποσοστό 11, 1
%) και έξι προνήπια (ποσοστό 66, 6 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την ειδική
παρέμβαση. Αντίστοιχα, στα νήπια ένα υποκείμενο έφερε τη μέγιστη διαφορά
απόδοσης (3 βαθμοί). Όμως, δύο νήπια είχαν αρνητική απόδοση στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου (ποσοστό 11, 1 %), ενω εννέα νήπια (ποσοστό 50 %) δεν παρουσίασαν
καμία βελτίωση. Τέλος, επτά νήπια (ποσοστό 38, 9 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους
μετά την ειδική παρέμβαση.

81

Statisticsa
dif
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Statisticsa
dif
N

9
0
,00
,441
1,323
4
-1
3

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 85

Valid
Missing

11
0
1,00
,330
1,095
3
0
3

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 86

Στους πίνακες 85 και 86, παρατηρείται ότι μόνο τα κορίτσια της ομάδας ελέγχου
παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα αγόρια, μ= 0, s=
1, 323, Για τα κορίτσια, μ= 1, s= 1, 095).

difa

Valid

-1
0
1
3
Total

Frequency
4
3
1
1
9

Percent
44,4
33,3
11,1
11,1
100,0

Valid Percent
44,4
33,3
11,1
11,1
100,0

Cumulative
Percent
44,4
77,8
88,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 87
difa

Valid

0
1
2
3
Total

Frequency
5
2
3
1
11

Percent
45,5
18,2
27,3
9,1
100,0

Valid Percent
45,5
18,2
27,3
9,1
100,0

Cumulative
Percent
45,5
63,6
90,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 88

82

Ραβδόγραμμα 22

Στους πίνακες 87 και 88 και στο ραβδόγραμμα 22, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των κοριτσιών και των αγοριών της ομάδας ελέγχου
κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά
απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι (3 βαθμοί). Παράλληλα,
τέσσερα αγόρια είχαν αρνητική απόδοση (ποσοστό 44, 4 %), ενώ κανένα κορίτσι στην
ομάδα ελέγχου δεν είχε αρνητική απόδοση κατά τη χορήγηση του Κριτηρίου. Επίσης,
τρία αγόρια (ποσοστό 33, 3 %) και πέντε κορίτσια (ποσοστό 45, 5 %) δεν έδειξαν
καμία βελτίωση στην απόδοσή τους μετά την ειδική παρέμβαση. Τέλος, δύο αγόρια
(ποσοστό 22, 2 %) και έξι κορίτσια (ποσοστό 54, 6 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους
μετά την ειδική παρέμβαση.

83

Statisticsa
dif
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Statisticsa
10
0
1,10
,547
1,729
5
-1
4

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Φύλο = αγόρι

Πίνακας 89

dif
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

17
0
,59
,258
1,064
3
-1
2

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 90

Στους πίνακες 89 και 90, παρατηρείται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της πειραματικής
ομάδας παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα αγόρια, μ= 1, 10,
s= 1, 729, Για τα κορίτσια, μ= 0, 59, s= 1, 064).

difa

Valid

-1
0
2
3
4
Total

Frequency
1
5
1
2
1
10

Percent
10,0
50,0
10,0
20,0
10,0
100,0

Valid Percent
10,0
50,0
10,0
20,0
10,0
100,0

Cumulative
Percent
10,0
60,0
70,0
90,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Φύλο = αγόρι

Πίνακας 91

difa

Valid

-1
0
1
2
Total

Frequency
3
5
5
4
17

Percent
17,6
29,4
29,4
23,5
100,0

Valid Percent
17,6
29,4
29,4
23,5
100,0

Cumulative
Percent
17,6
47,1
76,5
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Φύλο = κορίτσι

Πίνακας 92

84

Ραβδόγραμμα 23

Στους πίνακες 91 και 92 και στο ραβδόγραμμα 23, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των κοριτσιών και των αγοριών της πειραματικής
ομάδας κατά τη χορήγηση των τεστ καθώς και οι συχνότητές τους. Η μέγιστη διαφορά
απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα αγόρι (4 βαθμοί) και σε τέσσερα κορίτσια (2 βαθμοί).
Παράλληλα, ένα αγόρι (ποσοστό 10 %) και τρία κορίτσια (ποσοστό 17, 6 %) είχαν
αρνητική επίδοση. Επίσης, πέντε αγόρια (ποσοστό 50 %) και πέντε κορίτσια (ποσοστό
29, 4 %) δεν έδειξαν καμία βελτίωση στην απόδοσή τους μετά την ειδική παρέμβαση.
Τέλος,

τέσσερα αγόρια (ποσοστό 40 %) και εννέα κορίτσια (ποσοστό 52, 9 %)

βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την ειδική παρέμβαση.
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Statisticsa
dif
N

Statisticsa

Valid
Missing

dif
N

6
0
,50
,619
1,517
4
-1
3

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Χώρα προέλευσης = άλλη

Πίνακας 93

Valid
Missing

14
0
,57
,327
1,222
4
-1
3

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου,
Χώρα προέλευσης = ελληνική

Πίνακας 94

Στους πίνακες 93 και 94, παρατηρείται ότι τόσο τα νήπια και τα προνήπια με ελληνική
καταγωγή, όσο και εκείνα που είχαν άλλη χώρα καταγωγής στην ομάδα ελέγχου
παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο (Για τα υποκείμενα με
άλλη χώρα καταγωγής, μ= 0, 50, s= 1, 517, Για τα υποκείμενα με ελληνική χώρα
καταγωγής, μ= 0, 57, s= 1, 222).

difa

Valid

-1
0
1
3
Total

Frequency
2
1
2
1
6

Percent
33,3
16,7
33,3
16,7
100,0

Valid Percent
33,3
16,7
33,3
16,7
100,0

Cumulative
Percent
33,3
50,0
83,3
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Χώρα προέλευσης = άλλη

Πίνακας 95
difa

Valid

-1
0
1
2
3
Total

Frequency
2
7
1
3
1
14

Percent
14,3
50,0
7,1
21,4
7,1
100,0

Valid Percent
14,3
50,0
7,1
21,4
7,1
100,0

Cumulative
Percent
14,3
64,3
71,4
92,9
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Ομάδα ελέγχου, Χώρα προέλευσης =
ελληνική

Πίνακας 96
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Ραβδόγραμμα 24

Στους πίνακες 95 και 96 και στο ραβδόγραμμα 24, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των παιδιών με ελληνική ή άλλη καταγωγή στην
ομάδα ελέγχου, καθώς και οι συχνότητές τους. Στα παιδιά με άλλη χώρα καταγωγής, η
μέγιστη διαφορά απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (4 βαθμοί). Παράλληλα,
δύο παιδιά είχαν αρνητική απόδοση κατά τη χορήγηση του Κριτηρίου στην ομάδα
ελέγχου (ποσοστό 33, 3 %). Επίσης, ένα παιδί (ποσοστό 16, 7 %) δεν έδειξε καμία
βελτίωση και τρία παιδιά (ποσοστό 50 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την
ειδική παρέμβαση. Αντίστοιχα, στα παιδιά με ελληνική καταγωγή, ένα υποκείμενο
έφερε τη μέγιστη διαφορά απόδοσης (3 βαθμοί). Όμως, δύο παιδιά είχαν αρνητική
απόδοση στις ερωτήσεις του Κριτηρίου (ποσοστό 14, 3 %), ενω επτά παιδιά (ποσοστό
50 %) δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση. Τέλος, πέντε παιδιά (ποσοστό 35, 6 %)
βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την ειδική παρέμβαση.
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Statisticsa
dif
N

Statisticsa

Valid
Missing

7
0
,14
,508
1,345
4
-1
3

Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

dif
N
Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Χώρα προέλευσης = άλλη

Πίνακας 97

Valid
Missing

20
0
1,00
,290
1,298
5
-1
4

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα,
Χώρα προέλευσης = ελληνική

Πίνακας 98

Στους πίνακες 97 και 98, παρατηρείται ότι τόσο τα νήπια και τα προνήπια με ελληνική
καταγωγή, όσο και εκείνα που είχαν άλλη χώρα καταγωγής στη πειραματική ομάδα
παρουσίασαν βελτίωση στο μέσο όρο της απόδοσής τους στις ερωτήσεις του
Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο. Μεγαλύτερη βελτίωση
στην απόδοσή τους είχαν τα παιδιά με ελληνική καταγωγή (Για τα υποκείμενα με
άλλη χώρα καταγωγής, μ= 0, 14, s= 1, 345, Για τα υποκείμενα με ελληνική καταγωγή,
μ= 1, s= 1, 298).

difa

Valid

-1
0
3
Total

Frequency
2
4
1
7

Percent
28,6
57,1
14,3
100,0

Valid Percent
28,6
57,1
14,3
100,0

Cumulative
Percent
28,6
85,7
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Χώρα προέλευσης =
άλλη

Πίνακας 99

difa

Valid

-1
0
1
2
3
4
Total

Frequency
2
6
5
5
1
1
20

Percent
10,0
30,0
25,0
25,0
5,0
5,0
100,0

Valid Percent
10,0
30,0
25,0
25,0
5,0
5,0
100,0

Cumulative
Percent
10,0
40,0
65,0
90,0
95,0
100,0

a. Προέλευση δείγματος = Πειραματική ομάδα, Χώρα προέλευσης =
ελληνική

Πίνακας 100
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Ραβδόγραμμα 25

Στους πίνακες 99 και 100 και στο ραβδόγραμμα 25, διακρίνεται η ελάχιστη και η
μέγιστη διαφορά στην απόδοση των παιδιών με ελληνική ή άλλη καταγωγή στη
πειραματική ομάδα, καθώς και οι συχνότητές τους. Στα παιδιά με άλλη χώρα
καταγωγής, η μέγιστη διαφορά απόδοσης παρατηρήθηκε σε ένα υποκείμενο (3
βαθμοί). Παράλληλα, δύο παιδιά είχαν αρνητική απόδοση κατά τη χορήγηση του
Κριτηρίου στη πειραματική ομάδα (ποσοστό 28, 6 %). Επίσης, τέσσερα παιδιά
(ποσοστό 57, 1 %) δεν έδειξε καμία βελτίωση και ένα παιδί (ποσοστό 14, 3 %)
βελτίωσε την απόδοσή του μετά την ειδική παρέμβαση. Αντίστοιχα, στα παιδιά με
ελληνική καταγωγή, ένα υποκείμενο έφερε τη μέγιστη διαφορά απόδοσης (4 βαθμοί).
Όμως, δύο παιδιά είχαν αρνητική απόδοση στις ερωτήσεις του Κριτηρίου (ποσοστό 10
%), ενω έξι παιδιά (ποσοστό 30 %) δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση. Τέλος, δώδεκα
παιδιά (ποσοστό 60 %) βελτίωσαν την απόδοσή τους μετά την ειδική παρέμβαση.
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3.3. Η επίδραση του πειράματος στους παράγοντες για τις έννοιες για το γραπτό λόγο
Παρακάτω, ελέγχουμε την επίδοση της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας
στις ερωτήσεις του Κριτηρίου Αξιολόγησης των Γνώσεων για τον Γραπτό Λόγο.
Σύμφωνα με την Τάφα, όμως, οι 24 ερωτήσεις του Κριτηρίου φορτώνουν σε τέσσερις
παράγοντες που ερμηνεύουν το 42, 05 % της ολικής διακύμανσης για τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας (Τάφα, 2008). Παρακάτω, θα ελέγξουμε τις επιδόσεις των ομάδων
σύμφωνα με αυτούς τους τέσσερις παράγοντες:

Α. ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ερωτήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 και
11 του κριτηρίου)
Case Processing Summary

N
Ομάδα * Φορά της
ανάγνωσης * Τεστ

Valid
Percent
658

Cases
Missing
N
Percent

99,8%

1

Total
N

,2%

Percent
659

100,0%

Πίνακας 101
Ομάδα * Φ ορά της ανάγ νω σης * Τεστ Crossta bulation
Τεστ
pre

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

post

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης
Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης
Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης
Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης
Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης
Count
% within Ομάδα
% within Φορά
της ανάγνωσης

Πίνακας 102
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Φορά της ανάγνωσης
Λάθος
Σωστό
42
98
30,0%
70,0%

Total
140
100,0%

45,7%

41,4%

42,6%

50
26,5%

139
73,5%

189
100,0%

54,3%

58,6%

57,4%

92
28,0%

237
72,0%

329
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

34
24,3%

106
75,7%

140
100,0%

45,9%

41,6%

42,6%

40
21,2%

149
78,8%

189
100,0%

54,1%

58,4%

57,4%

74
22,5%

255
77,5%

329
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Στον πίνακα 102, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου όπως και
τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν βελτίωση στη φορά της
ανάγνωσης. Αρχικά, το ποσοστό των παρατηρήσεων για τη σωστή υπόδειξη της
φοράς της ανάγνωσης έφθανε στο 70 % στην ομάδα ελέγχου. Μετά την
παρέμβαση, περισσότερα υποκείμενα μπορούσαν να διακρίνουν ότι διαβάζεται το
κείμενο και όχι η εικόνα, το πρώτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου, ό, τι
διαβάζεται πρώτα η αριστερή και όχι η δεξιά σελίδα κλπ., σύμφωνα με το
ποσοστό των σωστών παρατηρήσεων (ποσοστό 75, 7%). Ομοίως, η πειραματική
ομάδα μπορούσε να κατανοήσει τη φορά της ανάγνωσης (ποσοστό 73, 5 %), αλλά
μετά την παρέμβαση η κατανόηση αυτής της γνώσης είχε μεγαλύτερο ποσοστό
σωστών παρατηρήσεων (ποσοστό 78, 8 %).
Chi-Square Tests
Τεστ
pre

post

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
,502b
,341
,500

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,479
,559
,479

,500

1

,479

329
,450c
,288
,448

1
1
1

,503
,591
,503

,448

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

,535

,279

,508

,295

,503

329

a. Computed only for a 2x2 table
b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,15.
c. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,49.

Πίνακας 103

Το p-value ισούται με 0, 479 και 0, 503 (βλ. πίνακα 103), το οποίο και στις δύο
περιπτώσεις (ομάδα ελέγχου και πειραματική) είναι μεγαλύτερο από κάθε
σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Άρα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών δεν έχει
επηρεάσει τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη φορά της
ανάγνωσης.
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Β. ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ (ερωτήσεις
8, 9, 19, 21, 22, 23 και 24 του κριτηρίου)
Case Processing Summary

N
Ομάδα * Έννοια
του γράμματος και
της λέξης * Τεστ

Valid
Percent
657

Cases
Missing
N
Percent

99,7%

2

Total
N

,3%

Percent
659

100,0%

Πίνακας 104
Ομάδα * Έννοια του γράμματος και της λέξης * Τεστ Crosstabulation

Τεστ
pre

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

post

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης
Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης
Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης
Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης
Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης
Count
% within Ομάδα
% within Έννοια του
γράμματος και της λέξης

Έννοια του γράμματος
και της λέξης
Λάθος
Σωστό
100
40
71,4%
28,6%

Total
140
100,0%

43,7%

40,4%

42,7%

129
68,6%

59
31,4%

188
100,0%

56,3%

59,6%

57,3%

229
69,8%

99
30,2%

328
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

86
61,4%

54
38,6%

140
100,0%

45,3%

38,8%

42,6%

104
55,0%

85
45,0%

189
100,0%

54,7%

61,2%

57,4%

190
57,8%

139
42,2%

329
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πίνακας 105

Στον πίνακα 105, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου βελτίωσαν
τις γνώσεις τους για την έννοια του γράμματος και της λέξης. Αρχικά, το ποσοστό
των παρατηρήσεων στην ομάδα ελέγχου για τη σωστή υπόδειξη λέξεων και
γραμμάτων μέσα στο κείμενο ήταν μικρό (ποσοστό 28, 6 %). Μετά την
παρέμβαση, οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα υποκείμενα μπορούσαν να
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κατανοήσουν την έννοια της λέξης και του γράμματος (ποσοστό σωστής
υπόδειξης 38, 6 %). Ομοίως, ελάχιστα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας
μπορούσαν να κατανοήσουν τις έννοιες αυτές μιας και το ποσοστό των σωστών
παρατηρήσεων ανέρχεται στο 31, 4 %. Μετά την παρέμβαση τα άτομα είχαν
κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη γνώση αυτή (ποσοστό 45 %).

Chi-Square Tests
Τεστ
pre

post

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
,301b
,182
,302

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,583
,669
,583

,300

1

,584

328
1,351c
1,101
1,355

1
1
1

,245
,294
,244

1,347

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

,628

,335

,261

,147

,246

329

a. Computed only for a 2x2 table
b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,26.
c. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,15.

Πίνακας 106

Το p-value ισούται με 0, 583 και 0, 245 (βλ. πίνακα 106), το οποίο και στις δύο
περιπτώσεις (ομάδα ελέγχου και πειραματική) είναι μεγαλύτερο από κάθε
σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Άρα, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών δεν έχει
επηρεάσει τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια του
γράμματος και της λέξης.
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Γ. ΣΤΙΞΗ (ερωτήσεις 15, 16, 17, 18 και 20 του κριτηρίου)
Case Processing Summary

N
Ομάδα * Στίξη * Τεστ

Valid
Percent
470
71,3%

Cases
Missing
N
Percent
189
28,7%

Total
N
659

Percent
100,0%

Πίνακας 107
Ομάδα * Στίξη * Τεστ Crosstabulation
Στίξη
Τεστ
pre

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

post

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

Count
% within Ομάδα
% within Στίξη
Count
% within Ομάδα
% within Στίξη
Count
% within Ομάδα
% within Στίξη
Count
% within Ομάδα
% within Στίξη
Count
% within Ομάδα
% within Στίξη
Count
% within Ομάδα
% within Στίξη

Λάθος
100
100,0%
43,7%
129
95,6%
56,3%
229
97,4%
100,0%
96
96,0%
43,8%
123
91,1%
56,2%
219
93,2%
100,0%

Σωστό
0
,0%
,0%
6
4,4%
100,0%
6
2,6%
100,0%
4
4,0%
25,0%
12
8,9%
75,0%
16
6,8%
100,0%

Total
100
100,0%
42,6%
135
100,0%
57,4%
235
100,0%
100,0%
100
100,0%
42,6%
135
100,0%
57,4%
235
100,0%
100,0%

Πίνακας 108

Στον πίνακα 108, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου δε
μπορούσαν καθόλου να αντιληφθούν την έννοια της στίξης. Μετά την
παρέμβαση, ελάχιστα αυξήθηκε ο αριθμός των σωστών παρατηρήσεων (ποσοστό
4 %). Ομοίως, ελάχιστα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας μπορούσαν να
κατανοήσουν τις έννοιες αυτές (ποσοστό 4, 4 %), αλλά μετά την παρέμβαση, το
ποσοστό των σωστών παρατηρήσεων για την υπόδειξη της έννοιας της στίξης
διπλασιάστηκε (ποσοστό 8, 9 %).
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Chi-Square Tests
Τεστ
pre

post

1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,033
,086
,009

Exact Sig.
(2-sided)
,040

Exact Sig.
(1-sided)
,034

,040
,040

,034
,034

4,541

1

,033

,040

,034

235
2,164d
1,462
2,291

1
1
1

,141
,227
,130

,192

,112

,192
,192

,112
,112

1

,142

,192

,112

Value
4,561b
2,949
6,768

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

c

e

2,155

df

235

a. Computed only for a 2x2 table
b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,55.
c. The standardized statistic is 2,131.
d. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81.
e. The standardized statistic is 1,468.

Πίνακας 109

Το p-value ισούται με 0, 033 και 0, 141 (βλ. πίνακα 109), μεγαλύτερο από κάθε
σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών δεν
επηρεάζει τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη σημασία της στίξης.
Ωστόσο, δύο κελιά (ποσοστό 50 %) με αναμενόμενη συχνότητα <5 %
φανερώνουν ότι ο έλεγχος x² δεν είναι αξιόπιστος επειδή είναι προσεγγιστικός.

Δ. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΩΝ
(ερωτήσεις 10, 12, 13 και 14 του κριτηρίου)

Case Processing Summary

N
Ομάδα * Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών * Τεστ

Valid
Percent
376

Cases
Missing
N
Percent

57,1%

283

Πίνακας 110

95

42,9%

Total
N

Percent
659

100,0%

Point
Probability

,034

,074

Ομάδα * Αλληλουχία γραμμάτω ν, λέξεω ν και σειρώ ν * Τεστ Crosstabulation

Τεστ
pre

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

post

Ομάδα

Ομάδα Ελέγχου

Πειραματική ομάδα

Total

Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών
Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών
Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών
Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών
Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών
Count
% within Ομάδα
% within Αλληλουχία
γραμμάτων, λέξεων
και σειρών

Αλληλουχία γραμμάτων,
λέξεων και σειρών
Λάθος
Σωστό
78
2
97,5%
2,5%

Total
80
100,0%

42,4%

50,0%

42,6%

106
98,1%

2
1,9%

108
100,0%

57,6%

50,0%

57,4%

184
97,9%

4
2,1%

188
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

75
93,8%

5
6,3%

80
100,0%

42,4%

45,5%

42,6%

102
94,4%

6
5,6%

108
100,0%

57,6%

54,5%

57,4%

177
94,1%

11
5,9%

188
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πίνακας 111

Στον πίνακα 111, παρατηρείται ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου δε
μπορούσαν καθόλου να αντιληφθούν την έννοια της αλληλουχίας των
γραμμάτων, των λέξεων και των σειρών (ποσοστό σωστών υποδείξεων 2, 5 %).
Μετά την παρέμβαση, ο αριθμός των σωστών παρατηρήσεων αυξήθηκε (ποσοστό
6, 3 %). Ομοίως, ελάχιστα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας μπορούσαν να
κατανοήσουν την έννοια αυτή (ποσοστό 1, 9 %), αλλά μετά την παρέμβαση, το
ποσοστό των σωστών παρατηρήσεων τριπλασιάστηκε (ποσοστό 5, 6 %).
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Chi-Square Tests
Τεστ
pre

post

1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,761
1,000
,762

Exact Sig.
(2-sided)
1,000

Exact Sig.
(1-sided)
,570

1,000
1,000

,570
,570

,092

1

,761

1,000

,570

188
,040d
,000
,040

1
1
1

,841
1,000
,841

1,000

,539

1,000
1,000

,539
,539

1

,841

1,000

,539

Value
,093b
,000
,092

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

c

e

,040

df

188

a. Computed only for a 2x2 table
b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70.
c. The standardized statistic is -,304.
d. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.
e. The standardized statistic is -,200.

Πίνακας 112

Το p-value ισούται με 0, 761 και 0, 841 (βλ. πίνακα 112), μεγαλύτερο από κάθε
σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών δεν
επηρεάζει τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια της
αλληλουχίας των γραμμάτων, των λέξεων και των σειρών. Ωστόσο, δύο κελιά
(ποσοστό 50 %) με αναμενόμενη συχνότητα <5 % φανερώνουν ότι ο έλεγχος x²
δεν είναι αξιόπιστος επειδή είναι προσεγγιστικός.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Case Processing Summary

N
Ομάδες *
Παράγοντες * Τεστ

Valid
Percent

1394

Cases
Missing
N
Percent

100,0%

0

Πίνακας 113

97

,0%

Total
N
1394

Percent
100,0%

Point
Probability

,362

,239

Ομάδες * Παράγοντες * Τεστ Crosstabulation

Τεστ
pre

post

Ομάδες ομάδα ελέγχου

Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες
πειραματική ομάδα Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες
Total
Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες
Ομάδες ομάδα ελέγχου
Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες
πειραματική ομάδα Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες
Total
Count
% within Ομάδες
% within Παράγοντες

Παράγοντας 1
42
13,1%
45,7%
50
12,1%
54,3%
92
12,5%
100,0%
34
11,7%
45,9%
40
10,8%
54,1%
74
11,2%
100,0%

Παράγοντες
Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4
100
100
78
31,3%
31,3%
24,4%
43,7%
43,7%
42,4%
129
129
106
31,2%
31,2%
25,6%
56,3%
56,3%
57,6%
229
229
184
31,2%
31,2%
25,1%
100,0%
100,0%
100,0%
86
96
75
29,6%
33,0%
25,8%
45,3%
43,8%
42,4%
104
123
102
28,2%
33,3%
27,6%
54,7%
56,2%
57,6%
190
219
177
28,8%
33,2%
26,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Πίνακας 114

Στον πίνακα 114, φαίνεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των λανθασμένων
απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις του τεστ από τη κάθε ομάδα πριν και
μετά τη παρέμβαση. Τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου μείωσαν τον αριθμό των
λαθών τους στους παράγοντες ένα και δύο (για τη φορά της ανάγνωσης 11, 7 %
και για την έννοια του γράμματος και της λέξης 29, 6 %), αύξησαν ελάχιστα τα
λάθη τους στις έννοιες για τη σημασία της στίξης σε 33 % (παράγοντας τρία), και
στις έννοιες που αναφέρονται στην αλληλουχία των γραμμάτων, των λέξεων και
των σειρών (ποσοστό 25, 8 %). Ομοίως, η πειραματική ομάδα μείωσε τον αριθμό
των λαθών της και στους δύο πρώτους παράγοντες (για τη φορά της ανάγνωσης
10, 8 % και για την έννοια του γράμματος και της λέξης 28, 2 %), ενώ αύξησε τον
αριθμό των λαθών της στους δύο τελευταίους (για τη στίξη 33, 3 % και για την
αλληλουχία γραμμάτων, λέξεων και σειρών 27, 6 %). Συνεπώς, ελέγχουμε το
τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν αυτές οι γνώσεις στα παιδιά του δείγματος:
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Total
320
100,0%
43,6%
414
100,0%
56,4%
734
100,0%
100,0%
291
100,0%
44,1%
369
100,0%
55,9%
660
100,0%
100,0%

Ραβδόγραμμα 26

Σύμφωνα με το παραπάνω ραβδόγραμμα (ραβδόγραμμα 26), πριν τη βραχύχρονη
παρέμβαση, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν λιγότερες λανθασμένες
απαντήσεις σε όλους τους παράγοντες σε σύγκριση με την πειραματική ομάδα.
Αντίστοιχα, η πειραματική ομάδα παρουσίασε τα περισσότερα λάθη στους
παράγοντες που αναφέρονταν στις έννοιες του γράμματος και της λέξης και στις
έννοιες για τη στίξη (ποσοστά 31, 2 %).
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Ραβδόγραμμα 27

Σύμφωνα με το ραβδόγραμμα 27, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν λιγότερες
λανθασμένες απαντήσεις σε όλους τους παράγοντες από τα παιδιά της
πειραματικής ομάδας, ακόμη και μετά τη παρέμβαση. Τόσο, η πειραματική
ομάδα, όσο και η ομάδα ελέγχου έχουν εμφανή μείωση του αριθμού των
λανθασμένων απαντήσεων τους στο παράγοντα δύο (αναφέρεται στις έννοιες του
γράμματος και της λέξης).
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ΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ I

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, αρκετά παιδιά τόσο της
πειραματικής ομάδας (ποσοστό 10, 8 %), όσο και της ομάδας ελέγχου (ποσοστό
11, 7 %) δε μπορούσαν να αντιληφθούν, ακόμα και μετά την ειδική παρέμβαση,
τις έννοιες που σχετίζονται με τη φορά της ανάγνωσης. Συγκεκριμένα, τα
υποκείμενα που έτυχαν λάθους σε αυτό το παράγοντα για τη φορά της ανάγνωσης
(ποσοστό 22, 5 %) δείχνουν είτε ανάποδη φορά ανάγνωσης (από δεξιά προς τα
αριστερά), είτε και τις δύο κατευθύνσεις μαζί (από δεξία προς τα αριστερά και
από αριστερά προς τα δεξιά). Κάποια υποκείμενα δεν αντιλαμβάνονταν καθόλου
τη φορά της ανάγνωσης, ενώ υπήρχαν άλλα που στην ερώτηση “Προς τα πού να
πάω;” έδειχναν εικόνα.
Στην ερώτηση του τεστ για την κατα λέξη υπόδειξη, τα υποκείμενα, είτε
έδειχναν το ίδιο σημείο συνέχεια, είτε έδειχναν εικόνα. (Η κατά λέξη υπόδειξη
είναι ένα κομμάτι που δυσκολεύει όλα τα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης).
Επίσης, στην ερώτηση για το πρώτο και το τελευταίο μέρος οι
λανθασμένες απαντήσεις των υποκειμένων ποικίλλουν. Κάποια υποκείμενα
έδειχναν ανάποδα την αρχή και το τέλος (δηλαδή το εξώφυλλο και το
οπισθόφυλλο του βιβλίου). Κάποια υποκείμενα έδειχναν σε σημεία του κειμένου,
ενώ κάποια άλλα έδειχναν εικόνα (δεν είχαν επίγνωση ότι το κείμενο μεταφέρει
το μήνυμα).
Τέλος, λάθη σε αυτόν το παράγοντα εντοπίζονται και στην υπόδειξη των
σελίδων (αριστερή σελίδα πριν τη δεξιά), καθώς τα υποκείμενα υποδείκνυαν τη
δεξιά σελίδα πριν την αριστερή.
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ΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ II
Αρκετά υποκείμενα, τόσο της πειραματικής ομάδας (ποσοστό 28, 2), όσο
και της ομάδας ελέγχου (ποσοστό 29, 6), απαντούν με λανθασμένες απαντήσεις
σε αυτό το παράγοντα για τις έννοιες του γράμματος και της λέξης.
Στην ερώτηση για εκκίνηση από τη κάτω σειρά και έπειτα στην επάνω (ή
αναστροφή του βιβλίου), τα υποκείμενα είτε έδειχναν την εικόνα, είτε την επάνω
σειρά και έπειτα την κάτω, είτε έδειχναν σε ένα σταθερό σημείο επάνω στο
κείμενο. Μερικά από αυτά, δε μπόρεσαν ακόμη να εντοπίσουν το κάτω μέρος της
εικόνας, ενώ κάποια έδειχναν το κείμενο αντί την εικόνα.
Στην ερώτηση για τον εντοπισμό των γραμμάτων συχνό λάθος
εντοπίστηκε στο ότι έδειχναν τα ίδια γράμματα με αυτά που τους υποδείχθηκαν
(κεφαλαία). Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται
την έννοια “μικρό”. Πολλά υποκείμενα, όμως, μπορούσαν να εντοπίσουν μόνο το
ένα από τα δύο γράμματα σωστά. Υπήρχαν υποκείμενα που ενώ γνώριζαν το
γράμμα δεν έδειχναν σωστά λόγω της αντιστρεψιμότητας σε αυτή την ηλικία (π.χ.
ω αντί για ε). Επίσης, υπήρχαν υποκείμενα που ταυτίζαν τα γράμματα με σκηνές
από την εικόνα ή έδειχναν σημεία στίξης μέσα στο κείμενο.
Ενώ τα περισσότερα υποκείμενα απάντησαν σωστά στην υπόδειξη ενός
γράμματος- δύο γραμμάτων, στην ερώτηση για τη διαφοροποίηση μίας λέξηςδύο λέξεων, τα υποκείμενα θεώρησαν ότι αυτές οι έννοιες του γράμματος και της
λέξης είναι ταυτόσημες. Έτσι, έδειχναν ξανά γράμματα αντί για λέξεις.
Παράλληλα, υπήρχαν υποκείμενα που ταύτιζαν τη σημασία της λέξης με πολλά
γράμματα μαζί, αλλά παρόλα αυτά δε μπορούσαν ακόμη να εντοπίσουν σωστά τη
λέξη. Ομοίως, κάποια υποκείμενα ταύτιζαν την έννοια της λέξης με ολόκληρη τη
πρόταση, ενώ αρκετά υποκείμενα κινούσαν τις καρτέλες μηχανιστικά, χωρίς να
είχαν επίγνωση του τι τους ζητούνταν.
Στην ερώτηση για το πρώτο και τελευταίο γράμμα μιάς λέξης πολύ συχνά
τα υποκείμενα έδειχναν το πρώτο και τελευταίο γράμμα ολόκληρης της
πρότασης, σα να ταύτιζαν ολόκληρη τη πρόταση με μία λέξη. Αντίστοιχα, πολλά
υποκείμενα δεν εντόπιζαν το πρώτο και τελευταίο γράμμα της λέξης αλλά
υποδείκνυαν διάφορα γράμματα μέσα στο κείμενο, άσχετα μεταξύ τους.
Τέλος, στην ερώτηση για τον εντοπισμό του κεφαλαίου γράμματος τα
περισσότερα υποκείμενα έδειχναν μικρό γράμμα (είτε επειδή γνώριζαν ότι
κάποιο κεφαλαίο γράμμα ταυτίζεται με το μικρό του, είτε απαντούσαν τυχαία).
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Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ακόμα και υποκείμενα που είχαν επίγνωση του
κεφαλαίου γράμματος δυσκολεύονταν να εντοπίσουν ότι βρίσκεται στην αρχή της
πρότασης, γιατί όπως είναι φυσικό δε κατανοούν ότι η πρόταση ξεκινά πάντα με
κεφαλαίο γράμμα.

ΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ III

Στις ερωτήσεις για τα σημεία στίξης, η φαντασία των παιδιών τα οδηγούσε
στις πιο αστείες και παράλληλα περίεργες απαντήσεις. Διαπιστώνεται έτσι ο
λόγος που τα περισσότερα υποκείμενα και των δύο ομάδων (ποσοστό 66, 3 %)
έδωσαν λάθος απάντηση στις ερωτήσεις αυτές (ποσοστό 33,3 % για την
πειραματική ομάδα και 33 % για την ομάδα ελέγχου).
Σε γενικές γραμμές, κάποια υποκείμενα ταύτιζαν τη σημασία των σημείων
στίξης με αναφορές από την εικόνα, ενώ υπήρχαν υποκείμενα που θεωρούσαν ότι
αντιπροσωπεύουν άλλα γράμματα του κειμένου ή ότι αποδίδουν κάποια σημασία
στα γράμματα. Ωστόσο, τα σχόλια είναι εμφανή για τη σύγχυση που φέρουν τα
παιδιά για αυτά τα “σημαδάκια” πάνω στο χαρτί:

 Στην ερώτηση για τη σημασία του ερωτηματικού τα παιδιά σχολιάζουν:
“Όταν τελειώνει η λέξη” [sic], “Είναι λάθος” [sic], “Όταν τελειώνει το
γράμμα” [sic], “'Ο, τι μιλάμε” [sic], “Για να σταματάμε για λίγο την
ιστορία” [sic], “Ό, τι μιλάει” [sic], “Για την πέτρα” [sic], “Για να
ακολουθήσει εκεί που φωτίζει” [sic] κλπ.

 Στην ερώτηση για τη σημασία της τελείας τα παιδιά σχολιάζουν: “Απο
εκεί ξεκινάμε” [sic], “Ναι, είναι το τέλος” [sic], “Τελεία, ότι τελειώνει”
[sic], “Επειδή το έγραψαν παιδιά” [sic], “Ό, τι μιλάει το αγόρι” [sic], “Στο
τέλος” [sic], “Για να τελειώνει το γράμμα” [sic], “Το τέλος της τελείας”
[sic], “Για τελεία. Σταματάμε και ξεκινάει άλλο” [sic], “Για να σταματάμε
για λίγο την ιστορία” [sic], “Τελεία (χωρίς να ξέρει τι σημαίνει αυτό)”
[sic], “Στο τετράγωνο” [sic], “Εκεί που τελειώνει η λέξη” [sic], “Για να
πάει στο σπίτι” [sic] κλπ.

 Στην ερώτηση για τη σημασία του κόμματος τα παιδιά σχολιάζουν: “Εκεί
είναι το τέλος” [sic], “Ό, τι κι αυτό είναι το τέλος” [sic], “Ό, τι τελειώνει
και αυτή η λέξη” [sic], “Τηλέφωνο” [sic], “Όταν σταματάει μία λέξη”
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[sic], “Για να σταματάμε για λίγο την ιστορία” [sic], “Ό, τι ρωτάμε” [sic],
“Τερμα” [sic], “Στο εννέα” [sic], “Για να ρίξει φως στο φεγγάρι” [sic]
κλπ.

 Στην ερώτηση για τη σημασία των εισαγωγικών τα παιδιά σχολιάζουν:
“Είναι η αρχή” [sic], “Ό, τι αρχίζει η λέξη” [sic], “Ό, τι αρχίζει” [sic],
“Είναι το φεγγάρι” [sic], “Ό, τι μιλάμε. Όλα σημαίνουν ότι μιλάμε” [sic]
(εμπλέκοντας και τα υπόλοιπα σημεία στίξης), “Είναι για το τέλος” [sic],
“Για να σταματάμε για λίγο την ιστορία” [sic], “Σε αυτοκίνητα” [sic],
“Ανοίγει και κλέινει” [sic] (εντόπίζει ότι υπάρχουν δύο φορές τα
εισαγωγικά, μία φορά στην αρχή και μία στο τέλος), “Φωνή” [sic]
(πιθανότατα να έχει επηρρεαστεί από το πρόγραμμα), “Στην αρχή της
ιστορίας” [sic] κλπ.
Στην ερώτηση για τον εντοπισμό των λέξεων με ίδια γράμματα σε διαφορετική
διάταξη όταν, να, πολλά υποκείμενα έδειξαν μόνο τα αρχικά γράμματα των
λέξεων (ο και ν). Αρκετά υποκείμενα επίσης δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις
λέξεις εξαιτίας της αντιστρεψιμότητας. Συνεπώς, εντόπιζαν άλλες λέξεις μέσα στο
κείμενο (αν ή νάτο). Πολλά υποκείμενα επίσης, δεν έβρισκαν καμία από τις δύο
λέξεις ή εντόπιζαν μία τουλάχιστον λέξη σωστά. Ωστόσο, αρκετά από τα λάθη
που γίνονταν είναι ο εντοπισμός λέξεων με διαφορετική διάταξη (π.χ. θα), ή ο
εντοπισμός γραμμάτων μέσα στις λέξεις (π.χ. να από τη λέξη νάτο)

ΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IV
Στις ερωτήσεις για το παράγοντα αυτό (αλληλουχία γραμμάτων, λέξεων
και σειρών) πολλά παιδιά παρουσίαζαν λάθη στις απαντήσεις τους (ποσοστό 27, 6
% για τη πειραματική ομάδα και 25, 8 % για την ομάδα ελέγχου). Στις ερωτήσεις
για τις αλλαγές που παρουσιάζονταν στην αλληλουχία των σειρών και των
λέξεων, τα περισσότερα παιδιά έδειχναν τον αριθμό της σελίδας, ενώ ορισμένα
παιδιά αναφέρονταν στην εικόνα και στα σημεία στίξης. Στις ερωτήσεις για τις
αλλαγές που παρουσιάζονταν στην αλληλουχία των γραμμάτων, τα περισσότερα
παιδιά έδειχναν, επίσης, τον αριθμό της σελίδας,
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4. Τελικά συμπεράσματα της έρευνας
Στην έρευνα αυτή επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι
Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν την κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο από τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας και να συγκρίνουμε τις δυνατότητες που παρέχει το
ψηφιακό με το έντυπο κείμενο. Από τα ευρήματα της έρευνάς μας, ωστόσο, δε
παρατηρήθηκε σημαντική απόκλιση στις βαθμολογίες των υποκειμένων της
πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα με άλλες έρευνες (Gong & Levy,
2009), η ειδική παρέμβαση ήταν αποτελεσματική, αφού τα υποκείμενα και στις δύο
ομάδες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και έφεραν υψηλότερο μέσο όρο στη
βαθμολογία του τεστ για τις γνώσεις για το γραπτό λόγο. Αλλά δεν παρείχε επιπλέον
πληροφορίες για τη χρήση του ψηφιακού κειμένου και την επίδραση των Νέων
Τεχνολογιών στην καλλιέργεια γνώσεων για το γραπτό λόγο.
Το γεγονός ότι τόσο η ομάδα ελέγχου, όσο και η πειραματική ομάδα
παρουσίασε βελτίωση στις έννοιες γύρω από το γραπτό λόγο σημαίνει ότι τόσο τα
ψηφιακά, όσο και τα έντυπα κείμενα έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να
συμβάλλουν σε αυτό. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών κειμένων δεν
παρουσιάζονται στον έντυπο λόγο (κινούμενες εικόνες, δυναμική παρουσίαση του
γραπτού λόγου, ομιλία και ήχος) αλλά οι διδακτικές παρεμβάσεις και στις δύο
ομάδες μπορούν να παραλληλιστούν:

 Ο γραπτός λόγος στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
παρουσιάζεται στα παιδιά με φορά από αριστερά προς τα δεξιά, ώστε τα
παιδιά να αντιληφθούν ότι γράφουμε και διαβάζουμε με συγκεκριμένη
πάντα κατεύθυνση. Κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα
παιδιά της ομάδας ελέγχου, καθώς ο εκπαιδευτικός-ερευνητής δείχνει με
το χέρι του κατα τη διάρκεια της ανάγνωσης.

 Η δυναμική αυτή παρουσίαση του γραπτού λόγου συχνά ακολουθείται
από αλλαγές στο μέγεθος και στο χρώμα της γραμματοσειράς ανάλογα
με τη λέξη, την πρόταση ή τα σημεία στίξης. Αντίστοιχα σημεία στην
έντυπη μορφή του κειμένου μπορούν να εντοπιστούν, καθώς ο
εκπαιδευτικός-ερευνητής δείχνει τα στοιχεία του γραπτού λόγου
(γράμμα, λέξη, πρόταση, σημεία στίξης) κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσης.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες τόσο στη
πειραματική ομάδα, όσο και στην ομάδα ελέγχου είχαν κοινή στοχοθεσία, ώστε να
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διαπιστωθεί εάν οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα
στην ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο
από τα έντυπα κείμενα και βιβλία. Κάτι τέτοιο, όμως, δε διαπιστώθηκε. Αντίστοιχα
με τα δικά μας αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί και σε άλλες έρευνες (De Jong &
Bus, 2002 και Shamir, Korat & Fellah, 2010). Σε αυτές, η συμμετοχή των παιδιών
σε δραστηριότητες με τη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βοηθούσε στην
εκμάθηση των εννοιών γύρω από το γραπτό λόγο, αλλά δε βρέθηκε σημαντική
διαφορά στην αποτελεσματικότητα του ψηφιακού και του έντυπου κειμένου.
Αναλυτικότερα, στην έρευνα αυτή ο παράγοντας ηλικία όπως και ο
παράγοντας εθνικότητα, φαίνεται να επηρεάζουν τον αρχικό βαθμό των
υποκειμένων στο τεστ, όχι όμως και ο παράγοντας φύλο. Πιο συγκεκριμένα, στην
ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε εμφανής βελτίωση στη βαθμολογία των προνηπίων
σε σύγκριση με αυτή των νηπίων, κάτι που δεν είναι αναμενόμενο, εξαιτίας του
μαθησιακού

υπόβαθρου

των

νηπίων

(ένα

παραπάνω

έτος

προσχολικής

εκπαίδευσης) σε σύγκριση με τα προνήπια. Αλλά, η κατάταξη τους στο γενικότερο
σύνολο του πληθυσμού για την κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο
παραμένει η ίδια, που σημαίνει ότι το γνωστικό τους επίπεδο στο ευρύτερο φάσμα
του πληθυσμού παραμένει αναλλοίωτο.
Στην πειραματική ομάδα τόσο τα νήπια, όσο και τα προνήπια έφεραν
αντίστοιχες βαθμολογίες, κάτι που σημαίνει την απήχηση του ψηφιακού μέσου σε
παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας. Ωστόσο, η κατάταξη των προνηπίων στο γενικότερο
σύνολο του πληθυσμού για την κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο σε
σχέση με τα νήπια δείχνει να έχει βελτιωθεί που σημαίνει ότι το γνωστικό τους
επίπεδο στο ευρύτερο φάσμα του πληθυσμού παρουσιάζει αύξηση.
Η εθνικότητα, ομοίως, επηρεάζει τη βαθμολογία του τεστ αλλά αποτελεί και
βασικό παράγοντα και για τη κατάταξη των υποκειμένων του δείγματος σε σχέση
με το επίπεδο του πληθυσμού για την κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο.
Στην πειραματική ομάδα τα παιδιά με ελληνική καταγωγή βελτίωσαν τις επιδόσεις
τους περισσότερο από τα παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες, κάτι που μπορεί
να συμβεί, καθώς τα παιδιά με ελληνική καταγωγή μπορούν να αντιληφθούν πιο
εύκολα την ελληνική γλώσσα και τις διαστάσεις που προσλαμβάνει μέσω του
ψηφιακού κειμένου. Στην ομάδα ελέγχου, ωστόσο, τόσο παιδιά με ελληνική
καταγωγή, όσο και αλλοδαπά παιδιά είχαν καλή επίδοση στις ερωτήσεις του
κριτηρίου. Σύμφωνα με την έρευνα των De Jong & Bus (2002), αυτό συμβαίνει
επειδή τα παιδιά με χαμηλό επίπεδο εστιάζουν περισσότερο στα γραφικά, ενώ τα
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παιδιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένα με το γραπτό λόγο, εστίαζουν στο
κείμενο (De Jong & Bus, 2002).
Τέλος, αναφορικά με το παράγοντα φύλο, στην ομάδα ελέγχου παρουσιάστηκε
σταθερή βελτίωση σε όλα τα κορίτσια του δείγματος σε σύγκριση με τα αγόρια.
Όπως είναι ευρέως γνωστό, τα κορίτσια μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα σε
πτυχές του γνωστικού τομέα, ενώ τα αγόρια λαμβάνουν καλύτερα αποτελέσματα σε
λογικομαθηματικές έννοιες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει επαληθευτεί στην
πειραματική ομάδα, καθώς αγόρια και κορίτσια έφεραν καλές επιδόσεις στις
ερωτήσεις του κριτηρίου, κάτι που ενδεχομένως να σημαίνει την απήχηση του
ψηφιακού μέσου τόσο σε αγόρια, όσο και σε κορίτσια.
Σε γενικές γραμμές, η ειδική παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου, χωρίς τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών, φαίνεται να μην ήταν αποτελεσματική στη γενικότερη
κατάταξη που λαμβάνουν τα υποκείμενα της ομάδας (χαμηλό, μέτριο ή καλό
επίπεδο) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους για τις έννοιες για το
γραπτό λόγο. Αντίθετα, η ειδική παρέμβαση στην πειραματική ομάδα με τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών, καθίσταται αποτελεσματική από τη στιγμή που οι γνώσεις
των υποκειμένων αυτής της ομάδας για τον γραπτό λόγο τείνουν να είναι σε αρκετά
ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Συνεπώς, οι Νέες
Τεχνολογίες δε συνέβαλλαν στη διαφοροποίηση της αρχικής βαθμολογίας των
υποκειμένων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ωστόσο,
συνέβαλλαν στη βελτίωση του επιπέδου των υποκειμένων της πειραματικής
ομάδας, που σημαίνει ότι μπορούν να επιδράσουν στην ανάπτυξη των γνώσεων
παιδιών προσχολικής ηλικίας για τον γραπτό λόγο.
Βέβαια, παρατηρήθηκε επίσης, ότι πριν τη βραχύχρονη παρέμβαση, τα παιδιά
της ομάδας ελέγχου είχαν λιγότερες λανθασμένες απαντήσεις σε όλους τους
παράγοντες σε σύγκριση με την πειραματική ομάδα. Τα περισσότερα λάθη της
πειραματικής ομάδας παρουσιάζονται στους παράγοντες για τις έννοιες του
γράμματος, της λέξης και της στίξης. Ομοίως, μετά την παρέμβαση, τα παιδιά της
ομάδας ελέγχου σημείωσαν λιγότερες λανθασμένες απαντήσεις από τα παιδιά της
πειραματικής ομάδας. Εμφανή μείωση στον αριθμό των λανθασμένων απαντήσεων
παρουσιάζεται και στις δύο ομάδες στον παράγοντα για τις έννοιες του γράμματος
και της λέξης. Επομένως, οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν
περισσότερο στην κατάκτηση των εννοιών του γράμματος και της λέξης από τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ενώ, φαίνεται να μην έχει επηρεάσει τη γνώση των
παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη φορά της ανάγνωσης, για την έννοια της
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αλληλουχίας των γραμμάτων, των λέξεων και των σειρών και για τη σημασία της
στίξης. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός δείγματος δε μας επιτρέπει να κάνουμε
γενικεύσεις στον υπόλοιπο πληθυσμό.

5. Συζήτηση
Οι πολυμεσικές εφαρμογές συνδυάζουν την οπτική αναπαράσταση με
κινούμενες εικόνες και ακουστικο-γλωσσικά χαρακτηριστικά κι έτσι επιτρέπουν
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στους αναγνώστες και το κείμενο (Reinking,
1997). Ακόμη, με τη χρήση τους, επιτρέπουν τη διοχέτευση πληροφοριών για τη
φύση του γραπτού λόγου στον αναγνώστη (De Jong & Bus, 2003).
Συνεπώς, οι Νέες Τεχνολογίες επηρεάζονται από το γραμματισμό και η σχέση
αυτή αποδεικνύεται αμφίρροπη. Επομένως, και ο γραμματισμός επηρεάζεται από
τις Νέες Τεχνολογίες.
Ο υπολογιστής μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ένα κείμενο
διαβάζεται, καθώς τα γράμματα αποτελούν “εικόνες” που συνοδεύονται από μία
δυναμική εναλλαγή και παρουσίαση στα μάτια του παιδιού. Αυτό επιφέρει αλλαγές
στο αναπαραστασιακό σύστημα και επαναπροσδιορισμό της έννοιας του
γραμματισμού. Ουσιαστικά, λοιπόν, η οθόνη μπορεί να αποτελέσει έναν “ζωντανό
οργανισμό” που προωθεί μια νέα διάσταση στον τρόπο παρουσίασης του γραπτού
λόγου. Όμως, είναι αυτό αρκετό για να θεωρήσουμε ότι οι Νέες Τεχνολογίες
αποτελούν το θεμέλιο λίθο στην κατάκτηση των εννοιών για το γραπτό λόγο από τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας;
Στην έρευνα αυτή, επιχειρήσαμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση,
δημιουργώντας

προγράμματα

που

να

συμβάλλουν

στην

αλλαγή

του

αναπαραστασιακού συστήματος του χρήστη με τον τρόπο που αναφέρθηκε
παραπάνω.
Η παρέμβαση ήταν κοινή και στις δύο ομάδες του πειράματος, αλλά η
ουσιαστική διαφορά παρέμεινε στο μέσο και στην ιδιωτικοποιημένη επικοινωνία
που ανέπτυσσε ο αναγνώστης με αυτό. Και κατ' επέκταση στην πρόσληψη των
μηνυμάτων από το ψηφιακό ή το έντυπο κείμενο.
Τα στάδια που ακολούθησαν τα παιδιά για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση
της έρευνας ήταν τρία. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά επεξεργάστηκαν τα στοιχεία
της υπόθεσης, ενεπλάκησαν τα ίδια σε δραστηριότητες σχετικές με το παραμύθι και
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το γραπτό λόγο και κατευθύνονταν, ώστε να είναι ενεργητικοί “πρωταγωνιστές”
των γεγονότων που διαδραματίζονταν. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της
δημιουργίας, τα παιδιά κλήθηκαν να φτιάξουν ένα δικό τους παραμύθι και να
χαρούν με το αποτέλεσμα. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα παιδιά
επιβραβεύτηκαν για τη συνεχή προσπάθειά τους και για τη συμμετοχή τους στην
αναζήτηση μέσα από την πλοκή της ιστορίας. Επομένως, η έρευνα έλαβε μια
δημιουργική διάσταση και για τις δύο ομάδες, παροτρύνοντας τα παιδιά να
συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ανάγνωσης.
Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν έδειξαν εάν και κατα πόσο οι Νέες
Τεχνολογίες είναι από μόνες τους ικανές να συμβάλλουν στην κατάκτηση των
εννοιών για το γραπτό λόγο από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σαφώς, θα πρέπει
να γίνουν περαιτέρω έρευνες, τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές για τον τρόπο με
τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα
αποτελεσματικό μέσο για την ανάδυση του γραμματισμού και συγκεκριμένα των
εννοιών γύρω από το γραπτό λόγο.
Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι:
α) Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω πειραματικές μελέτες που να διερευνούν τον
τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνώσεων
παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο, λαμβάνοντας υπόψην και μία
ομάδα ελέγχου, στην οποία δε θα χρησιμοποιηθεί καμία ειδική παρέμβαση,
β) Θα πρέπει να διεξαχθούν έρευνες που να μελετούν την επίδραση των Νέων
Τεχνολογιών στην κατάκτηση των εννοιών του γράμματος και της λέξης, τομέας
που δεν έχει διερευνηθεί ακόμη,
γ) Θα πρέπει να διεξαχθούν έρευνες δράσης μεγάλης διάρκειας με καταρτισμένους
εκπαιδευτικούς στο θέμα των Νέων Τεχνολογιών και να ελεγχθούν στοιχεία σχετικά
με τη φύση και τον τρόπο κατάκτησης του γραπτού λόγου,
δ) Θα μπορούσαν, επίσης, να διεξαχθούν διαχρονικές μελέτες που θα εξετάζουν την
ανάπτυξη των εννοιών για το γραπτό λόγο από το Νηπιαγωγείο έως τις πρώτες
τάξεις του δημοτικού σχολείου, και
ε) Τέλος, θα μπορούσαν να ερευνηθούν ποιοτικά τα χαρακτηριστικά των Νέων
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Τεχνολογιών και η επίδρασή τους στο γραπτό λόγο, είτε με τη βοήθεια της
παρατήρησης, είτε με τη βοήθεια κάποιου άλλου μέσου συλλογής δεδομένων.
Με αυτό τον τρόπο, θα ανακαλυφθούν πτυχές για την κατάκτηση του γραπτού
λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε πολλοί εκπαιδευτικοί να μπορέσουν
να αντιληφθούν τη φύση του γραπτού λόγου και τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορέσει να μετουσιωθεί σε διδακτική εμπειρία πολύτιμη για τους μικρούς
μαθητές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (ομάδα ελέγχου) για τον γραπτό λόγο
Δραστηριότητα Πρώτη: “Συλλαβισμός Ονομάτων”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τις συλλαβές
ως συστατικά των λέξεων.

Πορεία Διδασκαλίας:
Παιδαγωγός: Τι κάνετε παιδιά; Πώς είστε σήμερα; Θα ήθελα να γνωριστούμε γι' αυτό θα παίξουμε
μαζί ένα παιχνίδι. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Ο καθένας από εσάς θα μας λέει το όνομά του. Αλλά δε
θα μας το λέει απλά, θα μας το φωνάζει τραγουδιστά. Για παράδειγμα (δίνουμε παράδειγμα στα
παιδιά) εμένα με λένε Βαγγελιώ (φωνάζουμε συλλαβιστά το όνομά μας στα παιδιά χτυπώντας
κάποιο μέρος του σώματός μας και τα παροτρύνουμε και αυτά να κάνουν το ίδιο χτυπώντας κάποιο
άλλο μέρος του σώματός τους όταν θα μας λένε τα ονόματά τους. Αμέσως μετά την κίνηση
κάποιου παιδιού και αφού τη δουν και την καταλάβουν όλα τα παιδιά επαναλαμβάνουν και αυτά
την κίνηση φωνάζοντας συλλαβιστά το όνομα του συγκεκριμένου παιδιού που την έκανε). Το
παιχνίδι συνεχίζεται με τη σειρά που έχουν τα παιδιά στον κύκλο.
Π.χ. Παιδί: /Al/ /ki/ /no/ /os/ χτυπάει μύτη, μάγουλα, αυτιά, κεφάλι.
Αμέσως μετά όλοι μαζί φωνάζουμε το όνομα του παιδιού και παράλληλα χτυπάμε
ρυθμικά μύτη, μάγουλα, αυτιά, κεφάλι.
Παιδί: /I/ /no/ πηδάει δύο φορές. Αμέσως μετά φωνάζουμε όλοι μαζί και πηδάμε δύο φορές.
Παιδαγωγός: Ας καθίσουμε πάλι πίσω στην παρεούλα. Για πείτε μου βρε παιδιά πώς σας λένε. Δε
θυμάμαι καλά και πολλές φορές μπερδεύομαι και σας ξεχνάω. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό;
Μπορείτε να μου πείτε; (αφήνουμε τα παιδιά να μας πουν τις δικές τους προτάσεις. Εάν μας πουν
να καταγράψουμε τα ονόματά τους σε ένα χαρτί, συμφωνούμε μαζί τους και τα παροτρύνουμε να
έρθουν με τη σειρά που παίξαμε το παιχνίδι και να γράψουν τα ονόματά τους). Έχω φέρει μαζί μου
μαρκαδόρους και χαρτόνι. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά; Πώς γίνεται να μην ξεχάσω τα
ονόματά σας; (Τα παιδιά σίγουρα θα μας πουν να τα γράψουμε).
Σηκώνεται, λοιπόν, ένα ένα παιδί με τη σειρά που παίξαμε το παιχνίδι κι έρχεται να γράψει
(όπως μπορεί) το όνομά του. Αφού τελειώσουν όλα τα παιδιά τα παροτρύνουμε:


Θυμάστε με ποιό τρόπο φωνάξατε στην αρχή τα ονόματά σας; Πόσες φορές χτυπήσατε
παλαμάκια ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός σας για να το πείτε; Ας ξεκινήσουμε πάλι από
την αρχή. Πόσες φορές χτύπησες για να μας πεις δυνατά και καθαρά το όνομά σου; (Το παιδί
μπορεί να το επαναλάβει είτε μόνο του είτε με τη δική μας βοήθεια). Μπράβο! Άρα πόσα
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χαρτάκια θα κολλήσουμε δίπλα από το όνομά σου; Ωραία...κολλησέ τα!
Πιθανότατα, κάποια παιδιά να παραπονιούνται γιατί κάποιο άλλο παιδί κόλλησε
περισσότερα χαρτάκια δίπλα από το όνομά του.


Μα γιατί; Γιατί συμβαίνει αυτό; Για να σκεφτούμε για ποιο λόγο; (Τα παιδιά προσπαθούν να
ανακαλύψουν μόνα τους γιατί τα ονόματά τους δεν είναι ίδια, σε τι διαφέρουν κ.ο.κ.).

Δραστηριότητα εμπέδωσης: Λίγο πριν το τέλος της ημερήσιας διδασκαλίας παροτρύνουμε τα
παιδιά να έρθουν και να παίξουν πιάνο! Μα πώς; Με τα χαρτάκια που έχουν κολλήσει δίπλα από το
όνομά τους. Τα χαρτάκια παίρνουν τη μορφή των πλήκτρων του πιάνου και τα παιδιά καλούνται να
τα ακουμπήσουν και να φωνάξουν συλλαβιστά το όνομά τους. Σαν να παίζουν πιάνο.

Δραστηριότητα Δεύτερη: “Τι μου αρέσει;”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να κατανοήσουν την έννοια της εικόνας.
 Να αντιληφθούν τη φορά γραφής και ανάγνωσης.
 Να αντιληφθούν ότι ο προφορικός λόγος μπορεί να αναπαρασταθεί με γράμματα.
 Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης και ότι το κείμενο φέρει το μήνυμα και όχι η εικόνα.
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας.

Πορεία Διδασκαλίας:
Παιδαγωγός: Τι κάνετε σήμερα παιδιά; Πώς είστε; Ήρθα να παίξουμε και να γνωριστούμε
καλύτερα. Σήμερα θα ήθελα να μάθω τι σας αρέσει περισσότερο. Γι' αυτό, σας έφερα μερικές
εικόνες. Θα ήθελα λοιπόν, αφού τις κοιτάξετε να έρθετε και να κόψετε την εικόνα εκείνη που σας
αρέσει περισσότερο και να την κολλήσετε δίπλα από το όνομά σας.
Τα παιδιά, αφού εντοπίσουν την εικόνα που τους αρέσει, καλούνται να κόψουν μόνο την
εικόνα και όχι τη λέξη που βρίσκεται στην επάνω πλευρά. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το
παιδί δεν άκουσε σωστά τις οδηγίες μας.
Καθένα παιδί αφού βρει και κόψει ό,τι του άρεσε περισσότερο το κολλάει στον πίνακα που
δημιουργήσαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Ο πίνακας αυτός έχει τα ονόματα των παιδιών
γραμμένα από τα ίδια και τα χαρτάκια που κολλήσαμε, καθώς τα παιδιά συλλάβιζαν τα ονόματά
τους. Ωστόσο, τα ονόματα των παιδιών έχουν γραμμές για να εντοπίζει το κάθε παιδί με ευκολία σε
ποιά σειρά να κολλήσει την εικόνα του. Έτσι, κάθε παιδί θα πρέπει να εντοπίσει το όνομά του, και
να μας δείξει με το χέρι του σε ποιό σημείο θα κολλήσει την εικόνα που διάλεξε ακολουθώντας τη
γραμμή (βλ. παρακάτω πίνακα).
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Μόλις τελειώσουν όλα τα παιδιά τη διαδικασία κοπής των εικόνων και επικόλλησης στη
σειρά που αναγράφεται το όνομά τους, τα παροτρύνουμε να παίξουμε όλοι μαζί ένα παιχνίδι, που
ονομάζεται “Μάντεψε ποιός ή τι;”. Έτσι, σύμφωνα με τον πίνακα που έχουμε φτιάξει καλούμε τα
παιδιά να βρούν τη λέξη. Ρωτάμε π.χ. τα παιδιά:
−

Το όνομα του παιδιού έχει δύο φωνούλες που ακούγονται όταν χτυπήσουμε δυνατά παλαμάκια.
Πώς θα τον βρείτε; Είναι η Μαρία; (Τα παιδιά σκέφτονται και βλέπουν σε ποιό όνομα έχουν
κολλήσει δύο χαρτάκια).

−

Ποιό αντικείμενο αρέσει στο παιδί που το όνομά του έχει τέσσερις φωνούλες που ακούγονται
όταν χτυπήσουμε με το χέρι μας παλαμάκια;

−

Η λέξη “μπάλα” ξεκινάει με το ίδιο γράμμα όπως το όνομα ενός παιδιού. Ποιο είναι; κ.ο.κ.
Λίγο πριν το τέλος της διδασκαλίας προτρέπουμε τα παιδιά να σηκωθούν και να μας πουν

τι τους αρέσει τελικά. Διαβάζουμε με αυτά και δίπλα σε κάθε εικόνα σημειώνουμε τη λέξη που
προηγουμένως είχαμε κόψει και που μας αναφέρουν τα ίδια. Στο τέλος κάθε λέξης που γράφουμε
βάζουμε τελεία, αναφέροντας ότι εδώ σταματάμε.

Δραστηριότητα Τρίτη: “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης (α' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας.
 Να κατανοήσουν την έννοια του γράμματος.
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 Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.
 Να αναγνωρίζουν σταδιακά τα βασικά στοιχεία ενός βιβλίου, όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας και
ο εικονογράφος.
 Να αντιληφθούν τη σημασία της στίξης μέσα στο κείμενο.

Πορεία Διδασκαλίας:
Παιδαγωγός: Γειά σας παιδιά; Τι κάνετε σήμερα; Τι παιχνίδι νομίζετε ότι θα παίξουμε μαζί; (και
δείχνουμε στα παιδιά το παραμύθι). Τι είναι αυτό; (ένα παραμύθι). Και τι μπορούμε να κάνουμε με
αυτό; (να το διαβάσουμε). Ωραία. Μήπως κάποιο παιδί από εσάς μπορεί να μου πει τι νομίζει ότι
θα λέει αυτό το παραμύθι; (Τα παιδιά βλέπουν το εξώφυλλο του παραμυθιού του Ζαν- Μπαπτιστ
Μπαρονιαν και προσπαθούν να μαντέψουν το περιεχόμενο του παραμυθιού). Για ποιον νομίζετε
ότι θα γράφει αυτό το παραμύθι; Τι δείχνει η εικόνα; Μα ποιος κάνει μπάνιο μέσα σε αυτή τη
μπανιέρα; Γιατί κρατάει στο χέρι του ένα βιβλίο; Θα σας πω παιδιά ότι στον τίτλο του βιβλίου
γράφει το όνομα Ατσίδας. Λέτε αυτό το ζωάκι στην εικόνα να είναι ο Ατσίδας; Για να διαβάσουμε
όλο τον τίτλο για να καταλάβουμε τι έχει γράψει ο συγγραφέας σε αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος του
παραμυθιού είναι “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης”. Για τι νομίζετε ότι μιλάει ο συγγραφέας κ.
Μπαρονιαν σε αυτό το παραμύθι που έγραψε; Ποιος έκλεψε και τι να έκλεψε; Αχ παιδιά! Τα αυτιά
του Ατσίδα δε νομίζετε ότι είναι λίγο μεγάλα; Μήπως είναι και λίγο άσχημος; Αν ήμασταν στη
θέση του εικονογράφου θα ζωγραφίζαμε έτσι τον Ατσίδα; Πώς θα τον ζωγραφίζατε;
Παιδαγωγός: Ας διαβάσουμε, λοιπόν, το παραμύθι. Εδώ λέει (και δείχνουμε στα παιδιά) “Ο
Ατσίδας είναι πάντα μ' ένα βιβλίο στο χέρι (σταματάμε για λίγη ώρα). Όπου σταθεί κι όπου βρεθεί
διαβάζει (ομοίως σταματάμε)”. Και τώρα παιδιά θα ήθελα να κοιτάξετε καλά και να μου βρείτε
δύο λέξεις που να ξεκινούν με το ίδιο γράμμα. Βλέπετε; Ποιος θα ήθελε να έρθει; Ποιες λέξεις μας
έδειξε ο (λέμε το όνομα παιδιού); Ξεκινούν από το ίδιο γράμμα; (Η διαδικασία ολοκληρώνεται
ώσπου τα παιδιά να μας δείξουν σωστά τις λέξεις “βιβλίο” και “βρεθεί” και τις λέξεις “είναι” και
“ένα”. Ωστόσο, πιθανότατα τα παιδιά να μας δείχνουν σκόρπια γράμματα, οπότε θα ακολουθεί η
επιβράβευση: “Ναι, πολύ σωστά μας έδειξες το γράμμα /ε/. Εάν τα παιδιά καταφέρουν να δείξουν
τα αρχικά γράμματα των λέξεων τότε ξανά ακολουθεί επιβράβευση για την προσπάθειά τους:
“Μπράβο μας έδειξες σωστά το γράμμα /ε/ από τις λέξεις “ένα” και “είναι””.
Στις επόμενες σελίδες του βιβλίου διαβάζουμε με κατάλληλο τρόπο τόσο το κείμενο, όσο και τα
σημεία στίξης του βιβλίου. Παράλληλα, δείχνουμε τη σειρά στην οποία διαβάζουμε. Έτσι:
Παιδαγωγός:“Η πρώτη του δουλειά μόλις ξυπνήσει είναι να πλύνει τα δόντια του” (σταματάμε),
“να ντυθεί στα γρήγορα και να τρέξει μ' ένα μπουκέτο λουλούδια στην αγαπημένη του φίλη”
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(σταματάμε), “την κυρία Αίγα” (σταματάμε), “την υπεύθυνη της δημόσιας βιβλιοθήκης”
(σταματάμε για πολύ ώρα). Στις επόμενες σελίδες, συνεχίζουμε την ανάγνωση του παραμυθιού με
τη διαφορά ότι:
 Στη σελίδα 8 δίνουμε έμφαση στον τόνο της φωνής μας καθώς ρωτάμε “Μα τι συμβαίνει;”
για να δείξουμε ακριβώς ό,τι ρωτάμε.
 Στη σελίδα 9 αλλάζουμε τη χροιά της φωνής μας για να δείξουμε ότι στο συγκεκριμένο
σημείο του κειμένου μιλάει η κυρία Αίγα, όπως και στις σελίδες 11 και 12 αντίστοιχα, στις
οποίες μιλάνε ο Ατσίδας και η καμηλοπάρδαλη.
 Σε όλες τις σελίδες του παραμυθιού δείχνουμε με το χέρι μας καθώς διαβάζουμε και άλλοτε
σταματάμε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ανάλογα με το σημείο στίξης (τελεία ή κόμμα).
Παιδαγωγός: Στη σελίδα 9 διαβάζουμε επάνω- επάνω στο κείμενο: “Ακούγοντας τη λέξη “ψηλά”
τα βλέμματα όλων έπεσαν στην Καμηλοπάρδαλη, που έχασε προς στιγμή τη μιλιά της”. Παιδιά,
μήπως μπορείτε να βρείτε και να μου δείξετε και άλλες λέξεις, όπως εδώ η λέξη ψηλά;
(Προτρέπουμε τα παιδιά να έρθουν και να μας δείξουν λέξεις). Τι είναι αυτό που μας έδειξε η
Μαρία; (Οτιδήποτε και να μας δείξει το παιδί εμείς το επιβραβεύουμε: “Α, η Μαρία μας έδειξε το
γράμμα /κ/ ή ο Γιώργος μας έδειξε το γράμμα /κ/ από τη λέξη καμηλοπάρδαλη ή ο Γιάννης έδειξε
πολύ σωστά τη λέξη “γράμμα””). Τελειώνοντας το πρώτο μέρος του παραμυθιού διαβάζουμε:
“Αμέσως μετά έβγαλε το σημειωματάριό του κι έκανε όπως ακριβώς είχε διαβάσει στα αστυνομικά
βιβλία. Έφτιαξε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα και δίπλα έγραψε τα στοιχεία της υπόθεσης”. Για να
βοηθήσουμε κι εμείς τον Ατσίδα ας γράψουμε κι εμείς σε αυτό εδώ το χαρτί τα στοιχεία της
υπόθεσης. Τι γνωρίζουμε βρε παιδιά; Από που έκλεψαν το βιβλίο; Πώς ήταν το βιβλίο για να το
βρούμε; Ωραία. Θα τα γράψω εδώ αυτά που μου λέτε. Ποιος πιστεύετε ότι έκλεψε το βιβλίο;
Είδατε πολλά ζωάκια στο παραμύθι, ποιος από αυτούς μπορεί να έκλεψε το βιβλίο; (Τα παιδιά μας
αναφέρουν τα στοιχεία της υπόθεσης και αμέσως μετά τα καταγράφουμε). Ολοκληρώνοντας τη
δραστηριότητα, συμφωνούμε με τα παιδιά ότι θα πρέπει να ψάξουμε πολύ για να βοηθήσουμε τον
Ατσίδα να βρει τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη.

Δραστηριότητα Τέταρτη: “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης (β' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να αναγνωρίζουν σταδιακά τα βασικά στοιχεία ενός βιβλίου, όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο
εικονογράφος, ο εκδοτικός οίκος.
 Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας, καθώς
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- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν με το ίδιο φώνημα.
 Να κατανοήσουν την έννοια του γράμματος.
 Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.

Πορεία Διδασκαλίας:
Παιδαγωγός: Σήμερα, έχω φέρει πολλά παραμύθια μαζί μου. Θυμάστε ποιο παραμύθι είχαμε
ξεκινήσει να διαβάζουμε; Εγώ δε θυμάμαι. Πώς θα το βρούμε τώρα; (Φέρνουμε στο νηπιαγωγείο
παραμύθια της ίδιας σειράς όπως ο Ατσίδας και ο κλέφτης, ο Ατσίδας και ο λαθρεπιβάτης και
παραμύθια που ανήκουν σε διαφορετικό συγγραφέα. Προτρέπουμε τα παιδιά να μας πουν τον τίτλο
και πιθανότατα να ελέγξουμε το συγγραφέα, τον εικονογράφο, τον εκδοτικό οίκο κλπ.). Ωραία. Θα
συνεχίσουμε να διαβάζουμε τον Ατσίδα και τον κλέφτη. Μήπως κάποιο παιδί μπορεί να μας
θυμήσει που είχαμε σταματήσει; Σε ποια σελίδα σταματήσαμε την ανάγνωση; Που θα πάμε μετά;
Έλα (λέμε το όνομα ενός παιδιού) να μας βοηθήσεις. Α, και τώρα θα διαβάσουμε το σχεδιάγραμμα
που έφτιαξε ο Ατσίδας. (Καλούμε ένα παιδί να έρθει να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τη σελίδα του
βιβλίου του Ατσίδα). Για να δούμε τι έχει γράψει εδώ. (Διαβάζουμε τα στοιχεία του
σχεδιαγράμματος του Ατσίδα). Στο τέλος παροτρύνουμε τα παιδιά:
−

Μήπως η Κατερίνα βλέπει το γράμμα Κ που έχει το όνομά της να είναι εδώ γραμμένο;

−

Ποιο άλλο παιδί βλέπει το αρχικό γράμμα του ονόματός του;

−

Μήπως υπάρχει κάποιο παιδί που θέλει να μου δείξει ένα αγαπημένο του γράμμα που του
αρέσει να το γράφει;

−

Ποιος μπορεί να μου δείξει μία λέξη; Θυμάστε που είχαμε βρει πολλές λέξεις όπως τη λέξη
“ψηλά” (κάνουμε αναφορά σε προηγούμενη διδασκαλία).

−

Α, εδώ γράφει “αστυνομικά”. Με ποια φωνούλα ξεκινάει η λέξη “αστυνομικά”; Ποιανού
παιδιού το όνομα ξεκινάει με τη φωνούλα αυτή, το /α/;

Κατόπιν συνεχίζεται η ανάγνωση στην επόμενη σελίδα:
Παιδαγωγός: Για κοιτάξτε εδώ. Τι να είναι αυτό άραγε; Λέτε να γράφει εδώ μέσα ποιος είναι ο
κλέφτης του βιβλίου. Να το διαβάσουμε. Το γράμμα, αναφέρει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:
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Τα παιδιά καλούνται να δουλέψουν σε ομάδες των δύο ατόμων. Δίνουμε σε κάθε ομάδα από μία
σακούλα με κομμάτια από παζλ που καλούνται να ενώσουν εκείνη τη στιγμή. Ποιο ζωάκι
σχηματίστηκε; Για να δούμε στο σχεδιάγραμμα που φτιάξαμε. Γράφει κάπου εδώ μέσα τη λέξη π.χ.
Γάτα. Ωραία. (Εάν δεν γράφει το πρόχειρο σχεδιάγραμμα που δημιουργήσαμε σε προηγούμενη
δραστηριότητα τη συγκεκριμένη λέξη προτρέπουμε τα παιδιά της ομάδας “Έλα Αντώνη και Στέλιο,
να τη γράψεις όπως μπορείς. Απλά θα βάλεις τα γράμματα, με τη σειρά που τα έβαλες στην
εικόνα”. Και συνεχίζεται η διαδικασία με την καταγραφή των υπόπτων και την ταύτιση των λέξεων
από τα ίδια τα παιδιά).

Δραστηριότητα Πέμπτη: “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας, καθώς
− αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν με το ίδιο φώνημα.
− αναγνωρίζουν ποιά από τις τρεις λέξεις που τους παρουσιάζονται δεν ομοιοκαταληκτεί με
τις άλλες.
− βρίσκουν λέξεις που δεν ομοιοκαταληκτούν με τη λέξη στόχο.
− βρίσκουν λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο φώνημα από το οποίο αρχίζει και η λέξη στόχος.
 Να κατανοήσουν την έννοια της πρότασης.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της στίξης μέσα στο κείμενο.
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 Να κατανοήσουν την έννοια του γράμματος.
 Να αντιληφθούν την έννοια της λέξης.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.

Πορεία Διδασκαλίας:
Συνεχίζουμε την ανάγνωση του παραμυθιού “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης” στην επόμενη σελίδα από
την οποία σταματήσαμε:
Παιδαγωγός: Να σας ρωτήσω βρε παιδιά. Ποια γραμμούλα από αυτές εδώ που διαβάσαμε είναι πιο
μεγάλη; (Το κείμενο έχει επάνω την εικόνα ενός διαδρόμου και προτρέπουμε τα παιδιά να
προσπαθήσουν να εντοπίσουν ποια γραμμή είναι πιο μεγάλη, πιο μικρή κλπ.). Είναι όλες ίδιες;
Μοιάζουνε δηλαδή; Σε τι μοιάζουνε; Έχουν ίδια γράμματα και ίδιες λέξεις; Τι να κάνουμε για να
βρούμε εάν μοιάζουν ή εάν είναι διαφορετικές; (παροτρύνουμε τα παιδιά να βρουν μόνα τους τι
πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, δηλαδή να εντοπίσουν ό,τι δεν έχουν ίδιες λέξεις και να
τις μετρήσουν. Έτσι, στο τέλος θα ανακαλύψουν πόσο μεγάλος είναι ο διάδρομος και να δούμε
πόσα βήματα θα κάνει ο Ατσίδας για να φτάσει στον ένοχο.).
Στην επόμενη σελίδα του βιβλίου, τα παιδιά βλέπουν κι εκεί ένα γράμμα! Τι να γράφει άραγε; Το
διαβάζουμε προσεκτικά, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο. Το
γράμμα γράφει (αυτή τη φορά με μικρά γράμματα):

Ζητάμε από τα παιδιά να σχολιάσουν το κείμενο: “Μα τι λέει εδώ παιδιά;” “Για ποια γιαγιά;” “Τι
έκανε η γιαγιά αυτή;” “Και ποιος έκλεψε το βιβλίο τελικά;” (Μπροστά από τα παιδιά έχουμε
τοποθετήσει τα παραμύθια που είχαμε φέρει μαζί μας και είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά.
Ανάμεσα σε αυτά έχουμε τοποθετήσει το παραμύθι “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά”.
Τα παιδιά πιθανότατα στις ερωτήσεις μας να μας δείξουν το συγκεκριμένο παραμύθι). “Γιατί; Πώς
το καταλάβετε; Γράφει κάτι; Τι γράφει; (Τα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν τον τίτλο του
παραμυθιου). Άρα, αυτή είναι η γιαγιά που πρέπει να ρωτήσουμε. (Έπειτα, διαβάζουμε στα παιδιά
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το παραμύθι “Μια φορά, μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” και τα προτρέπουμε να προσέξουν
πολύ, μήπως τελικά η γιαγιά μας πει ποιος έκλεψε το βιβλίο).
Συγκεκριμένα, σε όλο το κείμενο κάνουμε σχόλια: “Ποια ζώα βλέπετε σε αυτή την εικόνα;
Για να βρούμε τη λέξη που αναφέρεται σε αυτό το ζώο”. Διαβάζουμε δείχνοντας επάνω στο
κείμενο και αλλοιώνοντας τη φωνή μας στα αντίστοιχα σημεία που δείχνουμε ή βοηθάμε τα παιδιά
να βρουν τη λέξη με διάφορους τρόπους, όπως να εντοπίσουμε την αρχική φωνούλα της λέξης. π.χ.
“Το πουλί αρχίζει από τη φωνή (αφήνουμε τα παιδιά να το πουν). Μήπως ξέρετε το όνομα κάποιου
παιδιού που να ξεκινάει με αυτό το γράμμα (το δείχνουμε στο κείμενο); Πολύ σωστά. Ξεκινάει,
όπως το όνομα του Πέτρου”. Επίσης, δείχνουμε στα παιδιά το κείμενο και τους λέμε: “Η λέξη
“γιαγιά” ομοιοκαταληκτεί με τη λέξη “παιδιά” γιατί μοιάζουν στο τέλος. Τελειώνουν με την ίδια
φωνούλα. Ακούστε (και επαναλαμβάνουμε). Με ποια άλλη λέξη νομίζετε ότι ομοιοκαταληκτεί η
λέξη “παιδιά”;” ή Δείχνουμε στα παιδιά τρεις λέξεις, τις οποίες προφέρουμε και τους λέμε “Ποιά
από αυτές δεν ακούγεται στο τέλος το ίδιο με τις άλλες δύο;” ““Γιαγιά”, “παιδιά” ή “αράχνη””;
Παροτρύνουμε επίσης, τα παιδιά να εντοπίσουν σε κάθε σελίδα τα ζευγάρια των λέξεων
που τελειώνουν στην ίδια φωνούλα (“γιαγιά- παχιά”, “παιδιά- βαθιά”, “πιάσει- ησυχάσει”, “πουλίχαζή”, “γάτα- πατάτα”, “σκυλί- μελιτζανί”, “αγελάδα- λιακάδα”, “άλογο- παράλογο”, “φουσκώνειμπαλόνι”.

Αξιολόγηση:
- Στην ανάγνωση του παραμυθιού “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης” τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν
ποια σειρά είναι πιο μεγάλη, πιο μικρή κλπ. ως μέρος της παρέμβασης. Ωστόσο, τα παιδιά αυτής
της ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της λέξης. Συνεχώς συγχέουν τις έννοιες “γράμμα” και
“λέξη”, καθώς τους είναι αδύνατο να εντοπίσουν τη διαφορά που υπάρχει, ότι δηλαδή μία λέξη
αποτελείται από γράμματα. Επίσης, στο κείμενο του παραμυθιού, δεν υπάρχουν ευδιάκριτα σημεία
που να διαχωρίζουν τη μία λέξη από την άλλη. Έτσι, ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με αυτή τη
δραστηριότητα δηλαδή να αντιληφθούν τα παιδιά την έννοια της λέξης και δεν επιμένουμε.
Συνεχίζουμε απλά την ανάγνωση του παραμυθιού εξηγώντας τους ότι θα συνεχίσουμε μέχρι να
δούμε πότε θα ανακαλύψουμε το επόμενο στοιχείο.
- Το βιβλίο “Μια φορά, μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” είναι ένα μεγάλο βιβλίο με στοιχεία
που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης. Το
παραμύθι χρησιμοποιεί αλληλένδετες προτάσεις (“Το πουλί το κατάπιε...”, “Τη γάτα την
κατάπιε...”, “Τον σκύλο τον κατάπιε...”). Έπειτα, η έννοια των σημείων στίξης και συγκεκριμένα
του ερωτηματικού μπορεί να αναδυθεί εύκολα από το παιδί. Το ερωτηματικό ως σημείο που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ερωτήσεων βρίσκεται παντού μέσα στο παραμύθι. Έτσι,
βρίσκουμε συχνά την ευκαιρία και προτρέπουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν το κείμενο και να
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ξεχωρίσουν τα σύμβολα που δεν είναι γράμματα. Τα ίδια προσπαθούν να μαντέψουν το ρόλο των
σημείων στίξεως στο κείμενο, άλλοτε δείχνοντας εικόνες και άλλοτε αναλύοντας τα στοιχεία της
πλοκής του κειμένου. Για να τα βοηθήσουμε, διαβάζουμε τις προτάσεις τονίζοντας το σημείο
στίξης και μετά τις ξαναδιαβάζουμε χωρίς αυτό, κρύβοντάς το με το δάχτυλό μας. Σε καμία, όμως,
περίπτωση δε διδάσκουμε άμεσα το ρόλο των σημείων στίξεως στο κείμενο.

Δραστηριότητα Έκτη: “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.
 Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας, καθώς
− αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν με το ίδιο φώνημα.
− αναγνωρίζουν ποιά από τις τρεις λέξεις που τους παρουσιάζονται δεν ομοιοκαταληκτεί με
τις άλλες.
− βρίσκουν λέξεις που δεν ομοιοκαταληκτούν με τη λέξη στόχο.
− βρίσκουν λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο φώνημα από το οποίο αρχίζει και η λέξη στόχος.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.

Πορεία Διδασκαλίας:
Διαβάζουμε ξανά στα παιδιά το παραμύθι “Μια φορά, μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” και αυτή
τη φορά τα προτρέπουμε να διαβάσουν και αυτά μαζί μας ώστε να θυμηθούν τις λέξεις εκείνες που
τελειώνουν στην ίδια φωνούλα. Ωστόσο, φθάνοντας στο τέλος βρίσκουμε φακέλους και ένα
σημειωματάριο. Παράλληλα, τους υπενθυμίζουμε τι έγραφε το γράμμα που μας έστειλε ο Ατσίδας
και τα παροτρύνουμε να βρουν τι μας χρειάζεται για να γράψουμε ένα γράμμα, πώς θα το κάνουμε
αυτό ή για ποιόν λόγο γράφουμε ένα γράμμα. Έτσι, τα νήπια προτείνουν να γράψουμε όλοι μαζί
ένα γράμμα στη γιαγιά που θα τη ρωτάμε ποιός έκλεψε το βιβλίο από τη δημόσια βιβλιοθήκη.
Γράφουμε μαζί με τα παιδιά το γράμμα στη γιαγιά, συνήθως με υπαγόρευση από τα ίδια.

Δραστηριότητα Έβδομη: “Το κυνήγι της σωστής λέξης”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.



Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης, καθώς

- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν με την ίδια συλλαβή.
- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη συλλαβή.
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- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις έχουν κοινή αρχική, τελική ή μεσαία συλλαβή.
- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο φώνημα.


Να κατανοήσουν τη σημασία του γράμματος.

Πορεία Διδασκαλίας:
Ερχόμαστε στην τάξη και ανακοινώνουμε στα παιδιά ότι έχουμε ένα γράμμα από τη γιαγιά. Πώς το
καταλαβαίνουμε; Που γράφει ότι μας το στέλνει η γιαγιά; Σε ποιον το στέλνει; Να το διαβάσουμε;
Τι να λέει άραγε; Μήπως μέσα σε αυτό γράφει ποιος είναι ο ένοχος που έκλεψε το βιβλίο από τη
βιβλιοθήκη; Διαβάζουμε στα παιδιά το γράμμα, το οποίο γράφει:

Μέσα στο δωμάτιο έχουμε κρύψει φακέλους με διάφορες λέξεις και προτρέπουμε τα παιδιά να
ψάξουν να βρουν τη λέξη που μας έγραψε στο γράμμα η γιαγιά.
Δίνουμε, ωστόσο, στο κάθε παιδί και από μία φωτοτυπία με τη σωστή λέξη και τα
παροτρύνουμε να βρουν μία λέξη που να μοιάζει με αυτή που τους δώσαμε. Στις λέξεις που
βρίσκονται διάσπαρτα στην αίθουσα, έχουμε λέξεις διαφορετικές και λέξεις ίδιες, έχουν υποστεί
αναγραμματισμό ή είναι αντεστραμμένες με φορά προς τα πάνω. Όταν βρεθεί η λέξη, τα υπόλοιπα
παιδιά συγκεντρώνονται ώστε να διαπιστώσουμε εάν είναι η σωστή επιλογή. Ρωτάμε τα παιδιά:
“Είναι αυτές οι δύο λέξεις ίδιες;” Κατόπιν τους επαναλαμβάνουμε: “Ας τις δούμε ξανά και να τις
συλλαβίσουμε”. “Ας δούμε το πρώτο τους γράμμα. Είναι το γράμμα (απαντάνε τα παιδιά) /p/. Οι
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δύο λέξεις έχουν ως αρχικό γράμμα, το γράμμα /p/. Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα γράμματα,
ώστε να διαπιστώσουμε ότι οι δύο λέξεις είναι ίδιες και όχι διαφορετικές. Τα παιδιά συμμετέχουν
όπως μπορούν στην αναγνώριση των γραμμάτων.
Κατόπιν, συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου στη σελίδα που ο Ατσίδας και οι φίλοι του
ανακαλύπτουν πατημασιές πουλιού. Σε ποιο σημείο γράφει πατημασιές; Θυμάστε τη λέξη την οποία
βρήκαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια; (Εάν δεν τη θυμούνται τα παιδιά, τους τη δείχνουμε ξανά
επάνω στις καρτέλες). Ωραία. Εδώ γράφει “Στη σκάλα ανακαλύπτουν πατημασιές πουλιού”. Ας το
γράψουμε κι εμείς σε αυτό το χαρτόνι για να μη το ξεχάσουμε. Ποιό παιδί θα έρθει να κόψει τη
λέξη “πατημασιές” που διαβάσαμε προηγουμένως και που τη βρήκαμε μετά από τόση προσπάθεια
(δείχνουμε στα παιδιά τη λέξη σε μια καρτέλα). Ποιό παιδί μπορεί να έρθει και να μας κόψει μία
άλλη λέξη; (Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι όλα τα παιδιά να κόψουν τις λέξεις). Αμέσως μετά,
παροτρύνουμε τα παιδιά να βάλουν τις λέξεις με τη σειρά για να φτιάξουμε έναν κωδικό που θα μας
βοηθήσει στον κλέφτη του βιβλίου και φυσικά να διαβάσουμε σωστά την πρόταση “Στη σκάλα
ανακαλύπτουν πατημασιές πουλιού”. Ταυτόχρονα, διαβάζουμε τι γράφει το κάθε παιδί, καθώς
προσπαθεί να βάλει τις λέξεις στη σωστή σειρά. Στη συνέχεια, διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά τη
σελίδα του βιβλίου και κατόπιν σταματάμε για να βρούμε κάποια άλλη στιγμή τον ένοχο που
έκλεψε το βιβλίο.

Αξιολόγηση:
Τα παιδιά, μέσα στον ενθουσιασμό τους, με τη δραστηριότητα εντοπισμού και αναγνώρισης της
σωστής λέξης θεώρησαν ότι οι λέξεις στους φακέλους που άνοιξαν ήταν όλες σωστές και όλες
γραμμένες με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, στην παρεούλα και με τη βοήθειά μας ή τη βοήθεια ικανότερων
συνομηλίκων τους ανακάλυψαν εν τέλει ότι κάποιες λέξεις ήταν γραμμένες με διαφορετικό τρόπο
και παρουσίαζαν λάθη στη δομή τους.

Δραστηριότητα Όγδοη: “Το παραμύθι μας (α' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης.



Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς
πληροφοριών.

Πορεία διδασκαλίας:
Συνεχίζουμε την ανάγνωση του παραμυθιού “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης” από το σημείο που είχαμε
σταματήσει την τελευταία φορά. “Τι ανακάλυψαν ο Ατσίδας και οι φίλοι του τα ζώα;” (πατημασιές
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πουλιού). “Που γράφει πατημασιές;” “Θυμάστε πώς είναι η λέξη που βρήκαμε;”
Και τελικά, φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας. “Ποιός είναι ο ένοχος που έκλεψε το βιβλίο
από τη βιβλιοθήκη και μας έκανε όλους άνω- κάτω;” (ο Μαυροκόρακας). Ποιά είναι η τιμωρία που
του επέβαλλαν τα υπόλοιπα ζώα;” (να τους διαβάσει την ιστορία του βιβλίου που έκλεψε).
Ωστόσο, έχουμε ένα μήνυμα από τον Μαυροκόρακα. “Για να διαβάσουμε, τι μας λέει;” Το
μήνυμα (το δείχνουμε στα παιδιά) γράφει:

“Τι λέτε παιδιά;” “Πώς θα κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Μαυροκόρακας;” Τα παιδιά προτείνουν
διάφορες λύσεις. “Μα πως θα φτιάξουμε ένα παραμύθι;” “Τι έχουν τα παραμύθια;” (εικόνες,
κείμενο). “Πώς θα γράψουμε το κέιμενο; Γιατί να μιλάει, άραγε, το παραμύθι μας;” Τα παιδιά
σκέφτονται και αποφασίζουν. Καταγράφουμε σε ένα κομμάτι χαρτί τις ιδέες των παιδιών.

Δραστηριότητα Ένατη: “Το παραμύθι μας (β' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της πρότασης.



Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης.



Να συνειδητοποιήσουν την έννοια του κεφαλαίου γράμματος.



Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.

Πορεία διδασκαλίας:
Μαζί με τα παιδιά σχολιάζουμε την πλοκή της ιστορίας. Τα ίδια αναλαμβάνουν ρόλους
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εικονογράφου. Ζωγραφίζουν τις σκηνές. Κατόπιν, με υπαγόρευση γράφουμε το κείμενο. Κάθε
παιδί, ωστόσο, μπορεί να μας υπαγορεύσει μόνο μία φράση. Έτσι, θα ξεκινάμε πάντα με κεφαλαίο
και θα τελειώνουμε με τελεία. Λέμε στα παιδιά: “Να, εδώ θα ξεκινήσω να γράφω αυτό που μου
είπες. (δείχνουμε το πρώτο γράμμα της πρότασης). Εδώ τελειώσαμε (δείχνουμε την τελεία)”.
Στη συνέχεια, ξαναδιαβάζουμε το παραμύθι που φτιάξαμε και το δείχνουμε σε όλα τα
παιδιά.

Δραστηριότητα Δέκατη: “Δώρο- Έκπληξη”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης.



Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς
πληροφοριών.



Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας, καθώς διαβάζουμε ένα
ευχάριστο παραμύθι.

Πορεία διδασκαλίας:
Καθόμαστε στη παρεούλα μαζί με τα παιδιά που είναι ενθουσιασμένα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι
έχουν ένα “πολύτιμο” δώρο. Μα τι να είναι άραγε αυτό μέσα στη σακούλα; Μας το έστειλε ο
Μαυροκόρακας για να μας ευχαριστήσει που του στείλαμε το παραμύθι μας; Αμέσως μετά, ρωτάμε
τα παιδιά: Τι νομίζετε ότι υπάρχει μέσα στη σακούλα; Τι δώρο, άραγε, να σας έστειλε ο
Μαυροκόρακας; Τι δώρο θα θέλατε εσείς να ήταν μέσα στη σακούλα; Θα μπορούσατε να μου
γράψετε τη λέξη αυτή που νομίζετε ότι έχει μέσα η σακούλα; (όσα παιδιά δεν μπορούν ή
φοβούνται ότι δε θα τα καταφέρουν με τη γραφή, τα παροτρύνουμε να ζωγραφίσουν το δώρο που
έχει μέσα η σακούλα). Έτσι, τα παιδιά φαντάζονται χίλια δύο πράγματα και τα γράφουν όπως
μπορούν επάνω στη σακούλα.
Κατόπιν, ανοίγουμε το δώρο και βλέπουμε τι είναι. Προς έκπληξη πολλών παιδιών,
αντικρίζουμε ένα παραμύθι με τίτλο “Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο” (εκδ. Αερόστατο).
Παιδαγωγός: Για να γελάσουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε αυτό το παραμύθι που μας έστειλε ο
Μαυροκόρακας. Καθώς διαβάζουμε το συγκεκριμένο παραμύθι, σταματάμε για λίγο και
προτρέπουμε τα παιδιά με έναν ευχάριστο τρόπο να βρίσκουν λέξεις που ομοιοκαταληκτούν,
δηλαδή που τελειώνουν στην ίδια φωνούλα με τη λέξη που ακούσαμε προηγουμένως. Έτσι,
ολοκληρώνονται οι διδασκαλίες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας για τον γραπτό λόγο, στην ομάδα ελέγχου.
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Οι δραστηριότητες στην πειραματική ομάδα έλαβαν χώρα ακριβώς με την ίδια σειρά που
καταγράφηκαν στην ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να μη γίνει μια
απλή παράθεση των δραστηριοτήτων της πειραματικής ομάδας με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, αλλά μία ανασκόπηση και παρουσίαση της λειτουργίας και δομής του λογισμικού
που χρησιμοποιήθηκε. Συνεπώς, η σειρά των δραστηριοτήτων της πειραματικής ομάδας δεν έχει
ουδεμία σχέση με το χρόνο στον οποίο εκτελέστηκαν, αλλά αναφύονται ως επιμέρους
δραστηριότητες του βασικού κορμού του προγράμματος που εντάσσονται.

Β. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (πειραματική ομάδα) για τον γραπτό λόγο/
Παρουσίαση λογισμικού
 Στο Νηπιαγωγείο
Συνοπτική παρουσίαση της δομής του λογισμικού
Τα παιδιά καλούνται να έρθουν στο νηπιαγωγείο και να παίξουν μέσα σε αυτό. Πού όμως
θα πάνε; Τι δείχνει το βελάκι; Πατούν επάνω στο βελάκι το οποίο τοποθετείται με τέτοιο τρόπο
ώστε να κατευθύνει κάθε φορά τις κινήσεις τους και να αλλάζουν σκηνή. Εκεί τα παιδιά
ανακαλύπτουν ότι είναι ώρα για μουσική. Και σύμφωνα με τις ηχογραφημένες οδηγίες, τα ίδια θα
πρέπει να εντοπίσουν το ξυλόφωνο επάνω στο οποίο είναι γραμμένο το όνομά τους και να σύρουν
μέσα σε αυτό τόσα πλήκτρα όσες είναι και οι φωνούλες που ακούγονται όταν χτυπούν παλαμάκια
για να το πουν.
Με το πέρας της δραστηριότητας ακολουθούν το βελάκι και βρίσκονται σε μια άλλη σκηνή.
Εκεί είναι όλα άνω- κάτω. Τι να συμβαίνει άραγε; Τα παιδιά καλούνται και εδώ να εντοπίσουν το
όνομά τους. Με προσεκτική παρατήρηση το εντοπίζουν. Πώς είναι γραμμένο; Είναι αυτό το σωστό
όνομά; Τι έχει πάθει; Σε αυτή τη σκηνή, τα ονόματα των παιδιών έχουν υποστεί αναγραμματισμό,
παράλειψη, προσθήκη ή αλλαγή κάποιου γράμματος, αναστροφή, εμπλοκή κεφαλαίων- μικρών,
αλλοίωση της λέξης του ονόματος. Τα παιδιά καλούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τώρα
πλέον, να εντοπίσουν τη διαφορά και να πατήσουν επάνω για να ακούσουν την προφορά της
καινούριας λέξης που δημιουργήθηκε. Η δραστηριότητα αυτή δεν απαιτεί από όλα τα παιδιά να
εντοπίσουν τη διαφορά. Έτσι, με το πάτημα του ξυλόφωνου, τα παιδιά μεταφέρονται σε μία σκηνή,
στην οποία το όνομα του κάθε παιδιού είναι γραμμένο με σωστό τρόπο, και το κάθε παιδί μπορεί
136

να παίξει ρυθμικά τις συλλαβές που έχει το όνομά του.
Αρχική οθόνη
Στην αρχική σελίδα του λογισμικού, εμφανίζεται ο χώρος του νηπιαγωγείου με παιδιά που
παίζουν και προϊδεάζουν θετικά το παιδικό κοινό να τα ακολουθήσει για να παίξουν.Το βελάκι που
περνάει μέσα από την πόρτα βοηθάει τα νήπια να εντοπίσουν προς ποια κατεύθυνση να τρέξουν το
λογισμικό.

(Εικόνα 1: “Ελάτε να παίξουμε”)

Δραστηριότητα Πρώτη: “Ώρα για μουσική (α' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να αντιληφθούν τη φορά γραφής και ανάγνωσης.



Να συνειδητοποιήσουν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τις συλλαβές
ως συστατικά των λέξεων.

Εκφώνηση: Είναι ώρα για μουσική. Βρείτε το ξυλόφωνο που γράφει πάνω το όνομά σας και
βάλτε τόσα πλήκτρα, όσες είναι και οι φωνούλες που ακούγονται όταν λέτε σιγά- σιγά το όνομά
σας, χτυπώντας το με παλαμάκια.

Περιγραφή: Τι μας ζητάει η άσκηση να κάνουν τα παιδιά; Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει τις
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οδηγίες στα παιδιά σε περίπτωση που δεν τις άκουσαν ή δυσκολεύτηκαν να τις καταλάβουν.
Φωνάζει ένα ένα παιδί να βρει το ξυλόφωνό του που γράφει επάνω το όνομά του. Το ίδιο, αφού
πρώτα βρει πόσα παλαμάκια θα παίξει άρα πόσα πλήκτρα θα χρειαστεί να βάλει στο ξυλόφωνό του,
σέρνει και αφήνει με τη βοήθεια του ποντικιού και ύστερα από επίβλεψη και καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού. Τα παιδιά δυσκολεύονται πάντα στη χρήση του ποντικιού, γι' αυτό η σωστή
καθοδήγηση είναι πάντοτε αναγκαία.

(Εικόνα 2: “Ανακαλύπτω το ξυλόφωνό μου”)

Δραστηριότητα Δεύτερη: “Ώρα για μουσική (β' μέρος)”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να αντιληφθούν τη φορά γραφής και ανάγνωσης.



Να αντιληφθούν ότι ο προφορικός λόγος μπορεί να αναπαρασταθεί με γράμματα.



Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης και ότι το κείμενο φέρει το μήνυμα και ανάλογα με τον
τρόπο γραφής το μήνυμα αλλοιώνεται.



Να κατανοήσουν ότι το κείμενο φέρει το μήνυμα και όχι η εικόνα.

Εκφώνηση: Ωχ, όλα έγιναν άνω- κάτω. Γιατί άραγε; Βρείτε το ξυλόφωνο που γράφει το όνομά
σας και πατήστε επάνω του για να μας το τραγουδήσετε σωστά το δικό σας όνομα.
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Περιγραφή: Τα παιδιά καλούνται και εδώ να εντοπίσουν το όνομά τους με τη διαφορά ότι κάθε
όνομα παιδιού έχει υποστεί τροποποίηση. Κάθε παιδί με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού καλείται να
εντοπίσει το όνομά του και τυχόν διαφορές που ενδέχεται να έχει αυτή η λέξη από το δικό του
όνομα. Η δραστηριότητα αυτή δεν απαιτεί από όλα τα παιδιά να εντοπίσουν τη διαφορά. Έτσι, με
το πάτημα του ξυλόφωνου, τα παιδιά ακούν προφορικά τη διαφορά που υπάρχει στη λέξη από το
όνομά τους, ενώ μεταφέρονται στην τελευταία σκηνή. Εκεί, το κάθε παιδί έχει μία επιβράβευση,
καθώς παροτρύνεται από τον εκπαιδευτικό να παίξει επάνω στο ξυλόφωνο τις συλλαβές του
ονόματός του.

(Εικόνα 3: “Ανακαλύπτω το ξυλόφωνό μου και...”)

(Εικόνα 4: “Παίζω μουσική”)

139

 O Ατσίδας και ο κλέφτης
Συνοπτική παρουσίαση της δομής του λογισμικού
Ο “Ατσίδας και ο κλέφτης” είναι ένα λογισμικό βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ζαν
– Μπαπτίστ Μπαρονιάν των εκδόσεων Σύγχρονοι Ορίζοντες. Το παραμύθι περιγράφει την
αδιάκοπη αναζήτηση ενός κλέφτη βιβλίου. Τα παιδιά παροτρύνονται μέσα από διάφορες
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο και με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού να
συμμετάσχουν σε αυτή τη δοκιμασία και ανακαλύψουν τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο. Ωστόσο,
το λογισμικό αυτό σε καμία περίπτωση δε θυμίζει τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.
Αρχική οθόνη
Στην αρχική σελίδα του λογισμικού, εμφανίζεται το εξώφυλλο του παραμυθιού.Τα παιδιά
παροτρύνονται να περιγράψουν την οθόνη. Με τη βοήθεια του παιδαγωγού εξετάζουν τα βασικά
στοιχεία της δομής ενός παραμυθιού και τα συγκρίνουν με αυτά του προγράμματος.

(Εικόνα 5: “Ο Ατσίδας και ο κλέφτης”)

Κατόπιν το πρόγραμμα εκτυλίσσεται, όπως μια καλά σκηνοθετημένη ταινία, μόνο που σε
κάθε σελίδα αναπτύσσονται διαφορετικές “εικόνες” στο παιδί γύρω από τις έννοιες για τον γραπτό
λόγο, καθώς το παιδί μαθαίνει μέσα από τη συστηματική επαφή με τον περιβάλλοντα έντυπο λόγο
και τον τρόπο και τη μορφή που του προσφέρεται. Έτσι,
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Στην αρχική οθόνη του προγράμματος, σημειώνουμε με το ίδιο χρώμα λέξεις και αρχικά
λέξεων που ξεκινούν με το ίδιο γράμμα (με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι λέξεις βρεθεί και
βιβλίο, με κίτρινο χρώμα οι λέξεις είναι και ένα και με πράσινο χρώμα οι λέξεις όπου και όπου).

(Εικόνα 6: “Αλλαγές στη μορφή του κειμένου'”)

Στη συνέχεια, οι αλλαγές που σημειώνονται στο κείμενο αναφέρονται σε έννοιες της στίξης
και της πρότασης, καθώς αυτές οι δύο έννοιες θα μπορούσαν να είναι αλληλένδετες. Κατα
συνέπεια, η στίξη του κειμένου χρωματίζεται διαφορετικά άπ' ότι το υπόλοιπο κείμενο (εικόνα 7) ή
η στίξη χρωματίζεται διαφορετικά, αλλά και η κάθε πρόταση χρωματίζεται και αυτή διαφορετικά
(εικόνα 8) ή η στιξή χρωματίζεται διαφορετικά και οι φράσεις του κειμένου αλλάζουν χρώμα
(εικόνα 9). Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα διαθέτει ήχο αφήγησης και ο αποχρωματισμός
της φωνής είναι έντονος κατά την ανάγνωση του κειμένου στα εκάστοτε σημεία στίξης.
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(Εικόνα 7: “Σημεία στίξης”

(Εικόνα 8: “Στίξη και πρόταση”)
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(Εικόνα 9: “Στίξη και φράση”)

Αμέσως μετά, παρεμβαίνει ο μονόλογος της κυρίας Αίγας, ο οποίος αναπτύσσεται σε ένα
συννεφάκι, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία κόμικ και εμπερικλείεται μέσα σε
εισαγωγικά (Εικόνα 10). Αυτό συμβαίνει και στις επόμενες σελίδες στις οποίες μιλάνε κατά σειρά η
κυρία Αίγα και ο Ατσίδας (Εικόνες 11 και 12).

(Εικόνα 10: “Ο ρόλος των εισαγωγικών α'”)
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(Εικόνα 11: “Ο ρόλος των εισαγωγικών β'”)

(Εικόνα 12: “Ο ρόλος των εισαγωγικών γ'”)

Στην επόμενη σκηνή, ακούγεται η φράση “Ακούγοντας τη λέξη ψηλά...” και ο
εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και σταματάει τη ροή του προγράμματος. Τα παιδιά παροτρύνονται να
δείξουν λέξεις όπως η λέξη “ψηλά” που στο κείμενο έχει διαφορετικό χρώμα. Είναι φυσικό τα
παιδιά να μην καταφέρουν να εντοπίσουν λέξεις και να δείξουν γράμματα. Ουσιαστικά,
εντοπίζονται οι γνώσεις των παιδιών για τον γραπτό λόγο, αλλά παράλληλα επιτυγχάνεται η
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ανατροφοδότηση με τη βοήθεια του παιδαγωγού.

(Εικόνα 13: “Αναζήτηση λέξης”)

Λίγο πριν το τέλος της αφόρμησης, παρεμβάλλεται ο διάλογος της καμηλοπάρδαλης, του
Ατσίδα και της κυρίας Αίγας για να βρουν ποιός είναι ο κλέφτης που πήρε το βιβλίο από τη
δημόσια βιβλιοθήκη. Και σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούνται τα συννεφάκια των κόμικ με τη
χρήση των εισαγωγικών.

(Εικόνα 14: “Η χρήση των εισαγωγικών”)
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Τελειώνοντας το πρώτο μέρος του προγράμματος, το κείμενο αναφέρεται στην καταγραφή
των στοιχείων της υπόθεσης με τη χρήση ενός σημειωματάριου από τον ίδιο τον Ατσίδα.

(Εικόνα 15: “Το σημειωματάριο”)
Τα παιδιά καλούνται κι αυτά με τη σειρά τους να γράψουν στην επόμενη δραστηριότητα
ποιός θεωρούν ότι είναι ο κλέφτης του βιβλίου.

Δραστηριότητα Πρώτη: “Το σημειωματάριο”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να αντιληφθούν ότι ο προφορικός λόγος μπορεί να αναπαρασταθεί με γράμματα.



Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης και ότι το κείμενο φέρει το μήνυμα και όχι η εικόνα.

Εκφώνηση: Ποιός να είναι άραγε ο ένοχος που έκλεψε το βιβλίο; Για να βοηθήσετε τον Ατσίδα
πατήστε επάνω στο ζώο που πιστεύετε ότι είναι ο ένοχος, για να γράψετε κι εσείς μέσα στο
σημειωματάριό του.

Περιγραφή: Τα παιδιά καλούνται να γράψουν όπως μπορούν μέσα στο σημειωματάριο του
Ατσίδα με έναν απλό και εύκολο γι' αυτά τρόπο. Πατώντας επάνω στην εικόνα του ζώου που τα
ίδια θεωρούν ως τον κλέφτη του βιβλίου, αποκαλύπτεται στο σημειωματάριο η εικόνα του ζώου
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που πάτησε το παιδί και η ονομασία του, ενώ παράλληλα ακούγεται η λέξη αυτή.

(Εικόνα 16: “Ποιός να είναι άραγε ο κλέφτης;”)
Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε επόμενη ημέρα. Τα παιδιά βλέπουν το σημειωματάριο του
Ατσίδα και εντοπίζουν τα στοιχεία της υπόθεσης. Με την παρότρυνση του παιδαγωγού
ενθαρρύνονται να δείξουν επάνω στην οθόνη ποιό είναι το αγαπημένο τους γράμμα (μιας και το
βιβλίο που κλάπηκε είχε χρυσα γράμματα στο εξώφυλλο), ένα γράμμα του ονόματός τους, το
αρχικό γράμμα του ονόματός τους ή μία λέξη (όπως τα καταφέρουν).

(Εικόνα 17: “Σχεδιάγραμμα Ατσίδα”)
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Κατόπιν, η ανάγνωση του παραμυθιού συνεχίζεται με άκρως ιδιαίτερο τρόπο. Καθώς
ακούγεται το παραμύθι, η παιδαγωγός, σταματάει τη ροή της αφήγησης (πατώντας ένα διακριτικό
σημαδί που δείχνει την παύση), ακριβώς στα σημεία όπου υπάρχει η τελεία, ώστε να αντιληφθούν
τα παιδιά ότι εκεί βρίσκεται ένα σημείο, στο οποίο σταματάμε.
Έπειτα, ο παιδαγωγός ζητάει από τα παιδιά να βρουν μετά από πόσα βήματα θα
ανακαλύψει ο Ατσίδας το επόμενο στοιχείο. (Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τι θα κάνουν
και πώς, ενώ παροτρύνονται να μετρήσουν το διάδρομο, μετρώντας τις λέξεις που έχουν
διαφορετικά χρώματα).

(Εικόνα 18: “Ο διάδρομος”)

Στο επόμενο βήμα του Ατσίδα και της ομάδας του, όμως, ο Λαγόκορμος ανακαλύπτει ένα
γράμμα. Ανοίγωντας το φάκελο, τα παιδιά ανακαλύπτουν τι πρέπει να κάνουν για να βρουν τον
ένοχο που έκλεψε το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη.
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(Εικόνα 19: “Επίλυση προβλήματος”)

Δραστηριότητα Δεύτερη: “Puzzle”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να κατανοήσουν την έννοια του γράμματος.



Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.

Εκφώνηση: Για να βρείτε τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο θα πρέπει πρώτα να ενώσετε τα
κομμάτια από τα παζλ.

Περιγραφή: Με το πάτημα του φακέλου στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλεται στο επάνω
μέρος της οθόνης το πρόγραμμα “Jigsaw Puzzle 2”, το οποίο είναι χρήσιμο για τη δημιουργία και
την κατασκευή puzzle. Τα παιδιά, είτε ατομικά, είτε με τη βοήθεια ενός ικανότερου συνομηλίκου
τους προσπαθούν να ενώσουν, όπως μπορούν, τα κομμάτια από τα puzzle. Σε αυτό το σημείο
παρέχεται η ανατροφοδότηση από τον ίδιο τον υπολογιστή και η επιβράβευση της προσπάθειας με
την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού.

149

(Εικόνα 20: “Το πρόγραμμα Jigsaw Puzzle 2”)

(Εικόνα 21: “Puzze”)

Τα παιδιά με την ολοκλήρωση αυτής της δοκιμασίας ανακαλύπτουν σε κάποια άλλη μέρα
ότι πρέπει να περάσουν και άλλη δοκιμασία για να βρούν ποιος είναι ο ένοχος που έκλεψε το βιβλίο
από τη δημόσια βιβλιοθήκη. Μέσα από ένα μήνυμα που λαμβάνουν, ανακαλύπτουν ότι πρέπει να
ρωτήσουν τη γιαγιά που έφαγε μια μύγα παχιά ποιός είναι αυτός που έκλεψε το βιβλίο τελικά.
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(Εικόνα 22: “Νέο μήνυμα”)

Τα παιδιά, αφού ρωτήσουν τη γιαγιά ποιός είναι αυτός που έκλεψε το βιβλίο τελικά, συνεχίζουν την
ανάγνωση του παραμυθιού. Όμως, για να ανακαλύψουν τον ένοχο που έκλεψε το βιβλίο, θα πρέπει
να περάσουν από μία ακόμη δοκιμασία.

Δραστηριότητα Τρίτη: “Ανακάλυψη στοιχείων”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.



Να κατανοήσουν την έννοια της πρότασης.

Εκφώνηση: Για να δείτε τη συνέχεια του βιβλίου, θα πρέπει να βάλετε τις λέξεις στη σειρά για να
διαβαστεί σωστά η πρόταση.

Περιγραφή: Τα παιδιά θα πρέπει να σύρουν τις λέξεις, τοποθετώντας τις στη σωστή σειρά για να
σχηματίσουν την πρόταση. Μόλις ολοκληρωθεί η πρόταση συνεχίζεται η ανάγνωση του
παραμυθιού από τον παιδαγωγό.
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(Εικόνα 23: “Ο σχηματισμός πρότασης”)

Έτσι, αφού σχηματιστεί σωστά η πρόταση, η ανάγνωση του παραμυθιού συνεχίζεται
χρησιμοποιώντας το βελάκι για τη μεταφορά σε άλλη οθόνη που ουσιαστικά παρουσιάζεται το
κείμενο σε πληρέστερη μορφή και η πρόταση σχηματισμένη σωστά επάνω στα σκαλιά. Για την
αξιολόγηση της κατανόησης της έννοιας της πρότασης από τα παιδιά μπορεί να ζητηθεί από τα ίδια
να δείξουν επάνω στην οθόνη του υπολογιστή άλλη πρόταση (όπως μπορούν).

(Εικόνα 24: “Στη σκάλα ανακαλύπτουν πατημασιές πουλιού”)
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Κάποια άλλη μέρα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η ανάγνωση του παραμυθιού “Ο Ατσίδας και ο
κλέφτης”. Τα παιδιά συνεχίζουν την ανάγνωση και τους ζητείται να εντοπίσουν (όπως μπορούν) τη
λέξη “πατημασιές” με την οποία είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενη δραστηριότητα. Σε αυτό το
σημείο του λογισμικού, οι λέξεις χρωματίζονται με διάφορα χρώματα (βλ. φράση “Στη σκάλα
ανακαλύπτουν πατημασιές πουλιού”) ενώ δίνεται έμφαση στις λέξεις οι οποίες βρίσκονται σε
εισαγωγικά.

(Εικόνα 25: “Έμφαση στις λέξεις”)

Ομοίως, παρατηρείται και στις επόμενες ενότητες του λογισμικού, σύμφωνα με τις οποίες τα
γράμματα επιμηκύνονται και το κείμενο αλλοιώνεται, οι λέξεις μέσα στα εισαγωγικά
χρωματίζονται και το κείμενο αλλάζει χρώμα καθώς ακόυγεται η αφήγηση (βλ. παρακάτω εικόνες).

(Εικόνα 26: “Αλλοίωση κειμένου”)
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(Εικόνα 27: “Ο ρόλος των εισαγωγικών στο κείμενο”)

(Εικόνα 28: “Ο ρόλος των εισαγωγικών στο κείμενο”)
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(Εικόνα 29: “Ταυτόχρονη ροή λόγου και κειμένου”)
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Δραστηριότητα Τέταρτη: “Δημιουργία Animation”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.



Να κατανοήσουν την έννοια της πρότασης.



Να κατανοήσουν τη σημασία των σημείων στίξης.



Να αφηγηθούν ολόκληρη την ιστορία του project με θέμα το animation.



Να μιλήσουν για τον τρόπο που δούλεψαν, που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία προκειμένου
να εμψυχώσουν ένα στοιχείο.

Εκφώνηση: Αγαπητά μου παιδιά. Το βιβλίο που έκλεψα είχε μια εκπληκτική ιστορία. Και ξέρετε
γιατί; Γιατί την έγραψαν παιδιά όπως εσείς. Θα ήθελα πολύ να μου φτιάξετε το δικό σας παραμύθι
και να μου το στείλετε να το διαβάσω. Σίγουρα έχω επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας,
όμως ένα παραμύθι δικό σας θα ήθελα πολύ να διαβάσω. Με αγάπη, Κόρακας Μαυροκόρακας.

(Εικόνα 30: “Το μήνυμα του Μαυροκόρακα”)

Περιγραφή: Με την ολοκλήρωση του λογισμικού που αναφέρεται στις περιπέτειες του Ατσίδα για
την ανακάλυψη του ένοχου που έκλεψε το βιβλίο, υπάρχει ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί
ακόμη. Το μήνυμα είναι από τον Μαυροκόρακα και ζητάει από τα παιδιά να του φτιάξουν ένα
παραμύθι και να του το δώσουν να το διαβάσει. Με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών, η μορφή
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του παραμυθιού αλλοιώνεται και λαμβάνει τη μορφή μιας σύντομης ταινίας με τη μορφή
animation.
Στην εισαγωγή του animation ως μια καινοτόμου δράσης στην προσχολική εκπαίδευση σε
συνάρτηση με τον εγγραμματισμό, θεωρήθηκε σκόπιμο η δημιουργία κινούμενων εικόνων που
εμπλουτίζονται με στοιχεία που αφορούν τον γραπτό λόγο σε τέσσερα στάδια:

Α. Συζήτηση- Καταγραφή ιδεών: Με τη βοήθεια ενός μικροφώνου στον υπολογιστή και με το
πρόγραμμα Nero Wave Editor καταγράφουμε τις συνομιλίες και τις προτάσεις των παιδιών σχετικά
με τον τρόπο καταγραφής του παραμυθιού, την πλοκή και τα στοιχεία της υπόθεσης.
Παροτρύνονται τα παιδιά να μιλήσουν και να αφηγηθούν ιστορίες, να μιμηθούν φωνές ή ήχους,
ακόμη και να τραγουδήσουν. Τα στοιχεία αυτά, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία από τον
παιδαγωγό μπορούν να απομονωθούν από το πρόγραμμα και να αποτελέσουν τη βάση στην οποία
θα ενσωματωθούν στοιχεία που αφορούν τον γραπτό λόγο.
Β. Υλοποίηση: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα υλικά που χρειάζονται για να υλοποιηθεί η
ταινία με τη μορφή animation. Κατασκευάζουν με διάφορα υλικά, όπως κούτες, εφημερίδες,
μπουκάλια, κούκλες, πλαστελίνη, αποκόμματα από ζωγραφιές των παιδιών, τους ήρωες που θα
εμψυχώσουν τους χαρακτήρες και το σκηνικό. Σε αυτή τη φάση, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες.
Κάποιοι αναλαμβάνουν το ρόλο του φωτογράφου, ο οποίος θα τραβάει φωτογραφίες το σκηνικό με
τους ήρωες που κάνουν μικρές κινήσεις κάθε φορά. Κάποια άλλα παιδιά μεταμορφώνονται στον
animater, δηλαδή τον άνθρωπο που εμφυχώνει, δίνει πνοή στις κούκλες. Σε αυτή τη φάση ο
γραμματισμός απουσιάζει, αλλά πραγματοποιείται ένα μεγάλο μέρος της εργασίας που απαιτείται
για την κατασκευή και τη δημιουργία animation.

Εικόνα 31& 32: Τα παιδιά δουλεύουν με διαφορετικές τεχνικές για τη δημιουργία animation
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Γ. Διαμόρφωση: Στην τάξη, ο εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης φέρει την ευθύνη να φέρει
σε μια πρώτη επαφή τα παιδιά με τον κόσμο του animation. Η δημιουργία animation επιτυγχάνεται
με πολλά μέσα και υλικά (όπως αναφερθήκαμε παραπάνω), αλλά και με πολλά προγράμματα. Αν
και η εισαγωγή του στην προσχολική εκπαίδευση μόλις κάνει τα πρώτα της βήματα, υπάρχουν
καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς προσχολικής
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την τέχνη αυτή. Στη σπάνια ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
προτείνεται η επίτευξη κινουμένων εικόνων (animation) με το πρόγραμμα Windows Movie Maker,
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και απλό τρόπο, το πρόγραμμα Stop Motion Pro, που με
τη βοήθεια μίας κάμερας οι φωτογραφίες καταχωρούνται αυτόματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και φυσικά το πρόγραμμα προβολής εικόνων και φωτογραφιών των Windows.
Στην παρούσα εργασία των παιδιών κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα
Macromedia Flash Player 8. Με τη συμβολή του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρείται ότι το
animation θα εμπλουτισθεί με έννοιες που σχετίζονται με το γραπτό λόγο, καθώς η εικόνα και ο
ήχος θα έχουν μία ταυτόχρονη ροή με το κείμενο. Τα παιδιά θα μπορούν να παρακολουθήσουν
ευκολότερα τις παρεμβάσεις μας στις σκηνές της ταινίας με την εισαγωγή γραμμάτων, τη
δημιουργία λέξεων και προτάσεων, την παράθεση ομιλίας μεταξύ δύο ή και περισσότερων παιδιών
μέσα στο σύννεφο ή το μπαλόνι του λόγου, σύμφωνα πάντα με τις ηχογραφήσεις που έγιναν σε
προηγούμενο στάδιο. Έτσι, ο γραπτός λόγος μπορεί να καλλιεργηθεί με τη χρήση των animation,
σε πρακτικές που χρησιμοποιούν είτε την αφηγηματική του μορφή, είτε το διάλογο (βλ. παρακάτω
εικόνες).

Εικόνα 33: Ο ρόλος της αφήγησης στη δημιουργία animation
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Εικόνα 34: Η απόδοση ρόλων στα παιδιά με τη χρήση των διαλόγων

Δ. Παρουσίαση: Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Καλούνται να αναφερθούν σε τεχνικές που χρησιμοποιήσαν για την κατασκευή της κινούμενης
εικόνας, αλλά και ειδικότερα για την ενσωμάτωση στοιχείων και εννοιών του γραπτού λόγου για
την κατασκευή του κειμένου.



Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχια

Συνοπτική παρουσίαση της δομής του λογισμικού
Το “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” είναι ένα λογισμικό βασισμένο στο
ομώνυμο παραμύθι “Μια φορά μια γιαγιά κατάπιε μια μύγα παχιά” των εκδόσεων Μεταίχμιο. Το
λογισμικό βοηθάει τα παιδιά να επικεντρωθούν στην ομοιοκαταληξία, δηλαδή στις λέξεις εκείνες
που τελειώνουν με την ίδια “φωνούλα”. Τα παιδιά παροτρύνονται με την καθοδήγηση του
παιδαγωγού να εντοπίσουν τις “φωνούλες” αυτές στις λέξεις και να συμμετάσχουν και αυτά στην
ανάγνωση. Παράλληλα, όμως, διασκεδάζουν με τις περιπέτειες της γιαγιάς.
Αρχική οθόνη
Το λογισμικό αυτό λαμβάνει τη μορφή μικρών δραστηριοτήτων για την αφύπνιση της
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φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του
παιδαγωγού.

(Εικόνα 35: “Αρχική οθόνη του προγράμματος”)

Έπειτα, ξεκινάει η παρουσίαση του λογισμικού στα παιδιά με τρόπο που θα τους κεντρίσει
το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το κείμενο. Έτσι, με τη βοήθεια του παιδαγωγού εντοπίζουν
στοιχεία του κειμένου που αφορούν την ομοιοκαταληξία, δηλαδή εάν δύο ή περισσότερες λέξεις
τελειώνουν με την ίδια φωνούλα.
Καθώς παρουσιάζεται το λογισμικό στα παιδιά, ο εκπαιδευτικός σταματάει εσκεμμένα τη
ροή για να ρωτήσει τα παιδιά. Τους αναφέρει προφορικά παραδείγματα από λέξεις που τελειώνουν
στην ίδια φωνούλα και τα παροτρύνει να εντοπίσουν λέξεις που τελειώνουν ή δεν τελειώνουν με τη
συγκεκριμένη φωνούλα (σε προφορικό επίπεδο πάντα). Ωστόσο, το πρόγραμμα βοηθάει τα παιδιά
να εντοπίζουν ευκολότερα τέτοιες λέξεις μέσα στο κείμενο (βλ. παρακάτω εικόνες).
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(Εικόνα 36: “Εντοπισμός λέξεων που λήγουν στη φωνούλα “α””)

(Εικόνα 37: “Εντοπισμός λέξεων που τελειώνουν σε διάφορες φωνούλες”)

Καθώς προχωράει η αφήγηση του παραμυθιού ακούγεται στις δύο πρώτες σκηνές η
ερώτηση “Γιατί κατάπιε τη μύγα; Πού να ξέρω εγώ; Θα τη ρωτήσω και θα σας πώ!”. Κατόπιν, για
την κατανόηση της χρήσης του ερωτηματικού, (εκτός από την παρουσίασή του μέσα στο κείμενο
με έντονα χρώματα), εμφανίζεται ο Ατσίδας (ο ήρωας στο προηγούμενο λογισμικό) που πηγαίνει
στη γιαγιά και τη ρωτάει. Ωστόσο, η ερώτηση δεν έχει γράμματα, παρά μονάχα ερωτηματικά που
αιωρούνται μέσα σε ένα συννεφάκι (βλ. παρακάτω εικόνες).
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(Εικόνα 38 και 39: “Το ερωτηματικό και η χρήση του”)

Καθώς εκτυλίσσεται η εξέλιξη της ιστορίας με την υπόθεση της γιαγιάς, τα παιδιά
αναγνωρίζουν κι άλλες φωνούλες, καθώς βλέπουν τα γράμματα στα οποία τελειώνουν οι λέξεις
αυτές και τα δείχνουν. Παράλληλα, εισέρχεται και το στοιχείο της επανάληψης, με το οποίο τα ίδια
μπορούν να παρακολουθήσουν ευκολότερα το κείμενο (“Το ... το κατάπιε την ... για να πιάσει και
μετά να ησυχάσει”).
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(Εικόνα 40: “Οι φωνούλες “α” και “ι”)

(Εικόνα 41: “Οι φωνούλες “α” και “άτα”)

Καθώς τα παιδιά ανακαλύπτουν τις φωνούλες με τις οποίες τελειώνουν οι λέξεις,
ενθαρρύνονται και αυτά να βρουν μία λέξη, η οποία θα τελειώνει στην ίδια φωνούλα όπως η λέξη
“σκυλί”. Μάλιστα για να βοηθηθούν περισσότερο ακούγεται η αφήγηση “Μια φορά μια γιαγιά
κατάπιε ένα σκυλί που είχε και χρώμα ...”. Σε αυτό το σημείο, επειδή εντοπίζουν το χρώμα του
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σκύλου (μωβ), παροτρύνονται να συνδυάσουν το χρώμα με τη μελιτζάνα, αλλά απλά να αλλάξουν
τη φωνούλα.

(Εικόνα 42: “Το χρώμα του σκύλου είναι...”)

Λίγο πριν το τέλος της ιστορίας, το κείμενο αλλοιώνεται και τα έντονα χρώματα στις
καταλήξεις των λέξεων αφαιρούνται. Ωστόσο, κειμενικά στοιχεία, όπως
α) το μέγεθος ή
β) ο αποχρωματισμός του αρχικού μέρους της λέξης,
εντοπίζονται ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν λέξεις που ομοιοκαταληκτούν,
δηλαδή έχουν την ίδια φωνούλα στο τέλος. Μάλιστα, σε προφορικό επίπεδο ζητείται να εντοπίσουν
αυτές τις λέξεις.

164

(Εικόνα 43: “Κειμενικές αλλαγές στο μέγεθος της γραμματοσειράς”)

(Εικόνα 44: “Αποχρωματισμός της λέξης”)

Ουσιαστικά, με την αναζήτηση λέξεων που να τελειώνουν στην ίδια φωνούλα, τα παιδιά
αρχίζουν σταδιακά να αντιλαμβάνονται την έννοια της λέξης και του γράμματος. Παρόλα αυτά, για
την περαιτέρω εμπέδωση των στοιχείων του λογισμικού, η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται, ώστε
αυτή τη φορά, τα παιδιά να είναι ενεργοί χρήστες του προγράμματος και της διαδικασίας.
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Με το πέρας της δραστηριότητας, για δεύτερη φορά, ζητείται από τα παιδιά να θυμηθούν τι
τους ζητούσε το γράμμα του Ατσίδα. Σύμφωνα με αυτό, πρέπει να ρωτήσουν τη γιαγιά που έφαγε
μια μύγα παχιά ποιος είναι αυτός που έκλεψε το βιβλίο τελικά.

Δραστηριότητα Πρώτη: “Το γράμμα στη γιαγιά”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
Να αντιληφθούν τη φορά γραφής και ανάγνωσης.
Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.
Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης.
Να κατανοήσουν την έννοια του γράμματος.
Να κατανοήσουν την έννοια κεφαλαίο- μικρό γράμμα.

Περιγραφή:
Με την υπαγόρευση των παιδιών, ο παιδαγωγός γράφει το γράμμα στη γιαγιά με τη βοήθεια ενός
επεξεργαστή κειμένου στο πρόγραμμα του Macromedia Flash Player. O συγκεκριμένος
επεξεργαστής κειμένου παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν κειμενικές παρεμβάσεις και
τροποποιήσεις στη μορφή του κειμένου (στην περίπτωσή μας το γράμμα στη γιαγιά), όπως να
μετατρέψουν σε κεφαλαία (με το κουμπί Α) ή μικρά γράμματα (με το κουμπί a) την κάθε λέξη του
κειμένου ή να μετρήσουν τα γράμματα που υπάρχουν σε αυτό (με το κουμπί 123). Υπάρχει, όμως,
και η δυνατότητα της αναζήτησης λέξεων, με την ειδική βοήθεια του εκπαιδευτικού, ώστε τα
παιδιά να αντιλαμβάνονται εάν και πόσο ταυτίζονται οι δύο λέξεις μέσα στο κείμενο.
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(Εικόνα 45:”Επεξεργαστής κειμένου”)

Δραστηριότητα Δεύτερη: “Το γράμμα από τη γιαγιά”
Μαθησιακή Επιδίωξη:


Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.



Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της λέξης, καθώς

- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν με την ίδια συλλαβή.
- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη συλλαβή.
- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις έχουν κοινή αρχική, τελική ή μεσαία συλλαβή.
- αναγνωρίζουν εάν δύο ή περισσότερες λέξεις περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο φώνημα.


Να κατανοήσουν τη σημασία του γράμματος.



Να κατανοήσουν την έννοια της σελίδας.

Εκφώνηση: Αγαπητά μου παιδιά, θα ήθελα πολύ να σας βοηθήσω να λύσετε το μυστήριο με την
εξαφάνιση του βιβλίου. Γι' αυτό θα σας δώσω ένα στοιχείο. Πρέπει να βρείτε μέσα στο βιβλίο της
βιβλιοθήκης τη λέξη που γράφει σωστά τη λέξη πατημασιές. Με αγάπη, η γιαγιά που έφαγε μια
μύγα παχιά.

Συνοπτική παρουσίαση της δομής του λογισμικού
Η γιαγιά στέλνει ένα γράμμα στα παιδιά και τους αναφέρει ότι για να βρουν τον κλέφτη που έκλεψε
το βιβλίο, θα πρέπει να βρούν πρώτα τη λέξη πατημασιές που αναγράφεται με σωστό τρόπο.
Ανοίγοντας το βιβλίο, τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι κάθε σελίδα του έχει δυο λέξεις. Στην επάνω
πλευρά είναι η λέξη που γράφει με σωστό τρόπο “πατημασιές” και στην κάτω πλευρά η λέξη που
θα πρέπει να βρουν εάν είναι ίδιες. Το παιδί έχει δύο δυνατότητες. Στην πρώτη περίπτωση που δε
νοιώθει σίγουρο για την απάντησή του, μπορεί να πατήσει ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί που θα
αναφέρει εάν έχει βρεί τη σωστή λέξη, τη λέξη “πατημασιές”. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να
γυρίσει τη σελίδα του βιβλίου και να δει μία καινούρια λέξη για να μας πει εάν όντως αυτές οι δύο
λέξεις μοιάζουν μεταξύ τους.

Αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη παρουσιάζεται το γράμμα της γιαγιάς που παροτρύνει τα παιδιά να εντοπίσουν
τη σωστή λέξη μέσα στο βιβλίο, ώστε να ανακαλύψουν ένα επιπλέον στοιχείο για να λύσουν το
μυστήριο. Έτσι, ο υπολογιστής με τη βοήθεια του προγράμματος, παρουσιάζεται ως ένα βιβλίο με
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το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε σελίδες και να εντοπίσουμε τις λέξεις και την αρίθμηση στις
σελίδες.

(Εικόνα 46: “Το γράμμα της γιαγιάς”)

(Εικόνα 47: “Παρουσίαση του λογισμικού ως ένα βιβλίο”)
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Έτσι, το πρόγραμμα ανοίγει ένα βιβλίο που στις σελίδες του, τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν
την ομοιότητα ή μη των λέξεων.

(Εικόνα 48: “Ταύτιση γραμμάτων και λέξεων”)

Το πρόγραμμα παρέχει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση, καθώς εάν το παιδί επιλέξει να πατήσει
το κουμπί θα αντιληφθεί εάν οι δύο λέξεις μοιάζουν μεταξύ τους ή όχι και εάν έχουν εντοπίσει τη
σωστή λέξη που δεν είναι άλλη από τη λέξη “πατημασιές”.
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(Εικόνα 49: “Η ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα”)
Τα παιδιά θα πρέπει να πατήσουν το μωβ κουμπί κάτω από το κείμενο για να επιστρέψουν στο
βιβλίο, αλλά σε μία συγκεκριμένη σελίδα πάντα, τη σελίδα 2. Έτσι, κάθε παιδί θα πρέπει να
θυμάται σε ποια σελίδα του βιβλίου είχε αναζητήσει τη σωστή λέξη, ώστε να συνεχίσει τη
δραστηριότητα εντοπισμού της ορθής δομής της λέξης.
Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου (σελίδα 15) οι δύο λέξεις ταυτίζονται απόλυτα ως προς
τη δομή των γραμμάτων και με το πάτημα του κουμπιού, οι προσπάθειες όλων των παιδιών
επιβραβεύονται.

(Εικόνα 50: “Ο εντοπισμός της σωστής λέξης μέσα στο βιβλίο”)
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(Εικόνα 51: “Η επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών”)
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Δραστηριότητα Πρώτη: “Δώρο- έκπληξη”
Μαθησιακή Επιδίωξη:
 Να κατανοήσουν την έννοια της λέξης.

Εκφώνηση: Μπορείτε να βρείτε τι υπάρχει μέσα στο δώρο; Γράψτε όπως μπορείτε αυτό που
νομίζετε ότι έχει μέσα το κουτί του δώρου.

(Εικόνα 52: “Δώρο- έκπληξη”)

Περιγραφή: Τα παιδιά αντικρίζουν μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα κουτί
που μοιάζει με δώρο και παροτρύνονται να σκεφτούν τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί.
Τα ίδια ενθαρρύνονται να γράψουν όπως μπορούν, χρησιμοποιώντας τα γράμματα από το
πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, το κουτί ανοίγει
με ένα απλό πάτημα και εμφανίζεται το δώρο- έκπληξη, που δεν είναι άλλο από ένα παραμύθι με
κινούμενες εικόνες.

172

 Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο
Συνοπτική παρουσίαση της δομής του λογισμικού
Το λογισμικό με τίτλο “Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο” είναι ένα λογισμικό βασισμένο στο
ομώνυμο παραμύθι των εκδόσεων Αερόστατο. Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε ώστε να
προσφέρει ευχαριστες στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς στα παιδιά, ενώ παράλληλα συμβάλλει
στην προσεκτική παρατήρηση του κειμένου, καθώς επιτρέπει την παράλληλη ανάγνωση έπειτα από
την έμφαση που δίνεται με διάφορους τρόπους (χρωματισμός κειμένου, παρέμβαση στο μέγεθος
της γραμματοσειράς) στα αντίστοιχα σημεία. Ωστόσο, ένα άλλο σημείο που παρουσιάζεται από το
πρωτότυπο ήδη κείμενο, είναι η ομοιοκαταληξία, η οποία κειμενικά αναπτύσσεται και αυτή με
παραπλήσιο τρόπο.
Αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη του προγράμματος παρουσιάζεται το εξώφυλλο του βιβλίου, που μας
προδιαθέτει για τη συνέχεια του παραμυθιού, με τη μορφή κινουμένων σχεδίων.

(Εικόνα 53: “Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο”)
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Παρακάτω, παρατίθενται ορισμένα σημεία του προγράμματος, καθώς εκτυλίσσεται με παραπλήσιο
τρόπο στις διάφορες σκηνές του παραμυθιού. Αφενός, ακολουθείται η ταυτόχρονη ροή κειμένου
και λόγου, καθώς το κείμενο χρωματίζεται με έντονο κόκκινο χρώμα και κατόπιν αποχρωματίζεται.
Έτσι, τα παιδιά γίονται ικανά να παρακολουθήσουν τη φορά της ανάγνωσης (από αριστερά προς τα
δεξία και αμέσως μετά πίσω αριστερά), αλλά και το ίδιο το κείμενο, στο σημείο που διαβάζεται
κάθε φορά. Αφετέρου, χρωματίζονται με έντονο μπλε χρώμα οι καταλήξεις που ακούγονται (και
κατόπιν αποχρωματίζονται), ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι “φωνούλες” αντιστοιχούν
σε γραφήματα. Και αντιστρόφως, τα γραφήματα αντιστοιχούν σε “φωνούλες” που ακούγονται,
αλλά και γράφονται με ομοιο τρόπο.

(Εικόνα 54 και 55: “Ταυτόχρονη ροή λόγου και χρωματισμός κειμένου”)
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(Εικόνα 56: “Εμφαση στις φωνολογικές μονάδες του λόγου”)

Παρα ταύτα, στο κείμενο δίνεται έμφαση και στα αντίστοιχα σημεία στίξης. Το κόμμα, η τελεία και
τα εισαγωγικά χρωματίζονται και αυτά, όπως και τα γράμματα. Σε κάθε σημείο, γίνεται εμφανής
και η λειτουργία του, άλλοτε με λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο, και άλλοτε με περισσότερο
αποτελεσματικό τρόπο. Όπως παρακάτω, η χρήση των εισαγωγικών. Για την κατάλληλη
αξιοποίησή τους, έχει επιτευχθεί αλλοίωση της φωνής αυτού που μιλάει (εδώ γιατρός).

(Εικόνα 57: “Αλλοίωση των χροιάς της φωνής και ο ρόλος των εισαγωγικών”)
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