∆ιαβάζουµε τα γράµµατα ή τα µετράµε;
Στρατηγικές ανάγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας 1

1. Εισαγωγή
Οι στρατηγικές ανάγνωσης που χρησιµοποιούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
για να προσεγγίσουν τα γραπτά κείµενα και η ικανότητά τους να τις διαφοροποιούν
ανάλογα µε ποικίλες παραµέτρους αποτελεί το αντικείµενο έρευνας, τα πρώτα
αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στην εισήγηση.
Στην παρούσα φάση, δίνονται τα δεδοµένα από την πειραµατική διερεύνηση σε 3
νηπιαγωγεία της περιοχής του Βόλου, τα οποία διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς
τη δοµή τους, το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των οικογενειών των παιδιών αλλά και
τη µεθοδολογία διδασκαλίας που ακολουθείται από τις νηπιαγωγούς. Η αναζήτηση των
στρατηγικών των παιδιών περιορίζεται σε ένα συγκεκριµένο κειµενικό είδος: τίτλους
άρθρων παιδικής εφηµερίδας, στο οποίο πολλοί τρόποι συνδυάζονται για να παραχθεί
η σηµασία του κειµένου. Μελετήθηκαν οι παράµετροι του χρόνου, του χώρου, της
συµµετοχικής ή ατοµικής εργασίας ενώ θα αναφερθούν κάποια πρώτα συµπεράσµατα
για τη σχέση της διδακτικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί η νηπιαγωγός γενικότερα,
µε τις στρατηγικές ανάγνωσης που υιοθετούν τα παιδιά.
2. Η ανάγνωση
Η ανάγνωση είναι µια σύνθετη διαδικασία που συνίσταται στη δόµηση σηµασίας
µε αφετηρία το συµβολικό σύστηµα του γραπτού λόγου και απαιτεί την ενεργοποίηση
ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι µια δραστηριότητα που στοχεύει στην
παραγωγή νοήµατος όχι ήχου, µε αυτήν την έννοια η κατανόηση του γραπτού είναι η
βάση και όχι συνέπεια της ανάγνωσης (Smith 1986:12,13). Μέχρι τη δεκαετία του ’70, η
δυνατότητα του παιδιού να προσεγγίσει και να κατανοήσει το γραπτό λόγο
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ανάγνωσης που διεξαγόταν µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στο πλαίσιο του
δηµοτικού σχολείου. Έκτοτε, οι έρευνες για την ανάδυση του γραµµατισµού (Clay 1966,
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Goodman 1980) αµφισβήτησαν την «άγνοια» των παιδιών για το γραπτό λόγο πριν την
ένταξή τους στο σχολικό σύστηµα και ανέδειξαν τις συµπεριφορές γραµµατισµού που
εµφανίζουν τα παιδιά εξαιτίας της παρουσίας τους σε µια εγγράµµατη κοινωνία. Η
διαδικασία ανάδυσης του γραµµατισµού είναι συνεχής και εξελικτική. Στη διάρκεια
αυτής της δυναµικής πορείας το παιδί διαµορφώνει τις αντιλήψεις του για τις
λειτουργίες και τις χρήσεις του γραπτού λόγου, καθώς και για τους τρόπους αποκωδικοποίησής του, τις οποίες αναδιοργανώνει, βελτιώνει και διευρύνει σταδιακά όσο
αυξάνονται οι εµπειρίες του. Με αυτήν την έννοια το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης
αλλά κατασκευαστής σηµασιών µε αφετηρία το γραπτό λόγο.
3. Οι στρατηγικές ανάγνωσης
Ο ορισµός και η αναζήτηση των στρατηγικών, των τακτικών και των δεξιοτήτων
ανάγνωσης αποτελεί αντικείµενο κυρίως της ψυχολογικής έρευνας. Σύµφωνα µε τον
Kirby (Kirby, 1988:230), δεξιότητες είναι υπάρχουσες νοητικές συνήθειες για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων και συνιστούν ικανότητες που µπορεί να εκφραστούν
στη συµπεριφορά οποιαδήποτε στιγµή επειδή έχουν ακονισθεί ή αναπτυχθεί µέσω της
πρακτικής. Τα µέσα επιλογής, συνδυασµού και αναδιοργάνωσης των δεξιοτήτων
αποτελούν τις στρατηγικές του αναγνώστη (Kirby, 1988:230,231) Όπως ορίζεται γενικότερα από τον Schmeck (1988:5), στρατηγική είναι η εφαρµογή µιας σειράς διαδικασιών -των τακτικών- για την επίτευξη ενός σκοπού.
Η φωνολογική και η ολική προσέγγιση αποτελούν τις δύο στρατηγικές ανάγνωσης που υιοθετούν οι έµπειροι αναγνώστες (Kirby, 1988:241). Κάθε µια από αυτές τις
στρατηγικές περιλαµβάνει ένα σύνολο τακτικών που βασίζονται σε µια σειρά από
δεξιότητες γνώσης και δράσης (Kirby, 1988:241, 242). Η υιοθέτηση της µιας ή της
άλλης στρατηγικής εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους (εξοικείωση µε τη λέξη, µέγεθος της λέξης, διαθέσιµος χρόνος κ.α.). Στην περίπτωση όµως, των παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι στρατηγικές ανάγνωσης τις οποίες υιοθετούν για να «ξεκλειδώσουν»
ένα γραπτό κείµενο φαίνεται να παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποικιλία καθώς οι γνώσεις
τους για τις λειτουργίες και την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου δεν ταυτίζονται
µε αυτές των έµπειρων αναγνωστών.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να
κατανοήσουν τον περιβάλλοντα έντυπο λόγο, εξαιτίας της καθηµερινής εξοικείωσής
τους µε τέτοιου τύπου κείµενα και του γεγονότος ότι η πλειοψηφία αυτών των κειµένων
είναι πολυτροπικά και άρα για την κατανόηση της καθαρά γλωσσικής πληροφορίας
συνεισφέρουν οι πληροφορίες που παρέχονται από τους άλλους τρόπους (χρώµα,
εικόνες, ιδιαίτερη τυπογραφία). Στο πλαίσιο της ανάδυσης του γραµµατισµού έχουν
πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες που διερευνούν την ικανότητα των παιδιών να

αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσεγγίσουν ένα γραπτό κείµενο
(ενδεικτικά: Goodman & Altwerger 1981, Harste 1984, Goodall 1984, ενώ για την
ελληνική βιβλιογραφία: Γκανά 1998, Γιαννικοπούλου 2001, Παπαδοπούλου 2001a).
Ποιες όµως στρατηγικές χρησιµοποιούν τα παιδιά για να διαβάσουν αυτά τα κείµενα
όταν εµφανίζονται αποστερηµένα των άλλων τρόπων, πλην του γλωσσικού; Στην
κλασική έρευνα των Goodman & Altwerger
αφαιρεθούν οι διάφοροι

του 1981, παρατηρήθηκε ότι εάν

τρόποι σε πολυτροπικά κείµενα περιβάλλοντος έντυπου

λόγου, τα παιδιά τείνουν να χρησιµοποιούν ποικίλες άλλες στρατηγικές για να κατανοήσουν τη γραπτή πληροφορία.
4. Η έρευνα
Στην έρευνά µας συµµετείχαν 43 παιδιά 3 νηπιαγωγείων της µείζονος περιοχής
Βόλου ηλικίας 4-6 χρόνων
1ο :14ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Φοιτούν παιδιά εργατικών οικογενειών που
στην πλειοψηφία τους οι µητέρες δεν εργάζονται. Στεγάζεται σε µαγαζί, ακολουθεί πρόγραµµα διπλής βάρδιας, ο χώρος δεν είναι λειτουργικός και το περιβάλλον είναι φτωχό
αισθητικά. Τα παιδιά δεν αναγνώρισαν εύκολα την εφηµερίδα. Η νηπιαγωγός έχει 19
χρόνια υπηρεσίας και συµµετέχει σε πρόγραµµα SOCRATES.
2: 2ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Βόλου. Φοιτούν παιδιά κυρίως υπαλλήλων, µε
εργαζόµενες µητέρες. Στεγάζεται σε κτήριο χτισµένο για νηπιαγωγείο όπου συστεγάζονται άλλο ένα ολοήµερο, δύο κλασσικά και ένα τµήµα ειδικού νηπιαγωγείου. Ο
χώρος είναι φωτεινός και άνετος. Οι νηπιαγωγοί έχουν 16 και 12 χρόνια υπηρεσίας.
3: 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και δεν
υπάρχει οµοιογένεια στο οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών. Στο νηπιαγωγείο
φοιτούν και παιδιά οικονοµικών µεταναστών καθώς και τσιγγανόπαιδα. Ο χώρος έχει
κτιστεί για νηπιαγωγείο και είναι άνετος. Η νηπιαγωγός έχει 28 χρόνια υπηρεσίας. Στην
τάξη επικρατεί ένα δασκαλοκεντρικό στυλ εργασίας.
4.1 Στόχος της έρευνας
Η έρευνα σκόπευε στην καταγραφή των στρατηγικών που χρησιµοποιούν τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας στην προσέγγιση κειµένων διαφορετικής µορφής και, στη
διερεύνηση συγκεκριµένων παραµέτρων που ενδεχοµένως επηρεάζουν την επιλογή
των στρατηγικών ανάγνωσης των παιδιών, όπως: το ενδιαφέρον του παιδιού για το
θέµα, ο χρόνος (ως προθεσµία ή ως απόσταση µεταξύ δύο φάσεων), ο χώρος και οι
συµµετέχοντες.

4.2 Υλικά
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 6 δισέλιδα άρθρα από το ένθετο
της εφηµερίδας Καθηµερινή, «ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ» και τρεις τίτλοι
άρθρων. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν καρτέλες µε τους τίτλους των άρθρων χωρίς εξωγλωσσικές πληροφορίες, καθώς και µικρές καρτέλες µε τα ονόµατα των παιδιών
γραµµένα µε τον τρόπο που τα χρησιµοποιούσαν στο σχολείο τους.
4.3 Μεθοδολογία
Αφετηρία της διδακτικής παρέµβασης ήταν η επιλογή, εκ µέρους των παιδιών,
της καρτέλας µε το όνοµά τους. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπούσε στην αποκατάσταση
της επικοινωνίας και στον έλεγχο της δυνατότητάς κάθε παιδιού να αναγνωρίζει το
όνοµά του.
Στη συνέχεια, εµφανίζαµε ένα τεύχος από το ένθετο «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» και διερευνούσαµε, µέσω ερωτήσεων, την επαφή και τις γνώσεις των παιδιών για το συγκεκριµένο ένθετο αλλά και για τις εφηµερίδες γενικότερα. Κατόπιν, παρουσιάζαµε το
υλικό λέγοντας πως ένας δηµοσιογράφος σκέφτηκε να γράψει διάφορα άρθρα για
παιδιά και τους ζητούσε να επιλέξουν τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. Προσεγγίζαµε τα
άρθρα ένα –ένα ζητώντας από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόµενο
τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιβοηθητικός ήταν κυρίως ο ρόλος των

εικόνων.

Επιδιώκαµε την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα ιδιαίτερα στοιχεία που
χαρακτήριζαν κάθε τίτλο: όπως χρώµα, υλικά, ιδιαίτερη τυπογραφική µορφή. Στο τέλος
κάθε αναζήτησης τα παιδιά επιχειρούσαν να µαντέψουνε τον τίτλο αξιοποιώντας την
προηγούµενη συζήτηση. Ολοκληρώνοντας, διαβάζαµε τον τίτλο και τον επαναλαµβάναµε µε τα παιδιά.
Στη δεύτερη φάση επεξεργασίας τα παιδιά καλούνταν ατοµικά σε ιδιαίτερο χώρο. Εκεί τους ρωτούσαµε αν τους άρεσε ιδιαίτερα κάποιο από τα άρθρα. Τους
εξηγούσαµε πως έπρεπε να δώσουµε απάντηση στον δηµοσιογράφο και γι αυτό
έχουµε γράψει τους τίτλους σε µικρές καρτέλες για να µπορέσουµε να τις στείλουµε σ’
ένα γράµµα. Παρουσιάζαµε τις καρτέλες, όπου το γραπτό κείµενο εµφανίζονταν αποπλαισιωµένο και τους ζητούσαµε να βρουν τον τίτλο του άρθρου που τους άρεζε.
Κατόπιν, δίναµε τα άρθρα και ζητούσαµε από τα παιδιά να αντιστοιχίσουν τις καρτέλες
στα άρθρα που ταιριάζουν. Στο τέλος, τους ζητούσαµε να µας εξηγήσουν το «µυστικό»
που τους βοήθησε στη φάση της αντιστοίχισης.

4.4. Μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις
Μετά την πρώτη εφαρµογή, ο αριθµός των άρθρων περιορίστηκε από 8 σε 6
καθώς φάνηκε ότι ο µεγάλος αριθµός δυσχέρανε τη συµµετοχή των παιδιών στη
διαδικασία.
Επίσης στη δεύτερη φάση επεξεργασίας έγιναν οι εξής διαφοροποιήσεις
 Τα παιδιά κλήθηκαν σε οµάδες και όχι ατοµικά µε στόχο να διερευνηθεί η
συµβολή της συνεργατικότητας στην κατάκτηση των στόχων.
 Χρησιµοποιήθηκε χρονόµετρο ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της πίεσης του
χρόνου στην αποτελεσµατικότητα της εργασίας των παιδιών.
 Σε ένα νηπιαγωγείο η δεύτερη φάση επεξεργασίας πραγµατοποιήθηκε µετά
από 10 ηµέρες, ώστε να µελετηθεί αν η χρονική απόσταση µεταξύ των δυο
φάσεων επηρεάζει τις υιοθετούµενες στρατηγικές.
4.5. Γενικές παρατηρήσεις
∆ιερευνώντας τους τρόπους που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να προσεγγίσουν
το γραπτό κείµενο παρατηρήθηκε, ότι τα παιδιά των νηπιαγωγείων ήταν σε θέση να
εντοπίσουν το γραπτό λόγο στις διάφορες εκδοχές του και είχαν ήδη υιοθετήσει
βασικές συµβάσεις της ανάγνωσης. Επιπλέον, τα παιδιά ήταν σε θέση να
αναγνωρίζουν το όνοµά τους και χρησιµοποιούσαν το αρχικό γράµµα ως βάση για την
επεξεργασία άλλων δεδοµένων. Η διάκριση όµως, του αρχικού πολλές φορές,
λειτούργησε ως στερεότυπο αναστέλλοντας άλλες µεθόδους επεξεργασίας.
4.6. Στρατηγικές επιλογής κατά τη διαδικασία της ταύτισης
Οι στρατηγικές που χρησιµοποίησαν τα παιδιά για να επιλέξουν το άρθρο της
επιλογής τους κατά τη διαδικασία της ταύτισης παρουσιάζονται στον

πίνακα που

ακολουθεί. Όπως φαίνεται τα παιδιά χρησιµοποιούσαν συχνά περισσότερες από µια
στρατηγικές για να εκπληρώσουν το καθήκον που τους ζητήθηκε. Η κύρια στρατηγική
αφορούσε την αναγνώριση κάποιων γραµµάτων ως συµβόλων, δηλαδή προϋπόθετε τη
διαχείριση γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, κριτήριο επιλογής ήταν το πρώτο γράµµα του κειµένου, ενώ σε περίπτωση όµοιων γραµµάτων, τα
παιδιά χρησιµοποιούσαν το συνδυασµό πρώτου και δεύτερου γράµµατος. Αυτή η
στάση των παιδιών φαίνεται να διευκολύνεται από την εξοικείωση µε το παρουσιολόγιο
που υπήρχε σε κάθε τάξη και την έµφαση που έχει δοθεί στην αναγνώριση του πρώτου
γράµµατος ως διαφοροποιητικού χαρακτηριστικού των ονοµάτων των παιδιών.
Η δεύτερη στρατηγική αφορούσε την αναγνώριση κάποιων γραµµάτων ως
σχηµάτων-εικόνων. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά αντιστοίχιζαν τα γράµµατα ένα
προς ένα χωρίς όµως να αναφέρονται, κατ’ ανάγκη, στη φωνητική τους αξία. Επιπλέον,

κάποια γράµµατα που εµφανίζονταν µε ιδιαίτερη τυπογραφία φαίνεται ότι τραβούσαν
την προσοχή των παιδιών και αποτελούσαν κριτήριο για την ταύτιση των κειµένων.
Μια τρίτη κατηγορία στρατηγικών αφορούσε τη γενική εικόνα του κειµένου. Η
τυπογραφική µορφή, η παρουσία σηµείων στίξης, η διαδοχή πεζών-κεφαλαίων και η
συνολική εικόνα του κειµένου αποτελούσαν µέσα για την ταυτοποίηση των κειµένων
κατά τη δεύτερη φάση επεξεργασίας. Επιπλέον, σε µεµονωµένες περιπτώσεις
παρατηρήθηκε η τάση να µετρούν τον αριθµό των γραµµάτων.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών δεν χρησιµοποίησε καµια συγκεκριµένη στρατηγική για να ταυτίσει τα κείµενα.

Στρατηγικές επιλογής

Παιδιά
[40]

Καµία επιλογή

5

Τυχαία επιλογή

8

Επιλογή µέσω γραµµάτων ως συµβόλων
Το πρώτο γράµµα

9

Το πρώτο και το δεύτερο γράµµα σε συνδυασµό

5

Το πρώτο και το τελευταίο γράµµα

4

Το πρώτο και το δεύτερο γράµµα σε αντιδιαστολή

1

Το τελευταίο γράµµα

2

Τα τελευταία γράµµατα από την τελευταία λέξη

1

Επιλογή µέσω γραµµάτων ως σχηµάτωνεικόνων
Ταύτιση των γραµµάτων ένα προς ένα

7

Ένα γράµµα σύµβολο (π.χ. «Π»)

2

Η επανάληψη του ίδιου γράµµατος («ς») στο τέλος

1

των λέξεων
Ένα διακριτό γράµµα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

4

(«Ζ», «Ο»)
Επιλογή µέσω της γενικής εικόνας του κειµένου
Τα σηµεία στίξης

2

Η διαδοχή πεζών –κεφαλαίων ως σχέση µεγέθους

1

Η τυπογραφική διάταξη σε δύο σειρές

2

Η συνολική εικόνα της λέξης ή του τίτλου

3

Το πλήθος των γραµµάτων

2

4.7. Συσχετισµός δεδοµένων
Η εικόνα των νηπιαγωγείων και ο τρόπος που αντιµετώπισαν τα παιδιά το
πείραµα µας οδηγούν στα ακόλουθα συµπεράσµατα. Η ποικιλία των στρατηγικών που
αναπτύσσουν τα παιδιά για να προσεγγίσουν ένα κείµενο µειώνονται σε µεγάλο βαθµό
όταν η προσέγγιση που υιοθετεί ο/η νηπιαγωγός για να εισάγει τα παιδιά στην
ανάγνωση είναι κατευθυνόµενη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το τρίτο νηπιαγωγείο στο
οποίο, ενώ σε ποσοστό 77% τα παιδιά γνώριζαν το όνοµά τους, ο τρόπος οργάνωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και η µεθοδολογία προσέγγισης της γραπτής
γλώσσας δηµιούργησαν στερεότυπα στα παιδιά αποκλείοντας την ανάπτυξη άλλων
στρατηγικών πέρα από την ταύτιση γραµµάτων, όπως τους είχε µάθει η νηπιαγωγός
για την ανάγνωση του ονόµατός τους.
Στο πρώτο και στο δεύτερο νηπιαγωγείο, συγκλίνει ο αριθµός των παιδιών που
χρησιµοποιούν πάνω από δύο στρατηγικές 30% και 42% αντίστοιχα, παρότι υπάρχει
µεγάλη απόκλιση στην ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν το όνοµά τους 31% και
85% αντίστοιχα. Παροµοίως, εµφανίζεται σηµαντική διαφορά στο είδος των
στρατηγικών που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Η σχέση των δύο στρατηγικών (σε σχέση
µε τα γράµµατα ή άλλες) στο πρώτο νηπιαγωγείο είναι 82% προς 18 % ενώ στο
δεύτερο 65% προς 35%.
4.8. Παρατηρήσεις σχετικά µε τις παραµέτρους επιλογής
Όσον αφορά τις παραµέτρους που ενδεχοµένως επηρεάζουν τις στρατηγικές
ανάγνωσης των παιδιών, διαπιστώσαµε ότι ο χρόνος, µε την µορφή της προθεσµίας
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν επηρέασε την συµπεριφορά των παιδιών
εποµένως και τα αποτελέσµατα. Η χρονική µεσολάβηση 10 ηµερών µεταξύ των δύο
φάσεων του πειράµατος δεν διαφοροποίησε τις στρατηγικές των παιδιών. Τα παιδιά
δεν µπόρεσαν να συνεργαστούν και στις µικρές οµάδες προκαλούσαν σύγχυση οι
διαφορετικές απόψεις. Το άρθρο που επιλέξανε ως το πιο ενδιαφέρον µπόρεσαν να το
εντοπίσουν πιο εύκολα. Τέλος, παιδιά που δεν αναγνώρισαν το όνοµά τους δεν έδειξαν
ενδιαφέρον να εµπλακούν στη δεύτερη φάση της επεξεργασίας του υλικού.
4.9. Συµπεράσµατα
Καταλήγοντας, θέλουµε να τονίσουµε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται
να χρησιµοποιούν ποικίλες στρατηγικές για να ξεκλειδώσουν ένα γραπτό κείµενο. Οι
στρατηγικές τους ενδέχεται να αφορούν χρήση γραφοφωνηµατικών αντιστοιχίσεων
αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Όπως φαίνεται από τον πίνακα που παρουσιάστηκε,
κριτήρια επιλογής µπορεί να είναι η

αναγνώριση συγκεκριµένων γραµµάτων ως

εικόνων, η τυπογραφική µορφή του συνόλου του κειµένου, το µέγεθος του κειµένου, τα

σηµεία στίξης, ένα γράµµα µε ασυνήθιστη µορφή κ.α. Η επιλογή της στρατηγικής που
υιοθετεί κάθε παιδί φαίνεται να συναρτάται άµεσα µε το στυλ διδασκαλίας του/της
νηπιαγωγού, το ενδιαφέρον του παιδιού για το προτεινόµενο έργο και τον βαθµό
εµπλοκής τους στη διαδικασία, καθώς και µε τον τρόπο προσέγγισης του γραπτού
λόγου στο νηπιαγωγείο. Τέλος, η παράµετρος του χρόνου φαίνεται να µην επηρεάζει
τις στρατηγικές που υιοθετούν τα παιδιά.
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