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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εµπειρικές παρατηρήσεις της ερευνητικής οµάδας ανέδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί 8 χρονιά
µετά τη δηµοσίευση του ΦΕΚ 93/τ.β’1999, παρ’ όλες τις επιµορφώσεις που υλοποιήθηκαν από
διαφορετικούς φορείς, φαίνεται να είναι σε σύγχυση αναφορικά µε τις αντιλήψεις και πρακτικές
τους για το γραπτό λόγο. Αυτό το γεγονός διαφαίνεται από την ταυτόχρονη επιλογή
παραδοσιακών πρακτικών που συνδέονται µε τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας και
σύγχρονων που ταυτίζονται µε τη δοµητική προσέγγιση.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει τις απόψεις και τις
πρακτικές των νηπιαγωγών αναφορικά µε τη γραφή. Το δείγµα αποτέλεσαν 105 νηπιαγωγοί της
Αττικής. Για τη διερεύνηση των απόψεων τους συντάχτηκε και διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο µε
10 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ανοιχτή. Παράλληλα για την τριγωνοποίηση των
αποτελεσµάτων, πραγµατοποιήθηκε συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή της διδακτικής
διαδικασίας σε 20 τάξεις νηπιαγωγείων µε χρήση ηµερολογίου. Τέλος, υλοποιήθηκαν
ηµιδοµηµένες

συνεντεύξεις σε 25 νηπιαγωγούς του Μαρασλείου διδασκαλείου, οι οποίες είχαν

συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κατανοήσει
επακριβώς την έννοια του αναδυόµενου εγγραµµατισµού. Συνεπώς στις πρακτικές που
επιλέγουν ενσωµατώνουν στοιχεία που θα µπορούσαν να προωθούν τον αναδυόµενο
εγγραµµατισµό, ωστόσο όµως υλοποιούνται σε στενά παραδοσιακά πλαίσια. Για παράδειγµα,
οι πίνακες αναφοράς

δε χρησιµοποιούνται µε λειτουργικό τρόπο αλλά ως αυτόνοµες

αποκοµµένες δραστηριότητες σχηµατισµού του εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης
(επικάλυψη τοίχων). Επίσης, προκύπτει ότι οι τελικές τους επιλογές επηρεάζονται περισσότερο
από τις προσδοκίες του περιβάλλοντος (γονείς, δάσκαλοι δηµοτικού, συνάδελφοι νηπιαγωγοί)
παρά από την επιµόρφωση που έχουν δεχτεί. Τέλος, φαίνεται ότι ενώ θεωρούν απαραίτητη τη
συστηµατική διδασκαλία της γραφής, και το επιδιώκουν µέσα από πολλές δραστηριότητες,
παράλληλα όµως δηλώνουν ότι δεν έχουν απαίτηση τα νήπια να µάθουν να γράφουν η ότι
αρκούνται στο να γράφουν όπως µπορούν.

1

Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 24)

Κακανά, ∆., Καζέλα, Κ., Ανδριοπούλου, Γ, Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Μετεωρισµοί,
Προσανατολισµοί, Προβληµατισµοί: Ανιχνεύοντας τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη γραφή.
ου
Στο Πρακτικά του 6 Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Η γλώσσα ως µέσο και αντικείµενο
µάθησης στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία» Πάτρα, 135-142.

1

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ∆ΙΑ: απόψεις νηπιαγωγών, διδακτικές πρακτικές, αναδυόµενος
γραµµατισµός, επιµόρφωση εκπαιδευτικών

Meteorisms, Orientations, Considerations: Tracking
kindergarten teachers’ perceptions about writing
SUMMARY
The researchers have conducted empirical observations that demonstrate confusion among
pre-school teachers regarding their conceptions and practices in teaching writing.
Despite their theoretical and practical training during the last 8 years, after the establishment of
the new curriculum, teachers seem to integrate traditional approaches which are based on the
theory of reading readiness into contemporary ones which reflect the constructivism.
The aim of this study is to investigate the conceptions and practices of preschool teachers
concerning the writing in kindergarten. The sample was 105 preschool teachers. A
questionnaire including 10 closed questions and 1 open was conducted. In addition systematic
observation of teaching approaches in 20 nursery classrooms using diaries were conducted, in
order to triangulate the above results. Finally 25 semi- constructive interviews were used with
25 nursery teachers of Marasleion Training School. These teachers had already filled the
questionnaire.
The results of the study demonstrate that teachers have not understood the concept of
emergent literacy. Consequently, they incorporate in their practices approaches that could
promote emergent literacy; however these are realized in restricted and traditional ways. For
instance, they don’t use the reference tables in a functional way, but as a separated activity,
covering class space in order to create a “literate” environment. Besides, it seems that their final
choices are very much influenced by parents’ and other people’s expectations (other
colleagues, primary schools teachers etc). Finally, although they consider the systematic
teaching of writing to be necessary, on the other hand, they declare that they don’t demand
from the children to write accurately, but to write according to their competencies.

KEY- WORDS: teachers’ conceptions, teaching practices, emergent literacy, teacher
training
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή στην αντίληψη
των επιστηµόνων για το πώς τα µικρά παιδιά µαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν
(Ferreirο & Temberosky, 1982. Goodman, 1980). Ήδη από τη δεκαετία του ’70 η Mary
Clay (Clay, 1966)

και αργότερα η Yetta Goodman (Goodman, 1980) τόνισαν το

γεγονός ότι στις «δυτικού»2 τύπου εγγράµµατες κοινωνίες τα παιδιά αναπτύσσουν
συµπεριφορές σε σχέση µε το γραπτό λόγο πολύ νωρίτερα από τον επίσηµο σχολικό
γραµµατισµό τους,

Ποικίλες έρευνες στο πλαίσιο του αναδυόµενου γραµµατισµού

τόνισαν το γεγονός ότι πρόκειται για µια διαδικασία συνεχή και εξελικτική, κατά τη
διάρκεια της οποίας το παιδί διαµορφώνει αντιλήψεις για το γραπτό λόγο, το σύστηµα
σηµείωσης καθώς και τις λειτουργίες και χρήσεις της γραφής τις οποίες 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
(Teale & Sulzby, 1989.. Hall, 1987. Ferreiro & Teberosky, 1982. Morrow, 2005. κ.α.)
Tα ερευνητικά δεδοµένα οδήγησαν τα εκπαιδευτικά συστήµατα πολλών χωρών
στην αναθεώρηση και τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, όσον αφορά
στην οικοδόµηση του γραµµατισµού από τα παιδιά.3 Τέτοιες µεταρρυθµιστικές τάσεις
συνοδεύονται από καλές και αγαθές προθέσεις, θεσµικά περιγραφικά κείµενα,
«ταχύρυθµη» (σεµιναριακής µορφής) επιµόρφωση εκπαιδευτικών, υποστηρικτικό
παιδαγωγικό υλικό και προσδοκίες ότι, οι αλλαγές «θα βρουν το δρόµο τους» µέσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Στη χώρα µας στον τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης, παρόµοια σηµαντική
µεταρρύθµιση έγινε το 1999 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄/10-2-1999) µε πλήρη αναδιάρθρωση της
προσέγγισης της γλώσσας. Έτσι από τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας (Τάφα,
2002) µεταβήκαµε στην εποικοδοµητική προσέγγιση. Η µεν πρώτη είχε αποτυπωθεί
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1989 και στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων που αποτέλεσε το
υποστηρικτικό υλικό των νηπιαγωγών, η δεύτερη παρουσιάστηκε το 1999 στο
Πρόγραµµα για την Προδηµοτική Εκπαίδευση και ουσιαστικά αποκρυσταλλώθηκε το
2003 στο ∆ΕΠΠΣ για την προσχολική εκπαίδευση, του οποίου το αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό (Οδηγός Νηπιαγωγού) ολοκληρώθηκε και διανεµήθηκε το 2006.
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Ο όρος δεν θέλει να αποδίδει γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά κοινωνικο-οικονοµικά.

3

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική παρουσίαση των προγραµµάτων για τη γλώσσα
στην Προσχολική Εκπαίδευση των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ γίνεται από την Ευφηµία
Τάφα (Τάφα, 2005: 49-193)
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Σύµφωνα µε τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, η δόµηση µιας θετικής σχέσης µε το
γραπτό και τον προφορικό λόγο είναι το κλειδί για κάθε µάθηση, καθώς και για την
ανάπτυξη συγκροτηµένης κοινωνικής ταυτότητας (Πικροδηµήτρη, 2004).
Στο διάστηµα των 8 χρόνων πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενδοσχολικών,
περιφερειακών

και

άλλων

δράσεων

πλήθος

επιµορφωτικές

δραστηριότητες

προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση των νηπιαγωγών στο καινούργιο πρόγραµµα
(ΠΕΚ,

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο,

Πρόγραµµα

ακαδηµαϊκής

και

επαγγελµατικής

αναβάθµισης, σεµινάρια από σχολικούς συµβούλους, κλπ,)
Συνεπώς,

η ανάγκη αποτίµησης των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών που

εφαρµόζονται όσον αναφορά στην οικοδόµηση του γραµµατισµού, αναδύεται
επιτακτική, τόσο για τον επαναπροσδιορισµό των στόχων, όσο και για την άρθρωση
λόγου από τους ίδιους τους µάχιµους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να υλοποιήσουν
τις εκπαιδευτικές αλλαγές. Σε προηγούµενη έρευνα σε σχέση µε τις απόψεις των
παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το νέο Πρόγραµµα διατυπώνεται η θετική µεν
στάση των νηπιαγωγών προς το νέο πρόγραµµα και την αναγκαιότητα εξοικείωσης
των νηπίων µε το γραπτό λόγο ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται η περιορισµένη κατάρτιση
στη διάρκεια των σπουδών τους µε το αντικείµενο του γραµµατισµού, η ελλιπής
επιµόρφωση και ενηµέρωσή τους στη διάρκεια των πρώτων χρόνων εφαρµογής του
νέου προγράµµατος για τη Γλώσσα καθώς και η απουσία ή η µη-καταλληλότητα του
αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού για την εφαρµογή του προγράµµατος (Τάφα, 2002:
210-211).

Άλλωστε, η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των

νηπιαγωγών στο αντικείµενο της γραφής και της ανάγνωσης καταγράφεται και σε
παλαιότερη έρευνα, αν και εκεί διαπιστώνεται αντίθετα δυσπιστία των εκπαιδευτικών
απέναντι στην εισαγωγή του γραµµατισµού στο νηπιαγωγείο (Παπούλια-Τζελέπη
1993).
Το διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη παρουσίαση του προγράµµατος το
1999 επιτρέπει µια νηφαλιότερη καταγραφή και αποτίµηση των δεδοµένων. Τη
δυσπιστία4 των νηπιαγωγών απέναντι στην εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης
στο νηπιαγωγείο φαίνεται να διαδέχεται µια θετική στάση απέναντι γενικότερα στο
αντικείµενο του γραµµατισµού όσο και στο νέο πρόγραµµα για τη γλώσσα στο
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∆υσπιστία σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένη λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, του περιορισµένου εύρους και επαρκούς βάθους
ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, των συνεχών και αναιτιολόγητων αλλαγών και
µεταρρυθµίσεων του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ταυτόχρονα η έλλειψη ουσιαστικών
δικτύων επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών, η περιορισµένη πρωτοβουλία για ενηµέρωση
και πληροφόρηση και η έµφαση στην πράξη δίχως την επαρκή θεωρητική κατάρτιση που θα
επέτρεπε την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου µέσα στο οποίο εγγράφεται κάθε νέα
διδακτική πρόταση καθιστά συχνά δυσχερή την υιοθέτηση καινοτόµων πρωτοβουλιών και
προτάσεων.
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Νηπιαγωγείο. Εντούτοις, συχνά διατυπώνονται απόψεις από νηπιαγωγούς που
αφορούν

δυσκολίες

-τεχνικές

αλλά

και

ουσιαστικές-

στην

υλοποίηση

του

προγράµµατος. Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται να οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην
ασυνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά µε τη γλωσσική αγωγή, καθώς και
στην ελλιπή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών

και της κοινωνίας γενικότερα. Όπως

λόγου χάρη, αµφισβητήσεις ή ακόµη και συγκρούσεις µε τους δασκάλους της Α’ τάξης
για τους τρόπους γλωσσικής εκπαίδευσης των παιδιών -κυρίως όσον αφορά την
αναγκαιότητα έµφασης στη σωστή φορά σχηµατισµού των γραµµάτων-, πιέσεις από
τους γονείς για µια πιο συστηµατική εκπαίδευση των νηπίων στο γραµµατισµό, κλπ.
Παράλληλα, συχνά στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών, όπως και
στις επισκέψεις των σχολικών συµβούλων στα νηπιαγωγεία παρατηρούνται στην
καθηµερινή πρακτική

σηµαντικές αποκλίσεις από τη λογική και την ουσία του

προγράµµατος σε τέτοιο µάλιστα βαθµό ώστε να προκύπτει το ερώτηµα εάν έχει γίνει
σε βάθος κατανοητή η νέα προσέγγιση του γραµµατισµού και η θεωρητική της
υποστήριξη ή εάν πρόκειται για µια επιφανειακή υλοποίησή της σε επίπεδο
συνταγολογίου.
Σύµφωνα µε τους παραπάνω προβληµατισµούς η παρούσα µελέτη αποσκοπεί
να διερευνήσει τις απόψεις, τις στάσεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών αναφορικά
µε τη µύηση των νηπίων στη γραφή, καθώς και τις απόψεις τους για το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών του γραπτού λόγου.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικές Υποθέσεις.
Βασική υπόθεση της µελέτης αποτέλεσε η θέση ότι οι νηπιαγωγοί υιοθετούν
στοιχεία από το καινούργιο Πρόγραµµα του γραπτού λόγου και τα εφαρµόζουν
εντάσσοντάς τα σε παραδοσιακά πλαίσια.
∆είγµα.
Το βασικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 105 νηπιαγωγοί του νοµού Αττικής,
στο σύνολό τους γυναίκες.
Μέσα συλλογής δεδοµένων
Ως εργαλεία καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν α) ερωτηµατολόγια β) συστηµατικές
παρατηρήσεις και καταγραφές γ) ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις-συζητήσεις.
Για τη συλλογή των δεδοµένων συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο
διανεµήθηκε και συµπληρώθηκε ανώνυµα από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος. Αρχικά
οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να σηµειώσουν δηµογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια να
απαντήσουν σε 11 ερωτήµατα, 10 κλειστού τύπου και 1 ανοιχτού. Τα ερωτήµατα
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αφορούσαν αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών σε ζητήµατα αναφορικά µε τη
µύηση των νηπίων στο γραπτό λόγο. Στη συνέχεια καταφύγαµε στην ανάλυση των
καταγραφών των συστηµατικών παρατηρήσεων που είχαν υλοποιηθεί από τη σχολική
σύµβουλο σε 20 τάξεις των νηπιαγωγών του δείγµατος. Τέλος, πραγµατοποιήσαµε ηµιδοµηµένες

συνεντεύξεις-

συζητήσεις

σε

25

νηπιαγωγούς

του

Μαρασλείου

∆ιδασκαλείου, οι οποίες είχαν συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο και επιδιώξαµε να
αντλήσουµε επιπλέον πληροφορίες, ώστε µε τον τριγωνισµό των δεδοµένων να
διασφαλίσουµε την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων µας (ΕΑΠ, 1999).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στην 1η ερώτηση οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν θεωρούν
απαραίτητη τη συστηµατική διδασκαλία της γραφής στο νηπιαγωγείο. Η πλειοψηφία
των νηπιαγωγών (90) απάντησε καταφατικά, ενώ 14 δήλωσαν αρνητικά και µια δεν
απάντησε.
Για όσες απάντησαν καταφατικά ακολούθησε

ερώτηµα µε δυνατότητα

πολλαπλής επιλογής που αφορούσε τον τρόπο που επιλέγουν να διδάσκουν τη γραφή.
Οι περισσότερες απαντήσεις (86) επικεντρώθηκαν στην επιλογή «µέσα από κάθε
ευκαιρία», 57 αναφορές µέσα από ψυχοκινητικού τύπου δραστηριότητες, 50 µέσα από
αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής, 49 µέσα από δραστηριότητες προγραφής, 40 µε
διδασκαλία λέξεων και προτάσεων, 39 µέσω αντιγραφής και τέλος 35 αναφορές µε τη
διδασκαλία γραµµάτων.
Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών φαίνεται

καθαρά ότι διδάσκουν

συστηµατικά τη γραφή, όµως το γεγονός ότι σηµειώνουν τουλάχιστον 4-5 επιλογές όχι
απαραίτητα σύγχρονης διδακτικής µεθοδολογίας, υποδηλώνει µια σύγχυση τόσο στο
θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς όσο και στις πρακτικές που υιοθετούν.
Στη 2η ερώτηση ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να σηµειώσουν πότε
αναπτύσσουν δραστηριότητες γραφής. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων
(95) εστιάζει στη συστηµατική διδασκαλία της γραφής µέσα από κάθε ευκαιρία, 82
αναφορές επικεντρώνονται σε δραστηριότητες στα πλαίσια µιας θεµατικής ή project,
ενώ 68 αναφορές αφορούσαν αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής, οι οποίες δε
συνδέονται µε κάποιο θέµα.
Η 3η ερώτηση αφορούσε τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το τι θα πρέπει να
είναι σε θέση τα παιδιά να κάνουν σχετικά µε τη γραφή ολοκληρώνοντας τη φοίτησή
τους στο νηπιαγωγείο. 95 απαντήσεις αφορούσαν στο να είναι ικανά τα παιδιά να
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γράφουν όπως µπορούν, 93 το να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη γραφή, 81
το να γράφουν το όνοµά τους και 50 το να γράφουν γράµµατα. Υπήρχαν ωστόσο
αρκετές απαντήσεις (35) όπου οι νηπιαγωγοί θεωρούν σηµαντικό να γράφουν τα
παιδιά µικρές προτάσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι επιλογές των νηπιαγωγών του δείγµατός µας
επικεντρώνονται

σε κάποιου τύπου συστηµατικής παραγωγής γραπτού λόγου ενώ

ελάχιστες αναφορές αφορούσαν την προτεινόµενη επιλογή «δεν έχω απαίτηση να
γράφουν».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο 4ο ερώτηµα,
όπου οι µισές (53) νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι δε θεωρούν σηµαντικό να µαθαίνουν τα
παιδιά τη σωστή φορά σχηµατισµού των γραµµάτων, ενώ 47 δηλώνουν ότι είναι
απαραίτητο να αναπτύξουν τα παιδιά αυτή τη δεξιότητα και

5 νηπιαγωγοί δεν

απάντησαν στο ερώτηµα αυτό.
Το 5ο ερώτηµα ζητούσε από τις νηπιαγωγούς να επιλέξουν ανάµεσα από έξι
προτεινόµενες συγκεκριµένες δραστηριότητες ποιες θεωρούν χρήσιµες για την
ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής. Ειδικότερα, 92 αναφορές εστιάζουν σε
δραστηριότητες σχεδιασµού γραµµάτων µε διάφορα υλικά (π.χ πλαστελίνη), 87 στην
αντιγραφή λέξεων από πίνακες αναφοράς, 73 δίνουν έµφαση στη βίωση του σχήµατος
των γραµµάτων, 53 προτιµούν τη χορήγηση φύλλων εργασίας µε αντιγραφή
γραµµάτων, 44 αναφορές σε φύλλα εργασίας µε συµπλήρωση σχήµατος γραµµάτων
(τελίτσες), και τέλος 42 χρησιµοποιούν βιβλία-βοηθήµατα σχετικά µε τη γραφή.
Φαίνεται από τις επιλογές των νηπιαγωγών του δείγµατος ότι επικεντρώνονται σε
πρακτικές που δεν έχουν προφανή σχέση µε τον αναδυόµενο γραµµατισµό, αλλά
ταυτίζονται µε παραδοσιακές κατευθύνσεις και πρακτικές.
Στην 6η ερώτηση ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να αναφέρουν τη συχνότητα
µε την οποία οργανώνουν δραστηριότητες γραφής στην τάξη τους. Από το σύνολο των
απαντήσεων 67 αφορούν την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που προκύπτει στο
πρόγραµµα, ενώ στο επίπεδο των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων γραφής οι
µισές περίπου απαντήσεις (48) αναφέρονταν στην οργάνωση δραστηριοτήτων γραφής
σε συχνότητα µια-δύο φορές την εβδοµάδα. Ακόµα υπήρχαν 42 αναφορές που
δήλωναν οργάνωση δραστηριοτήτων γραφής σε καθηµερινή βάση ενώ σε 35
περιπτώσεις ανέφεραν τη συχνότητα 3-4 φορές. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι
20 περίπου νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι οργανώνουν δραστηριότητες γραφής άλλοτε σε
συχνότητα 1-2 και άλλοτε 3-4.
Στο 7ο ερώτηµα οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να επιλέξουν δραστηριότητες που
οργανώνουν στην τάξη τους. ∆ηµοφιλέστερη επιλογή ήταν η δηµιουργία πινάκων
αναφοράς, µε 93 προτιµήσεις. ∆εύτερη επιλογή (89) η παραγωγή ιστοριών-βιβλίων. 85
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προτιµήσεις σηµειώθηκαν για τη δηµιουργία προσκλήσεων, 82 αντιγραφή από πίνακες
αναφοράς, 72 κατασκευή αφίσας και 61 δηµιουργία επιστολών.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι νηπιαγωγοί οργανώνουν δραστηριότητες που προτείνονται
µε βάση το νέο ΑΠ, όµως τα δεδοµένα των υπόλοιπων ερωτηµάτων µας δίνουν
στοιχεία ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών σε µη λειτουργικές αυθεντικές
καταστάσεις, γεγονός που αναδεικνύει µια σηµαντική δυσκολία σύνδεσης της πράξης
µε το θεωρητικό πλαίσιο.
Το 8ο ερώτηµα αφορούσε προτάσεις των νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των
πινάκων αναφοράς. Η πλειοψηφία των απαντήσεων (91) αφορούν τη χρήση αυτών για
εντοπισµό γραµµάτων, 87 αναφορές εστιάζονται στην αντιγραφή λέξεων από όσα
παιδιά επιθυµούν να το κάνουν. Σηµαντικός αριθµός επιλογών (77) αφορά τη χρήση
των πινάκων για αναγνώριση φωνηµάτων, 76 για την αναγνώριση γραµµάτων µε
σκοπό την αντιστοίχηση τους µε τα φωνήµατα και την αξιοποίηση τους σε άλλες
καταστάσεις γραφής. Τέλος, 22 απαντήσεις επικεντρώνονται στη συστηµατική
αντιγραφή από όλα τα παιδιά όλων των λέξεων του πίνακα.
Στις επόµενες ερωτήσεις επιδίωξη µας ήταν να αναδείξουµε καθηµερινές
πρακτικές που χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί σχετικά µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων
που αφορούν τη γραφή. Πιο συγκεκριµένα, στην 9η ερώτηση σχετικά µε το πώς
διαχειρίζονται οι νηπιαγωγοί ένα παιδί όταν δε γράφει µε συµβατικό τρόπο, 96
απαντήσεις αναδεικνύουν ως κυρίαρχη πρακτική το να ρωτούν το παιδί τι έγραψε και
να σηµειώνουν. Οι µισές απαντήσεις περίπου επικεντρώνονται στην επιλογή των
νηπιαγωγών να µην ασκούν διορθωτικές παρεµβάσεις, ενώ σε 24 περιπτώσεις οι
νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι υποδεικνύουν το σωστό τρόπο γραφής γράφοντας κάτω
από το κείµενο του παιδιού.
Στο 10ο ερώτηµα που αφορούσε στις ενέργειες-επιλογές των νηπιαγωγών στη
περίπτωση που ένα παιδί δηλώνει ότι δεν ξέρει ή δεν µπορεί να γράψει το όνοµά του, η
πλειοψηφία των απαντήσεων (97) εστιάζει στην ενθάρρυνση των παιδιών να γράφουν
όπως µπορούν. Ακόµα 76 αναφορές αφορούν την ενθάρρυνση αντιγραφής του
ονόµατος από την καρτέλα. Επίσης σε 42 περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί παραπέµπουν τα
παιδιά για βοήθεια σε συνοµήλικούς τους. Τέλος, σε 30 απαντήσεις οι νηπιαγωγοί
αναφέρουν ότι το γράφουν οι ίδιες.
Στο 11ο ερώτηµα ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να σηµειώσουν τις δυσκολίες
που συναντούν στη διδασκαλία της γραφής. Όπως φαίνεται µεγάλος αριθµός
απαντήσεων (84) εστιάζει στα προβλήµατα που προκύπτουν από τις προσδοκίες των
γονέων. Ακόµα, 60 απαντήσεις έχουν σχέση µε τις προσδοκίες των δασκάλων της Α΄
δηµοτικού ενώ 52 επικεντρώνονται στην ελλιπή ενηµέρωση τους σχετικά µε το
πρόγραµµα της γλώσσας. Σε 32 περιπτώσεις τονίζεται η απουσία επίσηµου
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βοηθήµατος µε ασκήσεις προγραφής για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. 25 απαντήσεις
αφορούν δυσκολίες που συναντούν εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου και τέλος σε 10
περιπτώσεις αναφέρουν διάφορους λόγους, όπως το γεγονός ότι οι γονείς διδάσκουν
την αλφαβήτα συστηµατικά στο σπίτι, το µεγάλο αριθµό παιδιών στις τάξεις, την
ασάφεια του ΑΠ ως προς την προσέγγιση της γραφής και

σε 3 απαντήσεις οι

νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι δεν έχουν καµία δυσκολία.
Στο τελευταίο ερώτηµα που ήταν ανοιχτού τύπου ζητήθηκε από τις
νηπιαγωγούς να καταγράψουν τις απόψεις τους για το ζήτηµα της γραφής στο
νηπιαγωγείο. Από τη µελέτη των απαντήσεων φαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός
νηπιαγωγών αισθάνεται ότι υπάρχει ασάφεια γύρω από το θέµα της γραφής.
Συγκεκριµένα θεωρούν ότι οι προτάσεις του αναλυτικού προγράµµατος της γλώσσας
δεν υποδεικνύουν µε σαφείς τρόπους τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν,
καθώς και το επίπεδο των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά φτάνοντας
στην πρώτη ∆ηµοτικού. Ένα άλλο σηµείο που τονίζουν είναι η ανάγκη επιµόρφωσης
τους στην εφαρµογή των προτάσεων του ΑΠ, καθώς και στην ανάγκη επιµόρφωσης
και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών του δηµοτικού σχολείου για τους στόχους του ΑΠ
της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναγκαιότητα
ενηµέρωσης των γονέων σχετικά µε την προσέγγιση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο και
τους

στόχους

του

προγράµµατος.

Επισηµαίνεται

νηπιαγωγείου να αντισταθµίσει τις ανισότητες

ακόµα

η

δυνατότητα

του

που δηµιουργούνται εξαιτίας των

διαφορετικών αφετηριών των νηπίων. Τέλος, αναφέρεται ο κίνδυνος που ελλοχεύει
λόγω της ασάφειας των στόχων του προγράµµατος για σχολειοποίηση του
νηπιαγωγείου.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα κυριότερα σηµεία-διαπιστώσεις που
προέκυψαν από τη µελέτη των καταγραφών που πραγµατοποίησε η σχολική
σύµβουλος κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της σε 20 από τα νηπιαγωγεία, που οι
εκπαιδευτικοί τους είχαν απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο. Μια καταρχήν γενική
παρατήρηση είναι ότι σχεδόν σε όλες τις τάξεις οι νηπιαγωγοί έχουν ενσωµατώσει τις
νέες πρακτικές στο παραδοσιακό τους πρόγραµµα. Έτσι, έχουν επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη ορισµένων δραστηριοτήτων µε δηµοφιλέστερη τους πίνακες αναφοράς, οι
οποίοι όπως διαπιστώθηκε από σχετικές συζητήσεις δεν παράγονται στα πλαίσια µιας
θεµατικής ή σχεδίου εργασίας αλλά µέσα από αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής,
αποσκοπούν στην ενδυνάµωση του εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης. Επίσης,
όπως φαίνεται από τις συζητήσεις που έγιναν στο χώρο του νηπιαγωγείου µε τις
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, είναι ενήµερες ως προς το τι
είδους δραστηριότητες (π.χ πίνακες αναφοράς, παραγωγή βιβλίων, επιστολές)
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ενδείκνυται να αναπτύσσουν σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης της
γραφής που προτείνει το νέο ΑΠ. Ωστόσο, όµως η υλοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων στις περισσότερες περιπτώσεις δε χαρακτηρίζεται από λειτουργικό,
επικοινωνιακό χαρακτήρα αλλά γίνεται αυτόνοµα και δεν εντάσσεται στα ενδιαφέροντα
των παιδιών. Για παράδειγµα, η νηπιαγωγός λέει: «Σήµερα παιδιά θα γνωρίσουµε ένα
καινούργιο φίλο µας το γράµµα ∆……Πάµε να βρούµε λέξεις που ξεκινούν από
∆……Να τις γράψουµε κιόλας;». Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο στις περισσότερες
τάξεις εντοπίστηκαν φύλλα εργασίας µε αντιγραφή ή σχεδιασµό γραµµάτων,
συµπλήρωση µε τελίτσες και σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση βιβλίωνβοηθηµάτων του εµπορίου. Θα µπορούσαµε να πούµε λοιπόν ότι οι νηπιαγωγοί είναι
εγκλωβισµένες σε προηγούµενες παραδοσιακές προσεγγίσεις και οποιαδήποτε
προσπάθεια εφαρµογής νέων πρακτικών δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα πλαίσια
αυτά.
Τέλος, πραγµατοποιήσαµε συζητήσεις-συνεντεύξεις σε 25 νηπιαγωγούς από το
δείγµα µας, µετεκπαιδευόµενες στη Μαράσλειο, µε σκοπό να εµβαθύνουµε

στα

δεδοµένα µας µέσα από την τριγωνοποίησή τους. Η συζήτηση- συνέντευξη εστιάστηκε
σε τρία σηµεία (ανοιχτά ερωτήµατα) που αφορούσαν κατ’ αρχήν τις απόψεις, σκέψεις
και τα συναισθήµατα τους από την εφαρµογή του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος και
ειδικότερα του προγράµµατος γραφής στο νηπιαγωγείο. Ακόµα ζητήθηκε από τις
νηπιαγωγούς να αναφέρουν τις σηµαντικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην
προσέγγιση της γραφής, καθώς και τρόπους που προτείνουν για τη µείωση των
σχετικών

προβληµάτων.

Χαρακτηριστικές

απαντήσεις

και

συναισθήµατα

που

εκφράστηκαν µε διατύπωση αποριών, αναδεικνύουν έντονα αφενός την ανησυχία τους
και αφετέρου τη σύγχυσή τους ως προς την κατανόηση των στόχων του νέου ΑΠ. Π.χ.:
«Τι είναι αυτό που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά, απλά θετική στάση προς τη
γραφή;», «να αναπτύξουν ταυτόχρονα και κάποιες δεξιότητες;», «µήπως υπάρχει ένα
κενό στο ζήτηµα ανάπτυξης της δεξιότητας της γραφής από το νηπιαγωγείο στο
∆ηµοτικό;», «ποιος θα προετοιµάσει τα παιδιά για τη φορά σχηµατισµού των
γραµµάτων;» «πώς θα εξηγήσουµε στους γονείς και στους δασκάλους τι ακριβώς
κάνουµε στο Νηπιαγωγείο αφού και εµείς είµαστε µπερδεµένες;», κλπ. Οι δυσκολίες και
οι τρόποι αντιµετώπισης που πρότειναν συµφωνούσαν µε τις απαντήσεις του ανοιχτού
ερωτήµατος που τέθηκε στο ερωτηµατολόγιο µε κυριότερες αναφορές την ανάγκη
επιµόρφωσης τους καθώς και ενηµέρωσης τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων
αναφορικά µε το πρόγραµµα της γλώσσας στο νηπιαγωγείο.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ακόµα ότι οι περισσότερες από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος, τόσο εκείνες στις τάξεις των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις
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όσο και εκείνες που συµµετείχαν στη συζήτηση- συνέντευξη, συνηθίζουν να
αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τη γλώσσα
γενικότερα, αλλά και τη γραφή ειδικότερα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
καθηµερινής ροής

µε κυριότερη πάλι τον πίνακα αναφοράς µε τα ονόµατα των

παιδιών. Ο προβληµατισµός µας ως προς το θέµα αυτό εστιάζεται στον κίνδυνο που
υπάρχει η επανάληψη της ίδιας δραστηριότητας καθηµερινά, µε την ίδια τυπική και
αρκετά χρονοβόρα διαδικασία να µετατρέψει µια δηµιουργική εποικοδοµητική
δραστηριότητα σε µια στείρα χωρίς ενδιαφέρον διαδικασία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των απαντήσεων

που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια, των

καταγραφών που σηµειώθηκαν στο ηµερολόγιο επισκέψεων της Σχολικής Συµβούλου,
καθώς και από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών της Μαρασλείου στις συνεντεύξεις που
πραγµατοποιήθηκαν προκύπτει ότι, οι νηπιαγωγοί βρίσκονται σε µια κατάσταση
σύγχυσης, τόσο ως προς το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά γενικότερα την προσέγγιση
της γλώσσας στο νηπιαγωγείο και ειδικότερα την προσέγγιση της γραφής, όσο και στις
πρακτικές που ενδείκνυται να χρησιµοποιούν για την επίτευξη των στόχων του
συγκεκριµένου προγράµµατος. Ιδιαίτερες δυσκολίες αναδεικνύονται στον τοµέα της
διδακτικής µεθοδολογίας, καθώς οι νηπιαγωγοί αναφέρουν διάφορες δραστηριότητες
που πραγµατοποιούν, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία των νέων
προγραµµάτων αλλά συνδέονται µε πρακτικές παραδοσιακού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, στο 1ο ερώτηµα όπου κλήθηκαν να επιλέξουν τρόπους διδασκαλίας
της γραφής σηµαντικός αριθµός απαντήσεων επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες
ψυχοκινητικού

χαρακτήρα,

προγραφής,

διδασκαλίας

λέξεων

και

προτάσεων,

αντιγραφής, διδασκαλίας γραµµάτων, γεγονός που αναδεικνύει τον εγκλωβισµό των
νηπιαγωγών

σε πρακτικές που χρησιµοποιούσαν στο προηγούµενο αναλυτικό

πρόγραµµα της γλώσσας. Το ζήτηµα αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα από τις απαντήσεις στο
5ο ερώτηµα

όπου διαπιστώνεται ότι, εκτός από τις παραπάνω πρακτικές

χρησιµοποιούν και άλλες, οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε τον αναδυόµενο
γραµµατισµό, γεγονός που παρατηρήθηκε και καταγράφηκε στο ηµερολόγιο της
Σχολικής Συµβούλου στο πλαίσιο επισκέψεών της σε νηπιαγωγεία.
Εύλογοι προβληµατισµοί δηµιουργούνται ως προς την ωφελιµότητα που µπορεί
να έχουν για τα νήπια τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως η στείρα αντιγραφή
γραµµάτων σε φύλλα εργασίας, η συµπλήρωση του σχήµατος των γραµµάτων µε
τελίτσες, η χρήση βιβλίων-βοηθηµάτων.
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Οι παραπάνω προβληµατισµοί επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις στην
ερώτηση 3 όπου ενώ η πλειοψηφία αναφέρεται σε στόχους συµβατούς µε το
πρόγραµµα της γλώσσας, ωστόσο υπάρχει

σηµαντικός αριθµός απαντήσεων που

εστιάζει σε γραφή γραµµάτων και προτάσεων. Οι απαντήσεις µάλιστα στο 4ο ερώτηµα
καταστούν το πρόβληµα πιο έντονο, καθώς οι µισές νηπιαγωγοί θεωρούν σηµαντικό να
µάθουν τα παιδιά τη σωστή φορά σχηµατισµού των γραµµάτων. Το γεγονός αυτό
αναδεικνύει µια αντίθεση µεταξύ των απόψεων που εκφράζουν και των πρακτικών που
χρησιµοποιούν, µε απλά λόγια… «άλλα λένε και άλλα κάνουν».
Όσον αφορά στο ζήτηµα της υλοποίησης των δραστηριοτήτων γραφής στα
πλαίσια του ηµερήσιου προγράµµατος διαπιστώνεται ότι, ενώ η πλειοψηφία των
απαντήσεων εστιάζει στο «µέσα από κάθε ευκαιρία», υπάρχει ωστόσο µεγάλος
αριθµός απαντήσεων που αναφέρεται σε αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής, οι οποίες
δεν εµπίπτουν ούτε στο πλαίσιο ανάπτυξης µιας θεµατικής ούτε project. Φαίνεται
λοιπόν ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες, ξεκοµµένες, αυθαίρετα
τοποθετηµένες στο πρόγραµµα, δεν πραγµατοποιούνται σε λειτουργικά πλαίσια και
αυθεντικές καταστάσεις γραφής.
Η µελέτη των απαντήσεων στα ερωτήµατα 7 και 8 συνδέονται σε ένα βαθµό µε τις
παραπάνω παρατηρήσεις γιατί ενώ φαίνεται να επιλέγουν και να πραγµατοποιούν
δραστηριότητες όπως προτείνονται στο ΑΠ, ωστόσο δεν εντάσσονται σε λειτουργικά
πλαίσια. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις παρατηρήσεις που έγιναν σε
νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώθηκε η χρήση πληθώρας πινάκων αναφοράς στα πλαίσια
δηµιουργίας εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης χωρίς λειτουργικό χαρακτήρα.
Σχετικά µε την αντιµετώπιση καθηµερινών ζητηµάτων που αφορούν τη γραφή η
πλειοψηφία των απαντήσεων που έδωσαν οι νηπιαγωγοί συµφωνεί µε πρακτικές που
προτείνονται στο ΑΠ γραφής. Αρκετές απαντήσεις όµως (25%) ανταποκρίνονται σε
πρακτικές που αναδεικνύουν ένα δασκαλοκεντρικό-παραδοσιακό διδακτικό µοντέλο
όπως για παράδειγµα «γράφουν το όνοµα οι ίδιες», «υποδεικνύουν το σωστό τρόπο
γραφής γράφοντας κάτω από το κείµενο του παιδιού».
Ως προς το ζήτηµα που αφορούσε τις δυσκολίες που συναντούν στη διδασκαλία
της γραφής είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, τόσο οι απαντήσεις στα
ερωτηµατολόγια, όσο και η ανάλυση των συνεντεύξεων αναδεικνύουν τη σηµαντική
επίδραση στον τρόπο διδασκαλίας της γραφής που φαίνεται να ασκούν οι προσδοκίες
κατ΄ αρχήν των γονέων, αλλά και στη συνέχεια των δασκάλων της Α΄ τάξης ∆ηµοτικού.
Τονίζεται ακόµα η ανάγκη για την εκπόνηση βοηθήµατος µε ασκήσεις προγραφής,
γεγονός που δείχνει πάλι την εµµονή των νηπιαγωγών στο προηγούµενο θεωρητικό
πλαίσιο µε τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας και την άσκηση των δεξιοτήτων
προγραφής.
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Θα µπορούσαµε συµπερασµατικά να πούµε ότι οι νηπιαγωγοί βιώνουν το
«µετέωρο βήµα» των εκπαιδευτικών αλλαγών οι οποίες δεν κατάφεραν ενδεχοµένως
να αλλάξουν την κουλτούρα και τις πρακτικές τους και έτσι ακροβατούν ανάµεσα στο
παλιό ΑΠ και το καινούργιο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση αυτής της
µελέτης. Οι µετεωρισµοί αυτοί αποτυπώνονται τόσο στις απόψεις που εκφράζουν όσο
και στην υιοθέτηση κάποιων πρακτικών που αντικατοπτρίζουν µεν τη φιλοσοφία του
νέου ΑΠ, ωστόσο παραµένουν εγκλωβισµένες σε παραδοσιακά πλαίσια, ίσως γιατί οι
νεωτερισµοί δεν οικοδοµήθηκαν στο πλαίσιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων των
εκπαιδευτικών.
Οι δυσκολίες για τους /τις νηπιαγωγούς να ατενίσουν το µέλλον στηριζόµενοι στις
παρελθούσες

και

συγκεχυµένες

παρούσες

κοινωνικές

και

ερµηνευτικές

αναπαραστάσεις και σηµασίες τόσο του ρόλου τους, όσο και των «καινοτοµιών»
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αντιµετώπισης αυτής της κατάστασης, µέσα από
επαναπροσανατολισµό των στόχων του Προγράµµατος, διαρκή θεωρητική και
πρακτική επιµόρφωση των νηπιαγωγών και ενηµέρωση των γονέων και των δασκάλων
για το Πρόγραµµα της Γλώσσας του νηπιαγωγείου.
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