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Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1999 ορίζει ένα νέο τοπίο για τη διδασκαλία της
γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης, µε όποιον
τρόπο και αν αυτή γίνεται, είτε δηλαδή αφορά τη συστηµατική εκπαίδευση είτε προωθεί την εκµάθηση ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, οδηγεί σε ριζικές
αλλαγές που αφορούν τόσο στην αντιµετώπιση της γραφής και της ανάγνωσης όσο
και στις στάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για αυτό το ζήτηµα.
Για πολλά χρόνια η κεντρική κατεύθυνση για τον χώρο της προσχολικής
αγωγής ήταν να αποφεύγεται η διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης τόσο στο
θεσµικό επίπεδο (δηλαδή µέσα στα νηπιαγωγεία) όσο και στο οικογενειακό
περιβάλλον. Οι λόγοι για τους οποίους προκρινόταν αυτή η επιλογή δεν αποτελούν
θέµα της παρούσας ανακοίνωσης όπως και οι λόγοι που οδήγησαν στη µεταστροφή
αυτής της βασικής θέσης για την προσχολική εκπαίδευση. Τελείως επιγραµµατικά
µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι αυξανόµενες προσδοκίες των γονέων για καλύτερη,
ουσιαστικότερη και σφαιρικότερη εκπαίδευση των παιδιών µε την προσδοκία µιας
µελλοντικής οικονοµικής και κοινωνικής ανέλιξης σε µια κοινωνία ιδιαίτερα ανταγωνιστική ίσως βρίσκονται στη βάση αυτής της αλλαγής η οποία θα πρέπει να τονιστεί
ότι δεν αποτελεί µια αποκλειστικά ελληνική επιλογή αλλά παρατηρείται ταυτόχρονα
σε πολλές ∆υτικές κοινωνίες.
Η εισαγωγή της γραφής και ανάγνωσης στο Νηπιαγωγείο διαµορφώνει ένα νέο
πεδίο θεωρητικών και εφαρµοσµένων ερευνών. Θα πρέπει πειραµατικά να
διερευνηθούν και στον ελληνικό χώρο, πολλά από τα ζητήµατα που αφορούν την
εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας: τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν
για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, τις δυνατότητες που παρέχει ο εκάστοτε χώρος του νηπιαγωγείου,
τον βαθµό ετοιµότητάς των παιδιών απέναντι στη γραφή, όπως και ζητήµατα που
αφορούν το ίδιο το υπο-µελέτη αντικείµενο. ∆ηλαδή, σε τι συνίσταται η εκµάθηση της
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γραφής και της ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο, ποια η αντίληψή µας για τη γραφή, θα
διδαχθούν ή όχι τα παιδιά τις γραφο-φωνηµατικές αντιστοιχίσεις (δηλαδή τις σχέσεις
ήχου-γράµµατος), σε ποιον βαθµό, και µε ποιους τρόπους θα γίνει αυτό:;

Παλαιός και νέος γραµµατισµός
Στο σηµείο αυτό θα ήταν σκόπιµο να ορίσουµε έστω µε συντοµία µια νέα
οπτική για τη γραφή ως πολυ-σηµειωτικού συστήµατος που οδηγεί σε µια
διαφορετική αντίληψη για τη διδακτική της.
Μέχρι τα µέσα περίπου του 20ου αιώνα η γραφή θεωρόταν αποκλειστικά ένα
µέσον για την αναπαράσταση του προφορικού λόγου. Αυτή η άποψη δεσπόζει στις
αντιλήψεις φιλοσόφων όπως ο Αριστοτέλης και ο Ντεκάρτ όσο και γλωσσολόγων
όπως ο F. de Saussure, ο L. Bloomfield και η πλειοψηφία των ευρωπαίων και αµερικάνων στρουκτουραλιστών. Για τους φιλοσόφους και γλωσσολόγους η γραφή
αποτελεί απλά ένα µέσο καταγραφής της γλώσσας µε τη βοήθεια οπτικών σηµείων,
µε αυτήν την έννοια η γραφή αποτελεί "µεταµφίεση"2 της γλώσσας.
Για τη φωνοκεντρική -όπως αργότερα ονοµάστηκε- θεώρηση, τα σηµεία της
γραφής είναι σηµεία 2ης τάξης, δηλαδή οι γραπτές εκφορές δεν αναπαριστάνουν την
πραγµατικότητα αλλά τις προφορικές εκφορές οι οποίες και αποτελούν σηµεία 1ης
τάξης. Αυτή η αντίληψη της γραφής οδηγεί σε µια διδακτική της γραφής και της
ανάγνωσης στο πλαίσιο του παλαιού όπως ονοµάσθηκε γραµµατισµού. ∆ηλαδή η
διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης στοχεύει στην αναγνώριση και διαχείριση
των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων.
Η αρχή µιας διαφορετικής αντιµετώπισης της γραφής τοποθετείται στη Σχολή
των φονξιοναλιστών γλωσσολόγων της Πράγας και εκπροσωπείται κυρίως από τον
J. Vachek. Με κείµενά του ήδη από το 19393 υποστήριξε ότι η γραπτή και η
προφορική γλώσσα (για τον αλφαβητισµένο χρήστη) είναι αλληλοσυµπληρωνόµενες
αλλά διαφοροποιούνται στο επίπεδο της λειτουργίας και στο χρησιµοποιούµενο
κανάλι επικοινωνίας. Το 1946 διατυπώνει την άποψη ότι οι γραπτές εκφορές, σε µια
σύγχρονη κοινωνία όπου υπάρχει συνολική γνώση του συστήµατος, δεν αποτελούν
σηµεία σηµείων (δηλαδή σηµεία 2ης τάξης) αλλά υπάρχει άµεσος δεσµός ανάµεσα
στη γραφή και την εξωγλωσσική πραγµατικότητα στην οποία αναφέρεται. Αυτό
σηµαίνει ότι όταν διαβάζουµε µια λέξη δεν χρειάζεται να την περάσουµε από το
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προφορικό κανάλι για να την κατανοήσουµε. Η γραπτή λέξη παραπέµπει κατευθείαν
στην εξωγλωσσική πραγµατικότητα4.
Οι αντιλήψεις του J. Vachek αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο µιας
αυτόνοµης προσέγγισης της γραφής και επέτρεψαν µια ανεξάρτητη θεώρηση της
γραφής από τη γλώσσα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά µε διαφορετική αφετηρία
εκκίνησης, τοποθετούνται και οι αναλύσεις της γραφής ως πολυ-σηµειωτικού (ή
5

πολυ-τροπικού) συστήµατος οπτικής επικοινωνίας . Η σηµειωτική ανάλυση της
λειτουργίας της γραφής στη σηµερινή εποχή αντιλαµβάνεται τη γραφή ως χώρο
διαπλοκής ποικίλων σηµειωτικών συστηµάτων τόσο του γλωσσικού όσο και
εξωγλωσσικών και άρα η πληροφορία που µεταφέρει η γραφή δεν είναι µόνο
γλωσσική αλλά προϋποθέτει την κατανόηση της λειτουργίας των άλλων συστηµάτων
οπτικής επικοινωνίας. Για να γίνει φανερό αυτό που δηλώνεται παραπάνω θα δείξω
ως παράδειγµα ένα πολυ-τροπικό κείµενο που χρησιµοποιήθηκε στη διάρκεια του
πειράµατος που έγινε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο οποίο θα αναφερθούµε
διεξοδικά παρακάτω. Το κείµενο είναι διαφήµιση ενός προϊόντος που απευθύνεται
στα παιδιά (Παρ. Εικ.1) . Τα παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν το Nesquik όχι
φυσικά επειδή µπορούσαν να διαβάσουν το γλωσσικό µήνυµα αλλά εξαιτίας µιας
ολικής αναγνώρισής του στην οποία συνέβαλαν το όνοµα του προϊόντος (το οποίο
ως λογότυπος είναι από µόνο του πολυ-τροπικό) και τα άλλα σηµειωτικά συστήµατα
που συνυπάρχουν. Το εικονικό σύστηµα (το σκίτσο του λαγού µε το καλαµάκι), το
ίδιο το σχήµα του αναπαριστανόµενου αντικειµένου, το χρωµατικό ( ο µπλε λογότυπος και το κίτρινο φόντο του κουτιού), το τυπογραφικό ( ο τρόπος που γράφεται ο λογότυπος µε πλάγια γράµµατα σε κλίση 45ο µοιρών, και η ειδική γραµµατοσειρά που χρησιµεύει για να τον µαρκάρει) κλπ.
Η πρώιµη ικανότητα των παιδιών διαχείρισης πολυ-τροπικών κειµένων και η
προσέγγιση της γραφής ως πολυ-τροπικού σηµειωτικού συστήµατος εξηγείται από
την ένταξή τους σε µια κοινωνία µε ολοένα αυξανόµενη οπτικότητα του γραπτού µηνύµατος. Τα οπτικά συστήµατα συµπλέκονται στη γραφή και διαπλέκονται µε το γραπτό µήνυµα. Αν στην αντίληψή και στη διδακτική µας πρόταση η γραφή γίνεται αντιληπτή ως πολυ-σηµειωτικό σύστηµα όπου η σηµασία του γραπτού µηνύµατος προϋποθέτει τη διαχείριση και άλλων συστηµάτων οπτικής επικοινωνίας µπορούµε να
οδηγήσουµε τα παιδιά σε έναν νέο γραµµατισµό -έναν οπτικό γραµµατισµό- όπου
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ως αυριανοί πολίτες θα είναι σε θέση να ερµηνεύουν και να κατασκευάζουν τέτοιου
τύπου µηνύµατα,

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και η γραφή
Τι συνιστά όµως γραφή για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ποιές αντιλήψεις
και αναπαραστάσεις έχουν για το γραπτό και τη γραφή ως συστήµατος συµβολικής
σηµείωσης. Ποιά χαρακτηριστικά των κειµένων και των σηµείων της γραφής έχουν
αφοµοιώσει, µέσω της κοινωνικής τους εµπειρίας; Σε ποιον βαθµό οι αντιλήψεις που
έχουν τα παιδιά για τη γραφή τα φέρνουν κοντά στη λειτουργία της γραφής ως πολυτροπικού σηµειωτικού συστήµατος; Σε αυτά τα ερωτήµατα επιχειρήθηκε να δοθεί µια
απάντηση µέσω πειραµατικής έρευνας µε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε
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νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης στο διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2000.
Είναι γνωστό από τη σχετική βιβλιογραφία6 ότι τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας είναι ήδη σε θέση στην πλειοψηφία τους να διακρίνουν τη γραφή από το
σχέδιο και το γράφηµα. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν σε κάποιο βαθµό διαµορφώσει
αντιλήψεις για τη µορφή του γραπτού κειµένου, για τα χαρακτηριστικά των σηµείων
της γραφής, για τη διάταξή της κ λ π. Η έρευνα επιχειρούσε να διερευνήσει ποιά
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των κειµένων και των σηµείων της γραφής ωθούν τα
παιδιά να επιλέξουν αν κάτι µπορεί να αναγνωσθεί (άρα είναι γραφή) ή όχι.
Το υλικό του πειράµατος συγκροτείται από 31 καρτέλες, 16 από τις οποίες
µπορούν να αναγνωσθούν, 13 που η πληροφορία είναι µη γλωσσικού τύπου, και
από ένα πίνακα αλφάβητου και αριθµών.
Η κάθε µία από τις 16 καρτέλες επιλέχθηκε εξαιτίας της παρουσίας ή απουσίας
ενός ή παραπάνω από τα προαναφερθέντα κριτήρια. ∆ιερευνήθηκαν δηλαδή οι
αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών αναφορικά µε:

 Τον χώρο της γραφής (ευθύγραµµη διάταξη ή άλλη, στον κατακόρυφο
άξονα ή σε στροφή ν µοιρών) : Calligrammes (καρτ..2), Ντίλι-ντίλι (καρτ.3)

 την µορφολογική ισοµορφία των σηµείων: Ζεπελιν (καρτ.4)
 την παρουσία σχεδίων, εικόνων και σκίτσων: Nesquik (καρτ.1),
Προσοχή σκύλος (καρτ..5), Προσοχή µωρό (καρτ.6), ΑΓΝΟ (καρτ.7), Μικροί κύριοι
(καρτ.8), Ποίηµα “Νησιά” (καρτ.9), Στρατιωτική Πραγµατεία (καρτ. 10), παιχνίδι (καρτ.
11) , STOP (καρτ. 13)
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 το χρώµα7: Ντίλι-ντίλι, Προσοχή µωρό, STOP, ΑΓΝΟ, Μικροί κύριοι,
Ζέπελιν

 την επαναληψιµότητα των στοιχείων: ααα (καρτ. 17)
 την κατεύθυνση της γραφής: Νόµοι της Γόρτυνας (καρτ. 12),
Calligrammes

 το µέγεθος των σηµείων της γραφής: Ζέπελιν, Calligrammes
 το µέγεθος της λέξης: σκουληκοµηρµυγκότρυπα (καρτ. 16), ΜΕ (καρτ. 14),
ααα, άµα (καρτ. 15)

 την χειρόγραφη ή έντυπη ή καλλιγραφική µορφή των σηµείων: Ποίηµα
τα “Νησιά”, ΑΓΝΟ, στρατιωτική πραγµατεία, καθώς και οι 2 καρτέλες σχηµάτων ψευδογραµµάτων (τυπωµένα ή χειρόγραφα) (καρτ. 25 &26)

 το είδος αλφάβητου: ελληνικό ή λατινικό, σηµερινό ή παλαιότερων
εποχών: Nesquik, STOP, Calligrammes, Στρατιωτική Πραγµατεία, Νόµοι της
Γόρτυνας,
Το σύνολο των καρτελών που δεν µπορούν να διαβαστούν χρησιµοποιώντας
τις γραφο-φωνηµατικές αντιστοιχίσεις συγκροτείται κυρίως από:

 εικονογράµµατα: καρτ. 18, 19, 20, 21, 22, 23
 σύνολα συµβόλων, ψευδογραµµάτων σε χειρόγραφη ή έντυπη µορφή:
καρτ. 25, 26

 σχέδια: όπως το σχέδιο για την κατασκευή της παιδικής κουζίνας (καρτ.
28), καρτ. 24

 αριθµούς: καρτ. 27, 29
 και τη λευκή καρτέλα
Η διαδικασία του πειράµατος
Στα νηπιαγωγεία που υλοποιήθηκε το πείραµα δεν είχε πλήρως εφαρµοστεί η
καινούρια προσέγγιση για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης παρόλαυτα
υπήρχαν σηµαντικές διαφορές ως προς τον οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου
και τα µέσα καθώς και τις δραστηριότητες που εφαρµόζει η κάθε νηπιαγωγός. Σε
κάποιες περιπτώσεις µπορούµε να πούµε ότι τα παιδιά είχαν εκπαιδευτεί σε
προαπαιτούµενες γνώσεις για την προσέγγιση της γραφής µέσω άλλων δραστηριοτήτων ενώ σε άλλες αυτού του τύπου η προετοιµασία δεν είχε γίνει. Με αυτήν την έννοια τα αποτελέσµατα είχαν µια αναµενόµενη ποικιλία.
Εξίσου διαφορετική ήταν και η κατανοµή του ποσοστού των παιδιών που ήδη
γνώριζαν σε κάποιο βαθµό να διαβάζουν εξαιτίας µιας µη-συστηµατικής εκπαίδευσης
7
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εκ µέρους των γονιών τους, κυρίως εκπαιδευτικών. Ο τρόπος που χειρίζονταν όµως
τη γραφή (συλλαβισµός) µαρτυρούσε ότι στην πλειοψηφία αυτή η εκπαίδευση αφορά
τη γνώση της σχέσης ήχου-γράµµατος, ενώ µόνο ένα παιδί ήταν σε θέση να διαβάσει
µε ευκολία
Η έρευνα ήταν ατοµική για κάθε ένα από τα 25 παιδιά που συµµετείχαν στο
πείραµα. Τα παιδιά δεν επιλέχθηκαν από τις νηπιαγωγούς αλλά τυχαία και στο
βαθµό που τα ίδια ήθελαν να συµµετάσχουν στο πείραµα.. Στην αρχή δινόταν σε
κάθε παιδί το σύνολο των καρτελών και ζητιόταν να διαχωρίσει ποιες µπορούν να
διαβαστούν και ποιες όχι τοποθετώντας τις σε δύο καλαθάκια. Τονίστηκε ότι τις
καρτέλες δεν χρειάζεται να µπορούν να τις διαβάσουν οι ίδιοι αρκεί να πιστεύουν ότι
µπορεί να διαβαστούν από κάποιον ενήλικα.
Στη συνέχεια γινόταν επανέλεγχος της επιλογής του και, στις µισές περίπου
περιπτώσεις, συζήτηση µε το κάθε παιδί για τους λόγους που το οδήγησαν στην
επιλογή του. Αυτό αφορούσε κυρίως τις καρτέλες που διαβάζονταν. ∆εν ήταν όλα τα
παιδιά σε θέση να περιγράψουν λεκτικά τους λόγους για τους οποίους θεωρούσαν
ότι µια καρτέλα διαβάζεται ενώ µια άλλη δεν διαβάζεται. Πρέπει επίσης να πούµε ότι
αυτή η λεκτική δικαιολόγηση δεν αφορούσε κατ΄ ανάγκη τα παιδιά που είχαν τις πιο
σφαιρικές αντιλήψεις για τη γραφή. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα µιας µικρής
που ενώ έκανε τις περισσότερες λανθασµένες επιλογές ή σωστές αλλά µε λάθος
κριτήρια ήταν σε θέση να τις δικαιολογήσει µε απόλυτα ορθολογικό τρόπο. Π.χ.
θεωρούσε ότι το σκίτσο της κουζίνας δεν διαβάζεται γιατί έχει δύο µουτζούρες, το
Calligrammes δεν διαβάζεται γιατί έχει πολύ µικρά γράµµατα, οι νόµοι της Γόρτυνας
δεν διαβάζονται γιατί είναι “πολύ”, το Ζέπελιν έχει γράµµατα αλλά δεν διαβάζεται,
ενώ το σκουληκοµηρµυγκότρυπα δεν διαβάζεται γιατί είναι πολύ µεγάλο.
Η έρευνα δεν στόχευε στην εξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων, να
διαπιστώσουµε δηλαδή τον αριθµό των παιδιών που θεωρούν ότι η χ καρτέλα
διαβάζεται ώστε να συγκροτηθεί έτσι ένας κατάλογος όλων των αντιλήψεων που τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν για τη γραφή ή το γραφικό σύστηµα. Η ανάγνωση
του πίνακα δεν είναι κυρίως οριζόντια αλλά κατακόρυφη, να δούµε δηλαδή τι θεωρεί
το κάθε παιδί ως συστατικό σηµείο του συστήµατος της γραφής και των κειµένων και
τι ως δευτερεύον. Παρόλαυτα ακόµα και το περιορισµένο σχετικά δείγµα παιδιών που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων γενικών ποσοτικών
συµπερασµάτων τα οποία θα αναφερθούν συνοπτικά παρακάτω. Οι καρτέλες είναι η
αφορµή, η αφετηρία για να συζητήσουµε µε τα παιδιά για τις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις που έχουν για το γραπτό και να παρατηρήσουµε τον τρόπο µε τον
οποίο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προσεγγίζουν το γραπτό.
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Η δηµιουργία όµως ενός τέτοιου πίνακα (Παράρτηµα ΙΙ) και η οριζόντια
ανάλυσή του θα ήταν σηµαντική αν υλοποιόταν από τον κάθε εκπαιδευτικό την αρχή
της σχολικής χρονιάς για να διαπιστώσει τις αντιλήψεις και αναπαραστάσεις που
έχουν τα παιδιά της τάξης του για τη γραφή ώστε να διαµορφώσει ανάλογα τις
δραστηριότητες που θα χρησιµοποιήσει και να διευκολύνει τη διεύρυνσή των
αντιλήψεων των παιδιών για τη γραφή και το ελληνικό γραφικό σύστηµα.

Συµπεράσµατα
Ας αναφερθούµε αρχικά σε κάποια ποσοτικά συµπεράσµατα που µπορούν να
εξαχθούν από αυτό το πείραµα.

1) Το σύνολο των παιδιών συµφωνεί ότι η λευκή καρτέλα δεν διαβάζεται
2) Το 65% των παιδιών θεωρεί ότι τα τρία συνεχόµενα αλφα, διαβάζονται,
άρα η επαναληψιµότητα του ίδιου στοιχείου δεν δείχνει να προβληµατίζει.

3) Το 57% των παιδιών θεωρεί προβληµατική την οργάνωση του χώρου
στο Calligrammes και άρα πιστεύει ότι δεν διαβάζεται. Ενίοτε θεωρούν ότι η
συγκεκριµένη καρτέλλα δεν διαβάζεται γιατί τα γράµµατα είναι πολύ µικρά

4) Το 45% των παιδιών δεν δείχνει να ξεχωρίζει µε σαφήνεια τα
ψευδογράµµατα όταν εµφανίζονται σε έντυπη µορφή αντίθετα όταν εµφανίζονται
χειρόγραφα το ποσοστό µειώνεται στο 19%.

5) Το 50% των παιδιών βρίσκει την καρτέλα ΜΕ πολύ µικρή για να
διαβάζεται. Το ίδιο δήλωσε και ένα κοριτσάκι που ήξερε να διαβάζει. Ενώ αντίθετα
το µεγάλο µέγεθος της λέξης “σκουληκοµηρµυγκότρυπα” δεν δείχνει να αποτελεί
πρόβληµα παρά µόνο για το 15% των παιδιών.

6) Η παράλληλη παρουσία σχεδίων, σκίτσων και εικόνων µε γραπτό δεν
δηµιουργεί προβλήµατα στην πλειοψηφία των παιδιών. Αρκετά χαµηλά ποσοστά
λάθους της τάξης του 20-30%, πιθανόν λόγω της κοινωνικής εµπειρίας των
παιδιών ως αναγνωστών περιοδικών κινούµενων σχεδίων ή παιχνιδιών.

7) Η γραφική ανοµοιοµορφία των σηµείων της γραφής δεν δείχνει να
αποτελεί πρόβληµα στο Ζέπελιν παρά για το 30% των παιδιών ενώ ο
χειρόγραφος χαρακτήρας των σηµείων της γραφής στο ποίηµα και στο ντίλι-ντίλι
δείχνει να τα προβληµατίζει σε ποσοστό 40%. Για το δεύτερο δείγµα είναι
επιβαρυντική η παρουσία χρώµατος και η τεθλασµένη κατεύθυνση της γραφής.

8) Το είδος του αλφάβητου που χρησιµοποιήθηκε δεν δείχνει να δηµιουργεί
προβλήµατα, είτε πρόκειται για ελληνικό είτε λατινικό. Αντίθετα το χειρόγραφο
βγαίνει ευκολότερα από τις αναπαραστάσεις των παιδιών για τη γραφή.
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9) Ιδιαίτερα χαµηλά είναι τα ποσοστά λάθους όσον αφορά τις καρτέλες που
δεν διαβάζονται της τάξης του 15-25% και σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις τα
παιδιά δηλώναν ότι διαβάζονται επειδή κατανοούσαν το σηµασιολογικό περιεχόµενο των εικονογραµµάτων.
Αν

επιχειρήσουµε

τέλος

µια

ποιοτική

ανάλυση

των

αποτελεσµάτων

διαπιστώνουµε ότι τα παιδιά των 5 ετών έχουν σαφείς αντιλήψεις για το τι είναι
γραφή και άρα

για το τι µπορεί ή τι δεν µπορεί να διαβαστεί. ∆ηλαδή έχουν

διαµορφώσει κριτήρια που τους επιτρέπουν να διακρίνουν τη γραφή από το σχέδιο
και το γράφηµα και τα εφαρµόζουν µε συστηµατικό τρόπο. ∆ύο µόνο παιδιά δεν
επέδειξαν την παρουσία τέτοιων κριτηρίων τοποθετώντας όλες τις καρτέλες σε ένα
από τα δύο καλαθάκια και στον επανέλεγχο τοποθετώντας τις στο άλλο. Η
συστηµατικότητα των κριτηρίων των παιδιών φαίνεται και από το γεγονός ότι σπάνια
ο επανέλεγχος οδηγούσε σε αλλαγές ενώ η λεκτική δικαιολόγηση των επιλογών τους
έδειχνε τον σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα των κριτηρίων τους καθώς και την
παρουσία µιας “µεταγλώσσας” ιδιαίτερα ανεπτυγµένης αν και όχι πάντα σύµφωνης
µε αυτήν την ήδη αλφαβητισµένων χρηστών της γραφής.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες σύντοµες παρατηρήσεις που
αφορούν τις στάσεις παιδιών που ήδη γνώριζαν σε κάποιο βαθµό να διαβάζουν. Ενα
κοριτσάκι επέµενε ότι η καρτέλα του Nesquik δεν διαβάζεται γιατί ενώ ήταν σε θέση
να διαβάσει µόνη της τη φράση “στιγµιαίο ρόφηµα” δεν µπορούσε να ενεργοποιήσει
αυτόν το µηχανισµό για να διαβάσει τα αγγλικά γράµµατα. Στην περίπτωσή της
ανάγνωση σηµαίνει πλέον µόνο τη χρήση των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων.
Το γραπτό µήνυµα περιορίζεται µόνο στο γλωσσικό του περιεχόµενο. Ανάλογη ήταν
η αντιµετώπιση από την ίδια και κάποια άλλη µικρή που γνώριζε να διαβάζει για τις
καρτέλες της Γόρτυνας, του ποιήµατος κλπ. Τέτοια παραδείγµατα δείχνουν ότι τουλάχιστον για κάποια παιδιά οι δύο µηχανισµοί: δηλαδή η αναζήτηση µιας σηµειολογικής
ερµηνείας και η ανάγνωση µέσω της χρήσης των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων δεν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Η ενεργοποίηση του πρώτου δείχνει να σταµατάει ή να ανακόπτεται όταν αρχίζει η συστηµατική διδασκαλία των σχέσεων
γράµµατος-ήχου (από τους γονείς, και µε παλαιού τύπου συνθετικές µεθόδους ).
Συνοψίζοντας, είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι, η επιλογή των παιδιών
δείχνει την ενσωµάτωση µιας κοινωνικής γνώσης για τη γραφή περισσότερο
διευρυµένης από τη λειτουργία της στην καταγραφή της γλώσσας. Οπως φαίνεται
από το σηµερινό πείραµα, τα παιδιά τείνουν εύκολα να αντιληφθούν ότι η γραφή είναι
ένα πολυ-τροπικό σύστηµα όπου πολλά σηµειωτικά συστήµατα συνυπάρχουν και
συν-διαµορφώνουν ένα γραπτό µήνυµα.
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Σίγουρα αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και σε κάποιες περιπτώσεις,
όπως έδειξε το πείραµα, οι αντιλήψεις τους για τον χώρο της γραφής, την παρουσία
χρώµατος ή την τυπογραφία είναι πιο περιορισµένες από τον τρόπο που
λειτουργεί η γραφή στην κοινωνία.
Εποµένως είναι θέµα του νηπιαγωγείου να συµπληρώσει και να διευρύνει
αυτές τις αντιλήψεις ώστε να διαµορφώσουν τα παιδιά µια σφαιρική και συνολική
άποψη για τη λειτουργία της γραφής ως πολυ-τροπικού συστήµατος.
Αν το νηπιαγωγείο δεν κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση αλλά επιλέξει απλά την
εκµάθηση των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων κινδυνεύει να ανακόψει την
κοινωνική εµπειρία των παιδιών για τη γραφή και να οδηγηθεί στην εκµάθηση της
στο πλαίσιο του παλιού αποκλειστικά γραµµατισµού.
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