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Χρώμα + τυπογραφία + εικόνες: τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως
νοηματοδότες πολυτροπικών κειμένων
Ζίφκου Ελισάβετ
Νηπιαγωγός
Παπαδοπούλου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κακανά Δόμνα-Μίκα
Καθηγήτρια στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τις τελευταίες δεκαετίες τα κείμενα που συναντώνται στον κοινωνικό χώρο έχουν υποστεί
σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση αλλά και στη δομή τους. Μία ‘επανάσταση’ όπως την ορίζει
ο Kress (1998) έχει συμβεί στον χώρο της επικοινωνίας, η οποία έχει «εκτοπίσει» τη γραπτή
γλώσσα, ως αποκλειστικό μέσο μετάδοσης πληροφορίας. Το οπτικό στοιχείο έχει εισβάλλει σε
πολλές περιοχές της δημόσιας επικοινωνίας, όπου στο παρελθόν η γλώσσα ήταν ο μοναδικός
και κυρίαρχος τρόπος (Kress & van Leeuwen, 1996). Η συνεχής αύξηση της εικονικότητας του
γραπτού μηνύματος εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες, όπως την άμεση και ταχύτερη πρόσληψη του
μηνύματος, την πρόσληψή του από αναγνώστες ενδεχομένως μη εξοικειωμένους επαρκώς με
τον γλωσσικό κώδικα κ.α.
Το νέο πολιτισμικό τοπίο που προέκυψε την τελευταία δεκαετία στις δυτικού τύπου κοινωνίες
είναι και αυτό που ανάγκασε τους επιστήμονες να εισαγάγουν στο λεξιλόγιο τους τον όρο
της πολυτροπικότητας (Στάμου, Τρανός, Χατζησαββίδης, 2004 και Χατζησαββίδης, 2005). Η
πολυτροπικότητα αναφέρεται στην ποικιλία των σημειωτικών συστημάτων, δηλαδή στην ποικιλία
των σημειωτικών τρόπων που διαμορφώνουν τα σύγχρονα κείμενα., και όπως αναφέρουν
και οι Kress & van Leeuwen, δεν αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να ενταχθεί
στην ανάλυση της επικοινωνίας, αλλά θεωρείται ουσιαστική και θεμελιώδης παράμετρος
νοηματοδότησης κάθε κειμένου (Kress & van Leeuwen, 1996).
Ειδικότερα όσον αφορά στα γραπτά κείμενα, η παρουσία εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών,
χρώματος, ποικίλων τυπογραφικών επιλογών κ.α. υπερβαίνει τα όρια της τυπικής ανάγνωσης,
εάν αυτή εννοείται ως αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου με τη χρήση γραφο-φωνηματικών
αντιστοιχίσεων και οδηγεί στην ανάγκη νέων τρόπων ανάγνωσης των κειμένων. Εφόσον η
πολυτροπικότητα των κειμένων είναι μια πραγματικότητα, τα όρια της ανάγνωσης διευρύνονται
και το σχολείο θα πρέπει να εκπαιδεύσει ανάλογα τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να
μπορούν να κατανοούν το πλήθος των πολυτροπικών κειμένων που υπάρχουν γύρω τους, να τα
αξιολογούν, να τα ερμηνεύουν και, τελικά να τα νοηματοδοτούν με τρόπους οι οποίοι υπερβαίνουν
την τυπική ανάγνωση. Ο αναγνώστης των πολυτροπικών κειμένων οφείλει να μυηθεί σε μια σειρά
γραμματισμών, ξεκινώντας από τον οπτικό (visual literacy), για να μπορέσει να ανταπεξέλθει
στο ρόλο του (Γιαννικοπούλου, 2003). Η καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού εξαρτάται
από την επαφή και εξοικείωση των παιδιών σε περιβάλλοντα πλούσια σε οπτικά ερεθίσματα,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Στάμου, Τρανός, Χατζησαββίδης (2004),
οι οποίοι αναφέρουν ότι ο γραμματισμός που εμπεριέχεται στα πολυτροπικά κείμενα κατακτιέται
αβίαστα από άτομα που ζουν σε περιβάλλον που βομβαρδίζεται από πολυτροπικά κείμενα.
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Ωστόσο, εάν η επαφή των παιδιών με πολυτροπικά κείμενα τους επιτρέπει, σε ένα πρώτο
επίπεδο, να αντλούν πληροφορίες από αυτά, ο ρόλος του σχολείου στην ουσιαστική διερεύνηση
της πολυτροπικότητας των κειμένων, παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. Ειδικά για το παιδί, το
οποίο ως υποκείμενο είναι περισσότερο επιδεκτικό των επιδράσεων του περιβάλλοντος απ’ ότι
ο ενήλικας, η υπόθεση αυτή παίρνει ακόμη μεγαλύτερη αξία (Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005).
Ειδικότερα, έρευνες με παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας έδειξαν ότι τα παιδιά
μπορούν, εφόσον εκπαιδευτούν, να χειρίζονται κείμενα πλούσια σε οπτικά χαρακτηριστικά,
γεγονός που, ενίοτε, τα καθιστά πιο ικανούς αναγνώστες σε σχέση με τους ενήλικες (Arizpe
& Styles, 2003). Σχετική είναι και η έρευνα της Yannicopoulou (2004), η οποία έδειξε ότι τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας φάνηκαν να είναι εξοικειωμένα με τον οπτικό γραμματισμό και την
πολυτροπικότητα των γραπτών κειμένων πολύ πριν μάθουν να διαβάζουν, καθώς και με τις
οπτικές συμβάσεις που υπάρχουν στα κείμενα των βιβλίων και των περιοδικών τους.
Όσον αφορά τα παιδιά, όπως αναφέρει και η Pantaleo, είναι απαραίτητο να διδάσκονται
τον τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας των οπτικών χαρακτηριστικών ή και των ποικίλων
τροπικοτήτων, ενώ εξίσου σημαντικό είναι να τους δίνεται χρόνος να σχολιάσουν τα πολυτροπικά
στοιχεία που συναντούν σε ένα κείμενο, καθώς και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο
κείμενο και την εικόνα (Pantaleo, 2005).
Άλλες έρευνες για την αξιοποίηση της πολυτροπικότητας των κειμένων από παιδιά
προσχολικής ηλικίας έδειξαν ότι τα διάφορα σημειωτικά συστήματα που συλλειτουργούν με τη
γλώσσα σε οικεία κείμενα για παιδιά προσχολικής ηλικίας δείχνουν να επηρεάζουν απόλυτα
τη σύλληψη και συγκράτηση της γραπτής πληροφορίας, ενώ το σύστημα που φαίνεται να
συνεισφέρει τα μέγιστα είναι το τυπογραφικό (Παπαδοπούλου, 2001). Όταν το γραπτό κείμενο
αποστερηθεί των άλλων συστημάτων, η αναζήτηση της πληροφορίας δυσχεραίνεται και
χρειάζονται κατάλληλες δραστηριότητες για να εξομαλυνθεί. Η συμβολή των συλλειτουργούντων
συστημάτων επιβεβαιώθηκε και από έρευνα της Γιαννικοπούλου (2004), η οποία ανέφερε
ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν και δεν κατείχαν την τυπική αναγνωστική δεξιότητα,
προσέγγιζαν το γραπτό κείμενο ολιστικά και βασίζονταν περισσότερο στα συλλειτουργούντα
με τη γραφή σημειωτικά συστήματα, και λιγότερο στο γραπτό λόγο. Τέλος, έρευνα με τίτλους
εικονογραφημένων βιβλίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας έδειξε ότι τα παιδιά προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας ερμηνεύουν την ύπαρξη οπτικών στοιχείων στα κείμενα τους,
βασισμένα κυρίως στην εικονογράφηση και λιγότερο στη γραπτή πληροφορία. Το χρώμα της
γραμματοσειράς και μετά η παρουσία εικόνων αποτελούν τον πιο εύκολα αναγνωρίσιμο και
ερμηνεύσιμο τρόπο από τα παιδιά (Παπαδοπούλου, Ποιμενίδου, Κούκα, 2010)
1. Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει εάν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, που δεν
κατέχουν την τυπική αναγνωστική δεξιότητα, μπορούν να ανιχνεύσουν πολυτροπικά στοιχεία
που υπάρχουν σε σύγχρονα κείμενα -και συγκεκριμένα σε απόσπασμα από εικονογραφημένο
παιδικό βιβλίο- και εάν μπορούν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά ώστε να κατανοήσουν ή να
εκφράσουν υποθέσεις για το περιεχόμενο της λεκτικής πληροφορίας.
Συγκεκριμένα, η έρευνα επιδιώκει να δείξει εάν τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας μπορούν να κατανοήσουν ή να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο της λεκτικής
πληροφορίας που τους δίνεται κάθε φορά, βασιζόμενα σε ποικίλους τρόπους που συνυπάρχουν
σε πολυτροπικά κείμενα, όπως την εικονογράφηση, τις ιδιαίτερες τυπογραφικές επιλογές (το
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μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, την έντονη γραφή, τη διαστίχωση, το μήκος της
αράδας κλπ). Επίσης, αναζητήθηκαν οι κυρίαρχοι τρόποι που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά
για να νοηματοδοτήσουν τα κείμενα, αλλά και να εικάσουν τη λεκτική πληροφορία. Τέλος,
διερευνήθηκε εάν υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο (αγόρια- κορίτσια) και την ηλικία (νήπιαπρονήπια) σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα.
2. Δείγμα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημόσια Νηπιαγωγεία της πόλης του Βόλου και σε
ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο της Αγριάς του Νομού Μαγνησίας και διήρκεσε τρεις μήνες (ΜάρτιοςΑπρίλιος-Μάιος 2011). Συμμετείχαν συνολικά σαράντα έξι παιδιά, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε
(25) ήταν νήπια και τα είκοσι ένα (21) προνήπια.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση τα κάτωθι κριτήρια: τα παιδιά δεν παρουσίαζαν
μαθησιακές δυσκολίες και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην γνωστική τους ανάπτυξη,
μπορούσαν να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα και δεν κατείχαν την
τυπική αναγνωστική δεξιότητα.
3. Υλικό της έρευνας
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία άσκηση αντιστοίχισης,
το υλικό της οποίας αντλήθηκε από το εικονογραφημένο βιβλίο, ¨Εγώ + εσύ= μαζί. Η τέχνη
του να είσαι γιαγιά¨. Η σελίδα στην αρχική της μορφή περιελάμβανε εικόνες και κάτω απ’
αυτές υπήρχαν φράσεις που επεξηγούσαν τι έδειχναν οι εικόνες. Οι φράσεις αυτές ήταν
κατασκευασμένες από μία σύνθεση διαφόρων τρόπων. Το πρώτο μέρος τους ήταν με τυπική
γραμματοσειρά μαύρου χρώματος, ενώ το δεύτερο μέρος που προσδιόριζε εννοιολογικά το
πρώτο ήταν κατασκευασμένο με επιλογές χρώματος, τυπογραφίας, διάταξης, διαστίχωσης, οι
οποίες απέκλιναν από την τυπική μορφή και απέδιδαν εικονιστικά το γλωσσικό περιεχόμενο της
εικόνας. Για την δημιουργία της αντιστοίχισης, απομονώθηκαν οι εικόνες από τις αντίστοιχες
φράσεις τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσουμε εάν τα παιδιά θα
μπορούσαν να συνδέσουν την κάθε εικόνα με την φράση της, βασιζόμενα στα πολυτροπικά
στοιχεία της κάθε φράσης.
Η πρώτη εικόνα παρουσίαζε μία τούρτα με ένα κεράκι και η αντίστοιχη φράση της ήταν ¨η
χώρα των γενεθλίων¨. Το ιδιαίτερο στοιχείο που είχε η φράση, ήταν ότι το γράμμα ¨ι¨ ήταν
μεγαλύτερου μεγέθους από τα υπόλοιπα και ο τόνος του ήταν κίτρινος, όπως και η φλόγα στο
κεράκι της εικόνας.
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Η δεύτερη εικόνα παρουσίαζε ζευγάρια ποδιών να χορεύουν και χέρια που κουνιούνταν και η
αντίστοιχη φράση της έγραφε ¨η χώρα του χορού¨. Το στοιχείο της φράσης που παρέπεμπε σε
κίνηση και χορό, ήταν ο σχεδιασμός των γραμμάτων της τελευταίας λέξης, που αναφέρονταν
στον χορό, τρεις φορές σε διαφορετικές οριζόντιες σειρές σε γωνία απόκλισης από την νοητή
ευθεία της υπόλοιπης πρότασης περίπου 30ο (οριζόντια με μικρή άνω απόληξη του τελευταίου
γράμματος). Παρουσίαζε δηλαδή παραβίαση της τυπικής διαστίχωσης του κειμένου και
οδηγούσε σε αλλαγή της αράδας.

Η τρίτη εικόνα παρουσίαζε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και η αντίστοιχη φράση της
έγραφε ¨η χώρα των Χριστουγέννων¨. Η ιδιαιτερότητα της φράσης βρισκόταν στο χρώμα της
γραμματοσειράς. Τα μισά γράμματα της λέξης ¨Χριστούγεννα¨ ήταν πράσινου χρώματος και τα
υπόλοιπα κόκκινου, όπως ακριβώς ήταν και τα χρώματα που είχε και το δέντρο στην εικόνα.

Η τέταρτη εικόνα ήταν όλη μαύρη και φαίνονταν μόνο δύο μάτια. Η αντίστοιχη φράση της ήταν
¨η χώρα του σκοταδιού¨ και το ιδιαίτερο στοιχείο που είχαν τα γράμματα, ήταν ότι το ενδότερο
των γραμμάτων: ο, σ, α και δ ήταν πλήρες χωρίς κενό.
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Η πέμπτη εικόνα παρουσίαζε έναν ήλιο και η αντίστοιχη φράση της ήταν ¨η χώρα του φωτός¨. Η
ιδιαιτερότητα της φράσης βρισκόταν στο χρώμα της γραμματοσειράς, το οποίο άλλαζε σταδιακά.
Τα χρώματα των γραμμάτων ήταν μόνο θερμά, και κυρίως το κίτρινο και οι αποχρώσεις του,
δηλαδή το κόκκινο και το πορτοκαλί, όλα χρώματα που παραπέμπουν στον ήλιο.

Η τελευταία εικόνα παρουσίαζε ένα πιάνο και η αντίστοιχη φράση της ήταν ¨η χώρα της
μουσικής¨. Η ιδιαιτερότητα της φράσης βρισκόταν στο γράμμα ¨ο¨ το οποίο είχε αντικατασταθεί
από μία νότα, η οποία παρέπεμπε στην μουσική και το πιάνο, όπως και στη μετακίνηση της
λέξης από την τυπική ευθεία. Παρουσίαζε δηλαδή παραβίαση της τυπικής διαστίχωσης, το
ενδότερο του γράμματος ήταν πλήρες και αλλοιωμένο, ώστε να παραπέμπει σε μουσική νότα.

3. Μέθοδος
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ατομικές συνεντεύξεις και είχαν ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Από την εφαρμογή του εργαλείου της έρευνας συλλέχθηκαν ποσοτικά
δεδομένα της έρευνας, ενώ από τις ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις αναζητήθηκαν οι
ερμηνείες των παιδιών που οδήγησαν στις επιλογές τους. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης
κάθε παιδιού στην έρευνα ήταν κατά μέσο όρο δεκαπέντε με είκοσι λεπτά. Όλες οι συνεντεύξεις
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία και στη συνέχεια ακολούθησε απομαγνητοφώνηση για
την επεξεργασία τους.
4. Αποτελέσματα
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Σε πρώτο
επίπεδο, οι απαντήσεις των παιδιών (λανθασμένες και σωστές) καταμετρήθηκαν και
δημιουργήθηκαν γραφικές αναπαραστάσεις με τιμές σε ποσοστά επί τοις εκατό, ώστε να
διευκολύνεται οπτικά η ανάγνωση τους. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύθηκαν οι παράγοντες που
διαμόρφωσαν τις απαντήσεις των παιδιών, εάν δηλαδή τα παιδιά αντιστοιχούσαν την κάθε εικόνα
με μια φράση βασιζόμενα είτε στην τυπογραφία αυτής, είτε στο χρώμα της γραμματοσειράς
της, είτε στα γράμματα από τα οποία αποτελούνταν, είτε σε κάποιο άλλο παράγοντα. Στις
340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής (11, 12 και 13 Μαίου 2012)

περιπτώσεις που τα παιδιά βασίστηκαν σε παραπάνω από έναν παράγοντες στις αιτιολογήσεις
τους, λήφθηκαν υπ’ όψιν όλοι οι παράγοντες.
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Όσον αφορά την 1η εικόνα (εικόνα τούρτας), το 65% των παιδιών την αντιστοίχισε σωστά
με την φράση ¨η χώρα των γενεθλίων¨. Από το σύνολο των παιδιών που έκαναν σωστά
την αντιστοίχιση, το 61% βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας, το 33% στο χρώμα
της γραμματοσειράς που είχε η φράση ¨η χώρα των γενεθλίων¨, το 6% βασίστηκε σε άλλο
παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν στηρίχθηκε στα γράμματα της
φράσης. Από το 35% των παιδιών που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το 6% βασίστηκε στον
παράγοντα της τυπογραφίας, το 47% στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση, το
12% στηρίχθηκε στα γράμματα από τα οποία αποτελούνταν οι λέξεις της φράσης, ενώ το 35%
βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση.
Στη 2η εικόνα (εικόνα χορού), το 54% των παιδιών την αντιστοίχισε σωστά με την φράση ¨η
χώρα του χορού¨. Από το σύνολο των παιδιών που έκαναν σωστά την αντιστοίχιση, το 29%
βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας, το 21% στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε
η φράση ¨η χώρα του χορού¨, το 25% βοηθήθηκε από τα γράμματα της φράσης ενώ το 25%
βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση. Από το 46% των παιδιών που
έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το 60% βασίστηκε στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η
φράση, το 40% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί
δεν στηρίχθηκε στην τυπογραφία της φράσης και στα γράμματα της.
Όσον αφορά την 3η εικόνα (εικόνα χριστουγεννιάτικου δέντρου), το 63% των παιδιών την
αντιστοίχισε σωστά με την φράση ¨η χώρα των Χριστουγέννων¨. Από αυτά, κανένα δεν βασίστηκε
στον παράγοντα της τυπογραφίας, το 40% στηρίχθηκε στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε
η φράση ¨η χώρα των Χριστουγέννων¨, το 40% βοηθήθηκε από τα γράμματα της φράσης, ενώ
το 20% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση. Από το 37% των παιδιών
που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το 22% βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας της
φράσης, εξίσου το 22% στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση, το 17% στηρίχθηκε
στα γράμματα των λέξεων, ενώ το υπόλοιπο 39% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει
την αντιστοίχιση.
Την 4η εικόνα (εικόνα σκοταδιού), τα παιδιά την αντιστοίχισαν ορθά με την φράση ¨η χώρα
του σκοταδιού¨ σε ποσοστό 65% στηριγμένα κυρίως στο χρώμα της γραμματοσειράς (87%),
το 10% βοηθήθηκε από τα γράμματα της φράσης, το 3% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για
να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας.
Από το 35% των παιδιών που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το 31% βασίστηκε στο χρώμα της
γραμματοσειράς που είχε η φράση όπως και στα γράμματα των λέξεων της φράσης, το 38%
στηρίχθηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν βασίστηκε
στην τυπογραφία της φράσης.
Όσον αφορά την 5η εικόνα (εικόνα ήλιου), το 83% των παιδιών την αντιστοίχισε σωστά με
την φράση ¨η χώρα του φωτός¨. Από αυτό το ποσοστό, 77% των παιδιών στηρίχθηκαν στο
χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση ¨η χώρα του φωτός¨, το 5% βοηθήθηκε από τα
γράμματα της φράσης, το 18% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση,
ενώ κανένα παιδί δεν βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας. Από το 17% των παιδιών
που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το 13% βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας, το
25% στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση, το 13% στα γράμματα από τα οποία
αποτελούνταν οι λέξεις της φράσης, ενώ το 49% στηρίχθηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει
την αντιστοίχιση.
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Την 6η εικόνα (εικόνα πιάνου), τα παιδιά την αντιστοίχισαν ορθά με την φράση ¨η χώρα της
μουσικής¨ σε ποσοστό 59%. Από αυτά, το 70% βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογραφίας,
το 23% στο χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση ¨η χώρα της μουσικής¨, το 7%
βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν βασίστηκε
στα γράμματα της φράσης. Από το 41% των παιδιών που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, το
11% βασίστηκε στην τυπογραφία της φράσης, το 42% στο χρώμα της γραμματοσειράς, το 47%
βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν στηρίχθηκε
στα γράμματα της φράσης.

Από τα παιδιά που έκαναν σωστά την αντιστοίχιση, υπολογίστηκε και η μεταβλητή του
φύλου και της ηλικίας στις απαντήσεις τους. Όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, αξίζει να
σημειώσουμε ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερες επιδόσεις στην άσκηση της αντιστοίχισης για
όλες τις εικόνες, εκτός μόνο από την εικόνα του χορού, στην οποία τα αγόρια του δείγματος
σημείωσαν καλύτερη επίδοση. Όσον αφορά τη μεταβλητή της ηλικίας, αξίζει να σημειώσουμε
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ότι για όλες τις εικόνες και τις φράσεις της αντιστοίχισης τα νήπια του δείγματος είχαν καλύτερες
επιδόσεις σε σχέση με τα προνήπια.
5. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν για την άσκηση της αντιστοίχισης φαίνεται
ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εντοπίζουν τα πολυτροπικά στοιχεία που φέρει η γλωσσική
πληροφορία και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο αυτής. Τα
παιδιά δηλαδή στην προσπάθεια τους να καταλάβουν ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο
των φράσεων που τους δόθηκαν, χρησιμοποίησαν τα πολυτροπικά στοιχεία που έφεραν αυτές
(το κίτρινο χρώμα στα γράμματα για τη φράση ¨η χώρα του φωτός¨, τα έντονα μαυρισμένα
γράμματα για τη φράση ¨η χώρα του σκοταδιού¨, τα κόκκινα και πράσινα γράμματα για τη φράση
¨η χώρα των Χριστουγέννων¨, την αντικατάσταση του γράμματος ¨ο¨ με νότα για τη φράση ¨η
χώρα της μουσικής¨, το γράμμα ¨ι¨ σχεδιασμένο με τρόπο που να μοιάζει με κερί για τη φράση
¨η χώρα των γενεθλίων¨ και τη λέξη ¨χορού¨ που ήταν σχεδιασμένη με τρόπο που να δηλώνει
κίνηση για τη φράση ¨η χώρα του χορού¨).
Η πιο αναγνωρίσιμη φράση ήταν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ¨η χώρα του φωτός¨ που
τα παιδιά καλούνταν να την αντιστοιχίσουν με την εικόνα του ήλιου. Το 83% των παιδιών έκανε
σωστά την αντιστοίχιση και το 77% αυτών χρησιμοποίησε, όπως αναμέναμε, το χρώμα της
γραμματοσειράς (κίτρινο) για να την αντιστοιχίσει με τον κίτρινο ήλιο της εικόνας.
Αρκετά αναγνωρίσιμες ήταν και οι φράσεις ¨η χώρα των γενεθλίων¨ και ¨η χώρα του
σκοταδιού¨ με ποσοστό 65%, αλλά και η φράση ¨η χώρα των Χριστουγέννων¨ με ποσοστό
63%. Όπως αναμέναμε, τα παιδιά αντιστοίχισαν την φράση ¨η χώρα των γενεθλίων¨ με την
εικόνα της τούρτας, βασιζόμενα στην τυπογραφία της (το γράμμα ¨ι¨ σχεδιασμένο σαν κεράκι) σε
ποσοστό 61%, τη φράση ¨η χώρα του σκοταδιού¨ με την μαύρη εικόνα, βασιζόμενα στο χρώμα
των γραμμάτων της σε ποσοστό 87% και τη φράση ¨η χώρα των Χριστουγέννων¨ με την εικόνα
του χριστουγεννιάτικου δέντρου, βασιζόμενα εξίσου στο χρώμα των γραμμάτων (πράσινα και
κόκκινα) αλλά και στα ίδια τα γράμματα, σε ποσοστό 40%.
Λιγότερο αναγνωρίσιμες ήταν οι φράσεις ¨η χώρα της μουσικής¨ και ¨η χώρα του χορού¨, με
ποσοστά 59% και 54% αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, για να αντιστοιχίσουν τα παιδιά τη φράση
¨η χώρα της μουσικής¨ με την εικόνα του πιάνου βασίστηκαν στην ιδιαίτερη τυπογραφία της
φράσης (αντικατάσταση του ¨ο¨ με μια νότα) σε ποσοστό 70%, ενώ για να αντιστοιχίσουν τη
φράση ¨η χώρα του χορού¨ με την εικόνα που έδειχνε ανθρώπους να χορεύουν, βασίστηκαν και
πάλι στην τυπογραφία της φράσης (τα γράμματα ήταν σχεδιασμένα με τρόπο που να δηλώνει
κίνηση) σε ποσοστό 29%.
Τα παιδιά που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, όπως παρουσιάζουν τα αποτελέσματα,
βασίστηκαν κυρίως σε άλλους παράγοντες, πέραν της τυπογραφίας, του χρώματος της
γραμματοσειράς και των γραμμάτων των λέξεων, και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν
κατάφεραν να ταιριάξουν σωστά τις φράσεις με τις αντίστοιχες εικόνες. Παρατηρήθηκε δηλαδή
η τάση να μετρούν τον αριθμό των γραμμάτων των φράσεων, να παρατηρούν το μέγεθος
των λέξεων, ή ακόμα και να χρησιμοποιούν κάποιες από τις γνώσεις που είχαν για τις γραφοφωνηματικές αντιστοιχίσεις, χρησιμοποιούσαν δηλαδή ως κριτήριο επιλογής το πρώτο
γράμμα της φράσης, ενώ σε περίπτωση όμοιων γραμμάτων, τα παιδιά χρησιμοποιούσαν το
συνδυασμό πρώτου και δεύτερου γράμματος, για να βρουν ποια φράση αντιστοιχεί με ποια
εικόνα. Οι παραπάνω στρατηγικές αναμενόταν ότι δεν θα βοηθούσαν τα παιδιά να κάνουν
σωστά την αντιστοίχιση, παρ’ όλα αυτά είναι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά
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της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τον γραπτό
λόγο, όπως παρατηρήθηκε και σε άλλες έρευνες (Παπαδοπούλου, 2001, Παπαδοπούλου &
Ποιμενίδου, 2004).
Τα νήπια είχαν σε όλες τις φράσεις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα προνήπια. Τα ποσοστά
επιτυχίας δηλαδή των νηπίων ήταν μεγαλύτερα από αυτά των προνηπίων για όλη την άσκηση
της αντιστοίχισης. Όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα κορίτσια
του δείγματος είχαν καλύτερες επιδόσεις σχεδόν σε όλες τις φράσεις της άσκησης σε σχέση με
τα αγόρια.
Συνοψίζοντας, τα παιδιά για τις τρεις (η χώρα του φωτός, η χώρα των Χριστουγέννων, η
χώρα του σκοταδιού) από τις έξι φράσεις βασίστηκαν στο χρώμα της γραμματοσειράς τους,
και για τις υπόλοιπες τρεις (η χώρα των γενεθλίων, η χώρα της μουσικής, η χώρα του χορού)
βασίστηκαν στην ιδιαίτερη τυπογραφία τους. Το χρώμα και η τυπογραφία των φράσεων, δηλαδή,
αποδείχθηκαν εξίσου κυρίαρχοι τρόποι στην προσπάθεια των παιδιών να αντιστοιχίσουν την
κάθε φράση με την αντίστοιχη εικόνα της. Η παραπάνω θέση για τη δύναμη του χρώματος και του
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην σύλληψη του νοήματος, αλλά και της τυπογραφίας
ως σύστημα που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση και τη συγκράτηση της γραπτής
πληροφορίας, υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Παπαδοπούλου, 2001.
Παπαδοπούλου, Κούκα & Ποιμενίδου, 2010).
Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο οπτικός γραμματισμός θεωρείται
επαρκώς ανεπτυγμένος στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε σχέση με τη διάδοση και χρήση του
στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Τα παιδιά έχουν την τάση να ανιχνεύουν το οπτικό
μήνυμα και η εκπαίδευση τους σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πολυτροπικό τοπίο θα μπορούσε να
συμβάλει στην διεύρυνση της τάσης αυτής.
Η παραπάνω θέση όμως δεν βρίσκει συχνά ανταπόκριση στα πλαίσια της εκπαίδευσης,
γεγονός που επισημαίνεται και από τους Kress & van Leeuwen, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν
και η εικόνα είναι τώρα τουλάχιστον τόσο ισχυρή όσο και η λέξη, αυτή η αναγνώριση δεν έχει
γίνει κατανοητή από τους ιθύνοντες, ιδιαίτερα εκείνους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση (Kress
& van Leeuwen, 1996). Υπάρχει γενικά η τάση στους εκπαιδευτικούς να δίνουν μεγαλύτερη
βαρύτητα στις δραστηριότητες της ανάγνωσης και της γραφής και πολύ λιγότερη σε οτιδήποτε
σχετίζεται με την εικόνα και τον οπτικό γραμματισμό. Πέρα από την κατάκτηση της ανάγνωσης
και της γραφής, ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να γίνονται προσπάθειες και για την καλλιέργεια του
οπτικού γραμματισμού στα παιδιά.
Όπως παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η δύναμη της εικόνας είναι
πολύ μεγάλη, και τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να ¨διαβάζουν¨ τις εικόνες και να αξιοποιούν
όλους τους σημειωτικούς τρόπους για να κατανοούν ευκολότερα την γλωσσική πληροφορία. Θα
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να εξασκούνται τα παιδιά στη χρήση, την ανάλυση και την παραγωγή
πολυτροπικών κειμένων, καθώς το περιβάλλον στο οποίο ζουν και αλληλεπιδρούν, κατακλύζεται
κυρίως από κείμενα τα οποία φέρουν πληθώρα σημειωτικών τρόπων για τη μετάδοση του
μηνύματος τους. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν αλλάξει και οι
άνθρωποι θα πρέπει να καταστούν οπτικά εγγράμματοι, μέσω της εκπαίδευσης, για να μπορούν
να ¨διαβάζουν¨ τον κόσμο γύρω τους.
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