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ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΗ.ΓΡΑΦΗ.ΓΡΑΦΗ.ΓΡΑΦΗ.    

    

∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ, M.Ed. 

ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ, ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ, ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ, ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ, ∆ρ. Επιστηµών Αγωγή̋. 

    

Στην εργασία αυτή ερευνάται η δραστηριότητα των 

παιδιών τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ για την κατάκτηση των 

Προαναγνωστικών και Προγραφικών δεξιοτήτωνΠροαναγνωστικών και Προγραφικών δεξιοτήτωνΠροαναγνωστικών και Προγραφικών δεξιοτήτωνΠροαναγνωστικών και Προγραφικών δεξιοτήτων. Επίση̋ 

γίνεται ερευνητική αναφορά στην αναδυόµενη γραφή και 

ανάγνωση στα πλαίσια του φυσικού και αβίαστου 

εγγραµατισµούεγγραµατισµούεγγραµατισµούεγγραµατισµού µε γνώµονα τον a priori σκεπτικισµό στη 

διδασκαλία τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋, µε µορφή 

σχολειοποίηση̋. Η αναφορά στι̋ θέσει̋ του Ed. ClaparEd. ClaparEd. ClaparEd. Claparèèèèdededede 

ενισχύουν την επιχειρηµατολογία µα̋, για την αποφυγή τη̋ 

συστηµατική̋ διδασκαλία̋ τη̋ Πρώτη̋ Γραφή̋ και Πρώτη̋ Γραφή̋ και Πρώτη̋ Γραφή̋ και Πρώτη̋ Γραφή̋ και 

Ανάγνωση̋Ανάγνωση̋Ανάγνωση̋Ανάγνωση̋ στο Νηπιαγωγείο. «Ίσω̋ το να περνά ο Ίσω̋ το να περνά ο Ίσω̋ το να περνά ο Ίσω̋ το να περνά ο 
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βάτραχο̋ από την κατάσταση του γυρίβάτραχο̋ από την κατάσταση του γυρίβάτραχο̋ από την κατάσταση του γυρίβάτραχο̋ από την κατάσταση του γυρίνου να είναι ένα̋ νου να είναι ένα̋ νου να είναι ένα̋ νου να είναι ένα̋ 

ελιγµό̋. ∆εν θα ’τανε καλύτερα να γεννιούντανε απ’ την ελιγµό̋. ∆εν θα ’τανε καλύτερα να γεννιούντανε απ’ την ελιγµό̋. ∆εν θα ’τανε καλύτερα να γεννιούντανε απ’ την ελιγµό̋. ∆εν θα ’τανε καλύτερα να γεννιούντανε απ’ την 

αρχή µε πόδια και χωρί̋ αυτή την ουρά προπάντων που αρχή µε πόδια και χωρί̋ αυτή την ουρά προπάντων που αρχή µε πόδια και χωρί̋ αυτή την ουρά προπάντων που αρχή µε πόδια και χωρί̋ αυτή την ουρά προπάντων που 

είναι ένα̋ ελιγµό̋ και πλάνη. Αλλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι είναι ένα̋ ελιγµό̋ και πλάνη. Αλλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι είναι ένα̋ ελιγµό̋ και πλάνη. Αλλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι είναι ένα̋ ελιγµό̋ και πλάνη. Αλλά αυτό̋ ο ελιγµό̋ είναι 

αναµφισβήτητα απαραίτητο̋.  Μη νοµίζετε ότι θα αναµφισβήτητα απαραίτητο̋.  Μη νοµίζετε ότι θα αναµφισβήτητα απαραίτητο̋.  Μη νοµίζετε ότι θα αναµφισβήτητα απαραίτητο̋.  Μη νοµίζετε ότι θα 

επισπεύδαµε πολύ το σχηµατιεπισπεύδαµε πολύ το σχηµατιεπισπεύδαµε πολύ το σχηµατιεπισπεύδαµε πολύ το σχηµατισµό των ώριµων βατράχων, σµό των ώριµων βατράχων, σµό των ώριµων βατράχων, σµό των ώριµων βατράχων, 

κόβοντα̋ την ουρά των γυρίνων…πράγµα που θα γινότανε κόβοντα̋ την ουρά των γυρίνων…πράγµα που θα γινότανε κόβοντα̋ την ουρά των γυρίνων…πράγµα που θα γινότανε κόβοντα̋ την ουρά των γυρίνων…πράγµα που θα γινότανε 

αν οι βάτραχοι είχαν σχολείααν οι βάτραχοι είχαν σχολείααν οι βάτραχοι είχαν σχολείααν οι βάτραχοι είχαν σχολεία». (Claparède,2010,σ.13). 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.    

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα και την πάγια θέση τη̋ 

Unesco,Unesco,Unesco,Unesco, η δηµιουργικότητα του παιδιού υφίσταται συνεχεί̋ 

µεταπτώσει̋ στι̋ διάφορε̋ βαθµίδε̋ τη̋ εκπαίδευση̋. Στην 

προσχολική ηλικία έχουµε το maximum τη̋ δηµιουργικότητα̋. Στο 

δηµοτικό σχολείο έχουµε µια απώλεια 80%, που συνδέεται µε τη 

σχολειοποίηση του παιδιού και τι̋ διαδικασίε̋ τη̋ αγωγή̋ και 

µάθηση̋. Ο ∆.Γληνό̋∆.Γληνό̋∆.Γληνό̋∆.Γληνό̋ θα χαρακτηρίσει το σχολείο οδοστρωτήρα 

και Προκρούστη των ψυχών: « « « « ∆ε θέλω να ρίψω το βλέµµα ει̋ ∆ε θέλω να ρίψω το βλέµµα ει̋ ∆ε θέλω να ρίψω το βλέµµα ει̋ ∆ε θέλω να ρίψω το βλέµµα ει̋ 

εικόνα̋ θλιβερά̋, δε θέλω να ψάλλω Ιερεµιάδε̋. Όλοι τα εικόνα̋ θλιβερά̋, δε θέλω να ψάλλω Ιερεµιάδε̋. Όλοι τα εικόνα̋ θλιβερά̋, δε θέλω να ψάλλω Ιερεµιάδε̋. Όλοι τα εικόνα̋ θλιβερά̋, δε θέλω να ψάλλω Ιερεµιάδε̋. Όλοι τα 

γνωρίζετε, όλοι το αισθάνεσθε, όλοι τα βλέπετε, όλοι ταγνωρίζετε, όλοι το αισθάνεσθε, όλοι τα βλέπετε, όλοι ταγνωρίζετε, όλοι το αισθάνεσθε, όλοι τα βλέπετε, όλοι ταγνωρίζετε, όλοι το αισθάνεσθε, όλοι τα βλέπετε, όλοι τα ζήσατε  ζήσατε  ζήσατε  ζήσατε 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574             - 3 - 

τα θλιβερά πράγµατα. Όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν τα θλιβερά πράγµατα. Όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν τα θλιβερά πράγµατα. Όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν τα θλιβερά πράγµατα. Όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν 

και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων και των και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων και των και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων και των και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων και των 

γραµµατικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχολείον το γραµµατικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχολείον το γραµµατικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχολείον το γραµµατικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχολείον το 

σκοτεινόν εσωτερικώ̋ και εξωτερικώ̋, το σχολείον του Ευρώτο̋ σκοτεινόν εσωτερικώ̋ και εξωτερικώ̋, το σχολείον του Ευρώτο̋ σκοτεινόν εσωτερικώ̋ και εξωτερικώ̋, το σχολείον του Ευρώτο̋ σκοτεινόν εσωτερικώ̋ και εξωτερικώ̋, το σχολείον του Ευρώτο̋ 

και του ψυχικκαι του ψυχικκαι του ψυχικκαι του ψυχικού αποπνιγµού, το σχολείον οδοστρωτήρα και ού αποπνιγµού, το σχολείον οδοστρωτήρα και ού αποπνιγµού, το σχολείον οδοστρωτήρα και ού αποπνιγµού, το σχολείον οδοστρωτήρα και 

Προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρονηµάτιστον, το Προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρονηµάτιστον, το Προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρονηµάτιστον, το Προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρονηµάτιστον, το 

σχολείον που δίδει χαρτιά και τίποτε άλλο, το σχολείον το σχολείον που δίδει χαρτιά και τίποτε άλλο, το σχολείον το σχολείον που δίδει χαρτιά και τίποτε άλλο, το σχολείον το σχολείον που δίδει χαρτιά και τίποτε άλλο, το σχολείον το 

περιφρονούµενον από µαθητέ̋, από γονεί̋, από κοινωνία̋ και περιφρονούµενον από µαθητέ̋, από γονεί̋, από κοινωνία̋ και περιφρονούµενον από µαθητέ̋, από γονεί̋, από κοινωνία̋ και περιφρονούµενον από µαθητέ̋, από γονεί̋, από κοινωνία̋ και 

πολιτεία̋πολιτεία̋πολιτεία̋πολιτεία̋».».».». (Γληνό̋, 1925, σ.303-304). Στο σύγχρονο 

Νηπιαγωγείο οι θλιβερέ̋ αυτέ̋ διαπιστώσει̋ του ∆.Γληνού∆.Γληνού∆.Γληνού∆.Γληνού δεν 

έχουν καµία θέση. Σύµφωνα µε το Ν.1566/85 ο σκοπό̋ του 

Νηπιαγωγείου τείνει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

µε δραστηριότητε̋ συµµετοχικέ̋ του ίδιου του παιδιού και 

ειδικότερα: στην καλλιέργεια των αισθήσεων, στον εµπλουτισµό 

των εµπειριών του νηπίου µέσα από το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον σε µια σχέση αλληλεπίδραση̋ και αλληλεξάρτηση̋, 

στην ανάπτυξη τη̋ έκφραση̋ στο γλωσσικό πεδίο, µε καταφυγή 

στο συµβολικό στάδιο, στη συνύπαρξη και στη δηµιουργία 

σχέσεων συνειδητή̋ συνεργασία̋ µέσα από κοινωνικοποιητικέ̋ 
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δραστηριότητε̋, τέλο̋ το νήπιο παρωθείται µέσα από το 

οργανωµένο περιβάλλον να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και 

αντικοινωνική συµπεριφορά. (Ν.1566/85). 
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ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FLORENCE DE ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FLORENCE DE ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FLORENCE DE ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ FLORENCE DE 

MEREDIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ MEREDIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ MEREDIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ MEREDIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ.ΠΑΙ∆ΙΩΝ.ΠΑΙ∆ΙΩΝ.ΠΑΙ∆ΙΩΝ.    

Η Florence De MeredieuFlorence De MeredieuFlorence De MeredieuFlorence De Meredieu επηρεασµένη από τι̋ θέσει̋ του 

Arno SternArno SternArno SternArno Stern παρατηρεί τα εξή̋: 

• Η γραφή έχει αφετηρία την εξεικόνιση τη̋ ανθρώπινη̋ 

µορφή̋. 

• Το παιδικό σχέδιο εντάσσεται σε µια απεικονιστική 

καταγραφή του σωµατικού ειδώλου. 

• Από τη γλώσσα των κινήσεων οι άνθρωποι 

οδηγήθηκαν στη σηµειακή απεικόνιση τη̋ γραφή̋. 

• Έχουµε δηλαδή τη γενική αρχή τη̋ γλωσσολογία̋: 

αισθησιοκινητικό στάδιο-συµβολικό στάδιο-σηµειακό 

στάδιο- κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. 

• Τα εικονογράµµατα εποµένω̋ δεν είναι παρά µία 

περιγραφή των κινήσεων, των δραστηριοτήτων και 

τη̋ συστηµατοποιηµένη̋ πράξη̋. 
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• Η ζωγραφική αποτέλεσε από τι̋ αρχέ̋ του 

ανθρώπινου πολιτισµού µια εκδήλωση των 

πρωτόγονων γραφών. (Meredieu,1981,σ.29). 

Το ερώτηµα που τίθεται στου̋ ερευνητέ̋, είναι να 

εξηγήσουν την αλληλεξάρτηση τη̋ λέξη̋ και του 

πράγµατο̋. Οι έρευνε̋ θα ανατρέξουν στην ψυχολογία και 

θα επισηµάνουν την καθοριστική συµβολή του 

ψυχοκινητικού τοµέα. (D.Braun et al. 1978,σ. 27).Η αναφορά 

τη̋ MeredieuMeredieuMeredieuMeredieu στον SternSternSternStern  και στον Luquet Luquet Luquet Luquet αποσαφηνίζει τα 

στάδια τη̋ εξέλιξη̋ τη̋ παιδική̋ γραφή̋ µέσα από τι̋ 

απεικονίσει̋ και ειδικότερα:  

• Το παιδί περνάει από το στάδιο του τυχαίου 

ρεαλισµού κατά την ηλικία των 2 ετών. 

• Από το στάδιο του αποτυχηµένου ρεαλισµού κατά το 

τρίτο-τέταρτο έτο̋. Στο στάδιο αυτό το παιδί 

αναπαράγει τι̋ µορφέ̋ σε µια αντιγραφική 

δραστηριότητα. 
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• Από το στάδιο του διανοητικού ρεαλισµού, από τα 4-

10 χρόνια το παιδί ζωγραφίζει, ό,τι ξέρει και όχι ό,τι 

βλέπει. 

• Στο στάδιο του οπτικού ρεαλισµού το παιδί από τα 12 

χρόνια ακολουθεί τη δεοντολογία τη̋ προοπτική̋. Το 

παιδί αρχίζει να γράφει, όταν συνειδητά ή ασυνείδητα 

µουντζουρώνει κάθε επιφάνεια που προσφέρεται στι̋ 

δραστηριότητέ̋ του. Η δραστηριότητα αυτή θα 

αντιµετωπιστεί µε επιφύλαξη από το LuquetLuquetLuquetLuquet, ο οποίο̋ 

αναφέρεται στην ενόρµηση του παιδιού, για µια 

οπτική αναπαράσταση τη̋ πραγµατικότητα̋, ενώ το 

µουντζούρωµα, όπω̋ θα φανεί στη συνέχεια, έχει 

βαθύτερο ψυχολογικό περιεχόµενο. 

(Meredieu,1981,σ.39-40). 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.    

Το µουντζούρωµα είναι µια αυθόρµητη κίνηση του νηπίου 

που θέλει να εκφραστεί και να απεικονίσει το περιβάλλον 
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του. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθεί και να 

ερµηνευτεί στα πλαίσια τη̋ εκφραστική̋ ανάγκη̋ του 

παιδιού, που ικανοποιείται, χωρί̋ τι̋ αναστολέ̋ τη̋ 

παρέµβαση̋ των ενηλίκων. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά 

δεδοµένα το µουντζούρωµα κατά τη  MMMM.BernsonBernsonBernsonBernson εξελίσσεται 

ω̋ εξή̋: 

• Στην ηλικία των 18 µηνών το παιδί µουντζουρώνει και 

δηµιουργεί παιδικό σχέδιο κυκλικό και καµπύλο χωρί̋ 

περιορισµό στι̋ κινήσει̋ του. 

• Σε ηλικία 2-3 ετών έχουµε το αναπαραστατικό στάδιο 

µε εναλλαγή στη συνεχή και ασυνεχή γραµµή. 

• Σε ηλικία 3-4 ετών έχουµε το επικοινωνιακό 

στάδιο.Εδώ το παιδί προσπαθεί να επικοινωνήσει 

µέσα από το µουντζούρωµα µε του̋ ενηλίκου̋. 

(Meredieu,1981,σ.46). 

Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ.Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ.Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ.Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ.    

Ένα σηµαντικό στοιχείο για τι̋ προγραφικέ̋ δεξιότητε̋ 

αποτελεί η στροφή του παιδιού και το πέρασµα από το 
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µουντζούρωµα στα ανθρωπάκια. Οι εκπαιδευτικοί των 

πρώτων βαθµίδων τη̋ εκπαίδευση̋ γνωρίζουν την 

ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών µε την ιχνογράφηση 

τη̋ ανθρώπινη̋ φιγούρα̋. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση 

τη̋ παραστατική̋ απεικόνιση̋ τύπων και µορφών που 

εµπίπτουν στα άµεσα ενδιαφέροντά του̋. Αυτή η 

απεικόνιση κατά το SteSteSteSternrnrnrn περιλαµβάνει τρει̋ τύπου̋ από 

ανθρώπινε̋ φιγούρε̋ ω̋ εξή̋: 

• Ο άνθρωπο̋ πατάταΟ άνθρωπο̋ πατάταΟ άνθρωπο̋ πατάταΟ άνθρωπο̋ πατάτα, σχηµατικά ατελή̋, δείχνει τη 

µετάβαση του παιδιού από το γυρίνο στο βάτραχο. 

• Ο άνθρωπο̋ δρόµο̋,Ο άνθρωπο̋ δρόµο̋,Ο άνθρωπο̋ δρόµο̋,Ο άνθρωπο̋ δρόµο̋, που απεικονίζει το άτοµο µε τα 

δύο άκρα του. 

• Ο άνθρωπο̋ λουλούδιΟ άνθρωπο̋ λουλούδιΟ άνθρωπο̋ λουλούδιΟ άνθρωπο̋ λουλούδι, που αποτελεί µια τελειότερη 

µετάβαση του γυρίνου σε συνθετότερο σχήµα. Όπω̋ 

γράφει η Florence De MeredieuFlorence De MeredieuFlorence De MeredieuFlorence De Meredieu το γραφικό αυτό 

ξέσπασµα του παιδιού, δεν είναι τίποτα άλλο από 

«…µια δικαιολογία και µια µεταµφίεση τη̋ απόλαυση̋ µια δικαιολογία και µια µεταµφίεση τη̋ απόλαυση̋ µια δικαιολογία και µια µεταµφίεση τη̋ απόλαυση̋ µια δικαιολογία και µια µεταµφίεση τη̋ απόλαυση̋ 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574             - 10 - 

που νιώθει το παιδί να χειρίζεται φόρµε̋, χρώµατπου νιώθει το παιδί να χειρίζεται φόρµε̋, χρώµατπου νιώθει το παιδί να χειρίζεται φόρµε̋, χρώµατπου νιώθει το παιδί να χειρίζεται φόρµε̋, χρώµατα, α, α, α, 

υλικάυλικάυλικάυλικά». (Meredieu, 1981,σ.62). 

Στην προσχολική ηλικία δε χρειάζεται συστηµατική 

διδασκαλία τη̋ ανάγνωση̋ και τη̋ γραφή̋, αλλά µια 

ελεύθερη ενασχόληση του παιδιού µε τι̋ ενορµήσει̋ του, 

που το καθιστούν ικανό να χειρίζεται τι̋ ιχνογραφικέ̋ 

και ζωγραφικέ̋ του δεξιότητε̋. H εκµάθηση τη̋ γραφή̋ 

και τη̋ ανάγνωση̋ ξεκινάει στην ηλικία των 6 ετών, µε 

την είσοδο στο δηµοτικό σχολείο. Οι προγραφικέ̋ 

δεξιότητε̋ θα το καταστήσουν ικανό να ενταχθεί στη 

συστηµατική εκµάθηση αυτών των παραµέτρων, που 

είναι προγραµµατισµένε̋ και διδάσκονται συστηµατικά 

κατά το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα. 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ.Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ.Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ.Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ.    

Πρέπει να γίνει συνείδηση τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋, 

ότι ο γραπτό̋ λόγο̋ έχει αφετηρία τον προφορικό και 

στην προσχολική ηλικία η καλλιέργεια και η σύνδεση 

προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί διαδικασία ««««εκ εκ εκ εκ 
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των ων ουκ άνευτων ων ουκ άνευτων ων ουκ άνευτων ων ουκ άνευ»»»» για να κατακτήσει το παιδί τι̋ 

προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιότητε̋προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιότητε̋προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιότητε̋προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιότητε̋. Ο λόγο̋, 

όπω̋ τονίστηκε ήδη, µέσα από το αισθησιοκινητικό 

στάδιο, θα περάσει στο συµβολικό και στη συνέχεια στο 

σηµειακό στάδιο. Το παιδί του Νηπιαγωγείου 

δραστηριοποιείται κατά κανόνα στο αισθησιοκινητικό αισθησιοκινητικό αισθησιοκινητικό αισθησιοκινητικό 

και στο συµβολικό στάδιοκαι στο συµβολικό στάδιοκαι στο συµβολικό στάδιοκαι στο συµβολικό στάδιο χωρί̋ να αποκλείεται η 

εξαίρεση τη̋ µετάβαση̋ και στο σηµειακό.σηµειακό.σηµειακό.σηµειακό. Το 

αισθησιοκινητικό στάδιο απαιτεί επαφή του παιδιού µε 

τα αντικείµενα και τα πράγµατα. Το µάθηµα τη̋ 

πραγµατογνωσία̋, που είχε συµπεριληφθεί στο 

παραδοσιακό σχολείο, είχε µεγάλη δόση σοφία̋, αφού 

ακολουθούσε τη ρήση του Rousseau Rousseau Rousseau Rousseau (J. Chateau, 1958, σ. 

280)    και του Pestalozzi Pestalozzi Pestalozzi Pestalozzi (L. Meylan, 1958, σ.287), ότι 

τίποτα δεν πρέπει να διδάσκουµε στα παιδιά αν δεν τα 

φέρουµε σε επαφή µε τα ίδια τα πράγµατα. 

∆ιατυπώθηκε έτσι η αρχή τη̋ άµεση̋ παρατήρηση̋ και 

τη̋ αυτοψία̋ των γνωστικών αντικειµένων, µε άµεση ή 

έµµεση εποπτεία και κυριάρχησε το αξίωµα «∆ίδασκε ∆ίδασκε ∆ίδασκε ∆ίδασκε 
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εποπτικώ̋εποπτικώ̋εποπτικώ̋εποπτικώ̋», που θεωρήθηκε απαράβατη και πρώτιστη 

διδακτική αρχή. Κάθε παρέκκλιση από την µετά 

προσοχή̋ αντίληψη τη̋ πραγµατικότητα̋, 

χαρακτηρίστηκε από του̋ παιδαγωγού̋ και του̋ 

διδακτικολόγου̋ ω̋ µια αυτόχρηµα αερολογία.(Παπά, 

2007, σ.94-96). Φυσικά αυτό αργότερα πήρε µια µορφή 

καθολική̋ γενίκευση̋ και κυριαρχία̋ τη̋ εικόνα̋ σε 

τέτοιο σηµείο, που ο J.PiagetJ.PiagetJ.PiagetJ.Piaget θα µιλήσει για τη µετάβαση 

από το βερµπαλισµό των λόγων στο βερµπαλισµό τη̋ το βερµπαλισµό των λόγων στο βερµπαλισµό τη̋ το βερµπαλισµό των λόγων στο βερµπαλισµό τη̋ το βερµπαλισµό των λόγων στο βερµπαλισµό τη̋ 

εικόνα̋.εικόνα̋.εικόνα̋.εικόνα̋. (Piaget, 1979, σ.82). Κατά το αισθησιοκινητικό 

στάδιο το παιδί τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ έχει τη 

δυνατότητα µέσα από το υλικό και το οργανωµένο 

περιβάλλον που διαθέτει το νηπιαγωγείο, να 

περιεργαστεί τι̋ διάφορε̋ κατασκευέ̋, 

αισθητοποιώντα̋ σχηµατικά µέσα από το οπτικό του 

πεδίο τη φόρµα και το µέγεθο̋ των προσώπων και των 

πραγµάτων. Έτσι το παιδί ονοµατίζει πια το αντικείµενο 

µε το ουσιαστικό του όνοµα, καθώ̋ και κάθε ζώο ή 

πράγµα που του παραθέτει η νηπιαγωγό̋. Στη συνέχεια 
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το ίδιο το παιδί επιχειρεί να απεικονίσει, χωρί̋ καµία 

προσδοκία τελειότητα̋ εκ µέρου̋ τη̋ νηπιαγωγού, το 

πραγµατικό αντικείµενο. Μα̋ δείχνει δηλαδή τη 

διαδικασία µετάβαση̋ από τον προφορικό και το 

πραγµατικό στην απεικόνιση έστω και σε ατελή µορφή, 

προσπαθώντα̋ να πλησιάσει το πραγµατικό 

αντικείµενο, το ζώο, το πρόσωπο ή το πράγµα. Αυτό το 

στάδιο , που είναι σηµαντικό για το παιδί είναι το 

συµβολικό στάδιο. Συµβολίζει δηλαδή, ό,τι είδε και 

περιεργάστηκε στο αισθησιοκινητικό στάδιο. Αυτό 

φυσικά ενισχύεται συνεχώ̋ από τη νηπιαγωγό µε 

παρωθητικέ̋ και ενθαρρυντικέ̋ παρεµβάσει̋, δηλαδή µε 

ονοµασία του αντικειµένου, που εγχαράσσεται στο παιδί 

ω̋ κάτι το δεδοµένο αφού τόσο στην οικογένεια, όσο και 

στο σχολείο έχει οπτικά και ακουστικά βιώµατα και 

κατέχει το επίπεδο και το όνοµα του κάθε ουσιαστικού. 

Αν το παιδί τώρα θελήσει να περάσει στο σηµειακό 

στάδιο, δηλαδή να γράψει έστω και µε ατελή µορφή το 

όνοµα που σηµασιολογικά ανήκει στο σύµβολο, τότε δεν 
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έχει ιδιαίτερη σηµασία αν αυτό θα είναι µια πλήρη̋ 

λέξη, αλλά σηµασία έχει η προσπάθεια του παιδιού να 

καθυποτάξει το σύµβολο στο σηµείο, δηλαδή να γράψει 

σε προγραφική δεξιότητα το όνοµα. Αυτό µπορεί 

σηµειολογικά να γίνει και µε ένα φωνήεν ή µε ένα 

σύµφωνο ή και µε περισσότερα. Το ίδιο το παιδί µπορεί 

να διαβάσει αυτό που έγραψε, όπω̋ ακριβώ̋ οι ενήλικε̋ 

διαβάζουν τα δικά του̋ κείµενα. Η µεγάλη σηµασία 

έγκειται στο γεγονό̋, ότι αυτό που γράφει το παιδί ω̋ 

σηµείο, δηλαδή ω̋ µια τυποποιηµένη λέξη δεν έχει καµία 

οµοιότητα µε το σύµβολο από απεικονιστική άποψη. Για 

παράδειγµα, η νηπιαγωγό̋ δίνει στο παιδί ένα πλαστικό 

γατάκι. Το αισθησιοκινητικό στάδιο είναι απόλυτα 

σαφέ̋ γιατί το παιδί έχει δει την αληθινή γάτα και ίσω̋ 

να έχει παίξει µαζί τη̋. Το πλαστικό αντικείµενο είναι 

σε ένα µεγάλο ποσοστό ένα αντίγραφο τη̋ γάτα̋. Το 

παιδί που είναι εξοικειωµένο µε όλα τα χαρακτηριστικά, 

παρόλα που υπολείπονται του πραγµατικού 

αντικειµένου διαπιστώνει σε γενικέ̋ γραµµέ̋ µέσα από 
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τι̋ αναµνήσει̋ του, ότι αυτό το ζώο είναι η γάτα. Η 

νηπιαγωγό̋ καλεί το παιδί να ονοµάσει προφορικά το 

αντικείµενο µε το όνοµά του. Αυτή η διαδικασία είναι και 

εύκολη και ευχάριστη για τα παιδιά τη̋ προσχολική̋ 

ηλικία̋. Συνειδητοποιούµε δηλαδή ,ότι το 

αισθησιοκινητικό στάδιο περιλαµβάνει την αυτοψία, τι̋ 

ενορµήσει̋ του παιδιού, τα βιώµατα και τη βεβαιότητα, 

ότι έχει κάνει µια ενδελεχή παρατήρηση και αυτοψία και 

δεν είναι κάτι, που κινείται στη σφαίρα του 

φανταστικού, ή αφίσταται πολύ από την 

πραγµατικότητα. Όλη αυτή η διαδικασία δίνει στη 

νηπιαγωγό τη δυνατότητα να περάσει στο συµβολικό 

στάδιο, που είναι µια εικόνα ή µια ζωγραφιά ή µια 

φωτογραφία µε κάποιο συγκεκριµένο ζώο, δηλαδή στην 

περίπτωσή µα̋ µε τη γάτα. Αυτό το στάδιο συµβολίζει 

και προσπαθεί να δώσει σε εικονική πια µορφή αυτό που 

µέχρι τώρα τα παιδιά το είχαν σε ένα πραγµατικό 

αντικείµενο ή σε πρόπλασµα. Στα παραδοσιακά 

νηπιαγωγεία παλαιότερα, όπω̋ διαβάζουµε σε 
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αντίστοιχα εγχειρίδια τη̋ εποχή̋ εκείνη̋, η νηπιαγωγό̋ 

µπορούσε να φέρει και µια πραγµατική γάτα στο 

νηπιαγωγείο. Τώρα φυσικά είναι πιο δύσκολο, γιατί 

πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά εµβολιασµού και όλα τα 

υπόλοιπα έγγραφα. Εποµένω̋ το πρόπλασµα πλησιάζει 

το πραγµατικό και δίνει στα παιδιά που δεν έχουν δει 

µια γάτα τη  δυνατότητα, να πάρουν µια ιδέα ,του τι 

ακριβώ̋ είναι αυτό το ζώο. Στην εικόνα όµω̋ δεν είναι 

το ίδιο ,γιατί οι διαστάσει̋ τη̋ οπτική̋ αντίληψη̋ του 

ζώου είναι επίπεδε̋ και διαφορετικέ̋. Το ίδιο συµβαίνει 

µε ένα σπίτι, είτε πραγµατικό, είτε σε εκµαγείο. ∆εν είναι 

ακριβώ̋ το ίδιο µε αυτό που έχουµε αισθητοποιήσει, ω̋ 

το σπίτι µα̋. Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά θα 

ασχοληθούν µε την απεικονιστική δραστηριότητα και 

σύµφωνα µε τον ατοµικό ρυθµό του καθενό̋ και τι̋ 

ιδιαίτερε̋ ικανότητε̋, θα έχουµε την απεικόνιση στα 

τετράδιά του̋, δηλαδή θα έχουµε το συµβολικό στάδιο. Η 

µετάβαση στο λεγόµενο σηµειακό στάδιο είναι το 

ζητούµενο, γιατί το παιδί πρέπει, να περάσει από το 
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σύµβολο στο σηµείο, που όπω̋ αντιλαµβάνεται κανεί̋ 

δεν είναι εύκολο για την ηλικία των παιδιών του 

νηπιαγωγείου. Βέβαια οι θεωρητικοί και οι ερευνητέ̋ δεν 

είναι σύµφωνοι για το πότε πρέπει, να ξεκινήσει η 

πρώτη γραφή και ανάγνωση. Τυπικό παράδειγµα είναι η 

κυρία Maria MontessoriMaria MontessoriMaria MontessoriMaria Montessori , που ξεκινάει αυτέ̋ τι̋ 

δεξιότητε̋ από την ηλικία των 4 ετών. (Κλεάνθου̋-

Παπαδηµητρίου,1980,σ.337-338). Στην επιστήµη όµω̋ 

τα πάντα θεωρούνται και αναθεωρούνται. Η επιστήµη 

ανατρέπει συνεχώ̋ και αναιρεί ακόµα και τα δικά τη̋ 

ευρήµατα και τι̋ θέσει̋ τη̋, µε νέε̋ και αυτό σηµαίνει 

,ότι δεν έχει βρει την απόλυτη αλήθεια. Την απόλυτη 

αλήθεια την έχουν βρει τα δόγµατα, που είναι αξιώµατα 

και αναπόδεικτε̋ αλήθειε̋ και ανάγονται στην αξιακή 

σφαίρα του ανθρώπου. «Αποστολή τη̋ επιστήµη̋: να τα Αποστολή τη̋ επιστήµη̋: να τα Αποστολή τη̋ επιστήµη̋: να τα Αποστολή τη̋ επιστήµη̋: να τα 

µελετάει και να τα βυθοµετράει όλα. Όλοι, όποιοι κι αν µελετάει και να τα βυθοµετράει όλα. Όλοι, όποιοι κι αν µελετάει και να τα βυθοµετράει όλα. Όλοι, όποιοι κι αν µελετάει και να τα βυθοµετράει όλα. Όλοι, όποιοι κι αν 

είµαστε, είµαστε οι πιστείµαστε, είµαστε οι πιστείµαστε, είµαστε οι πιστείµαστε, είµαστε οι πιστωτέ̋ τη̋ έρευνα̋. Είµαστε όµοια ωτέ̋ τη̋ έρευνα̋. Είµαστε όµοια ωτέ̋ τη̋ έρευνα̋. Είµαστε όµοια ωτέ̋ τη̋ έρευνα̋. Είµαστε όµοια 

και οι οφειλέτε̋ τη̋. Μα̋ οφείλουν και οφείλουµε. Το να και οι οφειλέτε̋ τη̋. Μα̋ οφείλουν και οφείλουµε. Το να και οι οφειλέτε̋ τη̋. Μα̋ οφείλουν και οφείλουµε. Το να και οι οφειλέτε̋ τη̋. Μα̋ οφείλουν και οφείλουµε. Το να 

ξεφεύγουµε ένα φαινόµενο, να του αρνιούµαστε την ξεφεύγουµε ένα φαινόµενο, να του αρνιούµαστε την ξεφεύγουµε ένα φαινόµενο, να του αρνιούµαστε την ξεφεύγουµε ένα φαινόµενο, να του αρνιούµαστε την 
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προσοχή που του ανήκει, να το αποδιώχνουµε, να του προσοχή που του ανήκει, να το αποδιώχνουµε, να του προσοχή που του ανήκει, να το αποδιώχνουµε, να του προσοχή που του ανήκει, να το αποδιώχνουµε, να του 

γυρίζουµε τι̋ πλάτε̋ περιγελώντα̋ το, είναι σα να γυρίζουµε τι̋ πλάτε̋ περιγελώντα̋ το, είναι σα να γυρίζουµε τι̋ πλάτε̋ περιγελώντα̋ το, είναι σα να γυρίζουµε τι̋ πλάτε̋ περιγελώντα̋ το, είναι σα να 

χρεωκοπούµε την αλχρεωκοπούµε την αλχρεωκοπούµε την αλχρεωκοπούµε την αλήθεια. Είναι σαν ν’ αφίνουµε να ήθεια. Είναι σαν ν’ αφίνουµε να ήθεια. Είναι σαν ν’ αφίνουµε να ήθεια. Είναι σαν ν’ αφίνουµε να 

διαµαρτυρηθεί η υπογραφή τη̋ επιστήµη̋διαµαρτυρηθεί η υπογραφή τη̋ επιστήµη̋διαµαρτυρηθεί η υπογραφή τη̋ επιστήµη̋διαµαρτυρηθεί η υπογραφή τη̋ επιστήµη̋».».».». 

(V.Hugo,1950,σ.12). Σε σχέση τώρα µε το θέµα µα̋, αυτό 

στοιχεί µε το ψυχοβιολογικό πεδίο και τα κρατούντα στη 

σηµερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, που 

έχει θεσµοθετήσει τη σσσσχολειοποίησηχολειοποίησηχολειοποίησηχολειοποίηση µε γνώµονα φυσικά 

τι̋ έρευνε̋ των ειδηµόνων. Έτσι η πρώτη γραφή και 

ανάγνωση πρέπει να αρχίσει συστηµατικά στην πρώτη 

τάξη του δηµοτικού σχολείου. Στο νηπιαγωγείο συνεπώ̋ Στο νηπιαγωγείο συνεπώ̋ Στο νηπιαγωγείο συνεπώ̋ Στο νηπιαγωγείο συνεπώ̋ 

θα έχουµε τι̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ θα έχουµε τι̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ θα έχουµε τι̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ θα έχουµε τι̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ 

δεξιότητε̋δεξιότητε̋δεξιότητε̋δεξιότητε̋. Για το λόγο αυτό στην εισήγησή µα̋ 

προσπαθήσαµε ,να κάνουµε ένα σαφή διαχωρισµό, του τι 

είναι τα στάδια ,τα οποία διανύει το παιδί, για να 

φτάσει από το ευκταίο στο εφικτό. Βέβαια η θεωρία του 

PiagetPiagetPiagetPiaget µα̋ έχει δώσει πλήρη αναφορά στα στάδια 

ωρίµανση̋, αλλά σύµφωνα µε το VygotskyVygotskyVygotskyVygotsky «καλή καλή καλή καλή 

διδασκαλία είναι εκείνη που προηγείται τη̋ ανάπτυξη̋διδασκαλία είναι εκείνη που προηγείται τη̋ ανάπτυξη̋διδασκαλία είναι εκείνη που προηγείται τη̋ ανάπτυξη̋διδασκαλία είναι εκείνη που προηγείται τη̋ ανάπτυξη̋». 
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(∆ανασσή̋, 2000, σ.21). Εµεί̋ εδώ µε αυτή την εισήγησή 

µα̋ δεν θα ισχυριστούµε, ότι έχουµε βρει την απόλυτη 

αλήθεια. Νοµίζουµε, ότι έχουµε τα εχέγγυα για να µην 

κάνουµε αυτό το λάθο̋. Προσπαθούµε απλώ̋ να 

ερευνήσουµε το θέµα, µε κάθε σεβασµό στην 

κατακτηµένη επιστηµονική γνώση και να κάνουµε τι̋ 

δικέ̋ µα̋ επισηµάνσει̋ που φυσικά δεν αποτελούν δεν αποτελούν δεν αποτελούν δεν αποτελούν 

παγκόσµιο θέσφατοπαγκόσµιο θέσφατοπαγκόσµιο θέσφατοπαγκόσµιο θέσφατο. Συµπερασµατικά πρέπει να πούµε, 

ότι ο προφορικό̋ λόγο̋ είναι η απαρχή και το σηµαντικό 

µέσο στα χέρια τη̋ νηπιαγωγού, ώστε φυσικά και 

αβίαστα να κάνει τη σύζευξή του µε το γραπτό λόγο. Οι Οι Οι Οι 

προσδοκίε̋ µα̋ είναι ο πλήρη̋ σεβασµό̋ του ατοµικού προσδοκίε̋ µα̋ είναι ο πλήρη̋ σεβασµό̋ του ατοµικού προσδοκίε̋ µα̋ είναι ο πλήρη̋ σεβασµό̋ του ατοµικού προσδοκίε̋ µα̋ είναι ο πλήρη̋ σεβασµό̋ του ατοµικού 

ρυθµού των παιδιών,  και κάθε δικό του̋ επίτευγµα, όσο ρυθµού των παιδιών,  και κάθε δικό του̋ επίτευγµα, όσο ρυθµού των παιδιών,  και κάθε δικό του̋ επίτευγµα, όσο ρυθµού των παιδιών,  και κάθε δικό του̋ επίτευγµα, όσο 

αµελητέο και αν είναι για του̋ ενήλικε̋αµελητέο και αν είναι για του̋ ενήλικε̋αµελητέο και αν είναι για του̋ ενήλικε̋αµελητέο και αν είναι για του̋ ενήλικε̋, δεν παύει να , δεν παύει να , δεν παύει να , δεν παύει να 

είναι πηγή χαρά̋, ανακάλυψη̋ και δηµιουργία̋ για τα είναι πηγή χαρά̋, ανακάλυψη̋ και δηµιουργία̋ για τα είναι πηγή χαρά̋, ανακάλυψη̋ και δηµιουργία̋ για τα είναι πηγή χαρά̋, ανακάλυψη̋ και δηµιουργία̋ για τα 

ίδια τα παιδιά.ίδια τα παιδιά.ίδια τα παιδιά.ίδια τα παιδιά. (Παπά, 2007,σ.12).    

Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ B.BERNSTEIN ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ B.BERNSTEIN ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ B.BERNSTEIN ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ B.BERNSTEIN ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
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ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ.ΟΥ.ΟΥ.ΟΥ.    

Η µεγάλη σηµασία του νηπιαγωγείου και τη̋ 

προσχολική̋ επιστήµη̋ ενισχύεται συνεχώ̋ και από τι̋ 

απόψει̋ µεγάλων ερευνητών, όπω̋ ο B.BernsteinB.BernsteinB.BernsteinB.Bernstein. Οι 

έρευνέ̋ του, που φυσικά δέχτηκαν την κριτική του Labov,Labov,Labov,Labov, 

µά̋ έδειξαν την επίδραση, που ασκεί το 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και οι άλλοι 

παράγοντε̋ στην κατάκτηση του επεξεργασµένου επεξεργασµένου επεξεργασµένου επεξεργασµένου 

γλωσσικού κώδικαγλωσσικού κώδικαγλωσσικού κώδικαγλωσσικού κώδικα του παιδιού καθώ̋ και τη µεγάλη 

ευθύνη που έχουν όσοι ασχολούνται µε τα παιδιά τη̋ 

προσχολική̋ ηλικία̋. Ο B.BernsteinB.BernsteinB.BernsteinB.Bernstein κάνει αναφορά στι̋ 

µητέρε̋, αλλά η ηλικία που αναφέρεται 

συµπεριλαµβάνει και τι̋ νηπιαγωγού̋ αφού, οριοθετεί 

τι̋ λεγόµενε̋ πρωτογενεί̋ και δευτερογενεί̋ 

παιδαγωγικέ̋ οµάδε̋. Ο επεξεργασµένο̋ γλωσσικό̋ 

κώδικα̋ ευνοεί του̋ κατόχου̋ του, για να κατακτήσουν 

προεπιλεγµένου̋ στόχου̋, αφού εντάσσεται στου̋ 

µηχανισµού̋ που χρησιµοποιεί η αστική ιδεολογία. Ο 
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B.BernsteinB.BernsteinB.BernsteinB.Bernstein υποστηρίζει, ότι ο επεξεργασµένο̋ και 

ανεπεξέργαστο̋ γλωσσικό̋ κώδικα̋ έχουν την αφετηρία 

του̋ στην πολιτισµική ώσµωσηπολιτισµική ώσµωσηπολιτισµική ώσµωσηπολιτισµική ώσµωση και το ευρύτερο 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. (Mussen, 1973,σ.38). Ο 

ρόλο̋ τη̋ µητέρα̋ είναι σηµαντικό̋ στην καλλιέργεια 

και στην ανάπτυξη του γλωσσικού κώδικα του παιδιού. Ο 

B.BernsteinB.BernsteinB.BernsteinB.Bernstein παραθέτει τα παραδείγµατα 2 µητέρων, από 

διαφορετικέ̋ κοινωνικέ̋ τάξει̋, καθώ̋ και το διάλογό 

του̋ µε τα παιδιά του̋ ηλικία̋ 5 ετών. Οι διάλογοι 

µεταξύ των παιδιών και των µητέρων δείχνουν τι̋ 

παιδαγωγικέ̋ και αντιπαιδαγωγικέ̋ παρεµβάσει̋ του̋ 

στην επικοινωνία. ∆ιάλογο̋ µητέρα̋ παιδιού από την 

κατώτερη κοινωνική τάξη: 

«-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα: Κρατήσου σφιχτά. 

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί: Γιατί; 

----Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα: Κρατήσου σφιχτά.  

-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί: Γιατί;  

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα: Θα πέσει̋  
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-Παιδί:Παιδί:Παιδί:Παιδί: Γιατί; 

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα: Σου είπα να κρατιέσαι σφιχτά δε σου είπα;» 

(Mussen et al., 1973,σ.39) 

H επικοινωνία τη̋ µητέρα̋ και του παιδιού γίνεται σε ένα 

απαγορευτικό επίπεδο. Υπάρχει η κατηγορική προσταγή 

τη̋ µητέρα̋ προ̋ το παιδί, που το οδηγεί σε µονολεκτικέ̋ 

απαντήσει̋. Η µητέρα χρησιµοποιεί την προστακτική 

έγκλιση: κρατήσου, µε τρόπο αυταρχικό και 

συναισθηµατικά αδιάφορο. Το παιδί προσπαθεί µε την 

ερώτηση γιατί, να αναπτύξει το διάλογο, αλλά η απάντηση 

είναι σταθερή, ψυχρή και επιτακτική. Αντιλαµβάνεται 

κανεί̋ τον εξουσιαστικό ρόλο, που η µητέρα εξαντλεί σε 

κάθε παιδική ερώτηση. Το λεξιλόγιο επίση̋ συνίσταται σε 

µια συνεχή επανάληψη των ίδιων λέξεων και ο διάλογο̋ 

καταλήγει σε αδιέξοδο. Πρέπει να τονίσουµε εδώ, ότι οι Πρέπει να τονίσουµε εδώ, ότι οι Πρέπει να τονίσουµε εδώ, ότι οι Πρέπει να τονίσουµε εδώ, ότι οι 

παιδικέ̋ παιδικέ̋ παιδικέ̋ παιδικέ̋ ερωτήσει̋ µπορεί να είναι άσχετε̋ µε τον ερωτήσει̋ µπορεί να είναι άσχετε̋ µε τον ερωτήσει̋ µπορεί να είναι άσχετε̋ µε τον ερωτήσει̋ µπορεί να είναι άσχετε̋ µε τον 

αποδέκτη του̋, αλλά όχι και τον ποµπό, που επιθυµεί αποδέκτη του̋, αλλά όχι και τον ποµπό, που επιθυµεί αποδέκτη του̋, αλλά όχι και τον ποµπό, που επιθυµεί αποδέκτη του̋, αλλά όχι και τον ποµπό, που επιθυµεί 

πάντα να έχει απέναντί του έναν ανοικτό δέκτηπάντα να έχει απέναντί του έναν ανοικτό δέκτηπάντα να έχει απέναντί του έναν ανοικτό δέκτηπάντα να έχει απέναντί του έναν ανοικτό δέκτη. 

(Φραγκουδάκη, 1985, σ.436-454� Mussen, 1973,σ.38� 
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Παπά,2007,σ.238). Στο δεύτερο διάλογο έχουµε µία µητέρα 

από τη µεσαία κοινωνική τάξη. Το σκηνικό εδώ 

διαφοροποιείται. Υπάρχει αµεσότερη επικοινωνία στο 

διάλογο µεταξύ µητέρα̋ και παιδιού και είναι εµφανή̋ ο ο ο ο 

συναισθηµατικό̋ ανεφοδιασµό̋συναισθηµατικό̋ ανεφοδιασµό̋συναισθηµατικό̋ ανεφοδιασµό̋συναισθηµατικό̋ ανεφοδιασµό̋, που συναντάται έντονα 

στα παιδιά τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋. Παραθέτουµε το 

διάλογο: 

«-ΜΜΜΜητέραητέραητέραητέρα: Κρατήσου καλά µικρό µου. 

-ΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδί: Γιατί;  

-Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα:Μητέρα: Εάν δεν κρατιέσαι θα τιναχτεί̋ µπροστά και θα 

πέσει̋. 

-ΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδί: Γιατί; 

-ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα: Έλα µικρό µου κρατήσου σφιχτά και µη κάνει̋ 

τόση φασαρία».(Mussen et al., 1973,σ.39). Είναι εµφανέ̋, 

ότι ο διάλογο̋ µητέρα̋ και παιδιού έχει πάλι τη χρήση τη̋ 

προστακτική̋ αλλά ο λόγο̋ είναι συνθετότερο̋, µε κύριε̋ 

και δευτερεύουσε̋ προτάσει̋. Επίση̋ δίνει το ερέθισµα στο 

παιδί να αντιδράσει δηµιουργικά, χωρί̋ φυσικά αυτό να 
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φαίνεται στι̋ τυποποιηµένε̋ απαντήσει̋ του, όπω̋ 

καταγράφονται στο διάλογο. Το παιδί στο διάλογο αυτό 

αποκτά συνείδηση τη̋ επικοινωνία̋, χωρί̋ την 

αποστόµωση που δηµιουργεί µια απαγορευτική 

παρέµβαση. (Φραγκουδάκη, 1985, σ.436-454� Mussen, 

1973,σ.38� Παπά, 2007, σ. 79-84). Από τον προφορικό 

λόγο του παιδιού δηµιουργείται το έναυσµα για τη 

µετάβαση στο γραπτό λόγο. Το παιδί θέλει να αποτυπώσει 

τη σκέψη του στο χαρτί και έτσι η νηπιαγωγό̋ οδηγείται 

σταδιακά στι̋ προγραφικέ̋ και προαναγνωστικέ̋ προγραφικέ̋ και προαναγνωστικέ̋ προγραφικέ̋ και προαναγνωστικέ̋ προγραφικέ̋ και προαναγνωστικέ̋ 

δραστηριότητε̋δραστηριότητε̋δραστηριότητε̋δραστηριότητε̋. Αυτό ακολουθεί µια ψυχοπαιδαγωγική 

διάσταση στη µεθοδολογία ώστε να αποφευχθεί η 

σχολειοποίηση και ο µαθησιακό̋ καταναγκασµό̋. σχολειοποίηση και ο µαθησιακό̋ καταναγκασµό̋. σχολειοποίηση και ο µαθησιακό̋ καταναγκασµό̋. σχολειοποίηση και ο µαθησιακό̋ καταναγκασµό̋.     

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ.ΗΛΙΚΙΑ.ΗΛΙΚΙΑ.ΗΛΙΚΙΑ.    

Σε θεσµικό επίπεδο οι δεξιότητε̋ στο προαναγνωστικό προαναγνωστικό προαναγνωστικό προαναγνωστικό 

στάδιοστάδιοστάδιοστάδιο τείνουν, να συζεύξουν τον προφορικό µε το γραπτό 

λόγο, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε στα στάδια τη̋ 
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αισθησιοκινητική̋, συµβολική̋, και σηµειακή̋ διαδικασία̋αισθησιοκινητική̋, συµβολική̋, και σηµειακή̋ διαδικασία̋αισθησιοκινητική̋, συµβολική̋, και σηµειακή̋ διαδικασία̋αισθησιοκινητική̋, συµβολική̋, και σηµειακή̋ διαδικασία̋. 

Κάθε πρόταση που εκφέρει το παιδί είναι σύνολο από 

έξει̋, που συνδέονται και απαρτίζουν ένα περιεχόµενο. 

Χρειάζεται συνεπώ̋ να κωδικοποιηθούν οι προφορικοί 

διάλογοι, ώστε να καταλήξουν σε µια γραπτή απεικόνιση. 

Αυτό για το παιδί τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ είναι δύσκολο, 

και οι εµµονέ̋ των παιδαγωγών να επιβάλλουν την 

εκµάθηση τη̋ ανάγνωση̋ και τη̋ γραφή̋ θεωρείται 

ασύµφορη. Γενικότερα η διαδικασία για απόκτηση 

προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων σύµφωνα 

µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.ΘΑναλυτικό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.ΘΑναλυτικό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.ΘΑναλυτικό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ συνοψίζεται ω̋ 

εξή̋: 

• Παρώθηση Παρώθηση Παρώθηση Παρώθηση του νηπίου στι̋ προαναγνωστικέ̋ 

δεξιότητε̋. 

• ΠροσέγγισηΠροσέγγισηΠροσέγγισηΠροσέγγιση των στόχων του πρὀδεασµού, τη̋ 

κωδικοποίηση̋ του προφορικού λόγου σε γραπτό και 

τανάπαλιν. 
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• Εκλα˙κευσηΕκλα˙κευσηΕκλα˙κευσηΕκλα˙κευση τη̋ λεκτική̋ επικοινωνία̋ για την 

κατανόηση των γλωσσικών δοµών και τη λειτουργία 

του λόγου. 

• ΚινητοποίησηΚινητοποίησηΚινητοποίησηΚινητοποίηση και δραστηριοποίηση των νηπίων να 

εµπλακούν στο προαναγνωστικό και προγραφικό 

στάδιο, φυσικά και αβίαστα, µε τη νηπιαγωγό σε ρόλο 

δηµιουργικό και συνεργατικό. 

• Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋ γράφει τι̋ σκέψει̋ των νηπίων στον 

πίνακα µε επιλογή και τι̋ διαβάζει µεγαλόφωνα. 

• Στα κείµεναΣτα κείµεναΣτα κείµεναΣτα κείµενα που επιλέγονται και αναγράφονται στον 

πίνακα, η νηπιαγωγό̋ σε βοηθητικό πάντα ρόλο 

αποµονώνει κάτι που τα ενδιαφέρει. 

• Η διαδικασίαΗ διαδικασίαΗ διαδικασίαΗ διαδικασία αυτή πλαισιώνεται από υλικό, που 

επινοεί η νηπιαγωγό̋ και είναι ενισχυτικό τη̋ 

διαδικασία̋ για τι̋ προαναγνωστικέ̋ και 

προγραφικέ̋ δεξιότητε̋. 

• ∆ιάφορε̋ δραστηριότητε̋∆ιάφορε̋ δραστηριότητε̋∆ιάφορε̋ δραστηριότητε̋∆ιάφορε̋ δραστηριότητε̋ και αντιµεταθέσει̋ λέξεων 

στην επιλεγµένη πρόταση, που γίνονται µε παρέµβαση 
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τη̋ νηπιαγωγού δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν, ότι η όλη διαδικασία είναι µια 

παιγνιώδη̋ µορφή µάθηση̋, ελκυστική για την ηλικία 

του̋. 

Ο γενικότερο̋ στόχο̋ των δραστηριοτήτων αυτών είναι, να 

πρὀδεάσει το νήπιο, ώστε να κατακτήσει τι̋ δεξιότητε̋ 

όχι µε τη συστηµατική διδασκαλία τη̋ ανάγνωση̋, που 

φυσικά θα αρχίσει όταν το παιδί εγγραφεί στην Α’ 

∆ηµοτικού. 

• Η διαδικασία τείνει επίση̋, να εισαγάγει το παιδί στη 

µορφοφωνολογική λειτουργία τη̋ γλώσσα̋µορφοφωνολογική λειτουργία τη̋ γλώσσα̋µορφοφωνολογική λειτουργία τη̋ γλώσσα̋µορφοφωνολογική λειτουργία τη̋ γλώσσα̋. 

Ταυτόχρονα η νηπιαγωγό̋ επιλέγει τη στρατηγική για 

τη σύνδεση του προφορικού µε το γραπτό λόγο. Όπω̋ 

είναι φυσικό τα νήπια αδυνατούν να γράψουν και να 

διαβάσουν τα κείµενα. Η νηπιαγωγό̋ τα καλεί να 

εκφραστούν. Μεταφέρει στον πίνακα ή στο χαρτί τι̋ 

σκέψει̋ του̋. Τα νήπια έχουν πειστεί, ότι ο ότι ο ότι ο ότι ο 

προφορικό̋ του̋ λόγο̋ έχει περάσει από το προφορικό̋ του̋ λόγο̋ έχει περάσει από το προφορικό̋ του̋ λόγο̋ έχει περάσει από το προφορικό̋ του̋ λόγο̋ έχει περάσει από το 

αισθησιοκινητικό στο συµβολικό για να καταλήξει αισθησιοκινητικό στο συµβολικό για να καταλήξει αισθησιοκινητικό στο συµβολικό για να καταλήξει αισθησιοκινητικό στο συµβολικό για να καταλήξει 
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τελικά στο σηµειακό στάδιο.τελικά στο σηµειακό στάδιο.τελικά στο σηµειακό στάδιο.τελικά στο σηµειακό στάδιο. Εδώ γίνεται η 

κωδικοποίηση αβίαστα και τα νήπια έχουν φτάσει στο 

στόχο του̋, δηλαδή να γράψουν µέσα από τι̋ 

στρατηγικέ̋ τη̋ νηπιαγωγού και να διαβάσουν 

διαισθητικά το κείµενο, ακολουθώντα̋ τη µεγαλόφωνη 

ανάγνωση τη̋ νηπιαγωγού ««««εν χορώεν χορώεν χορώεν χορώ»»»» ή ατοµικά και 

οµαδικά µέσα από την οµάδα. (ΥΠΕΠΘ, 1988,σ.282).  

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:ΤΟ ΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:ΤΟ ΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:ΤΟ ΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:ΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΞΗΣ.ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΞΗΣ.ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΞΗΣ.ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΞΗΣ.    

Μια από τι̋ προσφιλεί̋ και αποτελεσµατικέ̋ στρατηγικέ̋ 

τη̋ νηπιαγωγού είναι και το παιχνίδι τη̋ ξεχασµένη̋ 

λέξη̋. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει µια πρόταση, που 

την επινοούν τα ίδια τα παιδιά αυθόρµητα. 

• Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋ µε παιγνιώδη τρόπο επαναλαµβάνει 

την πρόταση ξεχνώντα̋ µια λέξη. 

• Τα νήπιαΤα νήπιαΤα νήπιαΤα νήπια συµπληρώνουν την ξεχασµένη λέξη και η 

πρόταση αποκτά την αρχική τη̋ δοµή. 
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• Αυτό η νηπιαγωγό̋Αυτό η νηπιαγωγό̋Αυτό η νηπιαγωγό̋Αυτό η νηπιαγωγό̋ το επαναλαµβάνει και µε άλλε̋ 

λέξει̋ τη̋ πρόταση̋. 

• Στην πράξηΣτην πράξηΣτην πράξηΣτην πράξη η νηπιαγωγό̋ ακολουθεί την εξή̋ 

διαδικασία: 

• Επιλέγει Επιλέγει Επιλέγει Επιλέγει µια πρόταση: Σήµερα η Άννα γιορτάζει.Σήµερα η Άννα γιορτάζει.Σήµερα η Άννα γιορτάζει.Σήµερα η Άννα γιορτάζει.    

• Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋ δίνει στα νήπια µικρά ξυλάκια ανάλογα 

µε την έκταση που έχει κάθε λέξη τη̋ πρόταση̋.    

Στη συγκεκριµένη πρόταση τα παιδιά παίρνουν 4 ξυλάκια. 

Η νηπιαγωγό̋ καλεί τα νήπια να βάλουν ένα ξυλάκι σε 

κάθε λέξη τη̋ επιλεγµένη̋ πρόταση̋. Τα παιδιά βλέπουν 

και ανάλογα επιλέγουν τα ξυλάκια σύµφωνα µε το µέγεθο̋ 

και την έκταση τη̋ κάθε λέξη̋. Έτσι κάτω από την πρόταση 

υπάρχουν τα αντίστοιχα 4 ξυλάκια. Η νηπιαγωγό̋ τώρα 

καλεί τα παιδιά να διαβάσουν την πρόταση, δείχνοντα̋ τα 

ξυλάκια. Όλα τα νήπια κάνουν την ίδια δραστηριότητα. 

• Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋Η νηπιαγωγό̋ για να εµπεδώσει τη δεξιότητα αυτή, 

καλεί τα νήπια να βγάλουν από την οριζόντια σειρά 

το πρώτο ξυλάκι. 
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Στην συνέχεια αρχίζουν να διαβάζουν την πρόταση µε τη 

βοήθεια τη̋ νηπιαγωγού. Η ίδια διαδικασία µπορεί να γίνει 

µε την αφαίρεση και άλλων µερών τη̋ πρόταση̋. Σε κάθε 

κίνηση αφαίρεση̋ ενό̋ κοµµατιού, τα νήπια καλούνται να 

σύρουν µια γραµµή στη θέση που ήταν το ξυλάκι. Αυτό 

επαναλαµβάνεται µέχρι̋ ότου όλα τα ξυλάκια, που 

αποτελούν την πρόταση αντικατασταθούν µε οριζόντιε̋ 

γραµµέ̋. Αυτό γίνεται, είτε στον πίνακα, είτε στο χαρτί, 

είτε στο θρανίο, που κάθε νήπιο έχει µπροστά του. Η 

νηπιαγωγό̋ καλεί πάλι τα νήπια να διαβάσουν την 

πρόταση. Στη συνέχεια οι οριζόντιε̋ γραµµέ̋ που χάραξαν 

τα ίδια τα παιδιά αντικαθίστανται µε τι̋ αντίστοιχε̋ 

λέξει̋, που είναι ήδη γραµµένε̋ σε χαρτοταινίε̋ π.χ. 

Σήµερα Η Άννα γιορτάζει.Σήµερα Η Άννα γιορτάζει.Σήµερα Η Άννα γιορτάζει.Σήµερα Η Άννα γιορτάζει. Με τη συνεχή επανάληψη η 

πρόταση αυτή γίνεται κτήµα των νηπίων. 

(ΥΠΕΠΘ,1990,σ.282-283). 

ΟΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ.ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ.ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ.ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ.    
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Τόσο η γραφή, όσο και η ανάγνωση έχουν αφετηρία την 

ψυχοπαιδαγωγική διάσταση. (Μαλαφάντη̋, 2005,σ.15-26). 

Η συνθετότητα τη̋ γραφή̋ οδηγεί του̋ ψυχοπαιδαγωγού̋ 

στην ενίσχυση τη̋ αντιληπτικοκινητική̋ και νοητική̋ 

παρουσία̋ του νηπίου. Έτσι το νήπιο ακολουθεί ορισµένε̋ 

δραστηριότητε̋, όπω̋ είναι οι διαδροµέ̋ του στο χώρο και 

στη συνέχεια η µεταφορά αυτών των δραστηριοτήτων σε 

λεκτικό και σε γραφικό επίπεδο. Οι στόχοιΟι στόχοιΟι στόχοιΟι στόχοι των 

δραστηριοτήτων αυτών αφορούν την οικοδόµηση του 

αντιληπτικοκινητικού σχήµατο̋ των διαδροµών, την 

αναδιοργάνωση, τον µετασχηµατισµό καθώ̋ και τη 

µεταγραφή σε νοητικό σχήµα. Η γραφήΗ γραφήΗ γραφήΗ γραφή είναι η απεικόνιση 

τη̋ σκέψη̋ µα̋ µε συµβατικά σηµεία. Είναι η κωδικοποίηση 

του λόγου µε γραφικά σύµβολα. Το παιδί µε τι̋ 

προαναγνωστικέ̋ ασκήσει̋ αρχίζει να κατανοεί, όπω̋ 

έχουµε ήδη διατυπώσει, τη στενή σχέση ανάµεσα στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο. Το νηπιαγωγείο αλλά και η 

οικογένεια του προσφέρουν πολλέ̋ ευκαιρίε̋ παρατήρηση̋ 

και επαφή̋ µε τα γραπτά κείµενα: (βιβλία, περιοδικά, 
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εφηµερίδε̋, τηλεόραση κτλ). Έτσι το νήπιο σχηµατίζει µια 

πρώτη οπτικοακουστική αντίληψη του γραπτού λόγου, 

χωρί̋ να είναι ακόµα σε θέση να διαβάζει και να γράφει. 

Όπω̋ συµβαίνει και µε την ανάγνωση το νηπιαγωγείο 

οφείλει να πρὀδεάσει τα παιδιά για τη γραφή, η 

διδασκαλία των οποίων θα γίνει συστηµατικά σύµφωνα µε 

το θεσµικό πλαίσιο στο δηµοτικό σχολείο. Στόχο̋ του είναι 

η προοδευτική ανάπτυξη τη̋ δεξιότητα̋ των παιδιών, να 

απεικονίζουν γραφικά τι̋ σκέψει̋ του̋. Η διαδικασία 

προετοιµασία̋ του νηπίου για τη γραφή περιλαµβάνει: «1. 

Την οικοδόµηση του αντιληπτικοκινητικού σχήµατο̋αντιληπτικοκινητικού σχήµατο̋αντιληπτικοκινητικού σχήµατο̋αντιληπτικοκινητικού σχήµατο̋ των 

διαδροµών και το µετασχηµατισµό του βαθµιαία σε νοητικό 

σχήµα. 2. Τη µεταγραφή του παραπάνω νοητικού σχήµατο̋ 

των διαδροµών στο γραφικό χώρο. 3. Την ανάπτυξη τη̋ 

λεπτή̋ του κινητικότητα̋, που γίνεται µε την ταυτόχρονη 

αγωγή του χεριού και του µατιού, το συντονισµό δηλαδή 

τη̋ οπτική̋ αντίληψη̋ µε τι̋ λεπτέ̋ κινήσει̋ των 

χεριών.4. τη δυναµική και ρυθµική προπαρασκευή των 

κινήσεων που οδηγούν στη γραφή. 5. Την εξοικείωση µε 
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διάφορα µέσα γραφή̋». (ΥΠΕΠΘ, 1990,σ.285). Η 

νηπιαγωγό̋ µε το βοηθητικό και συνεργατικό τη̋ ρόλο 

καθοδηγεί τα παιδιά να προσανατολιστούν στο χώρο και 

να αισθητοποιήσουν τι̋ κινήσει̋: δεξιά-αριστερά-από 

κάτω προ̋ τα επάνω και τανάπαλιν. Η νηπιαγωγό̋ είναι 

συνεχώ̋ παρούσα στι̋ δραστηριότητε̋ του παιδιού που 

θεωρείται ενταγµένο µέλο̋ στην οµάδα και προσέχει ώστε 

να µην ανακόπτονται οι δηµιουργικέ̋ κινήσει̋ του. Είναι 

λάθο̋ να ξεκινήσουµε τη διαδικασία τη̋ γραφή̋ µε ένα 

διαγραµµισµένο χαρτί και µε διαδικασίε̋ που απέχουν 

πολύ από τι̋ αναπτυξιακέ̋ δυνατότητε̋ του νηπίου. Το 

παιχνίδι είναι µια κυρίαρχη µορφή δραστηριότητα̋ στην 

οποία το παιδί διοχετεύει την τάση του για ανακοίνωση και 

δηµιουργία. Έτσι το παιδί γίνεται καλό̋ παρατηρητή̋ και 

ταυτόχρονα δηµιουργό̋. Για την άσκηση στο προγραφικό προγραφικό προγραφικό προγραφικό 

στάδιοστάδιοστάδιοστάδιο η νηπιαγωγό̋ περνάει µαζί µε την οµάδα των 

παιδιών από τον κύκλο στι̋ τεθλασµένε̋ γραµµέ̋ µέσα 

από τι̋ διαδροµέ̋. Επίση̋ µέσα από την 

αµφιπλευρικότητα αµφιπλευρικότητα αµφιπλευρικότητα αµφιπλευρικότητα και του̋ συµµετρικού̋ γραφισµού̋συµµετρικού̋ γραφισµού̋συµµετρικού̋ γραφισµού̋συµµετρικού̋ γραφισµού̋ τα 
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νήπια µπορούν να περάσουν αβίαστα στο σχεδιασµό. Οι 

ειδικοί τονίζουν τη σηµασία του προφορικού λόγου. Το 

παιδί πρέπει να παρωθείται και να ενθαρρύνεται στον 

προφορικό λόγο. «Σύµφωνα µε τη θεωρία του N.Chomsky, Σύµφωνα µε τη θεωρία του N.Chomsky, Σύµφωνα µε τη θεωρία του N.Chomsky, Σύµφωνα µε τη θεωρία του N.Chomsky, 

κατά την οποία το παιδί παράγει διαρκώ̋ νέε̋ προτκατά την οποία το παιδί παράγει διαρκώ̋ νέε̋ προτκατά την οποία το παιδί παράγει διαρκώ̋ νέε̋ προτκατά την οποία το παιδί παράγει διαρκώ̋ νέε̋ προτάσει̋, άσει̋, άσει̋, άσει̋, 

θεωρούµε τον προφορικό λόγο των παιδιών όχι σαν απλή θεωρούµε τον προφορικό λόγο των παιδιών όχι σαν απλή θεωρούµε τον προφορικό λόγο των παιδιών όχι σαν απλή θεωρούµε τον προφορικό λόγο των παιδιών όχι σαν απλή 

επανάληψη ή αποµίµηση του κώδικα των ενηλίκων, αλλά επανάληψη ή αποµίµηση του κώδικα των ενηλίκων, αλλά επανάληψη ή αποµίµηση του κώδικα των ενηλίκων, αλλά επανάληψη ή αποµίµηση του κώδικα των ενηλίκων, αλλά 

σαν αληθινέ̋ γλωσσικέ̋ δηµιουργίε̋ που παράγουν τα σαν αληθινέ̋ γλωσσικέ̋ δηµιουργίε̋ που παράγουν τα σαν αληθινέ̋ γλωσσικέ̋ δηµιουργίε̋ που παράγουν τα σαν αληθινέ̋ γλωσσικέ̋ δηµιουργίε̋ που παράγουν τα 

παιδιά µε βάση αυτό, που η Latin ονοµάζει παιδιά µε βάση αυτό, που η Latin ονοµάζει παιδιά µε βάση αυτό, που η Latin ονοµάζει παιδιά µε βάση αυτό, που η Latin ονοµάζει ««««σχήµατα σχήµατα σχήµατα σχήµατα 

δηµιουργία̋δηµιουργία̋δηµιουργία̋δηµιουργία̋», », », », τα οποία καλύπτουν συγχρόνω̋τα οποία καλύπτουν συγχρόνω̋τα οποία καλύπτουν συγχρόνω̋τα οποία καλύπτουν συγχρόνω̋ τη  τη  τη  τη 

γενικεύουσα αφοµοίωση και την πρωτοτυπία του λόγουγενικεύουσα αφοµοίωση και την πρωτοτυπία του λόγουγενικεύουσα αφοµοίωση και την πρωτοτυπία του λόγουγενικεύουσα αφοµοίωση και την πρωτοτυπία του λόγου». 

(ΥΠΕΠΘ, 1990, σ.299). Το Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει 

επιπλέον για την ανάγνωση και τη γραφή στο νηπιαγωγείο 

κάποιε̋ συγκεκριµένε̋ δεξιότητε̋ όπω̋: να ενθαρρύνουµε 

τα παιδιά στην ανάπτυξη ικανοτήτων µε την επικοινωνιακή 

διαδικασία τη̋ διήγηση̋, τη̋ περιγραφή̋, τη̋ εξήγηση̋, 

τη̋ επιχειρηµατολογία̋ και τη̋ απόκτηση̋ φωνολογική̋ 

επίγνωση̋. Το νήπιο πρέπει να έρθει σε επαφή µε το 

γραπτό λόγο, µέσα από τα διάφορα έντυπα, κάνοντα̋ µια 
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προσεκτική µεταφορά των µηνυµάτων σε δικά του 

λειτουργικά σχήµατα. ∆ίνεται έτσι, η δυνατότητα να 

συνειδητοποιήσουν τα νήπια ότι ο προφορικό̋ λόγο̋ έχει 

τη δική του γραφική απεικόνιση και η δεοντολογία τη̋ 

ανάγνωση̋ οδηγεί το µάτι από τα̋ αριστερά προ̋ τα 

δεξιά. Η νηπιαγωγό̋ διαβάζει για τα νήπια που 

αντιλαµβάνονται τη συλλαβική δοµή των λέξεων και 

συνειδητοποιούν τη «φωνηµική και συντακτική συνείδηση φωνηµική και συντακτική συνείδηση φωνηµική και συντακτική συνείδηση φωνηµική και συντακτική συνείδηση 

τη̋ γλώσσα̋τη̋ γλώσσα̋τη̋ γλώσσα̋τη̋ γλώσσα̋». (ΥΠΕΠΘ,2003, σ.4313-4316). Σε ό,τι αφορά 

τη γραφή και τη γραπτή έκφραση, τα νήπια 

συνειδητοποιούν µέσα από τι̋ δραστηριότητε̋ την 

κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου, αφού µέσα από το 

γραπτό λόγο γίνεται η µεταφορά των µηνυµάτων και 

ταυτόχρονα επικοινωνούν µεταξύ του̋ σε ένα πλέγµα 

αλληλεπίδραση̋. Συνηθισµένη δραστηριότητα είναι, η 

γραφή του ονόµατο̋ από τα ίδια τα παιδιά, ενώ η 

νηπιαγωγό̋ τα ενθαρρύνει, να γράφουν, όταν το 

επιθυµούν, χωρί̋ φυσικά να παρεµβαίνει διορθωτικά στο 

««««σωστόσωστόσωστόσωστό»»»» ή στο ««««λάθο̋λάθο̋λάθο̋λάθο̋».».».». 
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Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ----ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.    

Οι προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιπροαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιπροαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιπροαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δεξιότητε̋ότητε̋ότητε̋ότητε̋ 

βρίσκουν τη λειτουργική του̋ έκφραση στην Αναδυόµενη Αναδυόµενη Αναδυόµενη Αναδυόµενη 

ανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφή. Όπω̋ είναι γνωστό οι προσδοκίε̋ 

τη̋ οικογένεια̋ κρατάνε σε συνεχή εγρήγορση το 

ενδιαφέρον του παιδιού να µάθει και να κατακτήσει το 

ταχύτερο δυνατό τι̋ σηµαντικέ̋ αυτέ̋ δεξιότητε̋. 

Σύµφωνα µε τη Maria Montessori Maria Montessori Maria Montessori Maria Montessori καταγράφεται η 

σταθερή τη̋ άποψη, για τη δυνατότητα των παιδιών να 

εκδηλώσουν την ικανότητα για πρώιµη ανάγνωση και 

γραφή από την ηλικία των 4 ετών. Αυτή η τάση 

εκδηλώνεται µε την περίφηµη «έκρηξη τη̋ γραφή̋έκρηξη τη̋ γραφή̋έκρηξη τη̋ γραφή̋έκρηξη τη̋ γραφή̋».».».». 

(Κλεάνθου̋-Παπαδηµητρίου,1980,σ.338). Το 

νηπιαγωγείο πρέπει να αποφύγει µε κάθε τρόπο τη 

συστηµατική διδασκαλία τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και 

ανάγνωση̋. Το έργο αυτό θα το αναλάβει αργότερα το 

δηµοτικό σχολείο. Τότε θα αρχίσει το παιδί των 6 ετών 

να εισάγεται στα ««««µπαστουνάκιαµπαστουνάκιαµπαστουνάκιαµπαστουνάκια»»»» και στα 
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««««κουλουράκιακουλουράκιακουλουράκιακουλουράκια»»»» δηλαδή στη συστηµατική γραφή και 

ανάγνωση του ΟΟΟΟ και του ΙΙΙΙ. Οι ερευνητέ̋ κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, ότι το παιδί κατά την προσχολική ηλικία 

διανύει µια δυναµική περίοδο, που εκκολάπτεται και µα̋ 

καταπλήσσει µε την αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή. 

Αυτό φαίνεται και στην περίπτωση του A.AragonA.AragonA.AragonA.Aragon µε τον 

τίτλο: : : : ««««Πώ̋ έµαθα να γράφωΠώ̋ έµαθα να γράφωΠώ̋ έµαθα να γράφωΠώ̋ έµαθα να γράφω: Ένα ωραίο πρωί µου ήρθε Ένα ωραίο πρωί µου ήρθε Ένα ωραίο πρωί µου ήρθε Ένα ωραίο πρωί µου ήρθε 

η έµπνευση πω̋ αν ήξερα να γράφω, θα µπορούσα να η έµπνευση πω̋ αν ήξερα να γράφω, θα µπορούσα να η έµπνευση πω̋ αν ήξερα να γράφω, θα µπορούσα να η έµπνευση πω̋ αν ήξερα να γράφω, θα µπορούσα να 

πω άλλα πράγµατα από κείνα που σκεφτόµουνα κι πω άλλα πράγµατα από κείνα που σκεφτόµουνα κι πω άλλα πράγµατα από κείνα που σκεφτόµουνα κι πω άλλα πράγµατα από κείνα που σκεφτόµουνα κι 

αµέσω̋ άρχισα την προσπάθεια µε ό,τιαµέσω̋ άρχισα την προσπάθεια µε ό,τιαµέσω̋ άρχισα την προσπάθεια µε ό,τιαµέσω̋ άρχισα την προσπάθεια µε ό,τι µου είχε µείνειµου είχε µείνειµου είχε µείνειµου είχε µείνει 

αποτυπωµένο στη µνήµη: γράµµατα, συλλαβέ̋, λέξει̋αποτυπωµένο στη µνήµη: γράµµατα, συλλαβέ̋, λέξει̋αποτυπωµένο στη µνήµη: γράµµατα, συλλαβέ̋, λέξει̋αποτυπωµένο στη µνήµη: γράµµατα, συλλαβέ̋, λέξει̋. 

Μέσα σε πολύ µικρό διάστηµα έκαΜέσα σε πολύ µικρό διάστηµα έκαΜέσα σε πολύ µικρό διάστηµα έκαΜέσα σε πολύ µικρό διάστηµα έκανα τεράστιε̋ να τεράστιε̋ να τεράστιε̋ να τεράστιε̋ 

προόδου̋, γιατί δε µου κρατούσαν πια το χέρι, αλλά προόδου̋, γιατί δε µου κρατούσαν πια το χέρι, αλλά προόδου̋, γιατί δε µου κρατούσαν πια το χέρι, αλλά προόδου̋, γιατί δε µου κρατούσαν πια το χέρι, αλλά 

χρησιµοποιούσα το µολύβι για ό,τι µου κατέβαινε,χρησιµοποιούσα το µολύβι για ό,τι µου κατέβαινε,χρησιµοποιούσα το µολύβι για ό,τι µου κατέβαινε,χρησιµοποιούσα το µολύβι για ό,τι µου κατέβαινε, 

χώνοντα̋ ανθρωπάκια ή ψάρια ανάµεσα στα γράµµατα, 

δένοντα̋ χαρταετού̋ στην άκρη των λέξεων µ’ ένα 

µεγάλο σπάγκο όλο ζιγκ-ζαγκ. Σιγά σιγά άρχισα να 

πείθοµαι ότι ο σκοπό̋ τη̋ γραφή̋ δεν ήταν καθόλου 

αυτό̋ που πίστευαν οι µεγάλοι, αλλά το να καταγράφει̋ 
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ιδέε̋ που προορίζονται για τον εαυτό σου. Να 

σηµειώνει̋ µυστικά. Τη µέρα που το σκέφτηκα αυτό, 

ταράχτηκα τόσο πολύ, που άρχισα να γράφω κρυφά 

πάνω σ’ οτιδήποτε, πάνω στο χαρτί, πάνω στου̋ 

τοίχου̋, µε άγριο πάθο̋. Μου τραβήξανε τα ‘αυτιά µου, Μου τραβήξανε τα ‘αυτιά µου, Μου τραβήξανε τα ‘αυτιά µου, Μου τραβήξανε τα ‘αυτιά µου, 

µου ρίξανε χαστούκια,µου ρίξανε χαστούκια,µου ρίξανε χαστούκια,µου ρίξανε χαστούκια, τίποτα εγώ. Και όταν µε ίποτα εγώ. Και όταν µε ίποτα εγώ. Και όταν µε ίποτα εγώ. Και όταν µε 

ρωτήσανε ρωτήσανε ρωτήσανε ρωτήσανε ««««Τι είναι τούτε̋ οι φριχτέ̋ µουντζούρε̋ που Τι είναι τούτε̋ οι φριχτέ̋ µουντζούρε̋ που Τι είναι τούτε̋ οι φριχτέ̋ µουντζούρε̋ που Τι είναι τούτε̋ οι φριχτέ̋ µουντζούρε̋ που 

κάνει̋ παντού και λερώνει̋ τα τραπεζοµάντηλα, τι̋ κάνει̋ παντού και λερώνει̋ τα τραπεζοµάντηλα, τι̋ κάνει̋ παντού και λερώνει̋ τα τραπεζοµάντηλα, τι̋ κάνει̋ παντού και λερώνει̋ τα τραπεζοµάντηλα, τι̋ 

τουαλέτε̋, τατουαλέτε̋, τατουαλέτε̋, τατουαλέτε̋, τα ντουλάπια µα̋; ντουλάπια µα̋; ντουλάπια µα̋; ντουλάπια µα̋;», », », », εγώ συνέχισα τη δουλειά εγώ συνέχισα τη δουλειά εγώ συνέχισα τη δουλειά εγώ συνέχισα τη δουλειά 

µου µε περισσότερο ζήλο.µου µε περισσότερο ζήλο.µου µε περισσότερο ζήλο.µου µε περισσότερο ζήλο. Ήταν ένα παιγνίδι που µε 

ξετρέλαινε, πρώτα πρώτα γιατί µε ανάγκαζε να έχω 

µυστικά. Ύστερα να του̋ δίνω µορφή, σα να είχα ένα 

σύντροφο, ένα φίλο, που µόνο εκείνο̋ θα ήταν σε θέση 

να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά µου! Και που 

µόνο εκείνο̋ θα µπορούσε να µου απαντήσει µε τον ίδιο 

τρόπο. Γι’ αυτό το φίλο έβαλα τα δυνατά µου να µάθω να 

φτιάχνω καλά σχέδια. Αυτά τα σχέδια τα ‘δειχνα στου̋ 

καθρέπτε̋, όπου ένα̋ άλλο̋ εαυτό̋ µου έκανε πω̋ 

διάβαζε. Μια µέρα ο θείο̋ µου, που τον αντιπαθούσα για Μια µέρα ο θείο̋ µου, που τον αντιπαθούσα για Μια µέρα ο θείο̋ µου, που τον αντιπαθούσα για Μια µέρα ο θείο̋ µου, που τον αντιπαθούσα για 
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τα µουστάκια του, βούτηξε ένα χαρτί που το είχα τα µουστάκια του, βούτηξε ένα χαρτί που το είχα τα µουστάκια του, βούτηξε ένα χαρτί που το είχα τα µουστάκια του, βούτηξε ένα χαρτί που το είχα 

µουντζουρώσει και φώναξε: µουντζουρώσει και φώναξε: µουντζουρώσει και φώναξε: µουντζουρώσει και φώναξε: ««««Αυτό το παιδί γράφει! Πότε Αυτό το παιδί γράφει! Πότε Αυτό το παιδί γράφει! Πότε Αυτό το παιδί γράφει! Πότε 

έµαθε;έµαθε;έµαθε;έµαθε;». ». ». ». (Aragon,1988,σ.33). Για την αναδυόµενη  Για την αναδυόµενη  Για την αναδυόµενη  Για την αναδυόµενη 

ανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφήανάγνωση και γραφή η J.PriceJ.PriceJ.PriceJ.Price αναφέρεται σε παιδιά 

ηλικία̋ 5 ετών και περιγράφει, πω̋ µέσα από τι̋ 

επικοινωνιακέ̋ διαδικασίε̋, µε προτεραιότητα στον 

προφορικό λόγο τα παιδιά οδηγούνται στην αυθόρµητη 

ενασχόληση µε τη γραφή µέσα από την ανταλλαγή 

µηνυµάτων. Η PricePricePricePrice ξεκίνησε από το διάβασµα µια̋ 

ιστορία̋, που βρίσκεται στο βιβλίο του E.CharlesE.CharlesE.CharlesE.Charles µε τον 

τίτλο: The bad tempered ladybirdThe bad tempered ladybirdThe bad tempered ladybirdThe bad tempered ladybird. (η κακοµαθηµένη 

πασχαλίτσα) (Price,1991,σ.2-3). Η ιστορία εξελίσσεται 

ω̋ εξή̋: Η πασχαλίτσα επικοινωνεί µε τα παιδιά τη̋ 

τάξη̋, µε γραπτά µηνύµατα, τα οποία λόγω αδυναµία̋ 

των παιδιών να διαβάσουν, του̋ τα διαβάζει η 

νηπιαγωγό̋ του̋. Τα παιδιά σε πρώτο στάδιο 

διερωτήθηκαν, αν η πασχαλίτσα µπορεί να γράψει. Η. Η. Η. Η 

απάντηση ήρθε από ένα συµµαθητή του̋, που απάντηση ήρθε από ένα συµµαθητή του̋, που απάντηση ήρθε από ένα συµµαθητή του̋, που απάντηση ήρθε από ένα συµµαθητή του̋, που 

ισχυρίστηκε ότι µπορεί να γράψει µε τι̋ κεραίε̋ τη̋ισχυρίστηκε ότι µπορεί να γράψει µε τι̋ κεραίε̋ τη̋ισχυρίστηκε ότι µπορεί να γράψει µε τι̋ κεραίε̋ τη̋ισχυρίστηκε ότι µπορεί να γράψει µε τι̋ κεραίε̋ τη̋. Τα 
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µηνύµατα έχουν ω̋ εξή̋: “The Magic “The Magic “The Magic “The Magic TreeTreeTreeTree, Beaver road, Beaver road, Beaver road, Beaver road, 

Nursery, Dear Children hello, I’m the ladybird who lives in Nursery, Dear Children hello, I’m the ladybird who lives in Nursery, Dear Children hello, I’m the ladybird who lives in Nursery, Dear Children hello, I’m the ladybird who lives in 

the magic tree. Can you guess my name? Write with your the magic tree. Can you guess my name? Write with your the magic tree. Can you guess my name? Write with your the magic tree. Can you guess my name? Write with your 

ideas.Byeideas.Byeideas.Byeideas.Bye». ». ». ». Η µετάφραση έχει ω̋ εξή̋: «Το µαγικό δέντρο, Το µαγικό δέντρο, Το µαγικό δέντρο, Το µαγικό δέντρο, 

Beaver Road, Νηπιαγωγείο, Αγαπητά παιδιά: γεια σα̋, Beaver Road, Νηπιαγωγείο, Αγαπητά παιδιά: γεια σα̋, Beaver Road, Νηπιαγωγείο, Αγαπητά παιδιά: γεια σα̋, Beaver Road, Νηπιαγωγείο, Αγαπητά παιδιά: γεια σα̋, 

είµαι η πασχαείµαι η πασχαείµαι η πασχαείµαι η πασχαλίτσα που ζει στο µαγικό δέντρο. Μπορείτε λίτσα που ζει στο µαγικό δέντρο. Μπορείτε λίτσα που ζει στο µαγικό δέντρο. Μπορείτε λίτσα που ζει στο µαγικό δέντρο. Μπορείτε 

να µαντέψετε το όνοµά µου; Γράψτε µου τι̋ ιδέε̋ σα̋να µαντέψετε το όνοµά µου; Γράψτε µου τι̋ ιδέε̋ σα̋να µαντέψετε το όνοµά µου; Γράψτε µου τι̋ ιδέε̋ σα̋να µαντέψετε το όνοµά µου; Γράψτε µου τι̋ ιδέε̋ σα̋». 

(Price,1991,σ.4-6). Τα παιδιά θέλουν να απαντήσουν και 

να βρουν το όνοµα τη̋ πασχαλίτσα̋. Ένα παιδί ο 

Μιχάλη̋ σκέφτηκε, ότι ίσω̋ το όνοµά τη̋ να είναι Joe,Joe,Joe,Joe, 

γιατί αυτό το όνοµα ταιριάζει σε αγόρια και σε κορίτσια. 

Το γράψιµο του Μιχάλη είναι δυσανάγνωστο. Πρόκειται 

µάλλον για κάποια κλισέ που θέλει να αποτυπώσει στο 

χαρτί για να αποδώσει το όνοµα τη̋ πασχαλίτσα̋, 

παραλείποντα̋ φωνήεντα και σύµφωνα. Μετά την 

πρώτη ανταλλαγή των γραπτών µηνυµάτων η 

πασχαλίτσα στέλνει εκ νέου γράµµα ω̋ εξή̋: «Αγαπητά Αγαπητά Αγαπητά Αγαπητά 

παιδιά, ήταν ευχάριστο να διαβάζω όλα τα γράµµατά παιδιά, ήταν ευχάριστο να διαβάζω όλα τα γράµµατά παιδιά, ήταν ευχάριστο να διαβάζω όλα τα γράµµατά παιδιά, ήταν ευχάριστο να διαβάζω όλα τα γράµµατά 

σα̋. Ένα̋ από εσά̋ έξυπνα υπέθεσε το όνοµά µου. Joe. σα̋. Ένα̋ από εσά̋ έξυπνα υπέθεσε το όνοµά µου. Joe. σα̋. Ένα̋ από εσά̋ έξυπνα υπέθεσε το όνοµά µου. Joe. σα̋. Ένα̋ από εσά̋ έξυπνα υπέθεσε το όνοµά µου. Joe. 
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Ελπίζω να σα̋ αρέσει. Είναι τα γενέθλιά µου αύριο και Ελπίζω να σα̋ αρέσει. Είναι τα γενέθλιά µου αύριο και Ελπίζω να σα̋ αρέσει. Είναι τα γενέθλιά µου αύριο και Ελπίζω να σα̋ αρέσει. Είναι τα γενέθλιά µου αύριο και 

θέλω να ανοίξθέλω να ανοίξθέλω να ανοίξθέλω να ανοίξω τι̋ κάρτε̋ µου. Με αγάπη Joe.ΧΧΧω τι̋ κάρτε̋ µου. Με αγάπη Joe.ΧΧΧω τι̋ κάρτε̋ µου. Με αγάπη Joe.ΧΧΧω τι̋ κάρτε̋ µου. Με αγάπη Joe.ΧΧΧ». 

(Price,1991,σ.3). Οι απαντήσει̋ των παιδιών στην 

πασχαλίτσα είναι σε πρωτόγονη µορφή, αφού φυσικά 

δεν έχουν διδαχθεί τη γραφή. Μέσα όµω̋ από αυτό το 

αναδυόµενο γράψιµοαναδυόµενο γράψιµοαναδυόµενο γράψιµοαναδυόµενο γράψιµο προσπαθούν µε το δικό του̋ τρόπο 

να ανταποκριθούν στα µηνύµατα τη̋ πασχαλίτσα̋. Ένα 

κορίτσι, η Έµµα στέλνει ένα γράµµα, ζωγραφίζοντα̋ την 

πασχαλίτσα. Επάνω έχει γράψει το δικό τη̋ όνοµα και 

δίπλα το όνοµα τη̋ πασχαλίτσα̋ Joe. Η πασχαλίτσα 

µέσα από τη νηπιαγωγό συνεχίζει και στέλνει το 

επόµενο γράµµα τη̋ µε το εξή̋ περιεχόµενο: «Αγαπητά Αγαπητά Αγαπητά Αγαπητά 

παιδιά, σα̋ ευχαριστώ όλου̋ για τι̋ κάρτε̋ σα̋ και τα παιδιά, σα̋ ευχαριστώ όλου̋ για τι̋ κάρτε̋ σα̋ και τα παιδιά, σα̋ ευχαριστώ όλου̋ για τι̋ κάρτε̋ σα̋ και τα παιδιά, σα̋ ευχαριστώ όλου̋ για τι̋ κάρτε̋ σα̋ και τα 

δώρα στο πάρτι µου. ∆ιασκέδασα πραγµατικά µε τι̋ δώρα στο πάρτι µου. ∆ιασκέδασα πραγµατικά µε τι̋ δώρα στο πάρτι µου. ∆ιασκέδασα πραγµατικά µε τι̋ δώρα στο πάρτι µου. ∆ιασκέδασα πραγµατικά µε τι̋ 

αναµίξει̋. Η Έµιλυ µε ρώτησε πόσο χρονών είµαι. Λοιπόν αναµίξει̋. Η Έµιλυ µε ρώτησε πόσο χρονών είµαι. Λοιπόν αναµίξει̋. Η Έµιλυ µε ρώτησε πόσο χρονών είµαι. Λοιπόν αναµίξει̋. Η Έµιλυ µε ρώτησε πόσο χρονών είµαι. Λοιπόν 

είµαι 4 αλλά δεν ξέρω πόσο χρονών θα είµαι του χρόνου. είµαι 4 αλλά δεν ξέρω πόσο χρονών θα είµαι του χρόνου. είµαι 4 αλλά δεν ξέρω πόσο χρονών θα είµαι του χρόνου. είµαι 4 αλλά δεν ξέρω πόσο χρονών θα είµαι του χρόνου. 

Μήπω̋ ξέρετεΜήπω̋ ξέρετεΜήπω̋ ξέρετεΜήπω̋ ξέρετε; Σα̋ ευχαριστώ ξανά. Με αγάπη Joe. ΧΧΧ; Σα̋ ευχαριστώ ξανά. Με αγάπη Joe. ΧΧΧ; Σα̋ ευχαριστώ ξανά. Με αγάπη Joe. ΧΧΧ; Σα̋ ευχαριστώ ξανά. Με αγάπη Joe. ΧΧΧ».».».». 

(Price,1991,σ.6). Όλα τα παιδιά προσπαθούν να γράψουν 

ένα µήνυµα. Ένα αγόρι ο Joel γράφει: «JoeJoeJoeJoe    θα είσαι 5 θα είσαι 5 θα είσαι 5 θα είσαι 5 
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χρονώνχρονώνχρονώνχρονών». Μια άλλη µαθήτρια γράφει: «Είσαι 4 και θα Είσαι 4 και θα Είσαι 4 και θα Είσαι 4 και θα 

γίνει̋ 5γίνει̋ 5γίνει̋ 5γίνει̋ 5». Από τα γράµµατα των παιδιών βλέπει κανεί̋ 

λέξει̋, χωρί̋ φωνήεντα. Υπάρχουν λέξει̋ µε γράµµατα 

ασύνδετα και χωρί̋ αντιστοιχία. Πρόκειται για τυχαία 

γραφηµικά σύµβολαγραφηµικά σύµβολαγραφηµικά σύµβολαγραφηµικά σύµβολα και κυµατοειδεί̋ γραµµέ̋.κυµατοειδεί̋ γραµµέ̋.κυµατοειδεί̋ γραµµέ̋.κυµατοειδεί̋ γραµµέ̋. Το 

επόµενο γράµµα τη̋ πασχαλίτσα̋ προσπαθεί, να 

κρατήσει αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και να 

κεντρίσει την περιέργειά του̋: «Αγαπητά παιδιά, θα Αγαπητά παιδιά, θα Αγαπητά παιδιά, θα Αγαπητά παιδιά, θα 

είµαι λοιπόν 5 χρονών τον επόµενο χρόνο. Αυτό σηµαίνει, είµαι λοιπόν 5 χρονών τον επόµενο χρόνο. Αυτό σηµαίνει, είµαι λοιπόν 5 χρονών τον επόµενο χρόνο. Αυτό σηµαίνει, είµαι λοιπόν 5 χρονών τον επόµενο χρόνο. Αυτό σηµαίνει, 

ότι µπορώ να πάω στο νηπιαγωγείο µαζί σα̋; Ποιο̋ θα ότι µπορώ να πάω στο νηπιαγωγείο µαζί σα̋; Ποιο̋ θα ότι µπορώ να πάω στο νηπιαγωγείο µαζί σα̋; Ποιο̋ θα ότι µπορώ να πάω στο νηπιαγωγείο µαζί σα̋; Ποιο̋ θα 

είναι ο καινούριο̋ µου δάσκαλο̋; Και ποιο̋ θα είναι είναι ο καινούριο̋ µου δάσκαλο̋; Και ποιο̋ θα είναι είναι ο καινούριο̋ µου δάσκαλο̋; Και ποιο̋ θα είναι είναι ο καινούριο̋ µου δάσκαλο̋; Και ποιο̋ θα είναι 

στην τάξη µου; Με αγάπη Joe. XXXστην τάξη µου; Με αγάπη Joe. XXXστην τάξη µου; Με αγάπη Joe. XXXστην τάξη µου; Με αγάπη Joe. XXX»»»». Τώρα θα απαντήσει 

µεταξύ των άλλων η Helen, η οποία µιλάει, για το τι θα 

κάνει η ίδια περισσότερο παρά για τη Joe. Στη συνέχεια 

και µετά από µια συνειδητή παύση τη̋ ανταλλαγή̋ 

µηνυµάτων για να αναπτερωθεί το ενδιαφέρον των 

παιδιών, ώστε να την αναζητήσουν, έρχεται νέο γράµµα 

τη̋ αλλά αυτή τη φορά είναι σε «φούσκαφούσκαφούσκαφούσκα». Το κείµενο: 

«Dear children, I am sending you this bubble talk letter Dear children, I am sending you this bubble talk letter Dear children, I am sending you this bubble talk letter Dear children, I am sending you this bubble talk letter 
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today. Your paintings and drawings are beautiful. Would you today. Your paintings and drawings are beautiful. Would you today. Your paintings and drawings are beautiful. Would you today. Your paintings and drawings are beautiful. Would you 

like to do a bubble talk for me? Lovelike to do a bubble talk for me? Lovelike to do a bubble talk for me? Lovelike to do a bubble talk for me? Love    JoeJoeJoeJoe, , , , XXXXXXXXXXXX». 

(Price,1991,σ.11). Με το γράµµα αυτό η πασχαλίτσα 

στέλνει στα παιδιά το εξή̋ µήνυµα: «Αγαπητά παιδιά, Αγαπητά παιδιά, Αγαπητά παιδιά, Αγαπητά παιδιά, 

Σήµερα σα̋ στέλνω το γράµµα µου σε µπαλόνι. Οι Σήµερα σα̋ στέλνω το γράµµα µου σε µπαλόνι. Οι Σήµερα σα̋ στέλνω το γράµµα µου σε µπαλόνι. Οι Σήµερα σα̋ στέλνω το γράµµα µου σε µπαλόνι. Οι 

ζωγραφιέ̋ σα̋ ήταν πολύ όµορφε̋. Θα θέλατε να µου ζωγραφιέ̋ σα̋ ήταν πολύ όµορφε̋. Θα θέλατε να µου ζωγραφιέ̋ σα̋ ήταν πολύ όµορφε̋. Θα θέλατε να µου ζωγραφιέ̋ σα̋ ήταν πολύ όµορφε̋. Θα θέλατε να µου 

γράψετε ένα γράµµα σε µπαλόνι; Με αγάπη Joe XXXγράψετε ένα γράµµα σε µπαλόνι; Με αγάπη Joe XXXγράψετε ένα γράµµα σε µπαλόνι; Με αγάπη Joe XXXγράψετε ένα γράµµα σε µπαλόνι; Με αγάπη Joe XXX». 

Όλα τα παιδιά προσπαθούν να ανταποκριθούν στο 

κάλεσµα τη̋ πασχαλίτσα̋, αλλά επιλεκτικά 

παραθέτουµε την απάντηση του Joel που όπω̋ 

παρατηρεί η PricePricePricePrice: «στην εικόνα του Joel δεν ήταν η 

πραγµατική οµιλία του Joel, αλλά η πασχαλίτσα µιλούσε 

στον Joel». (Price,1991, σ.12). Συµπερασµατικά από την 

προσπάθεια τη̋ PricePricePricePrice µπορεί κανεί̋ να δει, ότι η 

αναδυόµενη ανάγνωση και γραφήαναδυόµενη ανάγνωση και γραφήαναδυόµενη ανάγνωση και γραφήαναδυόµενη ανάγνωση και γραφή είναι δυνατόν να 

ευδοκιµήσει στην προσχολική ηλικία, χωρί̋ καταφυγέ̋ 

στην ανελαστική διδασκαλία τη̋ πρώτη̋ ανάγνωση̋ και 

γραφή̋. Τα παιδιά που αρχίζουν να ασκούνται στο 

νηπιαγωγείο µε την αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή, αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή, αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή, αναδυόµενη ανάγνωση και γραφή, 
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είναι έτοιµα στην πρώτη δηµοτικού να γράψουν και να είναι έτοιµα στην πρώτη δηµοτικού να γράψουν και να είναι έτοιµα στην πρώτη δηµοτικού να γράψουν και να είναι έτοιµα στην πρώτη δηµοτικού να γράψουν και να 

διαβάσουν , χωρί̋ ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋.διαβάσουν , χωρί̋ ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋.διαβάσουν , χωρί̋ ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋.διαβάσουν , χωρί̋ ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋.    

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ.    

Το ερώτηµα τη̋ ικανότητα̋ για ανάγνωση συνδυάζεται 

µε το επίπεδο ωρίµανση̋ και ανάπτυξη̋ του παιδιού. 

Έτσι διατυπώθηκε το : Reading readinessReading readinessReading readinessReading readiness, που σηµαίνει 

αναγνωστική ετοιµότητα. Για να µπορεί ένα παιδί να 

διαβάζει πρέπει να έχει την ωριµότητα για την 

κατάκτηση αυτή̋ τη̋ δεξιότητα̋. 

• ΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεται καλή λειτουργία τη̋ όραση̋ και τη̋ 

ακοή̋. 

• Να µπορείΝα µπορείΝα µπορείΝα µπορεί το παιδί να µιλάει καλά και να προφέρει 

µε ευκολία φθόγγου̋. 

• Να προσανατολίζεταιΝα προσανατολίζεταιΝα προσανατολίζεταιΝα προσανατολίζεται εύκολα στο χώρο και να 

ελέγχει το σωµατικό του σχήµα. 

• Να διαθέτει Να διαθέτει Να διαθέτει Να διαθέτει κινητικότητα. 
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• Να είναιΝα είναιΝα είναιΝα είναι συναισθηµατικά σταθερό µε τάση για 

κοινωνική ανάπτυξη. (Delogne, 1973, σ.913). 

Σύµφωνα µε τον SandersonSandersonSandersonSanderson η αναγνωστική ετοιµότητα, 

πέρασε από την ιστορική διάσταση, στην πειραµατική 

θεµελίωση. Η διάγνωση τη̋ κατάλληλη̋ ηλικία̋ είναι 

αποτέλεσµα πολλών παραγόντων, που αναδύονται µέσα 

από τη σχολική πρακτική, η οποία θα λάβει υπόψη την 

ατοµικότητα του µαθητή, ώστε να αποφύγει ανελαστικέ̋ 

προσεγγίσει̋. Το ωρίµασµα του παιδιού είναι στην κορυφή. 

Εδώ όµω̋ οι ειδικοί αρχίζουν να υποστηρίζουν, ότι η ηλικία 

των 5 έω̋ 6 ετών δε µπορεί να είναι απροσπδε µπορεί να είναι απροσπδε µπορεί να είναι απροσπδε µπορεί να είναι απροσπέλαστη, ούτε έλαστη, ούτε έλαστη, ούτε έλαστη, ούτε 

να περιπέσει σε δογµατικού̋ αφορισµού̋.να περιπέσει σε δογµατικού̋ αφορισµού̋.να περιπέσει σε δογµατικού̋ αφορισµού̋.να περιπέσει σε δογµατικού̋ αφορισµού̋. Έτσι οι : AdamsAdamsAdamsAdams, 

GrayGrayGrayGray και Reece Reece Reece Reece υποστηρίζουν , ότι το παιδί κατακτά τι̋ 

δεξιότητε̋ τη̋ ανάγνωση̋ όπω̋ συµβαίνει και µε άλλε̋ 

κινητικέ̋ και οµιλητικέ̋ δεξιότητε̋. Ο ίδιο̋ ο SandersonSandersonSandersonSanderson θα 

παρατηρήσει ότι: «…Η σύγκριση ανάµεσα στο διάβασµα, 

στο βάδισµα και στο µίληµα δεν είναι εύστοχη». (Delogne, 

1973.σ.15). Στο θέµα τη̋ πρώιµη̋ ανάγνωση̋ επεµβαίνει 

και ο G.MialaretG.MialaretG.MialaretG.Mialaret, ο οποίο̋ εφιστά την προσοχή, για τη 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574             - 46 - 

σπουδή µα̋, να παρωθήσουµε το παιδί στην εκµάθηση 

ανάγνωση̋ και γραφή̋, πριν από τα 6 χρόνια. «Μια πάρα Μια πάρα Μια πάρα Μια πάρα 

πολύ πρόωρη εκµάθηση (τη̋ ανάγνωση̋) µπορεί… να είναι πολύ πρόωρη εκµάθηση (τη̋ ανάγνωση̋) µπορεί… να είναι πολύ πρόωρη εκµάθηση (τη̋ ανάγνωση̋) µπορεί… να είναι πολύ πρόωρη εκµάθηση (τη̋ ανάγνωση̋) µπορεί… να είναι 

πηγή  µερικών ορθογραφικών διαταραχών…να γεννήσει µια πηγή  µερικών ορθογραφικών διαταραχών…να γεννήσει µια πηγή  µερικών ορθογραφικών διαταραχών…να γεννήσει µια πηγή  µερικών ορθογραφικών διαταραχών…να γεννήσει µια 

κατάσταση αποτυχία̋, που µπορεί να δηµιουργηθεί, χωρί̋ κατάσταση αποτυχία̋, που µπορεί να δηµιουργηθεί, χωρί̋ κατάσταση αποτυχία̋, που µπορεί να δηµιουργηθεί, χωρί̋ κατάσταση αποτυχία̋, που µπορεί να δηµιουργηθεί, χωρί̋ 

έγκυρο λόγοέγκυρο λόγοέγκυρο λόγοέγκυρο λόγο». (Delogne, 1973, σ.17). Η θεωρία τη̋ 

ωρίµανση̋ δε βρίσκει σύµφωνου̋ όλου̋ του̋ ειδικού̋. Η 

τάση για εισαγωγή των παιδιών στην πρόωρη ανάγνωση 

διαπιστώθηκε και από έρευνα του πανεπιστηµίου του 

Ηarvard Ηarvard Ηarvard Ηarvard στα νηπιαγωγεία για τη διαπίστωση τη̋ 

προγραµµατισµένη̋ ανάγνωση̋. Η συζήτηση επεκτείνεται 

και στι̋ τεχνικέ̋ τη̋ διδακτική̋ µεθοδολογία̋, καθώ̋ και 

στα ερωτήµατα: ««««HowHowHowHow    latelatelatelate» » » » και ««««howhowhowhow    earlyearlyearlyearly».».».». Σηµαντική 

µεταξύ των άλλων θεωρείται και η παρέµβαση του 

G.Bouquet, που παρατηρεί εύστοχα ότι ««««αν η µύηση στην αν η µύηση στην αν η µύηση στην αν η µύηση στην 

ανάγνωση πρέπει να συνιστάται σε πρόωρη ή βανάγνωση πρέπει να συνιστάται σε πρόωρη ή βανάγνωση πρέπει να συνιστάται σε πρόωρη ή βανάγνωση πρέπει να συνιστάται σε πρόωρη ή βιαστική ιαστική ιαστική ιαστική 

εκµάθηση τη̋ πρώτη̋ ανάγνωση̋ σύµφωνα µε τι̋ εκµάθηση τη̋ πρώτη̋ ανάγνωση̋ σύµφωνα µε τι̋ εκµάθηση τη̋ πρώτη̋ ανάγνωση̋ σύµφωνα µε τι̋ εκµάθηση τη̋ πρώτη̋ ανάγνωση̋ σύµφωνα µε τι̋ 

πατροπαράδοτε̋ τεχνικέ̋ ,πρέπει να την καταδικάσουµε πατροπαράδοτε̋ τεχνικέ̋ ,πρέπει να την καταδικάσουµε πατροπαράδοτε̋ τεχνικέ̋ ,πρέπει να την καταδικάσουµε πατροπαράδοτε̋ τεχνικέ̋ ,πρέπει να την καταδικάσουµε 

ρητά και αποφασιστικάρητά και αποφασιστικάρητά και αποφασιστικάρητά και αποφασιστικά».».».». (Delogne, 1973, σ.21). Το 
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νηπιαγωγείο έχει στόχο την αρµονική ανάπτυξη των 

ψυχοδιανοητικών ικανοτήτωνψυχοδιανοητικών ικανοτήτωνψυχοδιανοητικών ικανοτήτωνψυχοδιανοητικών ικανοτήτων του παιδιού και όχι τη 

σσσσχολειοποίηση.χολειοποίηση.χολειοποίηση.χολειοποίηση. Πρέπει να σεβαστούµε τον ατοµικό ρυθµό 

ωρίµανση̋, ανάπτυξη̋ και λειτουργία̋ του κάθε παιδιού. 

Η συστηµατική διδασκαλία τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και 

ανάγνωση̋, όπω̋ έχει θεσµοθετηθεί στη χώρα µα̋, αρχίζει 

στην πρώτη δηµοτικού σχολείου. Μέχρι τότε το Μέχρι τότε το Μέχρι τότε το Μέχρι τότε το 

νηπιαγωγείο είναι καλό να δραστηριοποιείται στι̋ νηπιαγωγείο είναι καλό να δραστηριοποιείται στι̋ νηπιαγωγείο είναι καλό να δραστηριοποιείται στι̋ νηπιαγωγείο είναι καλό να δραστηριοποιείται στι̋ 

προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δραστηριότητε̋ καθώ̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δραστηριότητε̋ καθώ̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δραστηριότητε̋ καθώ̋ προαναγνωστικέ̋ και προγραφικέ̋ δραστηριότητε̋ καθώ̋ 

και στι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ αναδυόµενη̋ ανάγνωση̋ και και στι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ αναδυόµενη̋ ανάγνωση̋ και και στι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ αναδυόµενη̋ ανάγνωση̋ και και στι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ αναδυόµενη̋ ανάγνωση̋ και 

γραφή̋, που ενισχύουν την παιδική δηµιουργικότητα, ώστε γραφή̋, που ενισχύουν την παιδική δηµιουργικότητα, ώστε γραφή̋, που ενισχύουν την παιδική δηµιουργικότητα, ώστε γραφή̋, που ενισχύουν την παιδική δηµιουργικότητα, ώστε 

να µαθαίνει το παιδί, πώ̋ να µαθαίνεινα µαθαίνει το παιδί, πώ̋ να µαθαίνεινα µαθαίνει το παιδί, πώ̋ να µαθαίνεινα µαθαίνει το παιδί, πώ̋ να µαθαίνει. (Παπά, 2007, σ.69-

70). 
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ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗ    

Συµπερασµατικά στην οµαδική αυτή εργασία εκτίθενται η ∆ιδακτική Συµπερασµατικά στην οµαδική αυτή εργασία εκτίθενται η ∆ιδακτική Συµπερασµατικά στην οµαδική αυτή εργασία εκτίθενται η ∆ιδακτική Συµπερασµατικά στην οµαδική αυτή εργασία εκτίθενται η ∆ιδακτική 

διάσταση των προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων στην διάσταση των προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων στην διάσταση των προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων στην διάσταση των προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων στην 

προσχολική ηλικία και ταυτόχρονα οι διαδικασίε̋ τη̋ αναδυόµενη̋ προσχολική ηλικία και ταυτόχρονα οι διαδικασίε̋ τη̋ αναδυόµενη̋ προσχολική ηλικία και ταυτόχρονα οι διαδικασίε̋ τη̋ αναδυόµενη̋ προσχολική ηλικία και ταυτόχρονα οι διαδικασίε̋ τη̋ αναδυόµενη̋ 

ανάγνωση̋ και γραφή̋. Η εξελικτική διαδοχή των  ψυανάγνωση̋ και γραφή̋. Η εξελικτική διαδοχή των  ψυανάγνωση̋ και γραφή̋. Η εξελικτική διαδοχή των  ψυανάγνωση̋ και γραφή̋. Η εξελικτική διαδοχή των  ψυχοσωµατικών χοσωµατικών χοσωµατικών χοσωµατικών 

ικανοτήτων του παιδιού τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ και η ασφυκτική ικανοτήτων του παιδιού τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ και η ασφυκτική ικανοτήτων του παιδιού τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ και η ασφυκτική ικανοτήτων του παιδιού τη̋ προσχολική̋ ηλικία̋ και η ασφυκτική 

πίεση των ενηλίκων να διδάξουν πρώιµα την ανάγνωση και τη γραφή πίεση των ενηλίκων να διδάξουν πρώιµα την ανάγνωση και τη γραφή πίεση των ενηλίκων να διδάξουν πρώιµα την ανάγνωση και τη γραφή πίεση των ενηλίκων να διδάξουν πρώιµα την ανάγνωση και τη γραφή 

µπορεί να δηµιουργήσει αδιέξοδα στην περαιτέρω κατάκτηση των µπορεί να δηµιουργήσει αδιέξοδα στην περαιτέρω κατάκτηση των µπορεί να δηµιουργήσει αδιέξοδα στην περαιτέρω κατάκτηση των µπορεί να δηµιουργήσει αδιέξοδα στην περαιτέρω κατάκτηση των 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η ρήση του Ε.CLARAREDE, ότι δεσυγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η ρήση του Ε.CLARAREDE, ότι δεσυγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η ρήση του Ε.CLARAREDE, ότι δεσυγκεκριµένων δεξιοτήτων. Η ρήση του Ε.CLARAREDE, ότι δεν θα ν θα ν θα ν θα 

επισπεύδαµε την ανάπτυξη του γυρίνου αν του κόβαµε πρόωρα την επισπεύδαµε την ανάπτυξη του γυρίνου αν του κόβαµε πρόωρα την επισπεύδαµε την ανάπτυξη του γυρίνου αν του κόβαµε πρόωρα την επισπεύδαµε την ανάπτυξη του γυρίνου αν του κόβαµε πρόωρα την 

ουρά αποτελεί  µια σαφή προειδοποίηση, του τι πρέπει και τι δεν ουρά αποτελεί  µια σαφή προειδοποίηση, του τι πρέπει και τι δεν ουρά αποτελεί  µια σαφή προειδοποίηση, του τι πρέπει και τι δεν ουρά αποτελεί  µια σαφή προειδοποίηση, του τι πρέπει και τι δεν 

πρέπει να κάνει το Νηπιαγωγείο. Η θεσµοθετηµένη διδασκαλία των πρέπει να κάνει το Νηπιαγωγείο. Η θεσµοθετηµένη διδασκαλία των πρέπει να κάνει το Νηπιαγωγείο. Η θεσµοθετηµένη διδασκαλία των πρέπει να κάνει το Νηπιαγωγείο. Η θεσµοθετηµένη διδασκαλία των 

δύο αυτών δεξιοτήτων, δηλαδή των προαναγνωστικών και δύο αυτών δεξιοτήτων, δηλαδή των προαναγνωστικών και δύο αυτών δεξιοτήτων, δηλαδή των προαναγνωστικών και δύο αυτών δεξιοτήτων, δηλαδή των προαναγνωστικών και 

προγραφικπρογραφικπρογραφικπρογραφικών, καθώ̋ και τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ στι̋ ών, καθώ̋ και τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ στι̋ ών, καθώ̋ και τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ στι̋ ών, καθώ̋ και τη̋ πρώτη̋ γραφή̋ και ανάγνωση̋ στι̋ 

αντίστοιχε̋ βαθµίδε̋ δίνει το έναυσµα για τον παιδαγωγικοδιδακτικό αντίστοιχε̋ βαθµίδε̋ δίνει το έναυσµα για τον παιδαγωγικοδιδακτικό αντίστοιχε̋ βαθµίδε̋ δίνει το έναυσµα για τον παιδαγωγικοδιδακτικό αντίστοιχε̋ βαθµίδε̋ δίνει το έναυσµα για τον παιδαγωγικοδιδακτικό 

ρόλο τη̋ Νηπιαγωγού στη λειτουργική του διάσταση.ρόλο τη̋ Νηπιαγωγού στη λειτουργική του διάσταση.ρόλο τη̋ Νηπιαγωγού στη λειτουργική του διάσταση.ρόλο τη̋ Νηπιαγωγού στη λειτουργική του διάσταση.    

 


