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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

                                    Της: Αδαμαντίας Κιρκή - Νηπιαγωγού  

 

   Ο όρος αναδυόμενος γραμματισμός ή εγγραμματισμός αποτελεί μετάφραση 

του αγγλικού όρου emergent literacy, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη 

Νεοζηλανδή Marie Clay  το 1966, για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα 

παιδιά αλληλεπιδρούν με τα βιβλία, την ανάγνωση και τη γραφή, ακόμη κι αν δεν 

μπορούσαν να γράψουν και να διαβάσουν με το συμβατικό τρόπο. 

Αποσπάσματα από την ελληνική λογοτεχνία καταδεικνύουν απλά και αβίαστα 

τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχει ο σκοπός, το εσωτερικό κίνητρο και η 

υποστήριξη για να εισαχθεί ένας άνθρωπος στη διαδικασία του γραμματισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε τρία αποσπάσματα από το Ν. Καζαντζάκη, το Μ. 

Λουντέμη και το Μ. Βαμβακάρη : 

«…Ο παππούς χαμογέλασε: 

- Κατάλαβες τώρα γιατί μ' έπιασε η λόξα να μάθω γράμματα, έκαμε. Είχα το σκοπό 

μου. Θα γεμίσω το χωριό, δε θ' αφήσω τοίχο, θ' ανέβω και στο καμπαναριό, θα πάω 

και στο τζαμί και θα γράψω Ελευτερία ή Θάνατος! Ελευτερία ή θάνατος, πριν να 

πεθάνω…» 

(Νίκος Καζαντζάκης, «Καπετάν Μιχάλης») 

«…Δάσκαλος: Μα γιατί δεν έρχεσαι να σε γράψουμε να μάθεις και γράμματα 

του σκολειού; Ε; Δεν τ' αγαπάς;  

Γράμματα του σκολειού! Αν τ' αγαπούσε! Μα υπήρχαν πιο γλυκά γράμματα! Πώς όμως 

να τα μάθει; Αυτός μάθαινε γράμματα του ποδαριού, γράμματα της τρεχάλας, μιαν 

αράδα εδώ και μιαν εκεί…»                                                                                                         

(Μενέλαος Λουντέμης, «Ένα παιδί μετράει τα άστρα») 

«…Όταν έμαθα την αλφαβήτα, γιόμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Μου κονόμησε ο 

πατέρας ένα μολύβι. Εβρήκα κι ένα χαρτί άσπρο κι άρχισα να συνταιριάζω τις πρώτες 

λέξεις. Τις έγραφα και μετά τις διάβαζα φωναχτά. Τι δε θα 'δινα να θυμηθώ την πρώτη 

λέξη που 'γραψα. Αλάφρωσε η ψυχή μου από την φούντωση. Τα γράμματα μου παίρναν 

την στενοχώρια..».  

 (Αγγελική Βέλλου – Κάιλ, «Mάρκος Bαμβακάρης - Aυτοβιογραφία») 

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στoν τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η μάθηση και η κατανόηση της ανάγνωσης.  

Ειδικότερα, ο συμβατικός γραμματισμός περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση 

του γραπτού λόγου, δηλαδή τη γλωσσική ικανότητα (γνώση γλωσσικού συστήματος) 

καθώς και την κατανόηση του γραπτού λόγου, σχετικά με την εκάστοτε περίσταση 

επικοινωνίας. Η έννοια του γραμματισμού συμπεριλαμβάνει και τα δύο, γιατί ακόμα 

κι αν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις ό,τι δεν κατανοείς, δεν μπορείς να κατανοήσεις 

ό,τι δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις. Η διαδικασία αυτή όμως αρχίζει από πολύ 

μικρή ηλικία και όχι ξαφνικά, σε μία μαγική ηλικία, με την είσοδο του παιδιού στο 

δημοτικό σχολείο. Επομένως, η προσέγγιση και η μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούμε τροποποιείται. Όπως αναφέρει και ο Frank Smith, «…όλες οι 

μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να έχουν κάποια επιτυχία, με κάποια παιδιά, κάποια 
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εποχή». Από αυτό διαπιστώνουμε όχι μόνο ότι δεν ακυρώνεται ό,τι έχει προηγηθεί με 

την προσέγγιση της αναγνωστικής ετοιμότητας, αλλά ότι από αυτή πηγάζει η θεωρία 

του αναδυόμενου γραμματισμού. 

 Η αναγνωστική ετοιμότητα αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη ηλικία και σε 

ένα συγκεκριμένο στάδιο νοητικής ανάπτυξης, όπου τα παιδιά είναι έτοιμα να 

δεχτούν τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής. Συγκεκριμένα, με 

συστηματική και οργανωμένη διδασκαλία, αναπτύσσονται προγραφικές και 

προαναγνωστικές δεξιότητες, ώστε το παιδί, αφού αποκτήσει αυτές, να είναι έτοιμο 

να μάθει πρώτα ανάγνωση και έπειτα γραφή. Η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων 

επιτυγχάνεται μέσα από την εξάσκηση και την επανάληψη με χιλιάδες 

φωτοαντίγραφα παρόμοιων ασκήσεων, όπου κυριαρχεί η απουσία νοήματος και 

στόχου για το ίδιο το παιδί (διδασκαλία τεχνικής). Τα παιδιά όμως «…μαθαίνουν να 

διαβάζουν και να γράφουν καθώς χρησιμοποιούν την ανάγνωση και τη γραφή για να 

μάθουν». (Goodman, 1990.) Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία του ίδιου του 

γραπτού λόγου. Επίσης, τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό που οι δάσκαλοι στο Reggio 

Emilia της Ιταλίας αναφέρουν ως «εκατό γλώσσες», για να μοιραστούν την 

περιέργεια και τις ερωτήσεις τους μαζί μας. Αυτές τις «εκατό γλώσσες», την 

περιέργεια δηλαδή των παιδιών καλούμαστε να αναπτύξουμε, ώστε να διεγείρουμε 

την περιέργειά τους γύρω από τον γραπτό λόγο και παρέχοντας τις κατάλληλες 

πληροφορίες, το εγγράμματο περιβάλλον και την υποστήριξή μας, να αναδυθεί ο 

γραμματισμός. 

«Ως αναδυόμενος γραμματισμός ορίζεται το σύνολο των στάσεων, των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού 

λόγου και την κατανόηση του μηνύματός του, καθώς και την παραγωγή 

κωδικοποιημένων μηνυμάτων», που παρατηρούνται πριν την είσοδο του παιδιού στο 

δημοτικό σχολείο και την έναρξη της συστηματικής διδασκαλίας. Αναδυόμενος 

εγγραμματισμός, σημαίνει ότι η νέα γνώση δομείται σταδιακά πάνω στην 

προϋπάρχουσα γνώση του παιδιού. (Παπούλια-Τζελέπη Π., 2002.)  

Ο αναδυόμενος γραμματισμός είναι μία προσέγγιση της μάθησης και της 

κατανόησης του γραπτού λόγου που πηγάζει από το ίδιο το παιδί. Υποστηρίζεται ότι, 

από τη στιγμή που το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο γραπτός λόγος έχει  νόημα, ξεκινά 

και η διαδικασία ανάγνωσης και γραφής, γεγονός που συμβαίνει ήδη από την 

προσχολική ηλικία. (Goodman, 1980. Κουτσουβάνου, 2000.) Η αντίληψη αυτή θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο από τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας 

όσο και από τους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης. 

Τα μικρά παιδιά δε βλέπουν στη γραφή και στην ανάγνωση τίποτα παραπάνω 

από σημάδια χωρίς νόημα πάνω σε λευκό χαρτί. Τα παιδιά επιθυμούν να διαβάσουν 

το τέλος του αγαπημένου του παραμυθιού, να γράψουν τις προσκλήσεις για να 

καλέσουν τους φίλους τους σε παιδικές γιορτές, να διαβάσουν πώς θα φτιάξουν την 

αγαπημένη τους σοκολατένια τούρτα… 

Όταν αναφερόμαστε στον αναδυόμενο γραμματισμό πρόκειται για μία στάση 

απέναντι στη μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης του γραπτού λόγου, απέναντι στο 

ρόλο του δασκάλου και το ρόλο του μαθητή.  
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Ο γραμματισμός οικοδομείται  φυσικά μέσα από πραγματικά περιστατικά 

γραμματισμού καθημερινής ζωής, που έχουν νόημα για τα παιδιά και συγκεκριμένους 

στόχους, καθώς αυτά ζουν και επενεργούν σε ένα εγγράμματο περιβάλλον, πλούσιο 

σε αναγνωστικά ερεθίσματα, διάρκειας αρκετών χρόνων , έτσι ώστε τα παιδιά να 

αναπτύξουν γλωσσικο - οπτικές παραστάσεις. 

Οι προσπάθειες και οι δοκιμές γραφής των παιδιών, τα σκαριφήματα, η γραφή 

τυχαίων γραμμάτων (αλυσίδες), η επινοημένη γραφή, η λογογραφή και η συλλαβική 

γραφή, θεωρούνται πολύτιμα, αφού είναι προσπάθειες κωδικοποίησης και 

επικοινωνίας. 

Ο αναδυόμενος γραμματισμός καταρρίπτει μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη, ότι 

η μάθηση του γραπτού λόγου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συγκεκριμένη 

διδασκαλία και ότι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών που μαθαίνουν, εξαρτάται 

και προκύπτει από τη διδακτική μέθοδο που έχει επιλεχθεί. (Ferreiro & Teberosky, 

1982.)    

Η θεωρητική βάση του αναδυόμενου γραμματισμού βρίσκεται στη θεωρία της 

γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, σύμφωνα με την οποία ο γραμματισμός κατακτάται 

από τις προσπάθειες των παιδιών να γράψουν και να διαβάσουν. Δομείται σταδιακά 

(οικοδομείται), επιστρατεύοντας τις προγενέστερες γνώσεις του παιδιού. Επίσης, 

στην κοινονικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, όπου η σχέση και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών είναι καθοριστική για τη 

μάθηση και στη θεωρία του Bronfenbrenner για τα οικολογικά συστήματα  (βιο-

οικολογική προσέγγιση), που υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη πηγάζει από τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία και 

τον πολιτισμό. 

Οι τρεις αυτές προσεγγίσεις, αν και φαίνεται να έχουν κάποια αντίθεση, 

λειτουργούν συνδυαστικά για την ανάδυση του γραμματισμού. 

Με τα νέα δεδομένα, η προσέγγιση της μάθησης και της κατανόησης 

τροποποιείται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να διδάσκεται στην 

προσχολική εκπαίδευση συμβατικός γραμματισμός. Αντιθέτως, αν  εμπλουτίσουμε το 

παιχνίδι των μικρών παιδιών με έντυπο λόγο και γραφική ύλη, τότε θα «αναδυθεί» ο 

γραμματισμός μέσα από το παιχνίδι, διαμέσου της ενεργητικής συμμετοχής τους. 

(Σιβροπούλου, 2003.) 

Το κλειδί για την ανάδυση του γραμματισμού είναι η διδασκαλία σε τρεις 

διαφορετικούς τομείς. Όσον αφορά στον τομέα της φωνολογικής επίγνωσης, 

απαιτούμενη είναι η φωνολογική επίγνωση, τόσο η συλλαβική όσο και η φωνιμική. 

Αναφορικά στον προφορικό λόγο τα παιδιά πρέπει να κατακτήσουν νέο λεξιλόγιο με 

σπάνιες λέξεις μέσα από το διάλογο αλλά και τις συζητήσεις, που διευκολύνει και 

προωθεί ο εκπαιδευτικός, σωστή σύνταξη του προφορικού λόγου και των προτάσεων, 

καθώς και κατανόηση ενός κειμένου σε συνάρτηση με τις εκάστοτε περιστάσεις της 

επικοινωνίας. Ως προς το γραπτό λόγο, τα παιδιά χρειάζονται επίγνωση του 

αλφαβήτου, να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν ποικίλους τρόπους γραφής καθώς 

και να κατανοήσουν τις συμβάσεις του γραπτού λόγου. 
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Ο αναδυόμενος γραμματισμός λοιπόν, βασίζεται στη διδασκαλία σε τρεις 

διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων. Η διδασκαλία που θεωρείται απορρέουσα από 

τις θεωρητικές αρχές του αναδυόμενου γραμματισμού επικεντρώνεται και στους τρεις 

τομείς δεξιοτήτων ώστε να είναι επιτυχής στην προσχολική ηλικία. 

Σύμφωνα με τον Hannon(2000) υπάρχει ένα πλαίσιο διαδικασιών ανάπτυξης 

γραμματισμού που ονομάζει O.R.I.M., όπου: 

• Opportunities (ευκαιρίες) ενασχόλησης με το γραμματισμό. 

• Recognition (αναγνώριση) από τους άλλους της προόδου μάθησης. 

• Interaction (αλληλεπίδραση) με άτομα που χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο.  

• Model ( μοντέλο) για τη χρήση του γραπτού λόγου. 

Ως προς τη σημασία και τη σπουδαιότητα του αναδυόμενου γραμματισμού, 

έχουν γίνει πολλές έρευνες. Το ερώτημα που αντιμετωπίζει ο κάθε εκπαιδευτικός 

είναι, αν τελικά είναι τόσο σημαντικός ο αναδυόμενος γραμματισμός και γιατί.  

Η ικανότητα ανάγνωσης αποτελεί το θεμέλιο για τη μάθηση στο σχολείο και 

στον κόσμο. Η διδασκαλία δεν μπορεί να είναι μία απλή διαδικασία μεταφοράς της 

γνώσης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, αλλά είναι μία κριτική κατανόηση του 

τρόπου και της συνειδητοποίησης της «ανάγνωσης του κόσμου» (“world”) παρά της 

ανάγνωσης της «λέξης» (“word”). (Freire, 1973, Freire & Macedo, 1987).  

Από την εμπειρία και την καθημερινή επαφή και διδασκαλία σε μαθητές αλλά 

και από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που μαθαίνουν να 

διαβάζουν νωρίς και καλά, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο γραπτό λόγο, γεγονός το 

οποίο  ισχυροποιεί τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, με αποτέλεσμα να έχουμε 

μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής επιτυχίας και αποφυγή ματαιώσεων.  

Ένα αξιόλογο μέρος του λεξιλογίου και της γλώσσας που τα παιδιά και οι 

ενήλικοι χρησιμοποιούν είναι απόκτημα της ανάγνωσης. Τα παιδιά που υστερούν 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης συχνά αντιμετωπίζουν κείμενα  δύσκολα 

για το επίπεδο αναγνωστικής ικανότητάς τους. Επίσης τα παιδιά που είναι φτωχοί 

αναγνώστες στο τέλος της Α΄ Δημοτικού, σχεδόν ποτέ δεν αποκτούν το επίπεδο 

αναγνωστικής ικανότητας του μέσου όρου στο τέλος του δημοτικού σχολείου. Ενώ 

είναι γεγονός ότι μένουν όλο και πιο πίσω στην ανάγνωση και σε ό,τι σχετίζεται με 

αυτή, σε σχέση με τους συνομήλικους, επειδή πολλοί τομείς της ζωής μας εξαρτώνται 

από την ανάγνωση. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αναπτύσσουν αρνητική στάση 

απέναντι στην ανάγνωση και γενικότερα στο σχολείο.  

Το Α.Π.* υιοθετεί τη θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού και τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που απορρέουν από αυτή (ενδ. Τάφα, 2002, 

Γιαννικοπούλου, 2002).*(ΦΕΚ 93/ τ. Β’ / 1999, ΦΕΚ 1376 τ. Β΄/2001)  

Τα νηπιαγωγεία στην Ελλάδα όμως δεν ακολουθούν τις αρχές αυτές. 

Διδακτικές πρακτικές της δημοτικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται στην προδημοτική 

εκπαίδευση, με παραδοσιακή διδασκαλία μεμονωμένων δεξιοτήτων και το  

νηπιαγωγείο αντιμετωπίζεται σαν προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο. 

Αναλυτικότερα, πραγματοποιούνται οργανωμένες δραστηριότητες γραφοφωνημικών 

αντιστοιχίσεων και φωνημικής επίγνωσης (π.χ. χρήση αλφαβηταρίων), δίνεται 

έμφαση στην αντιγραφή με φυλλάδια και αντιγραφή από τον πίνακα. Η ανάγνωση 
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περιορίζεται στην ανάγνωση παραμυθιών και πολύ σπάνια ακολουθεί δραματοποίηση 

ή συζήτηση ώστε με το διάλογο να προωθηθεί και να εξελιχθεί η γνώση. Η Τάφα 

(2001) υποστηρίζει ότι δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση. Εξίσου σημαντικό είναι οι 

εκπαιδευτικοί να συζητούν με τα παιδιά για τις ιστορίες που διάβασαν, να τα 

εμπλέκουν δηλαδή στην αναγνωστική διαδικασία. Τα μικρά παιδιά, 

παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στην ανάγνωση ενός παραμυθιού, κατανοούν 

ότι διαβάζουμε το κείμενο και όχι την εικόνα και το ότι κάθε λέξη είναι φορέας ενός 

μηνύματος. Επίσης παρατηρούν τη φορά της ανάγνωσης και διακρίνουν τις διαφορές 

ανάμεσα στα κεφαλαία και στα πεζά γράμματα. Πολύ σημαντικό θα ήταν να 

αναφερθεί η σπουδαιότητα των λαθών. Τα παιδιά προσπαθώντας να προσεγγίσουν το 

συμβατικό γραμματισμό και να κατανοήσουν τις συμβάσεις του, πολλές φορές 

κάνουν λάθη. Τα λάθη είναι πολύτιμα μιας και μόνο με τη βοήθειά τους θα καταλάβει 

το παιδί γιατί υπάρχουν οι συμβάσεις του γραπτού λόγου. Οι πρώτες προσπάθειες 

ανάγνωσης και γραφής των παιδιών το πιο πιθανό είναι να απέχουν πολύ από το 

συμβατικό γραμματισμό. Η επαφή όμως και η προσπάθεια θα τα οδηγήσει σε αυτόν 

τελικά. Τέλος, στα σημερινά νηπιαγωγεία, πολύ συχνά, υπάρχει ελλιπής οργάνωση 

της τάξης,  με απουσία γραφικής ύλης και αναγνωστικού υλικού, απουσία γωνιάς 

επικοινωνίας και πρόχειρη οργάνωση της βιβλιοθήκης. 

Το Α.Π.Σ.  και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.(ΦΕΚ 303 και 304 / 13-3-2003) αναφέρουν ότι  

ένα περιβάλλον που ενισχύει τον αναδυόμενο γραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 

γνωστικά σχήματα των παιδιών, πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση  της 

εμπιστοσύνης, της άνεσης και της ασφάλειας. Αυτό που πρέπει να έχει ένας 

εκπαιδευτικός στο μυαλό του είναι να βοηθάει τα παιδιά να νιώθουν σαν το σπίτι 

τους, ενώ τα καλεί να ανακαλύψουν ένα μεγαλύτερο κόσμο. Επιπλέον, ένα 

περιβάλλον μάθησης πρέπει να παρέχει δυνατότητες για αλληλεπίδραση (Γερμανός, 

2005), να υποστηρίζει τις σχέσεις των παιδιών (με οργανωμένες γωνιές, χώρο για 

ήσυχο και δραστήριο παιχνίδι, για παρέες, προσωπικές συζητήσεις, ομαδικές 

δραστηριότητες), έτσι ώστε να υπογραμμίζει έμπρακτα τον επικοινωνιακό χαρακτήρα 

της γλώσσας.  

Πολύ σημαντική είναι η παρουσία ερεθισμάτων που να προκαλούν την σκέψη 

των παιδιών, να τα διεγείρουν να εξερευνήσουν, να εξελίξουν τη γνώση μέσα από το 

παιχνίδι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν στο όριο της ανάπτυξής τους. 

 Ένα περιβάλλον μάθησης που έχει ως στόχο την ανάδυση του γραμματισμού, 

πρέπει να είναι πλούσιο σε προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να εμπλέκει τα νήπια 

σε καταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή αλλά και σε 

δυνατότητες απασχόλησης με διαφορετικές δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, 

τραγούδι , αφήγηση και ακρόαση ιστοριών).  

Για να δημιουργηθεί μία τάξη πλούσια σε ερεθίσματα για την ανάδυση 

γραμματισμού χρειάζονται: 

• Λειτουργικά έντυπα για την επικοινωνία των μαθητών και του εκπαιδευτικού 

(ημερήσιο πρόγραμμα, κανόνες τάξης) 
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• Ομαδικές αφίσες που παρέχουν πληροφορίες (ιστορία καταγεγραμμένη από 

τον εκπαιδευτικό, απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις δικές τους ή της δασκάλας, 

αφίσες project) 

• Προσπάθειες γραπτού λόγου των παιδιών (ιστορίες, εμπειρίες, ερωτήσεις- 

απαντήσεις γραμμένες από μαθητές, δοκιμές γραφής μαθητών) 

• Πίνακας ανακοινώσεων/λέξεων (αλλαγές στο πρόγραμμα, εορτές, γενέθλια / 

ομαδοποιημένο λεξιλόγιο, συνήθεις φράσεις, λέξεις που εντοπίστηκαν σε ομαδικές 

αναγνώσεις) 

• Επιγραφές- ταμπέλες που δείχνουν τι προσφέρεται στο σχολικό περιβάλλον  ( 

τουβλάκια, γραφική ύλη, κουζίνα, «Το μαγαζάκι είναι ανοιχτό», «Καθαρίζουμε τα 

τραπεζάκια»). 

• Διαγράμματα (Μήνες, χρώματα, αριθμούς) 

• Χάρτες, κατόψεις  

• Πυξίδα 

• Βιβλιοθήκη (περιοδικά, κόμιξ, εφημερίδες, συνταγές) 

• Υλικό γραφής και ανάγνωσης στις γωνιές δραστηριοτήτων (μολύβια και 

χαρτιά για το εστιατόριο, ιατρείο, κινηματογράφο) 

• Γωνιά επικοινωνίας με γραφική ύλη, τηλέφωνο, τηλεφωνικό κατάλογο. 

Πέρα από το περιβάλλον της μάθησης και τη διαμόρφωση της σχολικής 

τάξης, ο εκπαιδευτικός είναι η κινητήριος δύναμη και η υποστήριξη που χρειάζεται 

ένα παιδί στα βήματα που κάνει προς το γραμματισμό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

σύμφωνα με τους  Holdaway(1979) & Smith(1983) είναι να παρέχει καθοδήγηση, 

διευκόλυνση, βοήθεια, ενθάρρυνση. Το ίδιο επισημαίνει και ο Vygotsky, 

αναφέροντας ότι «Ο δάσκαλος υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές σε κάθε 

πειραματισμό και προσπάθεια με στόχο τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» 

(Vygotsky,1997), όπου ΖΕΑ είναι το επίπεδο ανάπτυξης που  μπορεί να φτάσει το 

παιδί με τη βοήθεια του ενήλικα ή ικανότερων συνομηλίκων. Ο Bruner περιγράφει ως  

«σκαλωσιά» τον τρόπο με τον οποίο οικοδομείται η γνώση με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού. Ενώ «ο εκπαιδευτικός είναι ο ενεργός πρωταγωνιστής της μάθησης 

των μαθητών του» (Curto, Morillo, & Teixido, 1998: 103). Η Rogoff περιγράφει ως 

«καθοδηγούμενη συμμετοχή» τη διαδικασία της μάθησης με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού.  

Ο εκπαιδευτικός έχει ένα ρόλο-κλειδί για την απόκτηση της γνώσης. Το 

βασικότερο είναι ότι είναι ο δημιουργός και ο οργανωτής του κατάλληλου 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις εμπειρίες των παιδιών, τα  

γνωστικά σχήματα που έχει κάθε παιδί. Ενθαρρύνει την έκφραση, την πρωτοβουλία, 

την ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας. Προτρέπει για διερεύνηση 

και εμπλοκή σε συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής. Είναι συντονιστής, 

συμπαίκτης, εμψυχωτής δραστηριότητας (οργάνωση, συμμετοχή, συζήτηση με τα 

παιδιά για τα σχέδιά τους, επέκταση και εμπλουτισμός). Παροτρύνει τα παιδιά να 

εντοπίζουν τα γραπτά δείγματα ώστε να αντιληφθούν τις ποικίλες λειτουργίες του 

γραπτού λόγου. Είναι ο «ενδιάμεσος» του γραμματισμού, της επικοινωνίας,  

διευκολύνει και υποστηρίζει τις γνώσεις με διάλογο και ερωτήσεις. Ανατροφοδοτεί 
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περιγραφικά την πρόοδο των παιδιών. Επιδιώκει συμμετοχή και συνεργασία με την 

οικογένεια. 

Τελειώνοντας το νηπιαγωγείο πρέπει να έχουμε καλλιεργήσει στα παιδιά την 

επιθυμία να τους διηγούνται αλλά και να τους διαβάζουν ιστορίες και παραμύθια. 

Ένα από τα κίνητρα για τη μάθηση των μικρών παιδιών είναι η περιέργεια, επομένως 

πρέπει να τους καλλιεργήσουμε την περιέργεια για τις λέξεις και τα γράμματα, ώστε 

να επιθυμούν τα ίδια να εξερευνήσουν τις ποικίλες μορφές του έντυπου λόγου. Τα 

μικρά παιδιά αγαπούν το παιχνίδι γι’ αυτό και πρέπει να ενσωματώσουμε τη γνώση 

στο παιχνίδι τους και να τους μάθουμε παιχνίδια με λέξεις για να διασκεδάζουν. 

Τέλος τα τραγούδια, τα ποιήματα, τα βιβλία και το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας 

υπέροχος τρόπος διασκέδασης και επαφής με το γραμματισμό. 

      Η πολύτιμη γνώση που έχουν οι ενήλικες σχετικά με το γραμματισμό και όχι τα 

μικρά παιδιά είναι ουσιαστικά η ίδια του η χρήση και οι λειτουργίες του. Είναι το 

νόημα που κουβαλάει και το μήνυμα που μεταδίδει. Είναι η δυνατότητα που μας 

παρέχει να επικοινωνούμε με χίλιους τρόπους, σε καθημερινή βάση, μέσα από τα 

χρόνια. Είναι η αξία του και η διαχρονικότητά του. Είναι η προσωπική μας 

ικανοποίηση αλλά και η ευχαρίστηση που μας προσφέρει μέσα από τις εφαρμογές 

του. Τέλος, οι προσπάθειες και μόνο προς το γραμματισμό, αυτά τα μικρά βηματάκια 

των παιδιών είναι τεράστια επιτεύγματα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, ΦΕΚ 303 και 304/13-3-03, τχ. Β, τόμοι Α΄ και Β΄. 

ΦΕΚ 93/ τ. Β’ / 1999 «Προγράμματα Σπουδής της νεοελληνικής γλώσσας στο 

Δημοτικό Σχολείο», ΦΕΚ 1376 τ. Β΄/2001 «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το δημοτικό» και «Πρόγραμμα Σπουδών δημοτικού» 

 

Bredekamp, S. & Copple, C. (1998). Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση: 

Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα (επιμ. 

Ντολιοπούλου, Ε.). Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.  

Curto, L.M., Morillo, M.M., & Teixido, M.M. (1998). Γραφή και ανάγνωση I. (επιστ. 

Ευθύνη Βαρνάβα-Σκούρα, μτφ. Παναγιωτίδου Μ.). Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων.Αθήνα. 

Feldman Robert S., Εξελικτική ψυχολογία, Δια βίου ανάπτυξη, Ενότητα 1,κεφ. 1-

10,επ. επιμ. , Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, μτφρ. Ζωή Αντωνοπούλου, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2011. 

Γερμανός, Δ. (2005). Χώρος και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο Σύγχρονο 

Νηπιαγωγείο. Στο Παπαλεoντίου-Λουκά, Ε. (επιμ.). Σύγχρονες προσεγγίσεις στο 

πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Αθήνα. 

Γιαννικοπούλου, Α. και ομάδα εργασίας. (2002). Προαναγνωστικές δεξιότητες, 

Μαθήματα με τα Φωνήματα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574  8 

Ματσαγγούρας, Η. (2007). «Σχολικός εγγραμματισμός», εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 

Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Αναδυόμενος γραμματισμός. Ανακτήθηκε στις 30 

Αυγούστου 2012, από 

http://www.literacy.gr/sites/default/files/anadysh%20tou%20gramatismou.pdf 

Παπούλια-Τζελέπη Π.(2002), Ανάδυση του γραμματισμού, Έρευνα και πρακτική, 

Καστανιώτης. 

Τάφα, Ε. (2002). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: οι απόψεις των 

παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας για το νέο πρόγραμμα. Στο: Παιδαγωγικό 

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης (Επιμ.). Ψυχοπαιδαγωγική 

της Προσχολικής Ηλικίας. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

 

Ferreiro, E. & Teberosky, A. (1982) Literacy before schooling, Exeter, NH: 

Heinemann. 

Fisher, R. (1992). Early literacy and the teacher. Hodder & Stoughton. London. 

Fosnot, C. (1996), Constructivism: Theory, perspectives and, practice . New York ; 

Teachers College Press. 

FREIRE, P. & D. MACEDO 1987. Literacy: Reading the Word and the World. Νέα 

Υόρκη: Bergin & Garvey. 

Freire, P. (1973). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin. 

Goodman, Y. (1990). How children construct literacy. Newark, Delaware: 

International Reading Association. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy education. London : Routledge/ Falmer. 

Holdaway, D. (1979). The foundations of literacy. Portsmouth NH: Heinemann. 

Neuman, S. B., Copple, C., and Bredekamp, S. (1998). Learning to Read and Write: 

Developmentally Appropriate Practices for Young Children: A position statement of 

the International Reading Association and the National Association for the Education 

of Young Children. Young Children, Vol. 53 (4): 30–46. 

Pearson, P. D., & Stephens, D. (1994), Learning about literacy : A 30-year journey. In 

R. B. Ruddell, M. R. Ruddell, & H. Singer (Eds.), Theoritical models and processes 

of reading (4th ed., pp. 22-42). Newark, DE: International Reading Association. 

Smith, F.(1978) Reading, Cambridge: Cambridge University Press. 

Smith, S. (1983). Essays into literacy. Portsmouth NH: Heinemann. 

Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. J., (1998). Child Development and Emergent 

Literacy. Child Development, 69(3), 848-872. 

 

http://www.ehow.com/info_8487227_difference-between-piaget-bronfenbrenner-

theories.html 

http://www.fcrr.org/science/pdf/Phillips/EmergentLiteracy.pdf 

 


