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Ο εγγραµµατισµός και η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής µε την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο: Θεωρία και Πράξη. 
 
Μόνικα Α. Παπά, ∆ρ., Εκπαιδευτικός 
 

Η συναντίληψη αλλά και η πολυσηµία των επιστηµολογικών όρων, που 
τείνουν να οριοθετήσουν το πεδίο του γραµµατισµού, µας οδηγεί σε µια 
περιεκτική αναφορά και αποσαφήνιση των συγγενών όρων (Παπούλια- 
Τζελέπη, 2000, Βaynham, 2002, Barton, 2009). Η κοινή διαπίστωση της 
αλληλοεπικάλυψης των όρων: γραµµατισµός, εγγραµµατισµός, 
αλφαβητισµός, αναλφαβητισµός χρήζει µιας περαιτέρω αποσαφήνισης, 
ώστε να προαγάγουµε την επιστηµονική συζήτηση, χωρίς φυσικά να 
εµφιλοχωρήσει η αρχή της απόλυτης βεβαιότητας. 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:  ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ:  

Σύµφωνα µε τη Mike Baynham (2002) στον ορισµό του 
γραµµατισµού εντάσσονται κοινωνικοί, ιδεολογικοί και κριτικοί στόχοι. Η 
χρηστικότητα του γραµµατισµού επιχειρεί µια σύζευξη της κοινωνικής 
διάστασης της γνώσης µε τις κοινωνικές αξίες, που εκφράζονται µε  
ανθρωποκεντρικό περιεχόµενο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γλώσσα και οι 
δεξιότητες, που αποκτά µέσω των συγκεκριµένων διαδικασιών το άτοµο, 
ώστε να καταστεί κοινωνικά αποτελεσµατικό και να ενταχτεί οµαλά στο 
κοινωνικοπολιτικό σύστηµα. Η στροφή του ενδιαφέροντος στην 
κατάκτηση του µηχανισµού της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, αποτελεί 
προτεραιότητα, αλλά δεν εξαντλεί τους στόχους του ιδεολογικού και  
επικοινωνιακού επιπέδου. Εποµένως διακρίνουµε κατά την Baynham: α) τα 
κοινωνικά συµφραζόµενα, β) τις ενταγµένες διεπιδράσεις, γ) τους 
µηχανισµούς  απόκτησης των δεξιοτήτων δ) την παραγωγή, αλλά και τους 
αποδέκτες του γραπτού λόγου, ε) τη  στενότερη αλλά και την ευρύτερη 
σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, στ) τη δυνατότητα εξισορρόπησης 
της διαδικασίας µε το προϊόν, ζ) το ιδεολογικό στίγµα του γραµµατισµού, 
που ενυφαίνεται σε ένα Hidden Curriculum µέσα από διακειµενικό 
επίτευγµα. Εποµένως: «ο γραµµατισµός δεν αφορά αποκλειστικά  
γλωσσικού  τύπου γραµµατισµούς. Είναι δυνατόν  να επεκτείνουµε  την 
έννοιά του και να χρησιµοποιούµε µεταφορές, όπως οπτικός  γραµµατισµός, 
τεχνολογικός/ πληροφορικός γραµµατισµός, ακόµη και πολιτισµικός 
γραµµατισµός» (Baynham, 2002, 13-15· Dessai, 1975,190-191). Σε ένα  
εξειδικευµένο επίπεδο, «…ο γραµµατισµός  είναι µια φορτισµένη λέξη, µε 
την οποία συνδέεται πλήθος εννοιών και ιδεολογιών, µια πολυδιάστατη 
λέξη, ένα γενετικό  θέµα, σύµφωνα µε τη διατύπωση του Freire». 
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(Baynham,2002,16). Η  οριοθέτηση αυτή της έννοιας του γραµµατισµού  
ανιχνεύεται και στην αντιθετική  σηµασία των λέξεων: γραµµατισµός και 
αγράµµατος ή εγγράµµατος, καθώς και στο ζεύγος αναλφαβητισµός και 
αναλφαβητισµός. Συµπερασµατικά, όπως καταδείχτηκε και παραπάνω, ο 
γραµµατισµός  περιλαµβάνει: 
-Το λειτουργικό γραµµατισµό, που εκτείνεται σε στόχους κοινωνικούς και 
αποτελεί την προϋπόθεση για  την κοινωνική ταυτότητα του ατόµου, ως 
αυτοτελούς οντότητας, αλλά µε δυνατότητα προσαρµογής ατοµικά και 
οµαδικά µέσα από τη οµάδα σε κοινή προσπάθεια παραγωγής  και 
υποστήριξης υλικών και άυλων αγαθών. H αναφορά στις θέσεις της 
Unesco καθιστούν σαφέστερο το κοινωνικό και πολιτικο- ιδεολογικό 
µήνυµα του γραµµατισµού. Καθίσταται εποµένως σαφές, ότι το άτοµο 
συµπλέει µε την υπάρχουσα κουλτούρα και καταξιώνεται  µε την αποδοχή 
των κοινωνικών κανόνων και αξιών µέσα από την αλληλεξάρτηση και 
αλληλεπίδραση, που προσδοκούν οι οργανωµένες και ευνοµούµενες 
κοινωνίες. Μέσα από τη γενικότερη αυτή κοινωνική φιλοσοφία  το άτοµο 
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, που µέσα από τα οριοθετηµένα 
µορφωτικά αγαθά οδηγεί τα άτοµα από την ετερονοµία στη  αυτονοµία, 
ώστε να λειτουργήσουν µε τους κανόνες ευπρέπειας και καλής 
συµπεριφοράς ως αυθύπαρκτες βιολογικές υπάρξεις ενταγµένες στην 
υπάρχουσα κουλτούρα. Η πολλαπλότητα του γραµµατισµού δηµιουργεί 
ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο αναφοράς, που προσπαθεί να εναρµονίσει όλες 
τις πτυχές των προεκτάσεών του, και ειδικότερα: «ο γραµµατισµός 
αναφέρεται στην ακρόαση, στην οµιλία, στην ανάγνωση, στη γραφή και 
στην κριτική σκέψη περιλαµβάνει επίσης και τον αναριθµητισµό. 
Περιλαµβάνει την πολιτισµική γνώση,  η οποία καθιστά ικανό έναν 
οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει  και να χρησιµοποιεί την 
κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις» (Baynham, 
2002, σ. 21· Kress, 1994, σ.230-233). Ο γραµµατισµός ιστορικά 
παραπέµπει στον γραµµατιστή ή γραµµατοδιδάσκαλο. που συναντάται 
κατά τον 6ον π.Χ αιώνα. Τα γνωρίσµατα του Γραµµατιστή, που διδάσκει 
γραφή και ανάγνωση, είναι: η ταπεινή καταγωγή του, η απαιδευσία, η 
χαµηλή κοινωνική θέση και η πενιχρή αµοιβή: (Γιαννικόπουλος,1989, σ. 
1237). Το έργο που επιτελούσαν οι γραµµατιστές ήταν τόσο επαχθές, ώστε 
στην απώλεια ενός στρατιώτη στο  Σικελικό πόλεµο αναφέρεται, ότι «ή 
πέθανε ή διδάσκει γράµµατα». (Γιαννικόπουλος, 1989, σ. 1238). Το έργο 
του γραµµατιστή  ήταν η  πολύωρη εξουθενωτική διδασκαλία και για το 
λόγο αυτό ο Σόλων όρισε  να µην ανοίγουν τα σχολεία προ της Ανατολής 



Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 1 
 

ISSN 1792-7587   - 3 - 

του ηλίου και να κλείνουν µετά τη δύση του. (Γιαννικόπουλος, 1989, σ. 
1238). 
 
Ο ΕΓΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ: 
 
Ο εγγραµµατισµός από το ρήµα γραµµατίζω-ουσιαστικά παραπέµπει στην 
πνευµατική καταξίωση του ατόµου, ως εγγραµµάτου, δηλαδή ως 
κεκτηµένου αυτές τις δεξιότητες, που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
είτε µε την αυτοµάθηση ως µιας  διαδικασίας  κατάκτησης και οικείωσης 
των µορφωτικών αγαθών, στα οποία πρωτίστως εµπεριέχονται και οι 
δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής, είτε ως σκόπιµης και 
συνειδητής εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από την τυπική σχολειοποίηση. 
Σε µια ευρύτερη θεώρηση, ο εγγράµµατος είναι ο µορφωµένος άνθρωπος, 
οποίος µέσα από τις εκπαιδευτικές δεξιότητες έχει  καταστεί κοινωνός των 
πολιτισµικών επιτευγµάτων της κοινωνίας είτε ως ερευνητής, είτε ως 
δηµιουργός και συνδηµιουργός του ανθρώπινου πολιτισµού. Εποµένως, 
«...ο εγγράµµατος άνθρωπος κατά κανόνα είναι αυτός  που ξέρει γράµµατα 
αλλά και έχει τη δυνατότητα να αποκτά γνώσεις κυρίως µέσω της 
ανάγνωσης  του γραπτού λόγου και, συνεπώς να γίνεται ο ενηµερωµένος, ο 
µορφωµένος άνθρωπος, ο οποίος θα κατέχει γνώσεις, χωρίς όµως, οι 
γνώσεις αυτές να είναι δογµατικές δοξασίες. Και ο εγγράµµατος, 
ενηµερωµένος και µορφωµένος άνθρωπος, ο οποίος θα µπορούσε να 
αντιστέκεται σε «σχηµατοποιήσεις» που τον καθιστούν «άλογο 
χειροκροτητή» και έτσι να περιφρονεί την προσωπικότητά του, την 
ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του». (Πόρποδας, 2002,σ. 34). Για την 
προσπάθεια πολιτογράφησης του όρου  «εγγραµµατισµός» η Καθηγήτρια 
Τζέλα-Βαρνάβα –Σκούρα, που επιµελήθηκε  το οµώνυµο έργο του David 
Barton µε τον τίτλο: Literacy, An Introduction to the Ecοlogy of  written 
Language, γράφει: « Στη µετάφραση  µάς προβληµάτισε, τον µεταφραστή  
Ι. Βλαχόπουλο  και εµένα, η απόδοση του αγγλικού όρου literacy. Ο 
αγγλικός όρος αναφέρεται αδιακρίτως τόσο σε ενέργεια  όσο και σε 
κατάσταση. Αν  θέλαµε να αποδώσουµε  τη δεύτερη σηµασία σε 
γραµµατικά ορθά ελληνικά, θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε  τον 
νεολογισµό «εγγραµατοσύνη» (κατ’ αναλογία προς το υπαρκτό 
«αγραµµατοσύνη». Τελικά καταλήξαµε  στην ενιαία απόδοση της  
σηµασίας µε τον όρο «εγγραµµατισµός», καθώς  ο όρος αυτός έχει 
χρησιµοποιηθεί ήδη αρκετά στην ελληνική για την απόδοση και των δύο 
σηµασιών. Ένα ακόµα θέµα που µας απασχόλησε  υπήρξε η επιθετική 
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χρήση του όρου, όπως  στις  εκφράσεις literacy event και  literacy practice 
για την απόδοση αυτής της χρήσης του στις συγκεκριµένες δύο 
περιπτώσεις χρησιµοποιήσαµε το ελληνικό επίθετο «εγγράµµατος» 
(εγγράµµατο γεγονός, εγγράµµατες πρακτικές). Η µετάφραση, παρόλο που 
στην πρώτη µατιά ξενίζει, µια που συνηθίσαµε το επίθετο «εγγράµµατος» 
να προσδιορίζει ανθρώπους, γραµµατικά πάντως ευσταθεί, µε την έννοια 
του «εν γράµµασι», δηλαδή µε  χρήση  των γραµµάτων, της γραφής» 
(Βαρνάβα- Σκούρα, 2009, σ. 15· Blenkin& Kelly, 1987, σ.132-135). 
∆ιευκρινιστικά προστίθεται, ότι  η έκφραση literacy teaching αποδίδεται µε 
τον όρο «εγγραµµατιστική  διδασκαλία» και ο όρος literacy µε την 
ελληνική λέξη «εγγραµµατιστικός», όταν η λέξη αυτή επέχει θέση επιθέτου. 
Αν και οι δύο προαναφερθέντες συµβατικοί όροι αλληλοκαλύπτονται 
επιφανειακά και διαφοροποιούνται µόνο λεκτικά, επιχειρούµε την ανάλυση 
του εγγραµµατισµού από την οπτική του David Barton, ώστε να 
προσδιοριστούν οι συνιστώσες του  και να καταδειχτούν  οι επισηµάνσεις, 
που συνιστούν και επηρεάζουν  το περιέχον, αλλά και το περιεχόµενό τους 
στη θεωρία και την πράξη. Ο εγγραµµατισµός εποµένως κατά τον Barton 
(2000) καλύπτει όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και δεν εξατοµικεύεται µόνον στη γραφή και την ανάγνωση, είναι δε 
χαρακτηριστική η άποψή του, όταν υποστηρίζει, ότι: «Στην Αγγλική  δεν 
υπάρχει  ρήµα για τη δραστηριότητα της παροχής εγγραµµατισµού σε 
ανθρώπους». (Barton, 2009, σ.40· Kress, 1994, σ.199-221). Η προβολή και 
οικειοποίηση παρόµοιων όρων, που έχουν παρεισφρήσει από τον ευρύτερο 
διεθνή χώρο αποτελεί δίληµµα για τους συγγραφείς  επιστηµονικών 
εργασιών, αφού η έλλειψη αναφοράς  στις συγκεκριµένες πηγές µπορεί να 
εκληφθεί και ως άγνοια της βιβλιογραφικής ενηµέρωσης ή ακόµα ως 
απόρριψη, που δηµιουργεί άγονες αντιπαραθέσεις. Ενώ ο εγγραµµατισµός 
αναφέρεται σε µια ευρύτερη αναπαράσταση του κόσµου και των ιδεών, µε 
κυρίαρχη αναφορά επίσης την επικοινωνία: «Ο εγγραµµατισµός βασίζεται 
σε ένα σύστηµα συµβόλων. Είναι ένα συµβολικό σύστηµα  που 
χρησιµοποιείται  για την επικοινωνία και ως τέτοιο υπάρχει σε συσχετισµό  
µε άλλα συστήµατα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι ένας τρόπος 
αναπαράστασης του κόσµου στους άλλους». (Barton, 2009, σ.67· Beard, 
1991,σ.14-15). Ο εγγραµµατισµός καλύπτει επίσης πολλούς άλλους 
τοµείς ,όπως η ανθρώπινη σκέψη, και οι αξίες, ως ιστός  όλων των 
πολιτισµικών επιτευγµάτων. 
 
 



Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 1 
 

ISSN 1792-7587   - 5 - 

Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 
 Εξειδικεύοντας o David Barton τη σχέση του εγγραµµατισµού µε τη 
γλώσσα αναλύει τις παραµέτρους και τις  πτυχές, που οικοδοµούν  το 
ευρύτερο πεδίο της κατάκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα διάφορα 
είδη του λόγου υπόκεινται σε µια θεµελιωµένη παρατήρηση της γλωσσικής  
καλλιέργειας του προφορικού και του γραπτού λόγου είναι δεξιότητες 
συνυφασµένες µε κοινωνιογενείς µηχανισµούς. Το πεδίο της κειµενικής 
και της διακειµενικής επικοινωνίας υπόκειται επίσης σε  κανόνες, που 
στοχεύουν στη διακίνηση των µηνυµάτων και συγκροτούν το κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Η γλώσσα είναι ο διαµεσολαβητής, που δίνει τη δυνατότητα 
στον νοούν υποκείµενο να καταλήξει σε συµπεράσµατα και να καθορίσει 
τη νοηµατική αλληλουχία. Η προφορική γλώσσα έχει προτεραιότητα 
έναντι της; Γραπτής και  στον Πλάτωνα  -Φαίδρος, ο Σωκράτης εκθειάζει 
τον ενδιάθετο προφορικό λόγο, επισηµαίνοντας παράλληλα  τα 
µειονεκτήµατα και τις ελλείψεις του γραπτού λόγο: «Αλλά ας αφήσωµε τον 
πλατωνικό Σωκράτη να οµιλήση: «αυτό δα το κακό, Φαίδρε, έχει το 
γράψιµο και µοιάζει, µα την αλήθεια, µε ζωγραφική! Κιαυτής δα τα έργα 
στέκονται µπροστά σου σαν να είναι ζωντανά, αλλά, αν τα ερωτήσης 
σιωπούνε µε πολλή σπουδαιότητα. Το ίδιο κάνουν και οι γραµµένοι λόγοι, 
πας να πιστέψης, πως αυτοί έχουν νόηση και µιλάνε αν όµως τους ρωτήσης 
κάτι για κείνα που λένε, γιατί θέλεις να τα καταλάβης, δηλώνουν ένα 
µονάχα πράγµα, το ίδιο πάντοτε. Και, όταν µια φορά γραφτή, κυλιέται δα 
παντού  κάθε λόγος, όµοια και σε κείνους που καθόλου δεν τους ταιριάζει, 
και δεν ξέρει ο ίδιος να λέη για ποιους είναι και για ποιους δεν είναι…Και 
ο έφηβος, Φαίδρος, του απαντάει: «εννοείς το ζωντανό και έµψυχο λόγο 
του γνώστη, κι’ αυτού του λόγου ο γραπτός θα ήταν σωστό να λέγεται 
οµοίωµα». (Πλάτωνος Φαίδρος, 276Β· Θεοδωρακόπουλος, 1952, σ. 4-5). 
Η διαφορά µεταξύ της προφορικής και γραπτής γλώσσας είναι ότι  ο 
γραπτός λόγος έχει  µεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και «νοµική βαρύτητα. 
Σε σηµειογραφικό επίπεδο ο εγγραµµατισµός  επεκτείνεται στα 
µαθηµατικά και  αισθητοποιείται µέσα από τα συµβολικά συστήµατα. Τα 
µαθηµατικά  µέσα από τους αριθµούς  προσφέρονται  στο µέτρηµα αλλά 
και στο γράψιµο. Μάλιστα  στα συστήµατα των εξισώσεων βλέπουµε ότι 
τα γράµµατα και οι αριθµοί  συγκροτούν  αριθµητικά συστήµατα, όπως τα 
παραδείγµατα που ακολουθούν: «αν χ=3 και ψ=4, τότε 
3χ+4ψ=25».Ουσιαστικά τα γράµµατα και οι αριθµοί  είναι επίσης  
ιδεογράµµατα στο παράδειγµα αυτό. Επίσης, συχνά οι λέξεις δεν 
χρειάζονται: 
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                            Χ=3,ψ=4 
                           3χ+4ψ=25 
Εδώ τα πάντα είναι ιδεογραφικά. Προσέξτε επίσης ότι η παράσταση έχει 
απαλλαγεί  από τη συγκεκριµένη  γλώσσα και µπορεί να γίνει  κατανοητή 
σε αρκετές γλώσσες. Άνθρωποι που µιλούν διάφορες γλώσσες και 
γνωρίζουν  λίγα µαθηµατικά  µπορούν να τη διαβάσουν και να την 
καταλάβουν. Τα µαθηµατικά  είναι σχετικά  αυτάρκη και συχνά είναι 
χρήσιµο  να θεωρούµε αυτά τα συµβολικά συστήµατα (άλγεβρα, γεωµετρία, 
γλώσσες υπολογιστών), χωριστές γλώσσες (το ζήτηµα  έχει συζητηθεί στο, 
πλαίσιο  της γλωσσολογίας, για παράδειγµα πριν από πολλά χρόνια  στο 
έργο του Chomsky για τους µαθηµατικούς τύπους γλώσσας). (Barton,2009, 
σ, 146· Arnold, 1991, σ.33-39). Στον αναδυόµενο εγγραµµατισµό  
κυριαρχεί η δραστηριότητα των παιδιών να διατρέξουν τα στάδια του 
αισθησιοκινητικό και του συµβολικού  σταδίου, για να φτάσουν στο 
σηµειακό στάδιο γλώσσα  αποτελεί  ένα κωδικοποιηµένο σύνολο  σηµείων  
δίνει τη δυνατότητα  για επικοινωνία «η  γλώσσα είναι κώδικας σηµείων 
ορισµένης µορφής (γλωσσικής), µε τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία 
µεταξύ των µελών µιας γλωσσικής κοινότητας». (Μπαµπινιώτης, 1998, 
σ.30). Ο εγγραµµατισµός επεκτείνεται σε όλες τις µορφές τoυ πολιτισµού 
από τον προφορικό και το γραπτό λόγο µέχρι την κατάκτηση όλων των 
δεξιοτήτων, που καθιστούν τον άνθρωπο κοινωνικό και πολιτισµικό ον. Η 
εξειδίκευση του εγγραµµατισµού  στην ανάγνωση και τη γραφή  έχει θέσει 
µια σειρά από ερωτήµατα για την ηλικία  εκµάθησης αυτών των 
δεξιοτήτων. Η ηλικία των πέντε ετών  θεωρείται κατάλληλη για την έναρξη 
διδασκαλίας της γραφής και της ανάγνωσης σε ορισµένες χώρες, αλλά  οι 
επιλογές αυτές δεν ισχύουν σε  άλλες που προτείνουν την ηλικία των επτά 
ετών. Ο  Βarton (2009)  θα συνταθεί µε τις θέσεις  των Skriber και Cole 
(1981), προτείνουν  τη σύζευξη πρακτικής και δεξιοτήτων : «Αυτό οδηγεί 
στη διατύπωση  των  Skriber και Cole, ότι οι δεξιότητες βρίσκονται µέσα 
στις πρακτικές και ότι οι πρακτικές καθορίζουν τις δεξιότητες». (Βarton, 
2009, σελ.217· Wallrabernstein& Balhorn& Conrady& Tymister, 1981, σ. 
89-106). Η παρέµβαση της οικογένειας στην πρόωση ανάγνωση και γραφή 
δείχνει ότι ένα ποσοστό των παιδιών που επισκέπτονται την Α΄ ∆ηµοτικού 
Σχολείου γνωρίζουν ήδη γραφή και ανάγνωση. (Παπάς,2002,σ.41-
45· Browne, 1993,σ.36-55). Ο εγγραµµατισµός τείνει στην απάλειψη του  
κοινωνικού φαινοµένου της «µυστικής   αναπηρίας», που αναφέρεται σε 
οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητα άτοµα. (Barton, 2009, σ.  
257· Marjioram, 1988,σ.85-94). 
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Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ:ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ: 
Ο όρος literacy συνδέεται τον αλφαβητισµό, µε την ανάγνωση και τη 
γραφή δηλαδή µε την ικανότητα του ατόµου να γράφει και να διαβάζει. 
(Πόρποδας, 2002,σ. 30). Ο αλφαβητισµός, στην ελληνική γλώσσα, είναι 
«πεποιηµένη»  λέξη, που δηλώνει  την παρέµβαση της κοινωνίας, να 
διδάξει  σε ανηλίκους και ενηλίκους το αλφάβητο και σε επέκταση την 
πρώτη ανάγνωση και γραφή. Αλφαβητίζω εποµένως σηµαίνει  διδάσκοµαι 
ή αυτοδιδάσκοµαι  και κατακτώ τις δεξιότητες της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής και γενικότερα  την βελτίωση του προφορικού λόγου και την  
άνετη  χρήση του γραπτού λόγου είτε µε την ιδιότητα του αναγνώστη  είτε 
µε την ιδιότητα της παραγωγής του γραπτού λόγου. Το 1990 καθιερώθηκε  
ως παγκόσµιο έτος του Αλφαβητισµού: (Σακκάς, 1992, σ.11· Τζελέπη-
Παπούλια, 1992, σ.1). Ο Αλφαβητισµός αποτελεί κύριο µέληµα, τόσο της 
οικογένειας, όσο και της οργανωµένης κοινωνίας, που χωρίς να  
περιορίζονται στους διακριτούς ρόλους εµπλέκονται στη  διδασκαλία του 
αλφαβητισµού. Ώθηση στην διάδοση και εφαρµογή του αλφαβητισµού 
παρέχουν και οι νέες τεχνολογίες. (Ανθουλιάς, 1992, σ.35). Η µεγάλη 
σηµασία του προφορικού λόγου έχει υπερτονιστεί από  τους ειδικούς, αφού 
θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στην οικοδόµηση του αλφαβητισµού. 
Μάλιστα στην προσπάθεια οριοθέτησης του αλφαβητισµού γίνεται 
διάκριση µεταξύ της αλφαβητικής γραφής και της χρήσης της. (Σκούρτου, 
1992, σ. 59). Η οικογένεια κατατρύχεται συνεχώς από το φόβο της 
αποτυχίας του παιδιού  στην ανάγνωση και τη γραφή και επιστρατεύει κάθε 
θεµιτό µέσο για να διδάξει στο παιδί πρόωρα  τις δύο αυτές δεξιότητες. Το 
παιδί που είναι ήδη   έτοιµο µε τη διαδικασία της προµάθησης µέσα στην 
οικογένεια  επιδεικνύει αδιαφορία κατά τη φοίτηση στην Α΄τάξη του 
δηµοτικού και αδυναµία συγκέντρωσης, αφού οι δεξιότητες αυτές του 
αλφαβητισµού είναι ήδη «µεµαθηµένες». Η έλλειψη  συνεπώς  συνετής και 
µεθοδευµένης διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής 
δηµιουργούν  τετελεσµένα στην σχολική επίδοση µε τις συνέπειες του 
οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισµού. (Βάµβουκας,1992, σ. 84-
85· Harris, 1993, σ.68). Ο αλφαβητισµός  θεωρείται προνόµιο των 
εκλεκτών και είναι χαρακτηριστική η ρήση του  Λάο Τσε … «… που στο 
βιβλίο του Τάο συµβούλευε: «…όποιος λέει πως κάνει  καλό στον τόπο 
δίνοντας µόρφωση  το λαό γελιέται και αφανίζει τη χώρα του»…» 
(Πλωρίτης, 1991,· Πόρποδας, 2002, σ.31). 
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Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
Η αδυναµία συνεπώς των ώριµων  ατόµων να  ενταχτούν οµαλά στο 
κοινωνικό σύνολο και να καταστούν κοινωνικά  αποτελεσµατικοί, οδήγησε 
στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων µε πρώτιστη 
διαδικασία τoν αλφαβητισµό τους. Σηµαντική θεωρείται η αντιµετώπιση 
των αναλφάβητων από τους αλφαβητισµένους διδάσκοντες, που πρέπει να 
επιλέγουν  λέξεις µε συναισθηµατική αξία και  αντίστοιχες προς τις 
ατοµικές, τοπικές, κοινωνικές, και πανανθρώπινες ανάγκες των 
εκπαιδευόµενων. Μια καλή εκκίνηση µας συνιστά ο Ρaulo Freire, 
προτείνοντας : « Η πρώτη λέξη τρισύλλαβη και η κάθε συλλαβή ένα  
σύµφωνο και ένα φωνήεν. β) Τα πιο δύσκολα φωνήµατα να 
παρουσιαστούν στο τέλος γ) Να προηγηθούν λέξεις κοινής χρήσης, ενώ 
λέξεις για αφηρηµένες έννοιες µε κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόµενο, να 
πάνε στο τέλος». (Μάνθου,1992,σ. 155-156· Πάτσης,1953, σ.9-14). Για 
την επιτυχία του αλφαβητισµού σε έρευνα που έγινε  στην Αττική  µε την 
εφαρµογή των δοκιµασιών της Ferreiro, οι ερευνητές διαπίστωσαν: «…οι 
παρατηρήσεις µας  µέσα στην τάξη και οι συζητήσεις που είχαµε µε τους 
δασκάλους, επέτρεψαν σε όσους συµµετείχαν σ΄ αυτό το πρόγραµµα να 
συνειδητοποιήσουν  ότι η γλωσσική δεξιότητα και οι γνωστικές δεξιότητες 
του παιδιού παίζουν κύριο ρόλο στην εκµάθηση  του γραπτού λόγου». 
(Βαρνάβα-Σκούρα, 1992, σ.141). Αναφορά γίνεται και  στην επιµόρφωση 
των  επιµορφωτών του αλφαβητισµού, µε την βελτίωση της παιδαγωγικής 
και διδακτικής επαρκείς όσων ασχολούνται µε τον αλφαβητισµό των 
ενηλίκων». (Βεργίδης,1992,σ.107-108). Καταληκτικά θα µπορούσε να 
διαπιστώσει κανείς, ότι η προσπάθεια αλφαβητισµού των ενηλίκων έχει 
κυρίαρχο στόχο  τους οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητους, και την 
οµαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι, 
αναπληρώνοντας έστω και  µε καθυστέρηση  το  κοινωνιογενές έλλειµµα  
της εκπαίδευσής τους.    
 
Ο ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ:ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ:  
Ο αναλφαβητισµός αναφέρεται σε άτοµα που δεν έχουν κατακτήσει τις 
δεξιότητες της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και γενικότερα αδυνατούν 
να γράψουν, να διαβάσουν και να κατανοήσουν το γραπτό λόγο. 
∆ιαπιστώθηκε συνεπώς ο οργανικός ή πρωτογενής αναλφαβητισµός και ο 
λειτουργικός αναλφαβητισµός, που καθιστά το άτοµο ανίκανο να  
χρησιµοποιήσει το γραπτό λόγο, είτε ως αναγνώστης είτε ως δηµιουργός 
του. Ο αναλφαβητισµός αποτελεί  παγκόσµιο πρόβληµα και πλήττει 
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ιδιαίτερα τους εργαζόµενους  στον επαγγελµατικό αλλά και στον ιδιωτικό 
τους χώρο, αφού τους στερεί τη δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχύρωσης 
των δικαιωµάτων τους. Γενικότερα ο αναλφαβητισµός  έχει την αφετηρία 
του στις πρωτογενείς και δευτερογενείς παιδαγωγικές οµάδες. Το 
φαινόµενο του αναλφαβητισµού αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα  στην  
προαγωγή των οικονοµικών και πολιτισµικών δραστηριοτήτων µιας χώρας, 
καθηλώνει τα αναλφάβητα άτοµα  σε κοινωνική στασιµότητα και τα στερεί  
από την πρόσβαση  και οικειοποίηση των αγαθών του  πολιτισµού. Ως 
καταγεγραµµένα αίτια του αναλφαβητισµού κατά τον Chancerel (1987) 
είναι µεταξύ των άλλων και τα εξής: 
-H έλλειψη προσωπικού ενδιαφέροντος από το ίδιο το άτοµο. 
-Η εγκατάλειψη του ατόµου από τη σχολική εκπαίδευση και µάθηση. 
-Το βεβαρυµένο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον.  
-Η έλλειψη πολιτισµικής ώσµωσης. 
-Ενδογενή ή κοινωνιογενή αίτια και προβλήµατα. (Chancerel,1987,σ.41-
51). 
Χωρίς να δραµατοποιήσει κανείς τον αναλφαβητισµό, σύµφωνα µε τον 
Labov: «ο γραπτός λόγος εµφανίζεται έχοντας µια προνοµιακή θέση, 
που τον καθιστά  µια αναφορά για κάθε άλλη µορφή γλώσσας, 
αφήνοντας τρεις άλλες σε µια µορφή ατέλειας. Όταν το άτοµο δεν 
κατέχει αυτόν τον λόγο, θεωρείται  ανίκανο, ενώ τούτη η γλώσσα δεν 
είναι αναγκαστικά  αυτή που έχει µεγαλύτερη  αξία χρήσης, για αυτό. 
Η αξία –σηµείο που κατέχει ο γραπτός λόγος, τον καθιστά το εργαλείο 
επιλογής. Μαζί µε το λογικο-µαθηµατικό  είναι το εργαλείο  
κοινωνικής ιεράρχησης αναλφαβητισµός είναι συχνά ο κληρονόµος  
της απελπισίας του ατόµου µπροστά στη δυσκολία ν’ αποκτήσει αυτή 
την υπερσωστή γλώσσα που είναι ο «σχολικός  γραπτός 
λόγος».(Chancerel, 1987, σ. 51·Marjoram, 1988, σ.114-116). 
 
Ο ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 
Οργανικά αναλφάβητοι θεωρούνται όσοι  δεν κατέχουν τις δεξιότητες 
της γραφής και της γραφής  και της ανάγνωσης. Η παντελής απουσία από 
τη σχολική εκπαίδευση λόγω της κοινωνικής δυσπραγίας, των πολεµικών 
συρράξεων αλλά και των κοινωνικών ανισοτήτων  έχει δηµιουργήσει  
στρατιές αναλφάβητων οργανικά, που  κατατρύχονται από την αδυναµία  
γραφής και ανάγνωσης, αλλά και ακόµα  της δυνατότητας να υπογράψουν 
ένα γραπτό κείµενο. Αυτό είναι εµφανέστερο σε ενηλίκους και ηλικιωµένα 
άτοµα που είτε βάζουν ένα σταυρό στη θέση της υπογραφής τους ή ακόµα 
αφήνουν το αποτύπωµα του δαχτύλου τους επάνω στο χαρτί. 
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(Γέρου,1987,σ.33). Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχειά ο οργανικός 
αναλφαβητισµός πλήττει σε µεγάλο ποσοστό τις γυναίκες, αφού η 
πρόσβασή τους στη  εκπαίδευση προσέκρουε κατά το παρελθόν και στη  
αδυναµία υπέρβασης των παραδοσιακών ρόλων στα δύο φύλα. 
Απογραφικά στοιχεία έδειξαν ,ότι κατά το έτος Ι991  «το ποσοστό των 
οργανικά αναλφάβητων, επί του συνόλου του πληθυσµού ηλικίας άνω των 
δέκα ετών ήταν 6,8% (για τις  Γυναίκες  το ποσοστό έφτανε  το 10%). 
Κατά την απογραφή αυτή ως οργανικά αναλφάβητοι αφενός µεν όσοι δεν  
φοίτησαν  στο δηµοτικό σχολείο και δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή  
αφετέρου δε όσοι δεν τέλειωσαν το δηµοτικό σχολείο και δεν γνώριζαν 
ανάγνωση και γραφή. Ειδικότερα, ο αριθµός των παιδιών ηλικίας 10-14 
ετών που δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή  το 1981 ήταν 5.665, ενώ το 
1991 o αριθµός αυτός έφτασε στα 6.766 άτοµα. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε 
κατά κύριο λόγο στο κύµα των παλιννοστούντων ελλήνων  από άλλες 
χώρες καθώς και στα παιδιά των µεταναστών» (Πόρποδας, 2002,σ.37). Η 
προσπάθεια άλλωστε της επιβίωσης και η στενότητα του χρήµατος αλλά 
και των αγαθών, ωθούσε τις λαϊκές µάζες να στραφούν  στην αναζήτηση 
του επιούσιου άρτου και την παραίτησή τους από κάθε προσπάθεια 
κατάκτησης των πνευµατικών αγαθών. Οι οργανικά αναλφάβητοι ανήκουν 
σήµερα στη γενιά που έζησε σε µεγάλο βαθµό  τις  δύσκολες αυτές 
συγκυρίες και κατόρθωσε να επιζήσει, εποµένως ως οργανικά αναλφάβητοι 
θεωρούνται όλοι εκείνοι που, για διαφόρους λόγους (οφειλόµενους κυρίως 
στις κοινωνικοοικονοµικές και οικογενειακές συνθήκες), δεν διδάχτηκαν 
και, κατά συνέπεια, δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή». (Πόρποδας, 2002, 
σ.36). 
 
Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: 
Ο λειτουργικός αναλφαβητισµός αναφέρεται  στα άτοµα που αν και είχαν 
κάποιες σποραδικές και διακεκοµµένες  µαθητείες στο σχολικό σύστηµα  
και  άκουσαν  µαθήµατα πρώτης ανάγνωσης και γραφής, δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν και να κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες βαθµό που να  
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο. Ο 
λειτουργικός αναλφαβητισµός είναι µια ανίατη κοινωνική πληγή, γιατί η 
αδυναµία ανάγνωσης και γραφής ωθεί τα άτοµα σε λάθη, παραλείψεις και 
παρανοήσεις, που πολλές φορές υποθηκεύουν το µέλλον των ίδιων αλλά 
ταυτόχρονα δηµιουργούν ευρύτερες εµπλοκές στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η 
γραφή ακολουθεί  τη µιµητική  διαδικασία, ενώ η ανάγνωση είναι 
συνθετότερη. Για να έχουµε  ένα παιδί αναγνώστη πρέπει να συγκλίνει η  
αποκωδικοποίηση  µε την κατανόηση ή καλύτερα να έχουµε το γινόµενο: 
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κωδικοποίηση κατανόηση= ανάγνωση.  (Smith, 1988, σ. 88-94· Πόρποδας, 
2002, σ. 46). Η ανάγνωση αποτελεί µια διαδοχή των 
ψυχοσυναισθηµατικών και πνευµατικών φαινοµένων του παιδιού. Η 
συνεχής εξέλιξη και µετατόπισή του από  ένα στάδιο στο επόµενο  
συνθέτει τις ενδογενείς και τις κοινωνιολογίες  διεργασίες σε ένα πλέγµα 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης για την κατάκτηση του 
εγγραµµατισµού  σε όλες τις συνιστώσες του. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
έρευνα : «Ειδικότερα για τη σχολική ηλικία στην όποια εστιάζεται η 
παρούσα έρευνα, η αναπτυξιακή ακολουθία  που διατύπωσε η Jeanne 
Chall (1983) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά το αρχικό 
προαναγνωστικό  στάδιο (pre-reading stage), που διαρκεί  από την 
αρχή της ζωής  µέχρι το έκτο έτος περίπου, το παιδί εισέρχεται στο 
στάδιο της αρχικής ανάγνωσης ή αποκωδικοποίησης (initial reading or 
decoding stage), που καλύπτει το έκτο και το έβδοµο έτος. Το στάδιο 
αυτό  χαρακτηρίζεται από την επιτυχία  του παιδιού να 
αποκωδικοποιήσει τις λέξεις και να αντιληφθεί την αντιστοιχία 
ανάµεσα  στα γράµµατα και στους ήχους. Κατά το έβδοµο και όγδοο 
έτος, το παιδί διανύει το επόµενο  στάδιο, που ονοµάστηκε  
επιβεβαίωση, ευφράδεια και αποκόλληση από το έντυπο υλικό 
(confirmation , fluency, ungluing from print). Eδώ το παιδί 
επιβεβαιώνει τις κατακτήσεις του προηγουµένου σταδίου, µε το να 
αυτοµατοποιείται στην αποκωδικοποίηση, πράγµα που επιτρέπει 
υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και εξαγωγής νοήµατος από το 
κείµενο. Το στάδιο όµως  που συνιστά ορόσηµο  στην επαφή του 
παιδιού  µε την ανάγνωση  και στο οποίο αναµένεται να βρίσκονται τα 
παιδία 11-12 ετών, στα οποία  εστιάζεται η παρούσα  έρευνα, είναι το 
στάδιο  που τιτλοφορήθηκε  διάβασµα για µάθηση (reading to learn) 
και διαρκεί  από το όγδοο µέχρι το 14ο έτος». (Μαλαφάντης, 2005,σ.22-
23). Οι σύγχρονες κοινωνίες θεωρούν την παιδεία ως σηµαντικό 
παράγοντα που συνιστά και επηρεάζει όλες τις πτυχές  του ανθρώπινου 
βίου και την ευηµερία των πολιτών. Ιδιαίτερα για την  ανάγνωση και τη 
γραφή, στα πλαίσια της δια βίου µάθησης η πολιτεία δηµιουργεί όλες τις 
προϋποθέσεις, ώστε να ενθαρρύνει τους λειτουργικά αλλά και τους 
οργανικά αναλφάβητους να γεφυρώσουν τα χάσµατα  στη χρήση του 
γραπτού και του προφορικού λόγου και να κατακτήσουν τις δεξιότητες της 
ανάγνωσης και της γραφής έστω και στην ενήλικη πλέον ζωή τους. Αν 
σκεφτεί κανείς ότι η ρήση: η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από την αµάθεια, 
οι ηµιαλφαβητισµένοι ή οι λειτουργικά αναλφάβητοι  έχουν  σήµερα 
ευκαιρίες σε ένα πλέγµα συνεκπαίδευσης στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες 
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να  µάθουν τη γλωσσά της χώρας που κατοικούν ως γηγενείς πολίτες αλλά 
και όσοι εγκαθίστανται ως µετανάστες, ώστε σε εθνικό επίπεδο να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους και να ενταχτούν ως παραγωγικά και 
κοινωνικά αποτελεσµατικά άτοµα στην υπάρχουσα κουλτούρα. 
 
Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
Η προγονική εύκλεια, που αποτελούσε «παγκόσµιον φωτός πηγήν» είχε 
παρωθήσει τις αδούλωτες  στους οθωµανούς ελληνικές εδαφικές ενότητες 
να αναζητήσουν διεξόδους για την µόρφωση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση των τέκνων τους. Η παιδεία αποτελούσε το κορύφωµα της 
γονεϊκής  φροντίδας, αλλά ταυτόχρονα και την ελπίδα χειραφέτησης από 
την µακραίωνη δουλεία. Οι διακηρύξεις που διατυπώνονταν από τους 
λογίους της  εποχής έχουν ως ύψιστο ιδανικό την  θρησκευτική µόρφωση 
και τη διαµόρφωση του ηθικού χαρακτήρα και το σχολείο « … θα εθιζη  
τους τροφίµους  εις την τήρησιν θείων και ανθρωπίνων εντολών, και ούτω 
θα επιδιώκη  την µορφωσιν της εικόνος  του θεού  εν των ανθρώπω, ενί 
λόγω, ίνα καθ’ Ερβαρτον είπωµεν, όλον το καθίδρυµα θα µεταβάλληται εις 
έµψυχον κοινωνίαν ή εις ηθικόν καθίδρυµα». (Παπακωνσταντίνου& 
Ανδρέου, 1992, σ.21). Επικρατούν οι θεωρίες της δωρεάς του πνεύµατος 
και της θεοθέλητης υπεροχής περί  έξυπνων και κουτών: « τα γράµµατα 
εισίν  ό,τι αριστοκρατικότερον ,διότι  και αυτόν ο θεός εις ολιγίστους 
έδωκε της ευφυΐας το δώρον». (Παπακωνστατίνου&Ανδρέου,1992,σ.21). 
 
Η ΑΛΛΗΛΟ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΚΑΙ Η 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ. 
Η πρώτη µέθοδος που επισηµοποιείται  στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα τόσο στην προεπαναστατική όσο και  µετά την επανάσταση του 
1821 είναι Η  αλληλοδιδακτική. Η αναφορά στη µέθοδο  ακολουθεί  την 
πορεία από τους J. Lancaster και τον A. Bell στο  Gallo Clarazin. Οι 
έλληνες που  δέχτηκαν την επίδραση της αλληλοδιδακτικής είναι  µεταξύ 
των άλλων οι: Γ. Κλεόβουλος, Α. Πολίτης  και Ι. Κοκκώνης. Η εισαγωγή 
της αλληλοδιδακτικής θεωρήθηκε «δώρον θεόδοτον για τα κοινά 
σχολεία» από τον Κ. Κούµα και ο Νεόφυτος Βάµβας θεωρεί ότι : «… για 
να επικρατήση  η νέα αποτελεσµατική, φιλελεύθερη, διδακτική µέθοδος  
έπρεπε να εγκαταλειφθούν  οι παλιές, που είχαν πια αποδειχθή άξιες 
«θρήνου και αγανακτήσεως». (∆ηµαράς,1973, σ.25). Ο εγγραµµατισµός 
της ελληνικής γλώσσας σύµφωνα µε τον οδηγό του Ι. Κοκκώνη 
περιλαµβάνει αναπροσαρµογές και οδηγίες για τη διδασκαλία  της 
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ανάγνωσης και της γραφής της ελληνικής γλώσσας. Η γενίκευση της 
αλληλοδιδακτικής φαίνεται και στην έκδοση  οδηγών και εγχειριδίων για 
τη χρήση  της στα ελληνικά σχολεία, όπως αυτά λειτούργησαν στο 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Από το Ι864 αρχίζει  σφοδρή κριτική κατά 
της αλληλοδιδακτικής, που αποτελεί  πλέον όργανο αντιπαιδαγωγικό στα 
χέρια άπειρων µειρακίων που διδάσκουν  υπόλοιπους µαθητές µε µια 
µέθοδο, η οποία είναι νεκρή. Πρόκειται δηλαδή για µέθοδο που έχει 
καταδικαστεί αµετάκλητα στην  Ευρώπη: «…παρ΄ ηµίν εισέτι τιµωµένη  
ολεθρία αυτή µέθοδος του διδάσκειν παίδας δι΄απαιδεύτων παίδων». 
(Παπακωνσταντίνου& Ανδρέου, 1992, σ. 55). Ο εγγραµµατισµός στη  
ελληνική γλώσσα γίνεται µε το σύστηµα toy Jean Josef Jacotot, η οποία  
και  συστηµατοποιήθηκε ως αναλυτικοσυνθετική, µετά την καθιέρωση  της 
συνδιδακτικής. 
  
 
Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ: 
Η ιστορική αναδροµή στις µεθόδους διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης 
και γραφής µας δίνει το στίγµα της απαρτισµένης σήµερα 
αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου, που είναι  µια κυρίαρχη  επιστηµονική 
µέθοδος µε καταφυγές όµως τόσο στην ολική ή ιδεοπτική µέθοδο 
Decroly,όσο και στη µέθοδο της Maria  Montessori. Η µέθοδος  
∆ιδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης είναι  συνδεδεµένη µε τα 
εκάστοτε Αλφαβητάρια, που περιέχουν οδηγίες  για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους. Η αρχαιότερη που εκτείνεται  µέχρι 
τον  16ο  αιώνα είναι η αλφαβητική ή  συνθετική µέθοδος ,που 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
Η συλλαβιστική ή φωνητική µέθοδος διδασκαλίας: 
• Εκµάθηση  του νοήµατος των γραµµάτων του αλφαβήτου. 
• Σύνθεση των γραµµάτων σε συλλαβές. 
• Μεγαλόφωνη ονοµασία των γραµµάτων που συνθέτουν τη συλλαβή: π. 
χ µι+ αλφα=µα,γαµα+άλφα=γα,κάπα+άλφα=κα. 
• ∆ιδάσκονται πρώτα οι µονοσύλλαβες λέξεις και στη συνέχεια 
δισύλλαβες κλπ. 
• Οι συλλαβές συντίθενται σε λέξεις και οι λέξεις σε προτάσεις. 
(Κεφαλληναίου, 1999,σ.3· Μιχαηλίδης, 1956, σ.107-115). 
Η φωνητική ή φθογγική µέθοδος διδασκαλίας: 
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Η  φωνητική ή φθογγική µέθοδος διδασκαλίας έχει αφετηρία τη Γερµανία 
και εισηγητή τον Ikelsamer.Η διαφοροποίηση µε τη  συλλαβιστική  
έγκειται στα εξής: 
-Τα γράµµατα δεν  εκφέρονται  µε το αλφαβητικό τους όνοµα, αλλά µε 
τον φθόγγο που αντιπροσωπεύουν :π.χ.: µ+ι=µ, ν+ι=ν. 
-Οι λέξεις που επιλέγονται είναι οικείες στο µαθητή. 
-Στην Ελλάδα εισάγεται µε το αλφαβητάριο του ι. Κοκκώνη το 1817. 
-Καταργήθηκε ο ονοµατισµός των γραµµάτων και τα γράµµατα και οι 
συλλαβές εκφέρονται µε τη φωνή τους, δηλαδή δεν έχουµε: 
βητα+αλφα=βα,δέλτα+όµικρον=δο. 
-Προτάθηκε από τον Κοκκώνη το: βι+α=βα. (Κεφαλληναίου,1990.σ.3). 
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ  GEDICKE: 
-Το αλφαβητάριο του Gedicke  διαφοροποιεί τη διδασκαλία της πρώτης 
γραφής και ανάγνωσης ως εξής: 
- Πρόκειται  για τη µέθοδο των αρχοειδών ή παραδειγµατικών  ή προτύπων 
λέξεων. 
-Η διδασκαλία ακολουθεί αντίστροφη πορεία  από ό,τι στην ανάλυση των 
λέξεων των συλλαβών και των γραµµάτων και όχι η σύνθεση συλλαβών 
από τη συνένωση γραµµάτων δηλαδή συµφώνων και φωνηέντων. 
Μετά το στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός µε τους µαθητές του  συνθέτει τα 
γράµµατα σε συλλαβές, τις συλλαβές σε λέξεις και τέλος τις λέξεις σε 
προτάσεις. (Κεφαλληναίου,1999,σ.3). 
 
ΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΡΟΤΥΠΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ:ΤΑ ΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΩΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Τα αλφαβητάρια που κυριάρχησαν στην ελληνική εκπαίδευση µέχρι το 
1917 στηρίχτηκαν στις παραδειγµατικές ή πρότυπες λέξεις. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι  τα αλφαβητάρια µε τα  Ι Α  και τα  Ω 
Α. Αναφερόµενος ο ∆. Γληνός στα αλφαβητάρια αυτά  µε τις πρότυπες 
λέξεις που αποσκοπούσαν στο συνδυασµό των φθόγγων επισηµαίνει τα 
αδιέξοδα και γράφει: «… ούτε µε τα ία, ούτε µε τα υνία, ούτε µε τα ώτα, 
ούτε µε τα ωά, ούτε µε τους υς, ούτε µε τους µυς, ούτε µε τους τεττιγας, 
ούτε µε το δραξ, πλαξ, πλαξ…κατόρθωσα ο πανάθλιος να συγκινήσω 
τα ελληνόπουλα. Μάτην επρόφερα καθαρώτατα και απήγγελα µε 
στόµφον τας σπανιωτάτας και θαυµασιωτάτας λέξεις της προγονικής 
γλώσσης, τόσα σύµβολα της προγονικής εύκλειας. Μάτην ανεζήτουν 
την λάµψιν  του ενδιαφέροντος εις τους κοιµισµένους οφθαλµούς των, 
ενώ τους εδίδασκα µε τόσην αγάπην, «ότι το βώδιον λέγεται και βους», 
ότι ο σκόµβρος είναι ιχθύς» (Γαβριήλ,1921,σ.7). Τα αλφαβητάρια αυτά 
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αποτέλεσαν το προστάδιο της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου, που βρίσκει 
την πλήρη εφαρµογή του στο αλφαβητάρι µε τον ήλιο. Η συντακτική 
επιτροπή επισηµοποιεί την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο, που έχει πολλές 
καταφυγές στη µέθοδο της  κυρίας Maria  Montessori. 
 
ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο: 
Η συντακτική επιτροπή τύπωσε οδηγίες  για τη διδασκαλία των 
αλφαβηταρίων σε ειδικό έντυπο και  εφιστά την προσοχή των ∆ασκάλων 
σε τρία κοµβικά σηµεία, ώστε να αποβεί η διδασκαλία τους 
αποτελεσµατική ως εξής:  
• Στις προασκήσεις, που δεν πρέπει  να γίνονται µε σπουδή, να υπάρχει 
ελεύθερη και αβίαστη έκφραση των µαθητών, να επιλέγονται προτάσεις 
χωρίς άρθρα και συνδέσµους για παράδειγµα ο δάσκαλος δεν επιλέγει να 
πει: «Ο πατέρας µου είπε να πάω κάτω», αλλά θα προτιµήσει να πει:  
«Έλα κάτω».  
Για το γράψιµο συνιστάται η µυοκινητική άσκηση του παιδιού µε 
χειροτεχνικές ενασχολήσεις και µε καταφυγή στο σύστηµα και   τις 
ασκήσεις της κυρίας M. Montessori. Η ιχνογραφία προετοιµάζει το παιδί 
στην πρώτη γραφή, όταν το παρωθούµε να ιχνογραφεί να  χαράζει 
καµπύλες και ίσιες γραµµές και να  σύρει γραµµές µέσα σε περίγραµµα. 
(Ανδρεάδης, ∆ελµούζος, Νιρβάνας, Παπαντωνίου, Τριανταφυλλίδης, 
Μαλέας, 1929, σ. 2-8). 
2)Στη διδασκαλία του αλφαβηταρίου του κράτους: Εδώ κυριαρχεί η εικόνα 
που αποτελεί και την αφόρµηση για  την εξαγωγή της πρότασης και του 
περιεχοµένου της ενότητας από τους µαθητές. Το αλφαβητάριο της 
συντακτικής επιτροπής είναι γραµµένο για την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο 
χωρίς όµως το σύστηµα των προτύπων λέξεων. Ο δάσκαλος θ’ αρχίζη από 
την πρόταση, θα τη χωρίζη σε λέξεις, θα αναλύη τις λέξεις στα φωνητικά 
τους στοιχεία κι έπειτα θα τις συνθέτη: «́ Ολη όµως αυτή η εργασία δεν 
µπορεί ούτε πρέπει να γίνη απάνω στο βιβλίο, παρά µόνο στον πίνακα. 
Μόνο έτσι είµαστε  βέβαιοι πως όλα τα παιδιά προσέχουν και καταγίνονται 
µε το ίδιο αντικείµενο, και µόνο έτσι είναι δυνατον να τους ξυπνήσωµε και 
να εµπεδώσωµε µε διάφορες ασκήσεις τα νέα αναγνωστικά στοιχεία.» 
(Ανδρεάδης, κ.α., 1929, σ.10). Για τη γραφή η συντακτική επιτροπή 
προτείνει τη χρήση όσο το δυνατόν περισσοτέρων αισθήσεων και συνιστά 
τις στρατηγικές της M.Montessori  και την καταφυγή στο ειδικό 
αλφάβητο.: «Το αλφάβητο της M.Montessori είναι εύκολο να το κάµη  ο 
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δάσκαλος µόνος του. Τα  γράµµατα είναι από σπειρωτό  µαύρο χαρτί ,σαν 
αυτό που κολλούν στα δεµένα βιβλία, κι έχουν πάχος δύο ως τρία χιλιοστά 
κα ύψος τέσσερα ως πέντε το πολύ εκατοστά.» (Ανδρεάδης κ.ά, 1929, 
σ.12). Η διαδικασία αυτή ισχυροποιεί τις οπτικοακουστικές και 
µυοκινητικές δεξιότητες του παιδιού και βοηθάει περισσότερο τα παιδιά 
που έχουν µαθησιακές δυσκολίες. Τονίστηκε ήδη από την αρχή ότι η 
διαδικασία αυτή δεν ακολουθεί  τη µέθοδο των προτύπων ή αρχοειδών 
λέξεων. Η αρχή που ακολουθεί το αλφαβητάριο είναι: «σχολείο από τη 
ζωή µε τη ζωή για τη ζωή»(Husson,1961,σ.25· Kerry, 1986, σ.170-182). 
 
 Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ: 
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα καθιερώθηκε η 
αναλυτικοσυνθετική µέθοδος µέσα από τα κρατικά αλφαβητάρια. Η 
προσπάθεια ορισµένων ρηξικέλευθων παιδαγωγών για την στήριξη της 
ολικής ή ιδεοπτικης µεθόδου του Jean-Ovide Decroly δεν ευοδώθηκε. 
(Πάτσης, 1937, σ. 52-58· ∆ευτεραίος,1956 σ.75-81). Η 
αναλυτικοσυνθετική  επιβλήθηκε και τα αλφαβητάρια αποτέλεσαν  την 
τυποποιηµένη συνταγή για την εφαρµογή της. Τελικά επικράτησε η 
αναλυτικοσυνθετική µέθοδος, η οποία  στη θεωρητική της διάσταση 
στηρίζεται στην ολότητα της πρότυπης λέξης, στην επιλογή της άµεσα από  
το αλφαβητάριο και έµµεσα από  τη συµµετοχικότητα και τον προφορικό 
λόγο των παιδιών καθώς επίσης και από την ανάλυση  και τη σύνθεση. 
 
 ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο:  
Μελετώντας κανείς τα αλφαβητάρια των τελευταίων πέντε δεκαετιών 
διαπιστώνει ότι αναλυτικοσυνθετική µέθοδος κυριαρχεί στον 
εγγραµµατισµό της πρώτης γραφής και ανάγνωσης, ιδιαίτερα στα 
αλφαβητάρια µε την µακροβιότερη χρηστικότητα τους, όπως : 
-Ι. Κ. Γιανέλλη& Γ. Σακκά(1955), Αλφαβητάριον, Αθήνα, ΟΕ∆Β, που 
χρησιµοποιήθηκε στα σχολεία µέχρι το 1978. 
-Βελαλίδης& Καλαπανίδας& Κανάκης(1982), Η Γλώσσα µου, Αθήνα, 
ΟΕ∆Β, που έµεινε στα σχολεία µέχρι το 2008. 
-Καραντζόλα& Κύρδη& Σπανέλλη& Τσιαγκάνη(2008), Αθήνα, ΟΕ∆Β, 
που χρησιµοποιείται  σήµερα στα ∆ηµοτικά Σχολεία. 
Σε γενικές γραµµές παραµένει η γενετική διάταξη των γραµµάτων του 
αλφαβήτου, µε µικρές διαφοροποιήσεις, τόσο στις προασκήσεις, όσο και 
στην εικονογράφηση που είναι πλέον ριζικά εναρµονισµένη µε το 
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κοινωνικό και αξιακό περιεχόµενο του αλφαβηταρίου. Προφανής στόχος 
των αλφαβηταρίων είναι ο εγγραµµατισµός των  εξάχρονων παιδιών στην 
ανάγνωση και τη γραφή. Το αλφαβητάριο του 2008 έχει χωριστά τεύχη για 
την  άσκηση και την εµπέδωση των ενοτήτων. Πρόκειται για τα τετράδια  
εργασιών που στα  προηγούµενα αλφαβητάρια είχαν ενσωµατωθεί στο 
βασικό αλφαβητάριο. Η ακολουθία διδασκαλίας των γραµµάτων κατά 
βαθµό δυσκολίας εναλλάσσεται στα αλφαβητάρια και οι συγγραφείς 
ακολουθούν τα δικά τους επιστηµονικά και ερευνητικά δεδοµένα. Έρευνα 
που έγινε στο  βιβλίο «η γλώσσα µου» της Α΄ ∆ηµοτικού έδειξε την 
ποσοστιαία αναλογία εµφάνισης των γραµµάτων «Πρώτο, κατά σειρά 
συχνότητας, προηγούνται τα γράµµατα των τεσσάρων διαφορετικών  
φωνηέντων (α, ι, ο, ε), τα οποία συνολικά αποτελούν το 43,5% των 
γραµµάτων του βιβλίου. Αν σε αυτά προσθέσουµε  και τα γράµµατα των 
άλλων  τριών  φωνηέντων (υ, η, ω), τότε όλα µαζί τα γράµµατα των 
φωνηέντων αντιστοιχούν στο 52,84% του συνόλου των γραµµάτων του 
βιβλίου. Αυτό σηµαίνει ότι ένα στα δύο γράµµατα είναι φωνήεν, πράγµα το 
οποίο είναι εύλογο, αν ληφθεί υπόψη η φύση της συλλαβής της ελληνικής 
γλώσσας, η οποία συνήθως αποτελείται από ένα σύµφωνο και ένα φωνήεν. 
Το στοιχείο αυτό αναµφίβολα συµβάλλει  στην αποκωδικοποίηση των 
γραπτών λέξεων  της ελληνικής γλώσσας. ∆εύτερο το 25%,των γραµµάτων 
αποτελείται από τα γράµµατα των φωνηέντων α και ι». 
(Πόρποδας,2002,σ.391-392).  
 
Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Για τον εγγραµµατισµό στην πρώτη γραφή και ανάγνωση µε την 
αναλυτικοσυνθετική µέθοδο έχουµε ταυτόχρονη διδασκαλία της 
ανάγνωσης και της γραφής. Αυτό σηµαίνει ότι: 
-Ο δάσκαλος ξεκινάει από την εικόνα. 
-∆είχνει στα παιδιά την εικόνα του αλφαβηταρίου και τα καλεί να 
ονοµάσουν το εικονιζόµενο πρόσωπο, ζώο ή πράγµα. 
-Για την εξοικείωση των παιδιών και την ενίσχυση του προφορικού λόγου 
και της διαλογοκεντρικής επισήµανσης στόχων της εικόνας, ο δάσκαλος 
ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και αβίαστα 
-Εάν κατά την αφόρµηση για προσδιορισµό της εικόνας και την ονοµασία 
της τα παιδία δεν µπορούν να προσδιορίσουν και να ονοµατίσουν το 
περιεχόµενο της εικόνας, παρεµβαίνει ο δάσκαλος µε το βοηθητικό του 
ρόλο. 
Η γραφή ιδιαίτερα  περιορίζεται αρχικά στο νέο γράµµα. 
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Στη συνέχεια  γράφει λέξεις ολόκληρες και προτάσεις ακολουθώντας το 
αλφαβητάριο και το τετράδιο των ασκήσεων. 
-Κατά τη γραφή  προσπαθούµε να µην  πιέσουµε το µαθητή, απαιτώντας 
την τελειότητα, αλλά δηµιουργούµε ατµόσφαιρα ενθάρρυνσης και έλξης, 
σύµφωνα πάντα µε τις αρχές του ελκυστικού σχολείου µε σεβασµό στο 
ατοµικό ρυθµό του κάθε µαθητή. 
-Ο  δάσκαλος γράφει  την κυρίαρχη λέξη του αλφαβηταρίου  στον πίνακα, 
πάνω ή δίπλα από την εικόνα. 
-Έχει ετοιµάσει υλικό σε καρτέλες και τις µοιράζει στα παιδιά. 
-Καλεί τους µαθητές να διαβάσουν µαζί του την εικονιζόµενη λέξη. 
-Όλα τα γράµµατα της νέας λέξης είναι γνωστά εκτός από το νέο γράµµα 
ή το σύµπλεγµα συµφώνων  ή η δίφθογγος. 
-Ο δάσκαλος  καλεί την τάξη να  χωρίσει τη λέξη σε συλλαβές π.χ. µα-µά. 
-Τα παιδιά µπορούν να κόψουν τη λέξη που είναι γραµµένη στην καρτέλα 
στις συλλαβές της π.χ. µα-µά. 
-∆ιαβάζουν όλοι µαζί τη λέξη  τονίζοντας τις συλλαβές. 
-Οι µαθητές αναλύουν τις συλλαβές σε γράµµατα π.χ. µ-α-µ-ά. 
-Το πρώτο γράµµα -µ- το γράφει ο δάσκαλος µε χρωµατιστή κιµωλία στον 
πίνακα. 
-Ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να δείξουν το γράµµα που έχουν κόψει από 
την καρτέλα τους. 
-Ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να γράψουν το νέο γράµµα µε το δάχτυλο 
στον αέρα, στο θρανίο και στον πίνακα. 
-Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα και  παρωθεί τα παιδιά να προσέξουν τις 
κινήσεις του. 
-Μοιράζει στα παιδιά αποκόµµατα από τυπωµένη γραφή και τα καλεί να 
αναγνωρίσουν το νέο γράµµα. 
-Τα παιδιά τοποθετούν το κοµµένο γράµµα στην αρχική λέξη και τη 
συµπληρώνουν π.χ. µ-αµά. 
-Στη σύνθεση τα παιδιά προχωρούν από τα γράµµατα στις συλλαβές και 
από τις συλλαβές στις λέξεις. 
-Γίνεται ανάγνωση  ατοµικά και οµαδικά µέσα από την οµάδα. 
Σύµφωνα µε  το νέο  αλφαβητάριο του  Κράτους: Γράµµατα - λέξεις -
ιστορίες: Γλώσσα (Καραντζόλα κ.ά.,2009,σ.5-69), τα παιδιά καλούνται από 
το δάσκαλο να συµπληρώσουν την άσκηση κάθε ενότητας ως εξής: 
-π.χ. η λέξη                                        
 
 
 



Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 1 
 

ISSN 1792-7587   - 19 - 

 
1)Τι παίζουν τα παιδιά; ∆ιάβασε.                        
  

 
                                               
2)Τα παπάκια µπέρδεψαν τους κύκλους. 
Γράψε σωστά και διάβασε τη λέξη. 
  
 

 
 
3.Συµπλήρωσε τα γράµµατα που λείπουν. ∆ιάβασε τη λέξη. 
  

 
  
(Καραντζόλα κ.ά.,2009,σ.10). 
Στην επινοητικότητα του δασκάλου εναπόκειται η διαφοροποίηση των 
ασκήσεων εµπέδωσης της  ενότητας. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΗΣ: 
Η ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της αναλυτικοσυνθετικής µεθόδου 
διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης έγινε επιτακτικότερη από 
την αντιπαράθεση προς την ολική ή ιδεοπτική µέθοδο του Ovide Decroly 
και την προσπάθεια εγκολπισµού της από την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Φυσικά οι εκπρόσωποι της ιδεοπτικής µεθόδου αποφαίνονται ότι τα 
επιχειρήµατα αυτά δεν αντέχουν στον επιστηµονικό έλεγχο. Αυτό φυσικά 
επικαλείται και η αναλυτικοσυνθετική ,που  απορρίπτει  την ιδεοπτική ή 
ολική µέθοδο. Στα πλεονεκτήµατα της αναλυτικοσυνθετικής 
καταγράφονται µεταξύ των άλλων και τα εξής: 
-Η αναλυτικοσυνθετική µέθοδος  εναρµονίζεται και µε άλλα µαθήµατα στα 
πλαίσια της Ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας. 
-∆ιδάσκει  παράλληλα την ανάγνωση αλλά και τη γραφή σε ένα ενιαίο 
σύστηµα. 
-Έχει αφετηρία την εικόνα και τη λέξη και όχι το γράµµα και τους 
συνειρµούς του µε φωνήεντα για την  δηµιουργία συλλαβών. 
-Επιλέγει µια ταυτόχρονη ανάλυση και σύνθεση και κινητοποιεί και 
δραστηριοποιεί του µαθητές στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων. 
-Ενισχύει όχι µόνο το µυοκινητικό αλλά και το οπτικοακουστικό σύστηµα 
των παιδιών για καλύτερη πρόσληψη και εδραίωση των της ανάγνωσης και 
της γραφής. 
Όπως έχει τονιστεί ότι η αναλυτικοσυνθετική  ακολουθεί την  προφορά 
των γραµµάτων µε το φθογγολογικό τους όνοµα και οχ µε το 
αλφαβητικό. 
-Εισάγει το παιδί άµεσα στην ανάλυση και στη σύνθεση των λέξεων  και 
όχι  σύνθεση συλλαβών από γράµµατα. Σε αυτό φυσικά προστίθεται και η 
προφορά των γραµµάτων ως φθόγγων και όχι ως αλφαβητικά ονόµατα µε 
αθροιστική διαδικασία σύνθεσης και ανάλυσης. (∆ευτεραίος, 1956, σ. 16-
17· Θεοδωρόπουλος, 1971, σ.26-31).  
Στα πλεονεκτήµατα συγκαταλέγονται ακόµα: 
-Η ασφάλεια που αισθάνονται οι διδάσκοντες και οι διδασκόµενοι, αλλά 
και οι γονείς που µπορούν  να βοηθήσουν τα παιδιά τους  στο σπίτι, 
έχοντας ως αρωγό το αλφαβητάριο..ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το παιδί 
διακόψει χωρίς δική του υπαιτιότητας τη φοίτηση. 
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ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
-Η αναλυτικοσυνθετική  µέθοδος ρυµουλκεί τα παιδιά  στην ανάλυση και 
τη σύνθεση των λέξεων, γεγονός που αντιστρατεύεται  στην καθολικότητα 
και τη συνολικότητα της εξελικτικής διαδοχής  των ψυχικών φαινοµένου 
του παιδιού. 
-Αντιστρατεύεται την παιδική δηµιουργικότητα, γιατί είναι ετερόκλητη 
διαδικασία των ενηλίκων και στηρίζεται στην προγραµµατισµένη µάθηση 
και τον πιεστικό καταναγκασµό. 
-Η καταφυγή της αναλυτικοσυνθετικής στο σχήµα ανάλυση των λέξεων σε 
συλλαβές και των σύλλαβων σε γράµµατα οδηγεί το παιδί σε µια 
τυποποιηµένη µάθηση, που απέχει από τη συνολική αντίληψη των 
παιδικών δυνατοτήτων. 
-΄Ερευνες που έγιναν  σε συγκριτικό επίπεδο για την αποτελεσµατικότητα 
των δύο µεθόδων δηλαδή της ιδεοπτικής και της αναλυτικοσυνθετικής 
κατέγραψε τα εξής αποτελέσµατα: 
-Στη Γερµανία κατά το παρελθόν η ιδεοπτική µέθοδος  είχε τα ηνία δηλαδή 
το  46% των παιδιών µάθαιναν µε την µέθοδο Decroly, το 38%µε τη  
συνθετική µέθοδο, το 14% µε τη µεικτή µέθοδο, ενώ το 2% µε άλλες 
επιλογές, (Heinrichs,1971,σ.75· Dahle, 1976, σ.27-37). Επίσης στην 
Αµερική κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε ότι: το 35% όσων διδαχτήκαν 
πρώτη ανάγνωση και γραφή µε την ολική ή ιδεοπτική µέθοδο διδασκαλίας 
υστερούσαν στις δεξιότητες αυτές, το 40% ήταν ελλιπείς αναγνώστες και 
το 25% δεν διάβαζαν τόσο καλά, όπως θα µπορούσαν αν φυσικά είχαν 
ακολουθήσει άλλη µέθοδο. (Heinrichs,1971,σ. 84-85).  Οι συγκριτικές 
αυτές αναφορές καθώς και  η παρουσία των κρατικών αλφαβηταρίων 
συνετέλεσαν στην εδραίωση της αναλυτικοσυνθετικής, που έχει αρκετές 
καταφυγές τόσο στη µέθοδο της κυρίας M. Montessori, όσο και στη 
µέθοδο του Jean Ovide Decroly. 
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Ο εγγραµµατισµός και η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής µε την αναλυτικοσυνθετική µέθοδο: Θεωρία και Πράξη. 
 
Συµπερασµατικά η έρευνα αποσαφηνίζει τους όρους: εγγραµµατισµός- γραµµατισµός-
αλφαβητισµός και αναλφαβητισµός. ∆ιερευνώνται και αναλύονται οι µεθοδολογικοί 
σχεδιασµοί για την κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής σε 
πρακτικοθεωρητικό επίπεδο, καθώς και η εναλλαγή των µεθόδων  από τη σύσταση του 
νεοελληνικού κράτους µέχρι το 2010. Καταληκτικά διαπιστώνει κανείς, ότι τον  
ενθουσιασµό  της εισαγωγής των εκάστοτε νέων µεθόδων  διαδέχεται  η κατάργησή 
τους και επακολουθεί δριµεία κριτική στις µέχρι χθες ρηξικέλευθες και ενθνοσωτήριες 
µεθόδους διδασκαλίας. Σήµερα το ΥΠΕΠΘ µε κυρίαρχο µοχλό το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο έχει καθιερώσει την Αναλυτικοσυνθετική µέθοδο διδασκαλίας της Πρώτης 
Ανάγνωσης και Γραφής, ενταγµένης στο νέο διαθεµατικό-διακλαδικό – διεπιστηµονικό  
πρόγραµµα σπουδών, που οριοθετεί  ουσιαστικά  την αποστολή του Νηπιαγωγείου και 
του ∆ηµοτικού σχολείου για το ΤΙ και το ΠΩΣ της διδασκαλίας και της µάθησης.  
 


