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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:  ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

 
Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Νηπιαγωγός με ειδίκευση (Μs) στη μάθηση και 

τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, Υποψήφια διδάκτωρ του Π.Κ/ΠΤΔΕ. 
 

0.   Ο προβληματισμός 
Η προσχολική ηλικία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αρχίζει να αναγνωρίζεται ως 

μια κρίσιμη περίοδος για τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν εκτός των άλλων και τις αναπαραστάσεις 
τους για τις λειτουργίες και τη μορφή του γραπτού λόγου (Clay, 2002). Στο πλαίσιο, 
ιδιαίτερα των προσχολικών ιδρυμάτων, τα νήπια έχουν την ευκαιρία, με την 
κατάλληλη υποστήριξη και την οργάνωση ενός περιβάλλοντος ανάλογου με αυτού 
της χρήσης του γραμματισμού στην καθημερινή ζωή, να ελέγξουν, να διευρύνουν και 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να αναδύονται στο οικογενειακό 
και άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται, 
προσλαμβάνεται και παράγεται ο γραπτός λόγος, καθώς και το είδος των μηνυμάτων 
που μπορούν να μεταφερθούν μέσω της γραπτής γλώσσας.  

Διαχρονικές, μάλιστα, μελέτες αποκάλυψαν ότι το επίπεδο των σχετικών με 
το γραμματισμό γνώσεων και δεξιοτήτων των νηπίων σχετίζεται θετικά με το βαθμό 
της μακροπρόθεσμης επιτυχίας τους στην αναγνωστική κατανόηση ακόμα και κατά 
τη διάρκεια των γυμνασιακών τους χρόνων (Dickinson & Tabors, 2001). Επιπλέον, η 
Παπούλια – Τζελέπη (1993: 6) συνοψίζοντας τα οφέλη της πρώιμης ανάδυσης του 
γραμματισμού, την οποία ορίζει ως «τις στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την κατανόηση του 
μηνύματος του, καθώς και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων κατά την 
προσχολική ηλικία» επισημαίνει ότι, αυτή «επηρεάζει τη σκεπτική ικανότητα του 
παιδιού…τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης, τη σκέψη για τη γλώσσα και τη 
γλωσσολογική της οργάνωση και δομή».  

1.    Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων γραμματισμού 
Η έρευνα των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι τακτικές, όπως η οργάνωση 

των παιδιών σε διαφόρων μεγεθών ομάδες κατά τη διεξαγωγή των διάφορων 
δραστηριοτήτων (Hiebert & Taylor, 2000), η διαρκής αξιολόγηση και καταγραφή της  
προόδου των παιδιών (Οwocki & Goodman, 2002), η καλλιέργεια της στενής 
συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια (Γιαννικοπούλου, 2000), η 
αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των παιδιών (Dyson, 1993) και 
τέλος, η οργάνωση του γραπτού λόγου στη τάξη  (Dowenhower & Beagle, 1998) 
είναι στοιχεία, που καθορίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο αναδύεται και αναπτύσσεται ο γραμματισμός και ενδεχομένως το επίπεδο 
και τη φύση του γραμματισμού που αναπτύσσουν τα παιδιά. Ταυτόχρονα, η φύση των 
στρατηγικών αυτών αντανακλά τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την απόκτηση 
και τη διδασκαλία του γραμματισμού (Harst & Burke, 1977). Με βάση τις 
προαναφερόμενες θεωρητικές και ερευνητικές παραδοχές καθώς και τις πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις στο Aναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής στον τομέα της 
γλώσσας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας με θέμα τον Προσχολικό 
Γραμματισμό, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του 
προγράμματος που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι εφαρμόζουν στην τάξη τους για 
την προσέγγιση του γραμματισμού. 
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Πιο αναλυτικά, η έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα:  
 Ποια είναι η φύση και η θεωρητική κατεύθυνση των οργανωτικών 

χαρακτηριστικών (μέγεθος ομάδων, αξιολόγηση της ανάπτυξης του προσχολικού 
γραμματισμού, αντιμετώπιση νηπίων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα, συνεργασία σχολείου – οικογένειας, γραπτός λόγος στο περιβάλλον) του 
προγράμματος γραμματισμού που οι παιδαγωγοί των 4 τύπων προσχολικών 
ιδρυμάτων δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν στη τάξη τους για την προσέγγιση του 
γραμματισμού;  

 Διαφέρουν οι παιδαγωγοί της προσχολικής αγωγής ως προς τη φύση 
και τη θεωρητική κατεύθυνση των αυτοαναφερόμενων οργανωτικών 
χαρακτηριστικών του προγράμματος γραμματισμού που εφαρμόζουν ανάλογα με τον 
τύπο του ιδρύματος που εργάζονται; 

2. Η μεθοδολογία της έρευνας 
2.1  Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 
Τον πληθυσμό της έρευνας μας αποτελεί το σύνολο των παιδαγωγών που 

εργάζονται στους τέσσερις τύπους (κλασικά – ολοήμερα νηπιαγωγεία, ιδιωτικοί 
Δημοτικοί – παιδικοί σταθμοί) ιδρυμάτων προσχολικής εκπαίδευσης της περιοχής του 
Δήμου Χανίων κατά το σχολικό 2003 – 2004. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη 
μέθοδο της αναλογικά στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Ο χωρισμός του 
πληθυσμού σε στρώματα έγινε με κριτήριο τον τύπο του ιδρύματος {δημόσια 
νηπιαγωγεία (ολοήμερα – κλασικά), παιδικοί σταθμοί (Δημοτικοί – ιδιωτικοί)}. Με 
την ολοκλήρωση της  διαδικασίας, το δείγμα συγκροτήθηκε από 18 παιδαγωγούς – 
εκπαιδευτικούς. Οι 12  (66.66%) εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία (ολοήμερα και 
κλασικά) και είναι νηπιαγωγοί. Οι 4 (22,22%) σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς (3 
νηπιαγωγοί και 1 βρεφονηπιοκόμος – ΙΕΚ ). Τέλος, οι υπόλοιποι 2 (11.11%) σε 
Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  (1 νηπιαγωγός και 1 κοινωνική λειτουργός). Όλα τα 
υποκείμενα είναι γένους θηλυκού. 
      2.2  Όργανα συλλογής δεδομένων 
              2.2.1  Η συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς  

                    Η επιλογή της συνέντευξης, ως μέσο για τη συλλογή ερευνητικών 
πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας  μελέτης, στηρίχτηκε στο γεγονός ότι  στις 
μέρες μας το συγκεκριμένο μέσο,  σε οποιαδήποτε μορφή και τύπο, κατέχει μια 
εξαιρετική θέση στην  έρευνα για τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Πολλοί μάλιστα, 
ισχυρίζονται ότι σήμερα η συνέντευξη αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως η πιο 
σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για τη συλλογή δεδομένων στο 
πεδίο της έρευνας  για τη διδασκαλία. 

Ενδεχομένως μια ερμηνεία της τάσης αυτής των ερευνητών να συνδέεται με 
το γεγονός ότι οι διδακτικές πρακτικές υπό την μορφή βιωμένων εμπειριών των 
εκπαιδευτικών είναι περισσότερο εσωτερικές και σιωπηλές από ότι δηλωτικές. Ένα 
τέτοιου είδους προσωπικό υλικό είναι πιθανόν να αποθηκεύεται και να δομείται με τη 
μορφή ιστοριών και επεισοδίων (Gudmundsdottir, 1996) με αποτέλεσμα η 
συνέντευξη, με τις αρχές που τη χαρακτηρίσουν (συναλλαγή και προσωπική επαφή 
των δύο μερών και άλλα παρόμοια), να αποτελεί το πιο κατάλληλο μεθοδολογικό 
εργαλείο, φυσικά κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στα χέρια του ερευνητή, 
προκειμένου να εκμαιεύσει και να εξακριβώσει  αυτές  τις πληροφορίες  (Mishler, 
1986). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της συνέντευξης (Κατερέλος, 
2001: 454)   οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με την ακόλουθη διαδοχή: Εισαγωγή -. 
Προθέρμανση - Κύριο σώμα ερωτήσεων - Ηρεμία  - Κλείσιμο. 
2.2.2 Ο Πίνακας Καταγραφής και Αξιολόγησης των Κειμένων της Προσχολικής    
Τάξης (ΠΚΑΚΠΤ) 
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           Ο πίνακας καταγραφής και αξιολόγησης των κειμένων της 
προσχολικής τάξης (ΠΚΑΚΠΤ) σχεδιάστηκε για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με τη φύση και τα χαρακτηριστικά (ποικιλία, ποσότητα και προσβασιμότητα) των 
κειμένων που υπάρχουν στο περιβάλλον της προσχολικής τάξης και αλληλεπιδρούν 
τόσο με τα παιδιά όσο και με τους παιδαγωγούς.  

Η καταγραφή και αξιολόγηση των κειμένων πραγματοποιείται γύρω από ένα 
σχήμα που περιλαμβάνει  τις ακόλουθες 11 λειτουργικές  κατηγορίες:  1) Μεγάλα 
βιβλία. 2) Περιοδικός τύπος. 3) Κείμενα τεκμηρίων 4) Κείμενα σε ηλεκτρονική 
μορφή 5) Πίνακες με διευρυμένο κείμενο (σε επίπεδο πρότασης ή παραγράφου). 6) 
Πίνακες  με περιορισμένο κείμενο (σε επίπεδο γράμματος ή λέξης) 7) Πίνακες 
οργάνωσης και διοίκησης 8) Κοινωνικά, προσωπικά και εμψυχωτικά κείμενα 9) 
Δείγματα γραπτής παραγωγής των παιδιών σε έκθεση 10) Κείμενα αντιπροσωπευτικά 
της γλωσσικής ποικιλίας των μαθητών 11) Σύμβολα – σήματα. Επιπλέον των πιο 
πάνω κατηγοριών των κειμένων, μια πρόσθετη κατηγορία ελέγχει τον εξοπλισμό με 
υλικά γραμματισμού του κέντρου δραματικού – κοινωνικού παιγνιδιού. Η παρουσία 
ή μη κειμένων σημειώνεται στον πίνακα με την ένδειξη Ναι – Όχι. Στη συνέχεια, η 
ποσότητα, η ποικιλία και η προσβασιμότητα (έκθεση-οργάνωση) του 
παρατηρούμενου γραπτού λόγου αξιολογούνται στη βάση 3βαθμης κλίμακας τύπου 
Likert (1 βαθμός  για πολύ μικρή ποσότητα και πολύ χαμηλή προσβασιμότητα, 2 για 
μέτρια και 3 βαθμοί για εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα και άριστη προσβασιμότητα). 

 
3.  Αποτελέσματα-Συζήτηση  
       Μέγεθος ομάδων 
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι όλες σχεδόν οι δραστηριότητες 

γραμματισμού στην προσχολική τάξη απευθύνονται μάλλον στο σύνολο των παιδιών, 
γεγονός το οποίο άλλωστε επισημάνθηκε και στην περίπτωση της μεγαλόφωνης 
ανάγνωσης βιβλίων. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες 
διεξάγονται στα δημόσια νηπιαγωγεία (κλασικά και ολοήμερα) στο πλαίσιο της 
εφαρμογής προγραμμάτων ευέλικτης ζώνης, τα οποία επιβάλλουν το χωρισμό των 
νηπίων σε ομάδες. Ωστόσο, οι Hiebert et al. (2000) ισχυρίζονται ότι ένα ποσοστό 
(75%) παιδιών, που βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, μπορούν να φτάσουν το 
μέσο όρο επιδόσεων των συμμαθητών τους, εφόσον διδάσκονται ως μέλη μικρών 
ομάδων τριών ατόμων. 

 Aξιολόγηση της ανάπτυξης του προσχολικού γραμματισμού 
 Όσον αφορά την αξιολόγηση της ανάπτυξης του προσχολικού γραμματισμού, 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι το ζήτημα αυτό, αν και προκαλεί 
σχετική αμηχανία στους εκπαιδευτικούς, κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μέρος της 
διδακτικής διαδικασίας που εκτυλίσσεται στην τάξη τους. Οι περισσότεροι 
νηπιαγωγοί φαίνεται ότι χρησιμοποιούν διάφορους τύπους ενδοσχολικής 
αξιολόγησης (παρατήρηση  της αναγνωστικής συμπεριφοράς και συλλογή δειγμάτων 
αυθεντικών εργασιών των παιδιών, υλικά εμπορίου ή αυτοσχέδια φύλλα, συνήθως σε 
φωτοτυπίες που προσφέρονται σε όλα τα παιδιά). Το εύρημά μας αυτό είναι σύμφωνο 
με τα συμπέρασμα  προγενέστερων μελετητών (Paris, Paris & Carpenter, 2002)  οι 
οποίοι επίσης διαπίστωσαν ότι οι νηπιαγωγοί ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας 
τους και το επίπεδο των σπουδών τους χρησιμοποιούν ποικιλία μεθόδων, 
προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο των παιδιών στην απόκτηση του 
γραμματισμού. Επιπλέον τα ευρήματα των δύο μελετών υποδηλώνουν την κοινή 
διαπίστωση ότι στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας σπάνια χρησιμοποιούνται 
σταθμισμένα τεστ σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Η επιβεβλημένη πλέον χρήση ποικίλων 
μεθόδων για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του γραμματισμού και στην προσχολική 
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εκπαίδευση είναι απόρροια των ιδεών της ισόρροπης προσέγγισης της γλώσσας, 
καθώς ένας αποκλειστικά τύπος αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στην 
πολυπλοκότητα των στόχων που πρέπει να κατακτηθούν και να αποκαλύψει τις 
ποικίλες όψεις του γραμματισμού που αναπτύσσουν τα μικρά παιδιά. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας που σχετίζονται 
με τους σκοπούς για τους οποίους αξιολογούν τα παιδιά στην περιοχή του 
γραμματισμού. Παρά, λοιπόν, τη δηλωμένη πεποίθηση του συνόλου των νηπιαγωγών 
ότι η αξιολόγηση πρέπει να επιδιώκει τη διαπίστωση των δυνατοτήτων – γνώσεων 
των παιδιών, η συντριπτική τους πλειοψηφία διατηρεί  αρνητική προοπτική και 
επικεντρώνεται κυρίως στον εντοπισμό των αδυναμιών των νηπίων. Το εύρημα αυτό 
μάλιστα συμφωνεί με τα πορίσματα ερευνών ανάλογου ενδιαφέροντος σε χώρες του 
εξωτερικού (Shepard, 2000), καθώς στην αντίληψή μας δεν υπέπεσε σχετική μελέτη 
στο πλαίσιο της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης. Για τα αποτελέσματα αυτά 
πάντως παρέχεται μια γενικά αποδεκτή ερμηνεία. Αποδίδονται κυρίαρχα στην 
περιορισμένη εκπαίδευση των παιδαγωγών, η οποία, καθώς δεν αναπληρώνεται από 
τη διαρκή και ουσιαστική επιμόρφωση τους, δεν τους επιτρέπει να είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι και να εφαρμόζουν στην τάξη τους στρατηγικές που στηρίζονται στα 
σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα.    

 Παρόμοια είναι και τα ευρήματα αναφορικά με την καταγραφή των ποικίλων 
στοιχείων που εντοπίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η 
καταγραφή αυτή μάλιστα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο της 
αποτελεσματικής λειτουργίας και συμβολής της αξιολόγησης στη μάθηση του 
γραμματισμού, η οποία έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς 
του πεδίου του πρώιμου γραμματισμού (Carr, 2001. Owocki & Goodman, 2002). 
Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι που καταγράφουν τα δεδομένα που 
αφορούν την πρόοδο των παιδιών. Οι περισσότεροι μάλιστα, διατηρούν αυτές τις 
πολύτιμες πληροφορίες «στο κεφάλι τους». Μια τακτική που παρατηρείται σήμερα 
όλο και σπανιότερα στις προσχολικές τάξεις των περισσότερων χωρών του δυτικού 
κόσμου, καθώς μπορεί να προκαλέσει τη διαστρέβλωση ακόμα και την απώλεια  
χρήσιμων, για το παιδί, την οικογένειά του αλλά και την πολιτεία, στοιχείων που 
αφορούν τη μάθηση και την ανάπτυξή του. 

Αντιμετώπιση νηπίων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών, ο αριθμός των 
οποίων αυξάνει ολοένα και περισσότερο στα δημόσια νηπιαγωγεία και Δημοτικούς 
σταθμούς και όχι βέβαια στους ιδιωτικούς με τα ακριβά δίδακτρα, διαμορφώνοντας 
ένα «νέο πολυπολιτισμικό πολυγλωσσικό τοπίο στο χώρο του σχολείου» (Νικολούδης, 
2005: 25), αυτή μάλλον αντανακλά ξεπερασμένες αντιλήψεις περί ενσωμάτωσης τους 
στην κυρίαρχη ομάδα Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις στρατηγικές που 
ακολουθούν οι περισσότεροι νηπιαγωγοί, οι οποίοι αφενός δεν αξιοποιούν το 
πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο των παιδιών και αφετέρου τα παρωθούν να 
περιορίζουν τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας ή ακόμα και επικοινωνιακές 
περιστάσεις με ομόγλωσσούς τους. 

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μας, η συνεργασία νηπιαγωγείου-

οικογένειας φαίνεται να εκδηλώνεται κυρίως με την ενημέρωση που προσφέρεται 
κάποιες φορές από τους περισσότερους νηπιαγωγούς στους γονείς ή σε άλλα μέλη 
του στενού περιβάλλοντος του παιδιού για τον τρόπο που προσεγγίζεται ο 
γραμματισμός στην τάξη. Ενθαρρυντικό βέβαια κρίνεται το γεγονός ότι μια έστω και 
μικρή μερίδα εκπαιδευτικών έχει αρχίσει σε εβδομαδιαία βάση να εφαρμόζει 
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πρόγραμμα δανεισμού βιβλίων στα νήπια, προκειμένου να τα διαβάσουν με την 
οικογένεια τους στο σπίτι. Ενώ, η υιοθέτηση στρατηγικών, όπως η ενεργός εμπλοκή 
των μελών των οικογενειών στις ποικίλες δραστηριότητες γραμματισμού του 
σχολείου δεν αναφέρθηκαν από κανένα νηπιαγωγό. Με λίγα λόγια, μια σπουδαία 
πτυχή της διδακτικής προσέγγισης του γραμματισμού σε πολλά από τα προσχολικά 
ιδρύματα δεν εφαρμόζεται ποτέ. 

Παρά το γεγονός ότι η σπουδαιότητα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, 
ανεξάρτητα από την κοινωνικο – οικονομική – πολιτισμική κατάσταση της δεύτερης, 
είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτή στην πράξη 
δεν απαντά συχνά. Οι Caldas & Bankston (1999) ανέφεραν ότι πολλά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα διατηρούν ακόμα πολιτισμικές πεποιθήσεις που επιτρέπουν την οριακή 
και μόνο συμμετοχή των γονιών στα σχολικά δρώμενα, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 
(40%) του συνόλου των γονέων δε λαμβάνει καθόλου μέρος σε αυτά. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και η Epstein (1986) ισχυρίζεται ότι το ποσοστό των γονέων που δεν έχουν 
εμπλακεί ποτέ εθελοντικά στις δραστηριότητες του σχολείου ανέρχεται στο 70%. 
Παρόλα αυτά, οι Dauber & Epstein (1993) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλοί 
γονείς, μολονότι επιθυμούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν στενά με το 
σχολείο, δεν ενθαρρύνθηκαν ποτέ από εκείνο προς αυτή την κατεύθυνση. 

Γραπτός λόγος στο περιβάλλον 
Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος της προσχολικής τάξης με διάφορων 

ειδών κείμενα (διευρυμένα, περιορισμένα, ηλεκτρονικές παραγωγές, αναφοράς, 
κοινωνικά – προσωπικά και εμψυχωτικά, οργάνωσης και διοίκησης, γραπτές 
παραγωγές των νηπίων, σήματα και σύμβολα) είναι το τελευταίο, αλλά εξαιρετικά 
σημαντικό, οργανωτικό χαρακτηριστικό του προγράμματος γραμματισμού που 
εξετάσαμε. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι η ποιότητα του έντυπου 
λόγου στην προσχολική αίθουσα είναι από χαμηλή μέχρι μέτρια. Πιο συγκεκριμένα, 
η  φύση, η ποσότητα και η προσβασιμότητα (οργάνωση και έκθεση) των δειγμάτων 
του γραπτού λόγου σε όλα τα προσχολικά περιβάλλοντα δεν δείχνει να είναι τέτοια 
που να βελτιστοποιεί τις ευκαιρίες για την αυθόρμητη εμπλοκή των παιδιών σε 
γεγονότα γραμματισμού (ανάγνωση – γραφή – ομιλία – ακρόαση), να αντανακλά τη 
γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία των νηπίων, την ενασχόληση των νηπίων με την 
επινοημένη – αναπτυξιακή γραφή, καθώς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
(παραγωγή κειμένων από ηλεκτρονικά μέσα). Δε διαπιστώθηκε, με λίγα λόγια, σε 
κανενός τύπου εκπαιδευτικό ίδρυμα,  ποιότητα  του γραπτού λόγου η οποία να 
υποδηλώνει θεωρητικό προσανατολισμό ολικής ή ισόρροπης προσέγγισης της 
γλώσσας. Οι σύγχρονες αυτές προοπτικές αποδίδουν ιδιαίτερη αξία στο ρόλο που 
διαδραματίζει στην προώθηση της μάθησης ένας πλούσιος και ποιοτικά οργανωμένος 
γραπτός λόγος στο περιβάλλον της τάξης, από κοινού βέβαια με την αλληλεπίδραση 
που αυτός υποκινεί ανάμεσα στο παιδί, τον ενήλικο που το υποστηρίζει, αλλά και των 
παιδιών μεταξύ τους (Hoffman, Sailors & Beretvas 2004. Holdaway, 1979). Το 
εύρημα αυτό είναι ανάλογο με το συμπέρασμα των Dowhower  & Beagle  (1998) οι 
οποίοι διαπίστωσαν ότι ο γραπτός λόγος στο περιβάλλον των 18 τάξεων που 
μελέτησαν όχι μόνο δεν ήταν πλούσιος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε να είναι 
και φτωχός, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των σχολείων και το θεωρητικό 
προσανατολισμό των εκπαιδευτικών για την απόκτηση και τη διδασκαλία του 
γραμματισμού.  
           Από τα ερευνητικά στοιχεία  που επεξεργαστήκαμε και συγκεκριμένα όπως 
δείχνει ο συνολικός μέσος όρος της κάθε ομάδας των υποκειμένων, φαίνεται ότι οι 
εργαζόμενοι σε όλους τους τύπους προσχολικών ιδρυμάτων, κλασικά νηπιαγωγεία 
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( X = 12,5), Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί ( X = 10,5), ολοήμερα νηπιαγωγεία ( X = 
13,63) και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί  ( X = 11), οργανώνουν το πρόγραμμά τους με 
βάση θεωρητικές αρχές που παραπέμπουν σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 
χωρίς να υπάρχουν, παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις, σημαντικές μεταξύ τους 
στατιστικές διαφορές. Κατάλληλες αναπτυξιακά διδακτικές πρακτικές-στρατηγικές, 
όπως το δραματικό παιγνίδι, η οργάνωση του γραπτού λόγου στο περιβάλλον, η 
αξιολόγηση της προόδου των παιδιών και η συνεργασία νηπιαγωγείου οικογένειας, 
χρησιμοποιούνται από όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι τρόποι όμως που 
χρησιμοποιούνται μάλλον δεν ανταποκρίνονται σε μεγάλη έκταση στην κοινωνική-
πολιτισμική διάσταση του γραμματισμού και το δομητικό χαρακτήρα της μάθησης 
και της ανάπτυξης των παιδιών. Καθώς για να συμβεί αυτό, όπως δηλώνει και η 
Adams (1990: 122), δεν αρκεί «απλά η παρουσία μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων. 
Είναι ο τρόπος που συντίθενται αυτά τα κομμάτια για να συμπληρώσουν και να 
υποστηρίξουν το ένα το άλλο, πάντα με τη πλήρη συνείδηση των αναγκών και της 
προόδου των νεαρών παιδιών στα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν». 

      4.   Εκπαιδευτικές εφαρμογές 
    Η συνολική αποτίμηση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας μας 

υπαγορεύει τη διατύπωση μιας σειράς προτάσεων για εκπαιδευτική εφαρμογή, όπως:   
  Ένα πλούσιο, από κοινωνιολογική και πολιτισμική άποψη, 

εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων παιδιών που το βιώνουν. Πρώτη 
προτεραιότητα, λοιπόν, του παιδαγωγού στο μέτρο των δυνατοτήτων του, είναι να 
εξασφαλίζει στα νήπια το βέλτιστο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τόσο από την άποψη 
των υλικών, όσο και των πολύπλευρων αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μέσα 
σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι παιδαγωγοί της προσχολικής εκπαίδευσης οφείλουν να 
οργανώνουν ένα άνετο, προσβάσιμο και πλούσιο σε δείγματα γραπτού λόγου 
περιβάλλον, ανάλογο της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των μαθητών. Ένα 
εργαστήρι γραπτού – προφορικού λόγου, το οποίο δε θα είναι «απλά διακοσμημένο με 
κείμενα», αλλά θα αποτελεί ένα ζωντανό λειτουργικό πλαίσιο, στο οποίο θα 
διαπλέκονται δημιουργικά  για την επίτευξη ποικίλων στόχων, ο χώρος και  τα 
κείμενα με την ανθρώπινη δράση.     

 Παρόλο που κατά καιρούς επικρατούν γενικές τάσεις για την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας της γλώσσας, ένα 
πρόγραμμα γραμματισμού στην προσχολική αγωγή δεν είναι απλά μια μέθοδος, 
προσέγγιση ή φιλοσοφία που είναι εξίσου αποτελεσματική για όλα τα παιδιά. Κατά 
συνέπεια, η διαρκής αξιολόγηση είναι εκείνη που θα  υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό 
να δίνει απάντηση στα ερωτήματα του τύπου: «σε ποιο τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
ποια παιδιά, χρειάζονται τι, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, με ποια μέθοδο 
διδασκαλίας». 

  Συνοψίζοντας, για την αποτελεσματική υποστήριξη της προσπάθειας 
του μικρού παιδιού να έρθει σε επαφή με το γραμματισμό στο πλαίσιο της 
προσχολικής εκπαίδευσης, απαιτείται ένα περιβάλλον στο οποίο η έννοια 
γραμματισμός να υποδηλώνει τον τρόπο ανάγνωσης «τόσο της λέξης όσο και του 
κόσμου» (Freire & Macedo, 1987: 30-32). Για να συμβεί όμως αυτό είναι απαραίτητη 
η ενέργεια και η συνεργασία πολλών ανθρώπων και σε πολλά επίπεδα. Αλλά πάνω 
από όλα, οι ίδιοι οι παιδαγωγοί επιβάλλεται, να ξεπεράσουν τα στενά όρια της τάξης 
τους, να αξιοποιήσουν την εμπειρία των συναδέλφων τους, να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν με ειδικούς, να φέρουν τις οικογένειες των παιδιών στο κόσμο του 
σχολείου και το σχολείο στην κοινωνία.. – 
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