
Η ανάδυση του γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο :
Μια διαδικασία ενεργού σκέψης του παιδιού

Πρεβεζάνου Βαρβάρα, Msc στις Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης
Σακελλάκη Κοκονίτσα, Msc στις Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή στην επιστημονική θεώρηση για 
τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά κατακτούν το γραπτό λόγο, μια μετακίνηση από το μοντέλο 
της αναγνωστικής ετοιμότητας προς μια νέα προοπτική για την πρώιμη κατάκτηση των δεξιοτήτων 
ανάγνωσης  και  γραφής,  την  ιδέα  του  αναδυόμενου  γραμματισμού.  Αυτή  η  αλλαγή  επήλθε  ως 
αποτέλεσμα  πλήθους  ερευνών  για  τις  γνωστικές  δυνατότητες  των  μικρών  παιδιών  (Παπούλια-
Τζελέπη, 2001).

Με τον όρο «γραμματισμός» αναφερόμαστε τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή ως τις 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θεωρώντας ταυτόχρονη και αλληλένδετη την ανάπτυξή τους. Ο 
γραμματισμός  ορίζεται  από  τον  Baynham,  όπως  αναφέρουν  οι  Δαφέρμου,  Κουλούρη  και 
Μπασαγιάννη (2006: 19), ως «το επίπεδο της πρόσβασης στη γραπτή πληροφορία που απαιτείται 
για  την  αποτελεσματική  λειτουργία  του  ατόμου  μέσα  στην  κοινωνία  στην  οποία  ζει».  Στον 
περιεκτικό αυτόν ορισμό περιλαμβάνεται όχι μόνο η κατανόηση αλλά και η παραγωγή κειμένων, 
όχι μόνο οι γνώσεις αλλά και η εφαρμογή τους.

Ο  όρος  «αναδυόμενος  γραμματισμός»  αναφέρεται  στις  συμπεριφορές  ανάγνωσης  και 
γραφής  των  μικρών  παιδιών,  οι  οποίες  συνδέονται  τόσο  με  την  κωδικοποίηση  και 
αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου όσο και με την κατανόησή του και οι οποίες παρατηρούνται 
στην  προσχολική  περίοδο,  πριν  από  την  είσοδο  του  παιδιού  στο  δημοτικό  σχολείο  και  τη 
συστηματική εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής. Οι πρώιμες αυτές στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες 
των παιδιών που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο θεωρούνται αναμενόμενες αλλά και σημαντικές 
όψεις της κατάκτησης του γραμματισμού. Αποσαφηνίζοντας εννοιολογικά τον όρο, κατανοούμε ότι 
εμπεριέχει τις έννοιες της συνέχειας, της εξέλιξης, της αλλαγής, της δυναμικής κίνησης και της 
κατάκτησης  (Παπούλια-Τζελέπη,  2001). Υποδηλώνει  μια  εξελικτική πορεία προς  τη μάθηση,  η 
οποία αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού στο σπίτι και συνεχίζεται με τη φοίτηση 
του  στο  σχολείο  και  περιγράφει  την  αναπτυξιακή  διαδικασία  γραμματισμού  στα  παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Μια αναπτυξιακή πορεία που λαμβάνει χώρα με την πάροδο του χρόνου, 
όπου  τα  όρια  ανάμεσα  στην  προανάγνωση  και  την  «αληθινή»  ανάγνωση  εκμηδενίζονται,  μια 
διαδικασία με σημασία και νόημα, στη διάρκεια της οποίας το παιδί σχηματίζει ιδέες σχετικά με τις 
λειτουργίες των συμβόλων και του γραπτού λόγου (Γιαννικοπούλου, 1998).

Σύμφωνα με θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού, το παιδί, μεγαλώνοντας μέσα σε μια 
«εγγράμματη» κοινωνία που κατακλύζεται  από γραπτό λόγο, επιγραφές,  ανακοινώσεις,  σήματα, 
λογότυπα, σύμβολα, συσκευασίες κλπ., διαμορφώνει από πολύ νωρίς, πολύ πριν πάει στο σχολείο, 
τις αντιλήψεις του και διατυπώνει τις υποθέσεις του για το γραπτό λόγο. Τα παιδιά, όπως το θέτει η 
Goodman (1990:  120),  «μαθαίνουν  να  διαβάζουν  και  να  γράφουν  καθώς  χρησιμοποιούν  την 
ανάγνωση και τη γραφή για να μάθουν», για να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο που 
τα περιβάλλει. Κατακτούν και δομούν τις γνώσεις τους για το γραπτό λόγο, όπως και για τους 
άλλους  τομείς  της  γνώσης,  δηλαδή  με  την  επεξεργασία  και  την  αφομοίωση πληροφοριών που 
παίρνουν από το περιβάλλον (Ferreiro, 1998). Ο γραμματισμός ξεκινά μόλις τα παιδιά αντιληφθούν 
ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων.

Ο  γραμματισμός  αποτελεί  μια  εξελικτική  διαδικασία,  όχι  απαραίτητα  γραμμική,  αλλά 
οπωσδήποτε με στάδια όχι τυχαία. Ανάγνωση σημαίνει πρώτιστα προσπάθεια για κατανόηση του 
περιεχομένου, όχι οπτική διάκριση και λεκτική αναπαραγωγή των λέξεων. Τα παιδιά είναι σε θέση 
να διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο ενός κειμένου, να το εξερευνούν και να επιδίδονται 
σε  στρατηγικές  ανάγνωσης  πολύ πριν  μπορέσουν να διαβάσουν.  Χρησιμοποιούν εξωκειμενικές 
(π.χ.  εμπειρίες,  αντιλήψεις,  προηγούμενες  γνώσεις)  και  κειμενικές  (λεκτικές  και  μη  λεκτικές) 
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ενδείξεις για να ερμηνεύσουν τη γραφή και έχουν άποψη για διάφορες όψεις της ανάγνωσης.  Ο 
γραπτός  λόγος  δεν  πιστεύεται  πλέον  ότι  αποτελεί  απλή  μεταφορά του  προφορικού  λόγου,  μια 
γραπτή αναπαραγωγή των όσων ακούμε ή σκεφτόμαστε. Περαιτέρω, η γραφή δε γίνεται πλέον 
αντιληπτή ως μια ψυχοκινητική δραστηριότητα ή ως μια αναπαραγωγή – αντιγραφή γραμμάτων 
χωρίς  γνωστική πλευρά,  χωρίς  συμμετοχή της  σκέψης.  Η γραφή αρχίζει  όχι  με τα πραγματικά 
γράμματα αλλά με την πρόθεση των νηπίων να γράψουν (Teberosky, 1997).

Η  ρήξη  με  την  ιδέα  της  αναγνωστικής  ετοιμότητας  και  τις  αντιλήψεις  ότι  μια  σειρά 
προαπαιτούμενων  δεξιοτήτων  πρέπει  να  διδαχθεί  στα  παιδιά  πριν  από  την  κατάκτηση  της 
ανάγνωσης και της γραφής και η υιοθέτηση της θεωρίας του αναδυόμενου γραμματισμού επέφερε 
σημαντικές  αλλαγές  στα εκπαιδευτικά  προγράμματα για  την  ανάγνωση και  τη  γραφή.  Σήμερα, 
γνωρίζοντας ότι οι πρώιμες στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται με το 
γραπτό λόγο αποτελούν γνήσιες συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής, δε μιλάμε πια για ανάπτυξη 
«προαναγνωστικών» και  «προγραφικών» δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο αλλά για οργάνωση ενός 
υποστηρικτικού  μαθησιακού  περιβάλλοντος  για  την  ανάδυση  και  την  κατάκτηση  του 
γραμματισμού. Ωστόσο, ένα περιβάλλον πλούσιο σε έντυπο υλικό δεν είναι αρκετό για να μάθουν 
τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν. Κρίσιμη φαίνεται να είναι η οργάνωση από τη νηπιαγωγό 
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος με αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, όπου η ανάγνωση 
και  η γραφή προβάλλονται ως μια διαδικασία ενεργού σκέψης και τα παιδιά προσεγγίζουν και 
δημιουργούν κείμενα τα οποία είναι σημαντικά και με νόημα για τα ίδια (Κουτσουβάνου, 2000).

Το νήπιο με την είσοδό του στο νηπιαγωγείο διαθέτει πληροφορίες, εμπειρίες και γνώσεις, 
έχει ήδη αρχίσει να κατακτά και να εξελίσσει τη γραφή και την ανάγνωση, έχει άποψη, π.χ., για το 
τι σημαίνει «διαβάζω» ή «γράφω», ξέρει αν διαβάζονται οι εικόνες ή τα γράμματα, διαχωρίζει αυτά 
τα δύο συστήματα γραφικής αναπαράστασης, αναγνωρίζει τη γραμμικότητα και τη σωστή φορά της 
ανάγνωσης,  τη  σταθερότητα  του  γραπτού  λόγου,  την  αντιστοιχία  του  με  τον  προφορικό,  την 
αυθαιρεσία των γραμμάτων, διατυπώνει απόψεις για το πόσα γράμματα και με ποια σειρά είναι 
απαραίτητα ώστε να δημιουργήσουν μια λέξη, μιμείται συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής κ.ά. 
(Curto,  Morillo & Teixido, 1998˙ Γιαννικοπούλου, 1998).  Όλες αυτές οι γνώσεις και οι ενδείξεις 
δεν  μπορούν  να  αγνοηθούν  από  το  σύγχρονο  εκπαιδευτικό,  αλλά  πρέπει  να  αποτελέσουν  την 
αφετηρία της προσπάθειάς του να εισαγάγει τα νήπια στον πολιτισμό της γραφής.

Επιπρόσθετα, η επικράτηση των απόψεων του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού επηρέασε 
καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται πλέον η μάθηση γενικότερα και συνεπακόλουθα 
η  διδασκαλία  ανάγνωσης  και  γραφής.  Ο  κονστρουκτιβισμός  ερμηνεύει  τη  μάθηση  ως 
κατασκευαστική,  ερμηνευτική πορεία  ατόμων που  αλληλεπιδρούν  ενεργά με  το  φυσικό και  το 
κοινωνικό τους περιβάλλον. Η γνώση κατασκευάζεται μέσω της αλληλεπίδρασης των εμπειριών 
και των αναπτυσσόμενων νοητικών δομών. Ο Piaget υποστήριξε ότι τα παιδιά κατακτούν τη γνώση 
μέσα  από  τη  δυναμική  αλληλεπίδρασή  τους  με  το  περιβάλλον  μέσα  από  τις  λειτουργίες  της 
αφομοίωσης, της προσαρμογής και της ισορροπίας (Piaget & Inheider, 1985).

Ωστόσο,  άλλοι  σημαντικοί  ερευνητές  όπως  ο  Vygotsky και  ο  Bruner θεωρούν 
σημαντικότερες τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες για την κατασκευή της γνώσης, παρά 
τις  ατομικές,  και  δίνουν  μεγαλύτερη  έμφαση  στις  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  των  ανθρώπων. 
Συγκεκριμένα, ο Vygotsky (Vygotsky, 1997) μιλάει για τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» και το 
επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο μπορεί να φτάσει το παιδί με τη βοήθεια του ενήλικα ή ικανότερων 
συνομηλίκων.  Ο  Bruner χρησιμοποιεί  τον  όρο  «σκαλωσιά»,  για  να  αποδώσει  τον  τρόπο  που 
οικοδομείται η γνώση με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Χατζηγεωργίου, 2001˙ Βαρνάβα-Σκούρα, 
1994). Οι προσεγγίσεις αυτές επιφυλάσσουν για τον εκπαιδευτικό ένα ρόλο-κλειδί στο να βοηθήσει 
το παιδί να μάθει. Η Rogoff, όπως αναφέρουν οι Bredekamp & Copple (1998: 36), περιγράφει ως 
«καθοδηγούμενη  συμμετοχή»  τη  διαδικασία  της  μάθησης  με  τη  βοήθεια  του  εκπαιδευτικού, 
τονίζοντας  έτσι  ότι  ο  εκπαιδευτικός  συνεργάζεται  ενεργά  με  τα  παιδιά  και  ενθαρρύνει  τη 
συνεργασία.  Ο εκπαιδευτικός  παρατηρεί,  καθοδηγεί  και  διευκολύνει  την ανάπτυξη των παιδιών 
προκαλώντας τη σκέψη τους (Χατζηγεωργίου – Κόνσολας, 1999).
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Το  κονστρουκτιβιστικό  πλαίσιο  μάθησης  καλεί  τον  εκπαιδευτικό  να  δημιουργήσει  ένα 
μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά, τέτοιο που θα ενθαρρύνει τη σκέψη, την εξερευνητική τους 
διάθεση και την ενεργή συμμετοχή τους στην επιλογή και τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων. 
Παράλληλα,  καλείται,  σύμφωνα  με  την  κοινωνικο-πολιτισμική  προοπτική,  να  προωθεί  την 
ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον ίδιο και στα παιδιά, ανάμεσα στα παιδιά μεταξύ τους, 
να παρέχει δε στα παιδιά τη δυνατότητα να εργαστούν στο όριο της ανάπτυξής τους. Η βίωση της 
πρόκλησης λίγο πάνω από το επίπεδο των ικανοτήτων των παιδιών αποτελεί βασική αρχή για την 
επιλογή των αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων (Bredekamp & Copple, 1998).

Οι προεκτάσεις του κονστρουκτιβισμού στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάκτηση 
του γραμματισμού είναι η αναγνώριση της σημασίας του κοινωνικού πλαισίου και η αναπτυξιακή 
άποψη  της  μάθησης.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  τη  δομητική  θεωρία,  η  γραφή  είναι  πρώτιστα  ένα 
κοινωνικό – πολιτιστικό γεγονός και όχι ένα γραφικό παιχνίδι, μια γραφική αντιγραφή ή μια οπτική 
διάκριση λέξεων. Δεν στηρίζεται στο αλφάβητο αλλά σε γνήσια κείμενα και αποτελεί αντικείμενο 
δόμησης  με  ενεργό  πρωταγωνιστή  τη  σκέψη  των  παιδιών  (Teberosky,  1998).  Τα  παιδιά  όταν 
γράφουν  δεν  επαναλαμβάνουν  απλώς  τα  σχήματα  των  γραμμάτων,  δεν  αντιγράφουν  με  τρόπο 
στείρο, αλλά νοηματοδοτούν αυτό που κάνουν, δομούν τη γνώση τους, σκέφτονται πραγματικά. 
Όλα τα παιδιά μπορούν να «διαβάσουν» και να «γράψουν» με τη βοήθεια ενός μεσολαβητή που 
προκρίνει το ρόλο της κατανόησης και της κριτικής σκέψης. Και η ανάγνωση, όπως και η γραφή, 
ξεκινά από την πρόθεση του παιδιού να διαβάσει και όχι από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. 
«Τα παιδιά δε μαθαίνουν ούτε αυθόρμητα ούτε από μόνα τους. Μαθαίνουν  σκεπτόμενα, επειδή 
κάποιος  τα  εισάγει  σε  μια  κατάσταση  σκέψης.  Επομένως,  ο  εκπαιδευτικός  είναι  ο  ενεργός 
πρωταγωνιστής της μάθησης των μαθητών του» (Curto, Morillo, & Teixido, 1998: 103).  

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  στην  πορεία  κατάκτησης  του  γραμματισμού  ο  ρόλος  του 
εκπαιδευτικού  δεν  μπορεί  να  περιορίζεται  στην  ελάχιστη  βοήθεια,  τη  δημιουργία  δηλαδή  του 
κατάλληλου  μαθησιακού  περιβάλλοντος.  Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  Fisher (1992),  o 
εκπαιδευτικός  πρέπει  να  λειτουργεί  συγχρόνως:  α)  ως   «διευκολυντής»  ο  οποίος  λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με το μαθησιακό περιβάλλον, τις  πηγές και  το πλαίσιο της μάθησης,  β) ως 
υπόδειγμα χρήστη του γραπτού λόγου, γ) ως διαχειριστής της μαθησιακής διαδικασίας και δ) ως 
αξιολογητής  της.  Για  να  ενεργοποιήσει  την  ανάδυση  και  την  κατάκτηση  του  γραμματισμού 
επομένως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει  να δημιουργήσει  ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα 
βοηθά τα παιδιά (Hall, 1987˙  Goodman, 1990˙ Γιαννικοπούλου, 2001˙ Παπούλια-Τζελέπη, 2001˙ 
Τάφα, 2001α):
 να κατανοήσουν  ότι  ο  γραμματισμός  αφορά τη  δημιουργία νοήματος  και  τη μετάδοση του 

μηνύματος
 να  κατανοήσουν  ότι  ο  γραμματισμός  χαρακτηρίζει  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  καθώς 

διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων
 να αναγνωρίσουν ότι ο άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γραπτή γλώσσα  λόγω της αξίας και της 

χρησιμότητας που έχει για αυτούς
 να  αναγνωρίσουν  ότι  η  γραπτή  γλώσσα  είναι  ένα  μέσο  με  μεγάλο  εύρος  λειτουργιών  και 

εφαρμογών
 να καταλάβουν ότι ο γραπτός λόγος ικανοποιεί προσωπικές ανάγκες και για αυτό είναι πηγή 

ευχαρίστησης
 να εκτιμήσουν την αξία και τη σπουδαιότητα των επιτευγμάτων τους στο γραμματισμό. 

Ο χώρος της τάξης στο σύγχρονο νηπιαγωγείο χρειάζεται να αποκτήσει εκείνα τα ποιοτικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν στην προώθηση των νέων αντιλήψεων για 
τη  μάθηση  και  τον  γραμματισμό  στην  προσχολική  εκπαίδευση.  Η  παιδαγωγική  σημασία  του 
σχολικού περιβάλλοντος συνίσταται αφενός στο να προσφέρει μεν τις πληροφορίες και τα στοιχεία 
εκείνα  τα  οποία  μπορούν  να  αποτελέσουν  ερεθίσματα  μάθησης,  αφετέρου  δε  να  παρέχει 
δυνατότητες  τέτοιες  ώστε  να  αποτελεί  πεδίο  για  αλληλεπίδραση  (Γερμανός,  2005).  Η 
εκπαιδευτικός,  γνωρίζοντας  ότι  οι  γνώσεις  και  οι  δεξιότητες  της  ανάγνωσης  και  της  γραφής 
αναδύονται με την προϋπόθεση ότι συνυπάρχουν ένα καλά δομημένο αναγνωστικό περιβάλλον, 
εμπλοκή του ίδιου του παιδιού σε λειτουργικές και ενδιαφέρουσες αναγνωστικές δραστηριότητες 
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καθώς και αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά και τα υλικά του περιβάλλοντος, ανάμεσα σ’ εκείνη 
και τα παιδιά και στα παιδιά μεταξύ τους, καλείται να δημιουργεί συχνές ευκαιρίες για: 

1. ανάδειξη του επικοινωνιακού χαρακτήρα του γραπτού λόγου. Είναι τόσο θεμελιώδης αυτή η 
συνθήκη που, όπως το θέτει η Γιαννικοπούλου (2001: 51), «αν στο νηπιαγωγείο τα παιδιά 
πρέπει  να  συνειδητοποιήσουν  ένα  μόνο  χαρακτηριστικό  της  γραπτής  γλώσσας,  αυτό 
αναντίρρητα είναι ο επικοινωνιακός της χαρακτήρας». Μέσα από την εμπλοκή των παιδιών 
και τον πειραματισμό με πράξεις σχετικές με τη γραφή και την ανάγνωση οι οποίες έχουν 
κάποιο συγκεκριμένο σκοπό θα τονιστεί η επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας. Μηνύματα 
π.χ. στο χώρο της τάξης όπως «Σιγά τις πόρτες», «Το μαγαζάκι είναι κλειστό», «Στο τραπέζι 
κάθονται τρεις» επίσης βοηθούν σ’ αυτό. 

2. έκθεση του παιδιού σε πλούσιο αναγνωστικό περιβάλλον. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την  ανάδυση  του  γραμματισμού.  «Οι  τάξεις  πρέπει  να  αντανακλούν  τον  πλούτο  του 
περιβάλλοντος  γραπτού  λόγου  μέσα  στον  οποίο  τα  παιδιά  είναι  εμβαπτισμένα  εκτός 
σχολείου» υποστηρίζει η Goodman (1990: 117). Σήμερα η έννοια του όρου «γραμματισμός» 
δεν  αναφέρεται  αποκλειστικά  στην  κατανόηση  και  παραγωγή  του  γραπτού  λόγου,  αλλά 
διευρύνεται στην κατανόηση, την ερμηνεία, την κριτική αντιμετώπιση και την παραγωγή των 
διάφορων τύπων λόγου και γενικά την ικανότητα του ατόμου να ελέγξει και να οργανώσει 
αφενός τις γραπτές πληροφορίες αφετέρου τη ζωή και το περιβάλλον του δια του γραπτού 
λόγου  (Χατζησαββίδης,  2002˙ Παπούλια-Τζελέπη,  1993).  Ο  περιβάλλων  γραπτός  λόγος 
φέρνει το παιδί σε επαφή με τα διάφορα είδη γραπτού λόγου και τη χρήση τους. Ενδείκνυται 
επομένως ο εμπλουτισμός του σχολικού περιβάλλοντος με διαφορετικών τύπων κείμενα (π.χ. 
ημερολόγια, εφημερίδες,  αγγελίες, τηλεφωνικό κατάλογο, βιβλία διαφόρων ειδών, συνταγές, 
χάρτες, κατόψεις) και η χρησιμοποίησή τους στις αναγνωστικές δραστηριότητες των παιδιών.

3. εμπλοκή  του  γραπτού  λόγου  στις  καθημερινές  δραστηριότητες  της  τάξης.  Η  σύγχρονη 
προσέγγιση για τη διδασκαλία της γραπτής γλώσσας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή που 
ήθελε η χρήση της γλώσσας να είναι ο καταληκτικός στόχος της διδασκαλίας, δεν ακολουθεί 
την πορεία «διδασκαλία – εξάσκηση – χρήση», αλλά αφορμάται από την ίδια τη χρήση της 
γλώσσας και μέσα από την εξάσκηση, τη χρήση και τη διδασκαλία της βελτιώνεται (Fisher, 
1992). Είναι σημαντικό ο ενήλικας να φωτίσει τη σχέση του γραπτού λόγου με τη χρήση του 
(Παπούλια-Τζελέπη,  1993)  κι  αυτόν  τον  στόχο  εξυπηρετεί  η  χρησιμοποίηση  του  γραπτού 
λόγου  για  τις  ανάγκες  της  καθημερινής  λειτουργίας  της  τάξης  (όπως  παρουσιολόγιο, 
ημερολόγιο, πίνακας καιρού, καθηκόντων κ.α.) και οι, με ποικίλους τρόπους, αναγνωστικές 
προεκτάσεις των αυθόρμητων και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των παιδιών. 

4. ανάδυση  του  γραμματισμού  μέσα  από  το  παιχνίδι  των  παιδιών.  Είναι  αδιαμφισβήτητη  η 
σχέση  του  παιχνιδιού  και  της  μάθησης  (Vygotsky,  1992).  Με  το  παιχνίδι  των  παιδιών 
επιτυγχάνεται η ενεργητική και συμμετοχική δράση, η μάθηση σύμφωνα με τον προσωπικό 
ρυθμό κάθε παιδιού, η πρωτοβουλία, η αλληλεπίδραση, η σύνδεση του γραμματισμού με τον 
πειραματισμό,  τη  χαρά  της  ανακάλυψης  και  τη  δημιουργία.  Επιπλέον,  ευνοείται  η 
συνειδητοποίηση των πραγματικών σκοπών που εξυπηρετεί η ανάγνωση και η γραφή καθώς 
και  η  χρήση  των  διαφορετικών  μορφών  που  παίρνει  ο  γραπτός  λόγος  σε  διαφορετικές 
καταστάσεις  επικοινωνίας.  (Γιαννικοπούλου,  2001˙ Δαφέρμου-Κουλούρη-Μπασαγιάννη, 
2006).  Πρόσφατη  έρευνα  όμως  δείχνει  ότι  οι  νηπιαγωγοί  αφενός  δεν  συνδέουν  την 
καλλιέργεια  του  γραμματισμού  με  το  αυθόρμητο  παιχνίδι,  αφετέρου  δεν  έχουν 
συνειδητοποιήσει  τον  συμμετοχικό  ρόλο του ενηλίκου στη  στρατηγική  της  ανάδυσης  του 
γραμματισμού  μέσα  από  τις  αυθόρμητες  δραστηριότητες  (Σιβροπούλου-Χατζησαββίδης, 
2004). 

5. συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες με αυθεντικά αναγνωστικά γεγονότα. Σύμφωνα με 
την Goodman (1990), τα αυθεντικά αναγνωστικά γεγονότα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο 
της  σχολικής  καθημερινότητας,  ενώ  η  Γιαννικοπούλου  (2001:  70)  θεωρεί  ότι  «το 
σημαντικότερο ίσως στοιχείο των αναγνωστικών γεγονότων είναι η αυθεντικότητά τους. Τα 
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, αν εμπλέκονται σε αυθεντικά αναγνωστικά γεγονότα. Ιδιαίτερο 
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βάρος δίνεται σε συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες που, ενώ δεν έχουν σχεδιαστεί 
για να διδάξουν γραφή και ανάγνωση, προσφέρουν πλήθος αναγνωστικών εμπειριών». 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν ως ενδεικτικά παραδείγματα, λαμβάνουν υπόψη τα σύγχρονα 
θεωρητικά δεδομένα που συζητήθηκαν προηγουμένως και δοκιμάστηκαν με επιτυχία στη σχολική 
πράξη  στο  πλαίσιο  των  πρακτικών  ασκήσεων  των  φοιτητών  του  Τμήματος  Επιστημών 
Προσχολικής  Αγωγής  και  του  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  με  την 
καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Αγγελικής Γιαννικοπούλου. Η ταξινόμηση των 
δραστηριοτήτων γίνεται με βάση την ένταξή τους στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου: 
 

1. Καθημερινή  λειτουργία της 
τάξης.

Τα  ονόματα  των  παιδιών. 
Μια  από  τις  πρώτες 
αναγνωστικές  δραστηριότητες 
είναι αυτές που σχετίζονται με τα 
ονόματα  των  παιδιών,  όπως  το 
παρουσιολόγιο,  το  ντόμινο 
ονομάτων  και  φωτογραφιών  ή ένα 
σπαστό βιβλίο με τα ονόματα και τις 
φωτογραφίες  των  παιδιών 
(Γιαννικοπούλου,  2004). 
Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που 
καταδεικνύουν  ότι  παιδιά 
κατάφεραν  να  αντιληφθούν  πλευρές  του  γραπτού  λόγου,  όπως  είναι  οι  γραφοφωνημικές 
αντιστοιχίες και η αποκωδικοποίηση/ ανάγνωση, μέσα από την παρατήρηση των ονομάτων τους και 
των  ονομάτων  των  άλλων  παιδιών  (Γιαννικοπούλου,  2001).  Εξάλλου,  αξιοποιείται  η 
συναισθηματική  αξία που έχει το όνομα για κάθε παιδί κι αυτό είναι σημαντικό, καθώς σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης αμφισβητούν τον αποκλειστικά γνωστικό χαρακτήρα της διαδικασίας μάθησης 
και αναγνωρίζουν ότι η μάθηση είναι μια συναισθηματική, αισθητική και ηθική πράξη (Grainger, 
2004).

Ο τηλεφωνικός κατάλογος της τάξης. Η δημιουργία και η χρήση του εξυπηρετεί πολλαπλούς 
μαθησιακούς στόχους: εκτός από το ότι αποτελεί φωνολογική άσκηση, καθώς τα παιδιά ψάχνουν να 

βρουν λέξεις  που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο φώνημα/ 
γράμμα, άσκηση γραφής, καθώς γράφουν το όνομά τους, και 

συντελεί  στη  γνωριμία  με  τα  γράμματα  της  αλφαβήτου, 
κυρίως αναδεικνύει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και συμβάλλει στην εξοικείωση με 
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το συγκεκριμένο έντυπο υλικό (Γιαννικοπούλου, 2001).
Η  οργάνωση  και  λειτουργία  της  δανειστικής  βιβλιοθήκης.  Η  λειτουργία  δανειστικής 

βιβλιοθήκης  θεωρείται  αναγκαία  στο  νηπιαγωγείο,  καθώς, 
εκτός  από  τη  συμβολή  της  στη  διαμόρφωση  μιας 
συγκεκριμένης  συμπεριφοράς  στα  παιδιά,  εμπλέκει  με 
έμμεσο  τρόπο  και  τους  γονείς  στη  διαδικασία  ανάγνωσης 

βιβλίων και ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι στο βιβλίο 
(Τάφα, 2001β). 

Η  διαδικασία  δανεισμού  των  βιβλίων  από  τα  νήπια 
μπορεί  να  πάρει  ποικίλες  μορφές,  που  αντανακλούν 
διαφορετικά  επίπεδα  δυσκολίας.  Αρχικά  τα 
παιδιά επιστρέφουν τα βιβλία στη σωστή θέση της 
βιβλιοθήκης με βάση τη φωτοτυπία ολόκληρου του 
εξωφύλλου, σε επόμενο στάδιο με βάση μόνο τον 
τίτλο,  χωρίς  άλλα  στοιχεία  από  το  εξώφυλλο του 
βιβλίου. Η κάρτα με τον τίτλο κάθε βιβλίου σε ένα 
μεταγενέστερο  στάδιο  μπορεί  να  είναι  είτε 
χειρόγραφη  είτε  γραμμένη  σε  διαφορετική 
γραμματοσειρά από αυτήν του βιβλίου, ώστε να 
βοηθηθούν τα παιδιά μέσα από τη αναγνώριση και 
τη σύγκριση διαφορετικών μορφών του γραπτού 
λόγου  να  συνειδητοποιήσουν  τη  σταθερότητα του 
γραπτού  μηνύματος.  Τα  παιδιά  επιστρέφοντας το 
βιβλίο μπορούν ακόμη να γράψουν πόσο τους 
άρεσε  το  βιβλίο  που  διάβασαν:  «ΠΟΛΥ»  ή 
«ΛΙΓΟ»;

Ο πίνακας ανακοινώσεων. Εδώ αναρτώνται 
ανακοινώσεις ή προσκλήσεις προς τους γονείς. 
Επιπλέον,  αποκόμματα  εφημερίδων  ή 
ενημερωτικά φυλλάδια για εκθέσεις, θεατρικές 
εκδηλώσεις, προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο τους 
ή και προτάσεις ανάγνωσης για βιβλία που διάβασαν. Ο πίνακας μπορεί να ενημερώνεται με τη 
βοήθεια και των γονέων.

Ημερολόγιο  για  τον  καθημερινό  ή  εβδομαδιαίο  προγραμματισμό  των  δραστηριοτήτων  της 
τάξης. Μια ιδέα για τη δημιουργία του ημερολογίου είναι να δοθεί η αφόρμηση μέσα από την 
ανάγνωση ενός σχετικού λογοτεχνικού βιβλίου από τη βιβλιοθήκη της τάξης, όπως για παράδειγμα 
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Τα Ημερολόγια των Τεράτων. Σε αυτό το βιβλίο, οι ήρωες-τέρατα καταγράφουν ο καθένας στο 
ημερολόγιό του τι έχουν να κάνουν μέσα σε μία μέρα. Αφού διαβάσουμε το βιβλίο, καλούμε τα 
παιδιά να διαβάσουν από το ημερολόγιο του κάθε ήρωα το όνομα της μέρας, με τη βοήθεια των 
κινητών καρτών που υπάρχουν στην τάξη, και στη συνέχεια να φτιάξουμε το ημερολόγιο της δικής 
μας τάξης και να το συμπληρώσουμε ανάλογα.

Θυρίδες επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα στα παιδιά και ανάμεσα στα παιδιά 
και  τη  νηπιαγωγό.  Η όλη κατασκευή μπορεί  να έχει  τη  μορφή ενός  πίνακα,  πάνω στον  οποίο 
στερεώνουμε χάρτινα κουτάκια-θυρίδες με το όνομα του κάθε παιδιού. Σε ένα από τα κουτάκια 

αναγράφεται και το όνομα της εκπαιδευτικού. Το κάθε 
παιδί  μπορεί  να  στείλει  ένα  γραπτό  μήνυμα  ή  μια 
πρόσκληση στο φίλο του ή στη νηπιαγωγό βάζοντας 

μέσα στο αντίστοιχο κουτάκι το σημείωμά του. 

2. Αυθόρμητες δραστηριότητες 
Ο εμπλουτισμός της τάξης στις γωνιές παιχνιδιού με διάφορα έντυπα και δείγματα γραπτού 
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λόγου, όπως εφημερίδες, εισιτήρια, διάφορες κάρτες, λογαριασμοί, αφίσες, ενημερωτικά ή 
διαφημιστικά φυλλάδια, απομιμήσεις χαρτονομισμάτων, χάρτες, κ.α. καθώς και με υλικά γραφής θα 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες για πειραματισμούς, αναγνωστικές εμπειρίες και μάθηση κατά τη 
διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και 
υποδεικνύει στο παιδί την ενσωμάτωση του αναγνωστικού υλικού στο παιχνίδι του:

Στο μαγαζάκι: Ετοιμάζεται ο τιμοκατάλογος και 
μπαίνουν οι τιμές. Τα παιδιά ψωνίζουν 
συμβουλευόμενα τη λίστα τους και παίρνουν 
απόδειξη στο όνομά τους υπογεγραμμένη από τον 
καταστηματάρχη. Οργανώνοντας εβδομάδα 
ελληνικών προϊόντων, δημιουργούν διαφημιστικά 
φυλλάδια, διαχωρίζουν τα ελληνικά από τα ξένα 
προϊόντα και συζητούν για το αλφάβητο των 
συσκευασιών. 

Στο φαρμακείο: Ο φαρμακοποιός με βάση τον 
πίνακα αναφοράς του φαρμακείου και τη συνταγή του 
γιατρού που φέρνουν οι ασθενείς χορηγεί την κατάλληλη αγωγή.

Στο 

σπιτάκι: Τα παιδιά βρίσκουν λογαριασμούς. Διαβάζοντας το λογότυπο, το όνομα και το ποσό 
πληρωμής που γράφεται στο λογαριασμό του, κάθε παιδί βρίσκει το ταμείο με την αντίστοιχη 
επιγραφή και πληρώνει. Ο ταμίας εντοπίζει το όνομα κάθε πελάτη και το ποσό, συμπληρώνει και 
του δίνει την απόδειξή του, αφού την υπογράψει. 

Στη 
γωνιά 
του 

φαγητού:  Μετά  από  μια  συζήτηση 
σχετικά  με  τις  προτιμήσεις  τους  τα  παιδιά  ψηφίζουν  για  την 
ανάδειξη  του  δημοφιλέστερου  πρωινού  φαγητού  της  τάξης 
βάζοντας  ένα  σταυρό  δίπλα  στη  σωστή  λέξη  αφού  πρώτα 
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συμβουλευτούν τον πίνακα αναφοράς.

3. Προγραμματισμένες δραστηριότητες

Η Γλώσσα  έχει  εξ  ορισμού  διαθεματικό  χαρακτήρα  και  οι  δραστηριότητες  ανάγνωσης  και 
γραφής  συνδέονται  με  όλα  τα  θέματα  που  προσεγγίζονται  στην  τάξη  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.  για  το 
Νηπιαγωγείο, 2003: 590). Στα πλαίσια επεξεργασίας διάφορων θεμάτων η εκπαιδευτικός μπορεί να 
δώσει αναγνωστικές προεκτάσεις στις δραστηριότητες και να συμπεριλάβει το παιχνίδι ρόλων με 
αντίστοιχη έμφαση στην ανάγνωση και τη γραφή. Μερικές ιδέες είναι:

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ανακύκλωση: Οι κάδοι συλλογής των υλικών προς ανακύκλωση 
αναγράφουν το περιεχόμενό τους: «ΠΛΑΣΤΙΚΟ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ», «ΧΑΡΤΙ». Με τη βοήθεια των 

πινάκων 

αναφοράς το κάθε παιδί ρίχνει στον ανάλογο κάδο τα 
απορρίμματα. 

Κυκλοφοριακή Αγωγή: Ο τροχονόμος 
εντοπίζει τους παραβάτες και συμπληρώνει 
στην κλήση τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος και το όνομα του οδηγού. Στη 
δραστηριότητα εμπλέκονται αλφαβητικός και 
αριθμητικός κώδικας.

Πάμε σινεμά; Με αφορμή την προβολή μιας 
ταινίας στην τάξη οργανώνεται μια 
δραστηριότητα όπου τα παιδιά διαβάζουν την 
αφίσα με το πρόγραμμα προβολών και γράφουν τον 
τίτλο της ταινίας στο εισιτήριό τους ενώ ο 
ταμίας συμπληρώνει τον αριθμό της θέσης 
καθενός. Για να αρχίσει η προβολή πρέπει να βρουν τη θέση τους ανάμεσα στα αριθμημένα 
καθίσματα της τάξης.
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Φτιάχνω τη φρουτοσαλάτα μου: Τα παιδιά επιλέγουν τις κάρτες με τα φρούτα της προτίμησής 
τους και συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο.

Τρώμε υγιεινά; Τα παιδιά δημιουργούν έναν πίνακα 
με υγιεινές και μη υγιεινές τροφές και συμπληρώνουν την ανάλογη κάρτα με τις λέξεις-κλειδιά 
«ΕΙΝΑΙ» ή «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ» για κάθε τροφή του πίνακα. Στη γλώσσα μας υπάρχουν λέξεις-κλειδιά, 
όπως «είναι», «μη», «δεν», οι οποίες είναι αδύνατον να εικονογραφηθούν. Η απόκτηση του οπτικού 
λεξιλογίου αυτών των λέξεων συμβάλλει στην εκμάθηση της ανάγνωσης (Γιαννικοπούλου, 1998: 
157-158). Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και η συμπλήρωση των κανόνων προστασίας του 
περιβάλλοντος με το «ΝΑ» ή το «ΔΕΝ» ανάλογα, π.χ. «ΔΕΝ πετάμε σκουπίδια κάτω», «ΝΑ 
κρατάμε τις θάλασσες καθαρές».
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