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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η διδακτική 

παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

ανάγνωσης και της γραφής σε παιδιά νηπιαγωγείου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 30 

παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πειραματική. Για τη 

διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός εργαλείων: για τη δοκιμασία 

«Αναγνώριση λέξεων» χρησιμοποιήθηκαν 11 κάρτες με τυπωμένες συγκεκριμένες 

λέξεις που δόθηκαν στα παιδιά να τις αναγνωρίσουν, ενώ για την αξιολόγηση της 

δοκιμασίας «Δεξιότητα Γραφής» χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο εργαλείο 

«Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας» των Ράλλη & 

Μαριδάκη – Κασσωτάκη (2012). Επίσης χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 

λογισμικό  «Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος», (http://www.e-yliko). Οι δύο ομάδες που 

δημιουργήθηκαν, η Πειραματική και η Ομάδα Ελέγχου, αξιολογήθηκαν και 

συγκρίθηκαν σε δύο φάσεις: πριν από τη διδακτική παρέμβαση και  μετά, αφού  έγινε 

η διδακτική παρέμβαση διάρκειας τριών εβδομάδων με τη χρήση του Η/Υ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η Πειραματική Ομάδα βελτίωσε τις δεξιότητες του 

γραπτού λόγου μετά τη διδακτική παρέμβαση (χρήση του Η/Υ και του αντίστοιχου 

εκπαιδευτικού λογισμικού). Η μελέτη κατέδειξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει διαφορά στη 

μέση επίδοση της δεξιότητας της ανάγνωσης αλλά και της γραφής ανάμεσα στα δύο 

φύλα της Πειραματικής Ομάδας μετά τη διδακτική παρέμβαση. Επιπλέον, φάνηκε να 

μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ανάπτυξη των παραπάνω 

δεξιοτήτων μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση. 

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητα της ανάγνωση, δεξιότητα της γραφής, Τ.Π.Ε., νηπιαγωγείο. 
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ABSTRACT 

 

The present study examines if the use of ICT can support the development of reading 

and writing skills in four - to six-year- old children. The results of this study 

demonstrated a statistically significant learning effect of Experimental Group scores 

after three weeks of using computer and an educational software in kindergarten. The 

research showed that there is no difference in the average performance of the skill of 

reading and writing between the gender of the Experimental Group after the teaching 

intervention using the computer. Furthermore Experimental and Control Group were 

tested prior to and after treatment, and their improvement scores were compared. The 

Experimental Group completed the activities with the use of computer and the 

educational software, while the Control Group completed the same activities with 

traditional method. The results showed no significant statistical difference in the 

development of skills of reading and writing between the Experimental and Control 

Group. 

Key words: reading skills, writing skills, ICT, kindergarten.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σύγχρονη κοινωνία η ανάπτυξη του γραμματισμού είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης. Τις τελευταίες δεκαετίες το 

έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι εστιάζουν στο πώς μαθαίνουν τα παιδιά, 

η περιθωριοποίηση της θεωρίας της αναγνωστικής ετοιμότητας και η ανάδειξη της  

προσέγγισης του αναδυόμενου γραμματισμού, είναι κάποιοι από τους παράγοντες 

που επέφεραν ριζικές αλλαγές στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Όλα αυτά 

οδήγησαν - εκτός των άλλων - στην ανάγκη δημιουργίας ενός πιο δομημένου και 

πλούσιου σε ερεθίσματα και υλικά περιβάλλον στο χώρο του νηπιαγωγείου, το οποίο 

θα μπορούσε να δράσει επικουρικά, αλλά, και πιο αποτελεσματικά ως προς την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αναδυόμενου γραμματισμού. Η πλειοψηφία των  

παιδιών του νηπιαγωγείου δεν είναι σε θέση να διαβάσει και να γράψει με το 

συμβατικό τρόπο, έχει όμως κάποιες γνώσεις και εμπειρίες  για το γραπτό λόγο 

(Γιαννικοπούλου,1998). Η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν τους πυλώνες του 

γραμματισμού και η  κατάκτησή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

μελλοντική σχολική επιτυχία των παιδιών (Voogt & McKenney, 2007) και, 

ενδεχομένως, της μετέπειτα ομαλής, κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Έτσι, η 

υλοποίηση ποικίλων, αυθεντικών δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

του γραμματισμού, ενθαρρύνουν το παιδί να πειραματιστεί και να εμπλουτίσει αυτές 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες του για τον γραπτό λόγο (Sonnenschein, 2002 · Badger 

& Mac Donald, 2010).  

Η σημερινή κοινωνία μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς. Η ραγδαία 

ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές, επηρεάζοντας  καθοριστικά όλους 

τους τομείς της κοινωνίας (Yelland, 2005), αλλά και την εκπαίδευση. Σήμερα 

κρίνεται απαραίτητο το σύγχρονο  σχολείο να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες, 

στις απαιτήσεις των μαθητών (Kaindio & Wagithunu, 2014),  κυρίως, στις απαιτήσεις 

εκείνες που έχουν σχέση με τις Τ.Π.Ε..  

Η πλειονότητα των παιδιών γεννιέται και μεγαλώνει σήμερα μέσα σε ένα 

‘ψηφιακό’ κόσμο (Aubrey & Dahl, 2008). Έτσι ήδη από μικρή ηλικία τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Επομένως, η εισαγωγή, η 

ένταξη και η διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

θεωρείται αναγκαία και αναπόφευκτη, αν και αρχικά συνοδεύτηκε από αρκετούς 
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προβληματισμούς και ανησυχίες, όπως π.χ. ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δε 

συνάδουν με την παιδική ηλικία (Lankshear & Knobel, 2002). Άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη 

μάθηση, τη δημιουργικότητα, τη γνωστική και τη  γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 

και ότι έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του  γραμματισμού τους 

(Tzuriel & Shamir, 2002 · Segers & Verhooven, 2003 · Siraj-Blatchford & 

Whitebread, 2003 · Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 2006 · McCarrick  & Li,  

2007), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ύπαρξή τους και μόνο θα οδηγήσει στην 

ουσιαστική μάθηση (Clements & Samara, 2009) και ότι θα σταματήσει η χρήση των 

συμβατικών μεθόδων, δηλαδή του χαρτιού και του μολυβιού (Klerfelt, 2010). Οι 

Τ.Π.Ε. είναι  ένα σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση της γνώσης (Veen & 

Vracking, 2006), η παιδαγωγική αξιοποίηση τους προσφέρει στα παιδιά ποικίλες 

μαθησιακές ευκαιρίες και τα διευκολύνει  να αποκτήσουν πρόσθετες εμπειρίες και 

γνώσεις γραμματισμού (Hill & Broadhurst, 2001).  

Ως νηπιαγωγός θέλησα να διερευνήσω κατά πόσο μια διδακτική παρέμβαση με 

την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., δηλαδή με τη χρήση Η/Υ και του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Η παρούσα μελέτη αποτελεί 

απόρροια αυτού του ενδιαφέροντος και ευελπιστεί να συμβάλει, κατά το δυνατόν, 

στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών του νηπιαγωγείου. 

Η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να φανεί εποικοδομητική ως προς τη 

χρήση του Η/Υ στο νηπιαγωγείο σε σχέση με τη  διδασκαλία του γνωστικού 

αντικειμένου της γλώσσας. Τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

τη βάση για το σχεδιασμό ειδικών ερευνητικών προσεγγίσεων στη χρήση και 

αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με ανάλογα εκπαιδευτικά λογισμικά, 

στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στην 

προσχολική εκπαίδευση. Επίσης, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη προβληματισμών και συλλογισμών, καθώς και για 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπιαγωγών για την αποτελεσματικότερη 

παιδαγωγική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καλλιέργεια και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου  των παιδιών. 

 Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στα πρώτα τρία κεφάλαια 

γίνεται η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τις έννοιες της «Ανάγνωσης», της «Γραφής», των 



9 
 

«Τ.Π.Ε. και της Εκπαίδευσης». Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται ο σκοπός και οι 

υποθέσεις της έρευνας. Η μεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζεται στο πέμπτο 

κεφάλαιο, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, 

αναφέρονται οι περιορισμοί, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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1.Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

         1.1. Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) τόσο ο προφορικός όσο κα ο γραπτός λόγος 

(με τη μορφή της ανάγνωσης και της γραφής) αποτελούν δύο μορφές της γλωσσικής 

ικανότητας, διαδικασίας και δραστηριότητας. Ο προφορικός λόγος αποτελεί την 

πρωτογενή γλωσσική δραστηριότητα, ενώ ο γραπτός τη δευτερογενή γλωσσική 

δραστηριότητα. Η απόκτηση του προφορικού λόγου είναι φαινόμενο καθολικό, δεν 

εμποδίζεται από τη φύση της γλώσσας, το πολιτιστικό επίπεδο, το περιβάλλον ή τις 

ειδικές ικανότητες του ατόμου, σε αντίθεση με τη γραφή και την ανάγνωση που 

προϋποθέτουν την οργανωμένη, συστηματική και πολλές φορές πολύχρονη 

διδασκαλία και προσέγγιση ώστε να γίνει κτήμα κάθε υποψήφιου αναγνώστη (αν και 

μετά την αποφοίτηση από το σχολείο ένα ποσοστό ατόμων δεν έχουν κατακτήσει το 

γραπτό λόγο σε ικανοποιητικό βαθμό) (Πόρποδας, 2002). Η ανάγνωση και η γραφή 

είναι αλληλένδετες διαδικασίες που αναπτύσσονται αρμονικά με τον προφορικό λόγο. 

Ο προφορικός λόγος βιολογικά και ιστορικά  προηγείται του γραπτού λόγου, ενώ η 

γνώση της δομής της λειτουργίας του προφορικού λόγου λειτουργεί ως βάση για τη 

γραφή και την ανάγνωση. Η κατοχή και η χρήση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και 

της γραφής αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο στην εξέλιξη του πολιτισμού μας. Η 

ανάγνωση και η γραφή κρίνονται αναγκαίες, απαραίτητες  ως γνώσεις και  δεξιότητες 

για τους πολίτες των εγγράμματων κοινωνιών, διότι με τη γλώσσα μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε, να διαμορφώσουμε την ταυτότητά μας, τις αντιλήψεις μας,  να 

επαναπροσδιορίσουμε τις πεποιθήσεις μας, τη γνώση και τις ιδέες μας (Christie, 

1999).  

 1.2. Ο Γραμματισμός  

 Η κατάκτηση των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης από το παιδί 

είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα 

στη σύγχρονη εγγράμματη κοινωνία αλλά και για την ακαδημαϊκή επιτυχία του. Τις 

τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια κρίσιμη αλλαγή στην αντίληψη των επιστημόνων 

για το «πώς» μαθαίνουν  τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν και σήμερα η 

σπουδαιότητα του γραμματισμού των παιδιών της προσχολικής ηλικίας προκαλεί 

ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστημονικής  κοινότητας. Το 
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ενδιαφέρον αυτό ενδεχομένως να οφείλεται αφενός μεν στο ότι η ανάγνωση και η 

γραφή έχει συνδεθεί με τη σχολική επιτυχία, αφετέρου δε στο ότι οι δεξιότητες του 

γραπτού λόγου είναι συνδεδεμένες  και με τη μετέπειτα ακαδημαϊκή, επαγγελματική 

και κοινωνική πρόοδο των παιδιών (Τάφα, 2001). Ερευνητές τονίζουν ότι πολλά 

μικρά παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη φύση και το σκοπό του γραπτού λόγου 

προτού   καν δεχτούν την επίσημη  σχολική διδασκαλία,  κατανοούν ότι ο γραπτός 

λόγος μεταβιβάζει μηνύματα και έτσι αρχίζουν να κάνουν προσπάθειες για να 

κατακτήσουν την  ανάγνωση καθώς και τη  γραφή (Purcell - Gates, 1996 ·  Reynolds, 

1997). 

Ο γραμματισμός θεωρήθηκε ως ένα σύνολο δεξιοτήτων για τον άνθρωπο, 

απαραίτητων για την προετοιμασία του αλλά και για τη διαχείριση της ίδιας του της 

ζωής, που ξεπερνά μια στοιχειώδη εκπαίδευση στην ανάγνωση και στη γραφή 

(Χατζησαββίδης, 2002). Μελετώντας την έννοια του γραμματισμού μπορεί κάποιος 

να αντιληφθεί ότι είναι μία πολύ σημαντική έννοια στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. Η λειτουργία του ικανοποιεί την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, 

αλλά ταυτόχρονα καλύπτει και την ανάγκη τους για γνώση, ταξινόμηση και γνωστική 

οργάνωση των πληροφοριών που εκλαμβάνουν από τον εξωτερικό κόσμο (Δερβίσης, 

2002). Ο γραμματισμός λοιπόν, έχει σχέση με την ικανότητα του ατόμου όχι απλά να 

διαβάζει και να γράφει, αλλά να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα 

περιβάλλοντα και σε διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας, όπου χρησιμοποιούνται 

κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και μη γλωσσικά κείμενα, όπως 

χάρτες, εικόνες, σχεδιαγράμματα κ.λπ. (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). 

1.3. Ο Αναδυόμενος Γραμματισμός 

 Η έννοια του γραμματισμού σχετίζεται  άμεσα με την έννοια του  αναδυόμενου  

γραμματισμού (Γώτη, 2010). Το ΔΕΠΠΣ (2003) γα το νηπιαγωγείο  αναφορικά με τη 

γλώσσα βασίζεται στις αρχές του αναδυόμενου γραμματισμού, δίνοντας ιδιαίτερη 

σημασία στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή και στις  γνήσιες επικοινωνιακές 

καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα  από τη επαφή και συναλλαγή του παιδιού  με 

τους συνανθρώπους του (Κονδύλη & Στελλάκης, 2006). Από αυτή τη θεωρία 

προκύπτει η ανάγκη προσέγγισης της ανάγνωσης και της γραφής μέσα σε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον το οποίο προωθεί λειτουργικές εμπειρίες γραμματισμού. Η 

θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού (emergent literacy) αντικατέστησε τη θεωρία 
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της αναγνωστικής ετοιμότητας (reading readiness), που μέχρι πριν μερικά χρόνια  

κυριαρχούσε στον εκπαιδευτικό κόσμο (Παπούλια- Τζελέπη, 2001). Η σταδιακή 

αμφισβήτηση της θεωρίας της αναγνωστικής ετοιμότητας και κατά συνέπεια της 

αντίληψης ότι τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν κάποιες δεξιότητες (προγραφικές, 

προαναγνωστικές) πριν την κατάκτηση της  γραφής  και της  ανάγνωσης σε 

συγκεκριμένη στιγμή  (Τάφα, 2001) και η υπερίσχυση της θεωρίας του αναδυόμενου 

γραμματισμού επέφερε σημαντικές αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 

θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού αναφέρεται στις πρώιμες γνώσεις, δεξιότητες 

και τις απόψεις που έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι οποίες σχετίζονται με 

την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, την κατανόηση του μηνύματός του, καθώς 

και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων πριν ακόμα αρχίσουν να γράφουν 

και να διαβάζουν και θέτει ταυτόχρονα σε καινούργια βάση τη σχέση των παιδιών με 

το γραπτό λόγο, διότι θεωρούνται αναμενόμενες αλλά και σημαντικές όψεις της 

κατάκτησης του γραμματισμού  (Ferreiro &Teberosky, 1982· Teale & Sulzby,  1986·  

Van Kleech, 1995· Παπούλια–Τζελέπη, 2001).  

Η έντονη παρουσία του γραπτού λόγου στην καθημερινή ζωή του παιδιού, του 

δίνει την ευκαιρία να αποκτήσει πρώιμες εμπειρίες γραμματισμού αναφορικά με τις 

λειτουργικές χρήσεις και τη δομή του γραπτού λόγου (Κονδύλη, 2001). Αυτές οι  

πρώιμες εμπειρίες και  γνώσεις που αποκτάει το παιδί τού  διδάσκουν ότι τα σημάδια 

στο χαρτί που βλέπει μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες και μηνύματα. Στη 

συνέχεια, με την ενθάρρυνση και τη διαμεσολάβηση των ενηλίκων το παιδί  αρχίζει 

να αποκτάει κάποιες  ιδέες, κάποιες γνώσεις και αντιλήψεις σχετικά με τα γραπτά 

σύμβολα. Αυτή η μορφή γνώσης για τη γραφή και την ανάγνωση αναφέρεται ως 

αναδυόμενος γραμματισμός (Κονδύλη, 2001 · Ho, 2011).  

          Η θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο 

που διαδραματίζει το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του παιδιού, καθώς και 

στους γλωσσικούς παράγοντες για την υιοθέτηση των πρώιμων εμπειριών του 

γραμματισμού. Έχει ως στόχο τη μελέτη πρακτικών που συμβαίνουν στο άμεσο 

περιβάλλον του παιδιού, στο λόγο που αναπτύσσουν τα παιδιά μέσα σε αυτό, στο 

διαμεσολαβητικό ρόλο των άλλων συμμετεχόντων, καθώς επίσης στην ποσότητα, 

αλλά και την ποιότητα των εμπειριών που κατακτούν τα παιδιά. Οι πρώτες δεξιότητες 

του αναδυόμενου γραμματισμού περιλαμβάνουν γνώσεις και ικανότητες που έχουν 

σχέση με το αλφάβητο, τη φωνολογική επίγνωση, τη συμβολική αναπαράσταση και  

τέλος την επικοινωνία (Παπούλια – Τζελέπη, 2001·  Piasta & Wagner, 2010). Οι 
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εφικτοί στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός, καθώς και οι προσδοκίες που έχει από τα 

παιδιά, τα βοηθούν να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους ενώ 

ταυτόχρονα το πλούσιο, υποστηρικτικό, έντυπο περιβάλλον - ως αποτέλεσμα της 

παρέμβασης του ίδιου μέσα στην τάξη - δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 

παρέχει κίνητρα και δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά, ώστε να  

ασχοληθούν και να εξοικειωθούν με το γραπτό λόγο  (Fisher, 1991·  Routman, 2005). 

           1.4. Η δεξιότητα της ανάγνωσης  

Η κατανόηση του  γραπτού λόγου είναι μια δεξιότητα την οποία οι 

περισσότεροι άνθρωποι καλούμαστε να εφαρμόσουμε καθημερινά, καθώς συχνά ο 

γραπτός λόγος κατακλύζει με οποιαδήποτε μορφή το χώρο στον οποίο κινούμαστε. Η 

δεξιότητα της ανάγνωσης εκτός από πηγή προσωπικής ευχαρίστησης και δημιουργίας 

παίζει καθοριστικό ρόλο για την πρόοδο του ατόμου μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα  

και κατ΄ επέκταση στο επαγγελματικό του μέλλον, αλλά και στην καθημερινή ζωή 

του (Πόρποδας, 2002). 

Η ανάγνωση είναι για τα περισσότερα παιδιά μια ευχάριστη πρόκληση, μια 

διαδικασία για την οποία δείχνουν περιέργεια και ενδιαφέρον από νωρίς, πριν ακόμα 

αρχίσουν να τη διδάσκονται συστηματικά (Πόρποδας, 2002). Η ανάγνωση είναι μια 

γνωστική λειτουργία, κατά την οποία το παιδί αποκρυπτογραφεί το συμβολικό 

σύστημα ενός γραπτού μηνύματος, για να κατανοήσει το εννοιολογικό του 

περιεχόμενο και να μπορέσει να επικοινωνήσει (Παντελιάδου, 2000). Είναι μια 

σύνθετη νοητική λειτουργία, η οποία για να πραγματοποιηθεί προϋποθέτει κάποιες 

ψυχοσωματικές ικανότητες. Αποτελεί μία γνωστική διαδικασία, στην οποία 

συμμετέχουν νοητικές και γλωσσικές διεργασίες και απαραίτητες  προϋποθέσεις για 

την επιτέλεση της είναι το άτομο να κατέχει τόσο οπτικές, όσο ακουστικές και 

κινητικές ικανότητες. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ανάγνωσης είναι 

σημαντικές δύο βασικές γνωστικές λειτουργίες: α) η αποκωδικοποίηση και β) η 

κατανόηση. Η λειτουργία της αποκωδικοποίησης  εμπεριέχει την αναγνώριση των 

γραπτών συμβόλων του γραπτού λόγου καθώς επίσης και τη μετάφραση τους σε 

φωνολογική παράσταση, ενώ η δεύτερη γνωστική λειτουργία για την πραγμάτωση 

της ανάγνωσης, η κατανόηση, καθιστά δυνατή την  πρόσβαση στη σημασιολογική 

μνήμη για να γίνει κατανοητή η σημασία της λέξης (Πόρποδας,2002· 

Χατζησαββίδης, 2002). 
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Η ανάγνωση είναι ερμηνεία, εικασία για αυτό που θέλει να μεταφέρει ο άλλος 

και για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει, πρέπει να γνωρίζει τον κώδικα που έχει 

χρησιμοποιηθεί. Για να είναι ένα παιδί αναγνώστης πρέπει να αποκωδικοποιεί, αλλά 

ταυτόχρονα και να κατανοεί αυτά που διαβάζει. Η ανάγνωση δε μαθαίνεται 

αυθόρμητα, είναι μια μακρόχρονη διαδικασία η οποία έχει σχέση με την ωριμότητα  

του παιδιού, τις προσωπικές εμπειρίες του με τη γραπτή κουλτούρα καθώς επίσης και 

με τις κοινωνικο-πολιτιστικές επιδράσεις που δέχεται (Curto et al., 1998α · Γάκου, 

2002). Είναι μια δεξιότητα η οποία καλλιεργείται και αναπτύσσεται σε συνάρτηση με 

την εκμάθηση τόσο του γραπτού, όσο και του προφορικού λόγου.  

Οι δεξιότητες αναγνωστικής ικανότητας αναδύονται στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας χωρίς να ακολουθούν μια συγκεκριμένη εξελικτική σειρά 

(Τάφα, 2001), ακολουθούν μια συνεχή αναπτυσσόμενη πορεία, η οποία αρχίζει από 

τη στιγμή που το παιδί έρχεται σε επαφή και εξοικειώνεται με το γραπτό λόγο και 

συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του (Chall, 1983). 

        Η Goodman (1986) μετά από  έρευνα που έκανε,  οδηγήθηκε στο συμπέρασμα 

ότι η κατάκτηση της ανάγνωσης από τα παιδιά αποτελεί φυσική διαδικασία σε 

περιβάλλοντα υψηλού γραμματισμού, διότι μπορούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον να 

αντλήσουν πληροφορίες για την ανάγνωση, να εδραιώνουν υποθέσεις και να 

εμπλουτίσουν άμεσα  τις εμπειρίες τους βλέποντας τους ενήλικες να λειτουργούν ως 

πρότυπα αναγνωστών (Curto et al., 1998α). Επίσης, αποτελέσματα ερευνών 

καταδεικνύουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν ήδη κατακτήσει τις δομές 

γραφής κι ανάγνωσης πριν την είσοδό τους στην επίσημη εκπαίδευση, είναι σε θέση 

να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ του προφορικού και του γραπτού λόγου και   

επιπλέον έχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις για το γραπτό λόγο (Sulzby, 1991· Nielsen 

& Monson, 1996 · Good, Gruba & Kaminski, 2001). 

1.5. Γνώσεις των παιδιών για την ανάγνωση  

Σε μελέτες με παιδιά τριών και τεσσάρων ετών διαπιστώθηκε πως τα 

περισσότερα έχουν αρκετές γνώσεις και ένα σύνολο αντιλήψεων σχετικά με την 

ανάγνωση (Τάφα, 2001). Έτσι, τα μικρά παιδιά σχετικά νωρίς είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν ότι διαβάζουμε τα τυπωμένα γράμματα και όχι τις εικόνες 

(Goodman, 1986). Επίσης, η  αντιστοιχία μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου 

είναι μια διαδικασία που συνειδητοποιούν τα παιδιά αρκετά νωρίς. Αρωγή στη 
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διαδικασία αυτή  αποτελεί η μεγαλόφωνη ανάγνωση βιβλίων από κάποιον ενήλικα. 

Σταδιακά τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από λέξεις, οι 

οποίες λειτουργούν ως αυτόνομες γλωσσικές μονάδες. Στη συνέχεια επικεντρώνονται  

στις συλλαβές των λέξεων και σταδιακά συνειδητοποιούν ότι κάθε λέξη είναι ένα 

σύνολο γραφικών σημείων, ότι κάθε λέξη αποτελείται από μια σειρά γραμμάτων, 

γράμματα που αντιστοιχούν σε όλα τα φωνήματα μιας λέξης. Έτσι, συγκεντρώνουν  

την προσοχή τους σε κάθε γράμμα χωριστά, αρχίζουν να παρατηρούν τη σχηματική 

παράσταση των γραμμάτων και αντιλαμβάνονται ότι κάθε γράμμα έχει ονομασία 

(Adams, 1990 στο Τάφα, 2001·  Cole & Cole, 2001). Η γνώση του αλφάβητου είναι 

σημαντική για τη μάθηση της ανάγνωσης και έχει σχέση με την ικανότητα του 

παιδιού να αναγνωρίζει και να ονομάζει τα οπτικά σχήματα των γραμμάτων  και να 

παράγει τα φωνήματα που αντιπροσωπεύουν (Fuchs, Fuchs, Thompson, Otaiba, Yen, 

Braun & O’Connor  2001·  Invernizzi & Purcell, 2003 · Foulin, 2005). Αυτή η επαφή 

και η εξοικείωση με τα γράμματα συνεπάγεται και έναν υψηλότερο βαθμό 

παρατήρησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος γραπτού λόγου από την πλευρά 

των παιδιών. Αρκετά παιδιά στο νηπιαγωγείο είναι σε θέση  να αναγνωρίσουν 

κάποιες οικείες λέξεις στο περιβάλλον τους μέσω της αναγνώρισης των γραμμάτων ή 

με την επεξεργασία της σχέσης γράμματος– ήχου (NAEYC &  IRA, 1998). Η 

ανάγνωση λέξεων σε αυτή την ηλικία έχει συνάφεια με την φωνολογική επίγνωση 

καθώς και με τη γραφή άγνωστων λέξεων (Share &Gur, 1999). Η κατανόηση της 

έννοιας της λέξης, καθώς και το ότι μπορούν να αναγνωρίσουν το σχήμα και την 

ονομασία αρκετών γραμμάτων, τα διευκολύνει να αντιληφθούν τον τρόπο 

λειτουργίας του γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, η κατανόηση  των συμβάσεων του 

γραπτού λόγου, δηλαδή η γνώση της φοράς της ανάγνωσης (διαβάζουμε και 

γράφουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω), η ‘τεχνική’ 

γλώσσα της ανάγνωσης (γνώση δηλαδή των όρων που σχετίζονται με την ανάγνωση 

όπως π.χ. σελίδα, πρόταση, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, τίτλος κ.λπ.), καθώς και η 

γνώση των σημείων στίξης (τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας φαίνεται να 

χρησιμοποιούν με σχετική ευκολία μόνο την τελεία) είναι καθοριστικής σημασίας, 

διότι αποτελούν τα γνωστικά θεμέλια για την μάθηση της ανάγνωσης - αλλά και της 

γραφής - και συμβάλλουν στη δημιουργία κινήτρων για τη συγκεκριμένη μάθηση 

(Ferreiro & Teberosky,1982 · Ferreiro & Zucchermaglio, 1996 · Παπούλια-Τζελέπη, 

2001· Τάφα, 2001).  Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά μέχρι και πέντε ετών παρουσιάζουν 

αναγνωστικές συμπεριφορές όπως οπτική ευαισθησία στα γράμματα και στις λέξεις, 
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αντίληψη της κατεύθυνσης της ανάγνωσης και αντιστοίχιση προφορικών λέξεων με 

γραπτές (Clay, 1993· Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

Υπάρχουν αρκετές αναπτυξιακές θεωρίες που περιγράφουν την αναγνωστική 

ικανότητα των παιδιών. Ένα από τα κυριότερα γνωστικά αναπτυξιακά μοντέλα 

σταδίων είναι αυτό της Firth (1985). Η Firth προκειμένου να εξηγήσει την κατάκτηση 

της δεξιότητας της ανάγνωσης προτείνει τρία στάδια τα οποία διαδέχονται το ένα το 

άλλο.  

  Λογογραφικό στάδιο: σε αυτό το στάδιο το παιδί επεξεργάζεται τις λέξεις με 

τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε άλλο οπτικό αντικείμενο ή σύμβολο. Είναι σε 

θέση να αναγνωρίζει οικείες λέξεις αξιοποιώντας γραφικά  χαρακτηριστικά 

τους  όπως σχήμα, μέγεθος, κ.λπ. και έτσι του δίνεται η δυνατότητα να 

αποκτήσει ένα οπτικό λεξιλόγιο. Ακόμη όμως δε γνωρίζει  ότι  τα γράμματα 

και συνδυασμός αυτών αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους ήχους. 

  Αλφαβητικό στάδιο: το παιδί σε αυτό το στάδιο κάνει χρήση των φωνημάτων 

και των γραφημάτων. Αντιλαμβάνεται την μεταξύ τους αντιστοίχιση και 

μπορεί να αποκωδικοποιήσει λέξεις. 

 Ορθογραφικό στάδιο: το παιδί πλέον μπορεί να αναλύει τη λέξη  σε 

ορθογραφικές μονάδες γνωρίζοντας τα φωνημικά στοιχεία, κάτι που το 

βοηθάει να αναγνωρίζει αυτόματα ένα μεγάλο αριθμό λέξεων. 

1.6. Αναπτυξιακή πορεία των παιδιών προσχολικής ηλικίας προς την 

κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας.  

Ερευνητές προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τα  εξελικτικά στάδια από τα 

οποία περνούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας κατά την ανάδυση των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων τους. Σύμφωνα με την Μason (1980, στο  Τάφα, 2001) τα 

παιδιά για να κάνουν κτήμα τους την αναγνωστική δεξιότητα πρέπει να περάσουν 

από τα εξής στάδια: 

α) Γνώση της λειτουργίας του γραπτού λόγου  (ικανότητα να διαβάζουν σήματα ή 

πινακίδες ). 

β) Γνώση της μορφής του γραπτού λόγου(ικανότητα να γνωρίζουν την ονομασία των 

γραμμάτων).  

γ) Γνώση των συμβάσεων του γραπτού λόγου (ικανότητα να αντιστοιχίζουν το 

φώνημα με το γράφημα).  
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Τη δική τους οπτική δίνουν για το ίδιο θέμα οι Lomax & McGee (1987, στο 

Τάφα, 2001, σελ. 49) μετά από μελέτη που έκαναν, υποστηρίζοντας ότι η εξελικτική 

πορεία από την οποία περνούν τα παιδιά για να κατακτήσουν την ανάγνωση είναι η 

εξής: 

α) Κατακτούν τις έννοιες του γραπτού λόγου (π.χ. κατανόηση της φοράς της 

ανάγνωσης, συνειδητοποίηση ότι δε διαβάζουμε τις εικόνες, αλλά τα γράμματα).  

β) Συνειδητοποιούν τη γραφή.  

γ) Συνειδητοποιούν τα φωνήματα.  

δ) Ταυτίζουν το φώνημα με το γράφημα.  

ε) Διαβάζουν τις λέξεις.  

Η εξελικτική πορεία προς την κατάκτηση της αναγνωστικής διαδικασίας 

διαφέρει από παιδί σε παιδί, κάτι που είναι φυσιολογικό, καθώς όλα τα παιδιά δεν 

έχουν τις ίδιες αναγνωστικές εμπειρίες σε συχνότητα και ποσότητα. Η επίδραση που 

ασκεί το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, τα ερεθίσματα και οι εμπειρίες που βιώνει  

μέσα σε αυτό αναφορικά με τον γραμματισμό, παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχέση 

που θα υιοθετήσει το παιδί με τον γραπτό λόγο (Baker, Scher & Mackler, 

1997·Αποστόλου, 2007). Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να 

εισαγάγουν τα παιδιά στην γραφή και την ανάγνωση δημιουργώντας ένα πλούσιο 

έντυπο περιβάλλον, να τα ενθαρρύνουν να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν το 

περιβάλλον αυτό, καθώς επίσης να τα βοηθάει να οικοδομούν ενεργητικά τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απέκτησαν, οργανώνοντας κατάλληλες δραστηριότητες για την 

ανάγνωση και τη γραφή, θέτοντας έτσι τα θεμέλια πάνω στα οποία αργότερα θα 

αναπτυχθούν οι συμβατικές δεξιότητες του γραπτού λόγου.  

1.7. Η σπουδαιότητας της ανάγνωσης και της  γραφής του ονόματος 

Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της 

γραφής διαδραματίζει το κύριο όνομα των παιδιών. Τα περισσότερα παιδιά ξεκινούν 

το ταξίδι τους στο γραπτό λόγο καθώς μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν την 

πρώτη λέξη τους. Για πολλά παιδιά η πρώτη αυτή λέξη είναι το  κύριο όνομά τους 

(Treiman, Cohen,  Mulqueeny,  Kessler  & Schechtman 2007 · Fogo, 2008 · Buxton, 

2011).Το όνομα έχει μια περίοπτη θέση για το παιδί, είναι συνώνυμο με την 

ταυτότητά του, είναι σταθερό, αποτελεί το αναγνωριστικό του στοιχείο, είναι η 

πρώτη σταθερή γραπτή μορφή που έχει νόημα γι’ αυτό και αποτελεί ένα κείμενο με 



18 
 

αυθεντικό νόημα για το ίδιο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια σημαντική λειτουργία για 

την κατανόηση του γραπτού γλωσσικού συστήματος από το παιδί (Ferreiro & 

Teberosky, 1982 · Treiman & Broderick, 1998).  

Έρευνες καταδεικνύουν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας ανεξάρτητα αν  

εκκινούν από διαφορετική, πολιτισμική και γλωσσική αφετηρία μπορούν να γράψουν 

το όνομά τους ακόμη και αν δεν έχουν γνώση του γραπτού λόγου ( Levin & Aram 

2004 · Cabel, Justice, Zucker & McGinty, 2009 · Both-deVries  & Bus  2010). 

Αρκετοί μελετητές έχουν αναφέρει ότι η γραφή του ονόματος είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για τα μικρά παιδιά να αποκτήσουν γνώση (όνομα και ήχο) 

των γραμμάτων (Clay, 1975 · 1991· 2001· Riley, 1996 · Molfese, Beswick, Molnar & 

Jacobi-Vessels 2006) με ένα τρόπο που έχει νόημα και προσωπική αξία για τα ίδια 

(Neuman &Roskos 2005). Η γραφή του ονόματος είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία 

που περιλαμβάνει λεπτές κινητικές δεξιότητες, επίγνωση του γραπτού λόγου, 

αναγνώριση γραμμάτων και των ήχων που αντιπροσωπεύουν, καθώς και την 

αναπαραγωγή τους (Treiman & Broderick, 1998· Bloodgod, 1999 · Dodd & Carr, 

2003 · Welsch, Sullivan & Justice 2003 · Treiman & Kessler, 2004 · Blair & Savage, 

2006). 

 Η πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας αυτής είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 

το όνομά τους μεταξύ άλλων ονομάτων, μπορούν να το γράψουν σωστά και 

ολοκληρωμένα και, επίσης, είναι ικανά να αναγνωρίζουν τα περισσότερα γράμματα 

που περιέχει (Ferreiro & Teberosky,1982 · Strickland & Shanahan, 2004 · Both-de 

Vries & Bus, 2010 · Puranik & Lonigan, 2012). 

Το ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να διαβάσουν και να 

γράψουν το όνομά τους θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων του γραμματισμού τους (Puranik et al., 2012). Σύμφωνα με τους Haney, 

Bissonnette & Behnken (2003) η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης του ονόματος από 

το παιδί υποδηλώνει ότι έχει αντιληφτεί τη σχέση του προφορικού και του γραπτού 

λόγου ενώ ο Vygotsky (1986) θεωρεί ότι το όνομα του παιδιού είναι μια γέφυρα 

ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο.  

Η αναγνώριση και η γραφή του ονόματος αποτελεί θεμέλιο για την οικοδόμηση 

και άλλων δεξιοτήτων γραμματισμού (Bloodgood, 1999). Σύμφωνα με τους Treimen 

& Broderick (1998) τα παιδιά εξοικειώνονται με το αρχικό γράμμα του ονόματός 

τους σχετικά γρήγορα, εστιάζουν στο σχήμα του, στον ήχο του και στην ονομασία 

του. Γράφοντας και διαβάζοντας το παιδί το όνομά του μπορεί να αντιληφθεί τη 
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διαφορά ανάμεσα στα γράμματα, τα σχέδια και τους αριθμούς, τις διαφορές που 

έχουν μεταξύ τους τα γράμματα, την κατεύθυνση της γραφής, τη σειρά και την 

ποσότητα των γραμμάτων που χρειάζεται για να γραφτεί το όνομά του, τα οπτικά 

σχήματα των γραμμάτων, κ.λπ. (Curto et al.,1998α · Αram & Biron, 2004).Έτσι 

λοιπόν η γραφή του ονόματος και η ανάγνωση του από το μικρό παιδί αποτελεί ένα 

σημαντικό, ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάκτηση  του γραμματισμού (Levin & 

Αram, 2004 · Strickland & Shanahan, 2004). Επιπλέον, η γραφή του ονόματος 

συνδέεται με τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών και είναι ένα εξαιρετικό σημείο 

εκκίνησης για την  εκμάθηση και γνώση των γραμμάτων του αλφάβητου (Ferreiro & 

Temperosky 1982 · Bloodgood, 1999 · Blair & Savage, 2006 · Drouin & Harmon, 

2009).                           

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου εάν έχουν επαφή και με τα ονόματα των 

συμμαθητών τους μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν σχετικά γρήγορα. Κάλλιστα 

μπορούν να αναγνωρίσουν, όχι μόνο το δικό τους όνομα ανάμεσα στα άλλα, αλλά και 

αυτό των συμμαθητών τους παρατηρώντας και αναγνωρίζοντας το αρχικό γράμμα και 

όχι μόνο, να συγκρίνουν τα ονόματα ως προς το αρχικό ή το τελικό γράμμα, τον 

αριθμό των γραμμάτων κ.λπ.. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο δε διαβάζουν με τον 

συμβατικό τρόπο που διαβάζουν οι ενήλικες. Γνωρίζοντας κάποια γράμματα που 

εμπεριέχονται στο όνομά τους, είναι ικανά να εντοπίσουν μέσα σε ένα κείμενο 

δεδομένες λέξεις,  χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και ορισμένες ενδείξεις π.χ. εικόνες 

που συνοδεύουν τις λέξεις και να μπούνε στη διαδικασία να κάνουν υποθέσεις, 

λειτουργώντας αντίστοιχα κατά κάποιο τρόπο με τον ίδιο τρόπο που ενεργούμε και 

εμείς ως έμπειροι αναγνώστες, όταν, διαβάζοντας μερικές μόνο λέξεις ενός κειμένου 

και χρησιμοποιώντας συμφραζόμενες ενδείξεις, μαντεύουμε το περιεχόμενό του, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να διαβάσουμε όλο το κείμενο (Pascucci, 1996 · Ferreiro, 

1997 · Curto et al., 1998α). Με αυτό τον τρόπο και με τη βοήθεια των γραμμάτων 

που εμπεριέχονται στο όνομά τους τα παιδιά σύντομα υιοθετούν εγγράμματες 

συμπεριφορές και σταδιακά αποκτούν στρατηγικές αναγνώρισης του γραπτού λόγου. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

2.Η ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

2.1.Η δεξιότητα της γραφής  

Η γραφή είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ανθρώπου, καθώς 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού μας. Παρέχει τη 

δυνατότητα στη σκέψη και την ομιλία του ανθρώπου να αλλάξουν μορφή, να 

μετασχηματιστούν, διότι  με τη χρήση της γραφής ο άνθρωπος μεταφέρει την ομιλία 

του από τον προφορικό κόσμο στον κόσμο της όρασης (Ong, 1997). Γραφή είναι η 

διαδικασία της μεταφοράς εννοιών και  ιδεών με τη χρήση γραφικών συμβόλων 

(Cabell, Justice & Zucker, 2009), αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ανώτερων 

πολιτισμών και το μέσο για την απομνημόνευση και τη συνακόλουθη διατήρηση των 

προϊόντων του ανθρώπινου πνεύματος (Ντάλτας, 1985), ενώ έχει συσχετιστεί και με 

διάφορες πτυχές της ακαδημαϊκής επίδοσης των ατόμων (Luo,  Jose,  Huntsinger & 

Pigott, 2007 · Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah & Steel 2010 · Dinehart  &  Manfra,  

2013).Τα άτομα προκειμένου να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά μέσα στην 

κοινωνία δέχονται μεθοδική και οργανωμένη διδασκαλία του γραπτού λόγου, κάτι 

που για τα μικρά παιδιά δεν είναι εύκολο. Το παιδί - καταρχήν - πρέπει να 

προχωρήσει στην πλήρη και οργανωμένη μάθηση μιας τεχνικής, αλλά ταυτόχρονα να 

αναδιοργανώσει και τη συνείδησή του, αφού πρέπει να μεταβεί από το περιβάλλον 

του προφορικού στο περιβάλλον του γραπτού λόγου (Ong, 1997).  

H γραφή είναι ένα μέσο έκφρασης, περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση 

γνωστικών και φυσικών παραγόντων (Bromley, 2007), ενώ παράλληλα προωθεί την 

κοινωνικοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου (Love, Burns & 

Buell, 2007).  Το γράψιμο αποτελεί μια θεμελιώδης  ικανότητα γραμματισμού (Cutler 

& Graham, 2008) και έχει σχέση με την αναγνωστική και γενικότερα με τη σχολική  

επίδοση του παιδιού (Clay, 2001· Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola  & Nurmi, 

2004·  Fang & Wang, 2011· Gerde, Bingham & Wasik, 2012).  

Τα παιδιά, πριν ακόμα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο, αρχίζουν να κατανοούν τον 

τρόπο λειτουργίας του γραπτού λόγου - σύμφωνα με τη δομητική προσέγγιση - 

(Ferreiro &  Teberosky, 1982) και αποτελεί για αυτά ένα μεγάλο επίτευγμα όταν 

αρχίζουν να γράφουν. Παρατηρούν το έντυπο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν  και 

συνειδητοποιούν ότι η γραφή υπάρχει παντού, στα βιβλία, στις εφημερίδες, αλλά και 
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σε προϊόντα, στην τηλεόραση, στα παιχνίδια κ.λπ.. Παρατηρούν επίσης ότι  η γραφή 

μπορεί να παραχθεί από τον καθένα με διάφορα μέσα (μολύβια, μαρκαδόρους κ.λπ.), 

χρησιμοποιείται κάθε φορά από τους ενήλικες με διαφορετικό τρόπο, αλλά και για 

διαφορετικό σκοπό (Adams,1994). Αρχίζουν, επίσης, να αντιλαμβάνονται ότι η 

γραφή χρησιμοποιείται και για επικοινωνιακούς σκοπούς μεταξύ των ανθρώπων και 

έτσι συνδέουν το γραπτό λόγο με την ουσιαστική λειτουργία του: την επικοινωνία 

(Curto, Μοrillo & Teixido,1998β). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αποκτούν κίνητρο 

για να εξοικειωθούν  με τη γραφή, ενώ οι ενήλικες λειτουργούν ως πρότυπα, 

παρέχοντάς  τα ταυτόχρονα  την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο 

και να τον κατακτήσουν (Clay,1991). Το παιδί σταδιακά καταλαβαίνει πως η 

ανάγνωση και η γραφή συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, τα 

ερεθίσματα που δέχεται, καθώς και το υποστηρικτικό περιβάλλον που δημιουργούν οι 

ενήλικες το ενθαρρύνουν να εξοικειωθεί με τον γραπτό λόγο (Bernardin, 1997 · 

Schneuwly,1998). Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο δε γράφουν με τον συμβατικό τρόπο. 

Σύμφωνα με την Teberosky (1997) και τη  Ferreiro (1998) τα μικρά παιδιά πολύ πριν 

μάθουν να αναπαριστούν τα γράμματα με τη συμβατική μορφή τους εκφράζουν την 

πρόθεση τους να γράψουν. Αρκετά συχνά τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν  τη 

γραφή στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν και να περιγράψουν τα καλλιτεχνικά τους  

δημιουργήματα. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν το 

γραπτό λόγο παρουσιάζοντας μια πρώιμη μορφή γραφής (Kamberelis, 1998). Για να 

αρχίσει το  παιδί να  γράφει πρέπει να καταλάβει ότι αφενός μπορεί να ζωγραφίζει 

πράγματα, αφετέρου όμως  μπορεί να αναπαριστά  και το λόγο του, δηλαδή να τον 

κωδικοποιεί σε γραπτή γλώσσα. Η ικανότητα μεταγραφής του προφορικού λόγου σε 

γραπτό είναι γνώρισμα της αναπτυξιακής διαδικασίας των παιδιών της  προσχολικής 

ηλικίας (Dyson, 1983, στο Γώτη, 2010) και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την 

ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής. Συνήθως τα παιδιά αρχίζουν να 

πειραματίζονται με τη  γραφή χρησιμοποιώντας γράμματα του ονόματός τους, καθώς  

είναι πιο εξοικειωμένα με αυτά (Robertson, 2007). Δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά 

να γράφουν εμπλουτίζουν τις  γνώσεις  τους για το αλφάβητο (Fogo, 2008). 

 Οι δεξιότητες  της  γραφής  και  της ανάγνωσης αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Η 

ανάγνωση δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν για τη γραφή και μέσω της 

γραφής τα παιδιά μαθαίνουν για την ανάγνωση (Roskos, Christie & Richgels, 2003) 

αν και η Μοντεσσόρι (1980) υποστηρίζει ότι η ανάγνωση έπεται της γραφής. 
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Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα η ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής 

μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την ηλικία των τριών χρονών και κατακτάται σταδιακά 

(Clay, 1975 · Read, 1975 · Ferreiro & Teberosky, 1982 ·   Bissex, 1984 · Pellegrini, 

1988). Για τη λειτουργία της γραφής, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά 

εκφράζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν να χειριστούν και να κατανοήσουν 

αναπαραστάσεις λέξεων και συλλαβών νωρίς, ήδη από την προσχολική ηλικία  

(Gleitman  &  Rozin, 1977· Adams,1994). Επίσης, υποστηρίζεται ότι, εάν το 

κοινωνικό περιβάλλον βοηθήσει το παιδί σ’ αυτόν τον τομέα, τότε το παιδί μπορεί να 

αναπτύξει τη δεξιότητα της γραφής συγχρόνως με την εκμάθηση της ομιλίας (Adams, 

1994). Η Roskos (1988) μελέτησε τις μορφές συμπεριφοράς ανάγνωσης και γραφής 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού παιδιών προσχολικής ηλικίας και παρατήρησε ότι 

γίνεται ευρεία χρήση δραστηριοτήτων γραμματισμού στο πλαίσιο του παιχνιδιού. 

Επίσης, τονίζεται ότι τα μικρά παιδιά έχουν τις δικές του αντιλήψεις για τη γραφή, 

αντιλαμβάνονται ότι ο γραπτός λόγος μεταβιβάζει μηνύματα και έτσι αρχίζουν να 

καταβάλλουν ενεργητικές  προσπάθειες για να τη μάθουν (Purcell-Gates, 1996 ·  

Reynolds, 1997).  

2.2. Θεωρητικές παραδοχές για τη γραφή 

Στην  έρευνα της γραφής κυριαρχούν δύο τάσεις:  

α) η πιαζετιανή που θεωρεί τη γραφή ως μια δομητική, αναπτυξιακή, 

ψυχογενετική διαδικασία και  

β) η κοινωνικο-πολιτισμική άποψη της γραφής με εκφραστή τον Vygotsky. 

Ο Piaget υποστήριξε ότι τα παιδιά κατακτούν τη γνώση μέσα από τη δυναμική 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, προσπαθώντας  να κατανοήσουν τον κόσμο 

γύρω τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα που το ίδιο το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζουν τους θέτει (Ferreiro & Teberosky, 1982· Piaget & Inheider, 1985). Οι  

Ferreiro & Teberosky (1982) στηριζόμενες στην θεωρία του Piaget υποστηρίζουν ότι 

τα παιδιά συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στη μάθηση του γραπτού λόγου, 

καταβάλλουν προσπάθειες να τον κατακτήσουν έχοντας ως κίνητρο την εσωτερική 

τους επιθυμία. Ήδη από  μικρή ηλικία συνειδητοποιούν τις λειτουργίες της γραπτής 

γλώσσας και προσπαθούν να ανακαλύψουν τρόπους για να τη χρησιμοποιήσουν 

(Γιαννικοπούλου, 1998). Η γραφή σύμφωνα με την πιαζετινή άποψη αποτελεί μια 

διαδικασία εξέλιξης - ανάπτυξης μέσω μιας σειράς αναπτυξιακών σταδίων 
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(Clay,1975). Σύμφωνα με την ψυχογενετική τάση, η επικέντρωση στη συλλαβική 

ανάπτυξη οδηγεί σε γνώση, διότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά κατακτούν 

εννοιολογήσεις για το γραπτό σύστημα και τα σύμβολά του. Οι εννοιολογήσεις αυτές 

αναπαριστούν μια απευθείας σχέση με τον κόσμο του παιδιού, όπου υπάρχει εμφανή  

διάκριση μεταξύ γραφής και ζωγραφικής και ακολουθούνται εν συνεχεία από 

τοπολογικές ιδιότητες της γραφής, που αποτυπώνουν επιλεγμένες ιδιότητες του 

πραγματικού αντικειμένου π.χ. σχήμα, μέγεθος. Η γραπτή γλώσσα ως αντικείμενο 

γνώσης γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά αργότερα στην προσχολική ηλικία και στις 

πρώτες τάξεις  του δημοτικού σχολείου (Γώτη, 2010). 

Η Fereiro (1986) στο πλαίσιο της πιαζετιανής προσέγγισης, ερεύνησε τον τρόπο 

με τον οποίο τα μικρά παιδιά κατανοούν τον κώδικα της γραφής, στο πώς 

αντιλαμβάνονται τις σχέσεις του γραπτού λόγου με το εικονικό σύστημα, με την 

προφορική γλώσσα και την εσωτερική οργάνωση της γραφής. Στόχος της ήταν η 

διερεύνηση της αναπτυξιακής πορείας που ακολουθεί η γραφή των παιδιών με βάση 

την ψυχογενετική προσέγγιση του Piaget και του νοήματος που αποδίδουν τα παιδιά 

στις γραπτές τους παραγωγές. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που ζουν σε 

μια κοινωνία πλούσια  σε ερεθίσματα γραπτού  λόγου αντιλαμβάνονται από νωρίς ότι 

η γραφή είναι κάτι διαφορετικό από την αναπαράσταση του κόσμου με την εικόνα. 

Επίσης, διαπίστωσε ότι η ικανότητα γραφής του μικρού παιδιού ακολουθεί μια 

εξελικτική πορεία  και ότι αυτή ξεκινάει πριν ακόμα από την είσοδο του παιδιού στο 

σχολείο. Ξεκινώντας να γράφει το παιδί περνάει από κάποια στάδια, τα οποία καθένα 

από αυτά σχετίζεται με τη δομή του προηγούμενου σταδίου. Το παιδί συμμετέχοντας 

ενεργητικά σε διάφορες δραστηριότητες γραπτού λόγου αντλεί πληροφορίες και 

γνώσεις τις οποίες οικοδομεί ενεργητικά. Στη συνέχεια προσπαθώντας να αντιληφθεί 

και να κατανοήσει τις συμβατικές μορφές της γραφής, μετασχηματίζει αυτές τις 

πληροφορίες έχοντας ως βάση τα αφομοιωτικά σχήματα που διαθέτει και   

ταυτόχρονα τροποποιεί, αναδιοργανώνει, εμπλουτίζει, προσαρμόζει, σταθεροποιεί  

και τα ίδια τα αφομοιωτικά του σχήματα με βάση τις νέες πληροφορίες και γνώσεις 

που αποκτάει  από το περιβάλλον. Οι αντιφάσεις, οι γνωστικές συγκρούσεις, που 

προκαλούνται από  αυτή τη διαδικασία χαρακτηρίζουν την προσωπική εξερεύνηση 

του παιδιού (Ferreiro,1986 ·  Bredekamp & Copple, 1997 ·  Curto et al.,1998α). 

Για τον Vygotsky (1993) ο γραπτός λόγος αποτελεί μια ανώτερη μορφή σκέψης 

κα η κατάκτηση του αποτελεί μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την 

κατάκτηση του προφορικού λόγου σε ότι αφορά τις λειτουργικές τους βάσεις. Η  
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κατάκτηση της γραφής οδηγεί το παιδί σε ανώτερο επίπεδο γλωσσικής συνείδησης. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις λέξεις όπως και τα αντικείμενα. Μαθαίνουν να 

ονομάζουν αρχικά τα αντικείμενα και αργότερα τα γράμματα. Γράφουν και 

διαβάζουν με την βοήθεια αντικειμένων και στη συνέχεια κάνουν το ίδιο χωρίς τη 

χρήση αυτών. Ο Vygotsky  στις μελέτες  του για να προσεγγίσει την ψυχολογία της 

γραφής προτείνει την κατανόηση όλης της ιστορίας ανάπτυξης σημείων στο παιδί και 

τη θέση που έχει η γραφή σ’ αυτήν. Θεωρεί τη χειρονομία ως το αρχικό οπτικό 

σύμβολο που περιέχει τη μελλοντική γραφή των παιδιών και αντιμετωπίζει τα 

παιδικά σχέδια ως χειρονομίες. Τα  παιδιά πρώτα κατακτούν τον προφορικό λόγο σε 

ικανοποιητικό βαθμό και έπειτα αρχίζουν να σχεδιάζουν. Επίσης, σχεδιάζουν ότι ήδη 

γνωρίζουν και όχι ότι βλέπουν, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως 

«συμβολιστές». Τα πρώτα παιδικά σχήματα θεωρούνται ως ένα προκαταρκτικό -

αρχικό  στάδιο στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου, καθώς παραπέμπουν στις λεκτικές 

έννοιες που ανταποκρίνονται σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. 

Το παιδί είναι απαραίτητο να περάσει από μια  μεταβατική περίοδο για να 

ανακαλύψει τη συμβολική λειτουργία αυτού που σχεδιάζει, διαδικασία που 

αποδίδεται στο λόγο. Ο Vygotsky καταλήγει σε μια γενική προσέγγιση για τον ρόλο 

που διαδραματίζουν το σχέδιο και το παιχνίδι στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου στα 

παιδιά, έχοντας επιρροές από το σύστημα της Montessori, όπου η χειρωνακτική 

εργασία και ο έλεγχος του σχεδιασμού γραμμών αποτελούν ένα είδος ασκήσεων για 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής (Vygotsky, 1997, στο Δανιηλίδου, 2004). 

Τονίζει δε, ότι τα παιδιά μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν είναι στο φυσικό 

περιβάλλον τους και όταν αισθάνονται σημαντικά μέλη της κοινωνικής κοινότητας. 

Σύμφωνα - επίσης - με τον Vygotsky (1997), τα παιδιά μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά όταν λαμβάνουν βοήθεια μέσα στη δική τους ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξής τους («Zone of Proximal Development» -  ZPD). Στη ζώνη αυτή  γονείς,  

εκπαιδευτικοί ή και άλλα παιδιά πιο ικανά πρέπει να παίρνουν υπόψη τους το 

πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και να προσφέρουν προσωρινά και για 

όσο διάστημα χρειάζεται τη βοήθειά τους, έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δεξιότητές του γραπτού λόγου μέχρι να τις κατακτήσουν. 

2.3. Στάδια εξέλιξης της γραφής 

Τα στάδια της εξέλιξης της γραφής (Clay, 1975 · Ferreiro & Teberosky,1982 ·  

Temple, Nathan, Temple & Burris,1993 · Κουτσουβάνου, 2000) είναι τα εξής: 
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 Στάδιο μουτζουρώματος: αν και οι μουντζούρες των παιδιών φαίνονται να 

μην έχουν νόημα αποτελούν  ωστόσο τη βάση της γραφής και σηματοδοτούν 

την αρχή της διαδικασίας για τη μάθηση της γραφής. 

 Γραμμικό επαναλαμβανόμενο στάδιο: τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση 

του γραπτού λόγου αντιλαμβάνονται ότι συνήθως γράφουμε οριζόντια και ότι 

τα γράμματα τοποθετούνται σε μια σειρά κατά μήκος της σελίδας (γραμμικά). 

Η συμβατική πλευρά της γραφής κατακτάται σταδιακά.  Συνήθως σε αυτό το 

στάδιο τα παιδιά έχουν την άποψη  ότι ο αριθμός των γραμμάτων μιας λέξης ή 

ακόμη και το μέγεθος των γραμμάτων έχει σχέση με το αντικείμενο το οποίο 

αναπαριστούν, λόγου χάρη η λέξη «αρκούδα» νομίζουν ότι γράφεται με 

περισσότερα γράμματα διότι η αρκούδα είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο σε 

αντίθεση με  τη λέξη «πεταλούδα».  

 Στάδιο ορθογραφίας τυχαίων γραμμάτων: σταδιακά το παιδί  αντιλαμβάνεται  

ότι για να γράψει κάποιος απαιτούνται συγκριμένα σημεία, ειδικά σύμβολα, 

που είναι διαφορετικά από τα σχέδια ή τους αριθμούς. Με αυτό τον τρόπο 

μπαίνει στη διαδικασία να παρατηρεί και να ξεχωρίζει ποιοι είναι οι 

συμβατικοί τύποι των γραμμάτων και αρχίζει να τους χρησιμοποιεί τυχαία για 

να γράψει μια λέξη. Αρκετά συχνά γράφει μια σειρά τυχαίων  γραμμάτων που 

δεν σχετίζονται με τον ήχο των λέξεων που θέλει να γράψει.  

 Στάδιο φωνητικής γραφής: τα παιδιά  σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται τη στενή σχέση μεταξύ των γραμμάτων και των ήχων τους. 

Η μονάδα του ήχου που γίνεται συνήθως αντιληπτή από τα παιδιά είναι η 

συλλαβή και την αναπαριστούν χρησιμοποιώντας ένα γράμμα ή ένα γράφημα. 

Οι πρώτες λέξεις που αρχίζουν να γράφουν αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό 

που ακούν. Πολλές φορές χρησιμοποιούν ένα γράμμα ή μια συλλαβή για να  

γράψουν μια λέξη.  

 Στάδιο μεταβατικής ορθογραφίας: τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν το 

σύστημα του γραπτού λόγου. Χρησιμοποιούν για τη γραφή κάποιων λέξεων 

τη συμβατική ορθογραφία αν και η ορθογραφία που χρησιμοποιούν είναι 

φωνητική. Παρόλο που φαίνεται ότι μπορούν να αντιστοιχίσουν τα γράμματα 

με τον ήχο τους ωστόσο δεν έχουν κατακτήσει ακόμα πλήρως την αλφαβητική 

αρχή. Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο καθώς τα παιδιά περνούν από τη 

φωνητική ορθογραφία στη συμβατική.  
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 Στάδιο της συμβατικής ορθογραφίας: τα παιδιά σε αυτό το στάδιο  είναι σε 

θέση να χρησιμοποιούν τη συμβατική ορθογραφία όταν γράφουν. 

Επιπλέον, βασικές αρχές για να μπορεί να είναι αναγνώσιμη μια γραφή  

σύμφωνα με τις Ferreiro & Teberosky (1982) είναι η ‘αρχή της ελάχιστης ποσότητας’ 

που σχετίζεται με τον αριθμό των συμβόλων που απαιτούνται για τη γραπτή απόδοση 

μιας λέξης και η ‘αρχή της εσωτερικής ποικιλίας’ που αναφέρεται στη 

διαφοροποίηση -ποικιλία  των συμβόλων  που χρησιμοποιούνται  για τη γραφή. 

(Curto et al, 1998α · Δανιηλίδου, 2004). 
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3. Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1. Οι Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο 

Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν πως η προσχολική εκπαίδευση, η  δημιουργία 

κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

εργαλείων (εκτός από τον/την εκπαιδευτικό) είναι κάποιοι από τους βασικούς 

παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μαθησιακή ανάπτυξη και 

στην περαιτέρω σχολική επίδοση των παιδιών. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

αλληλεπιδρούν με τους μαθητές και τους παρέχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν 

και να αναπτύξουν γνωστικές και πνευματικές ικανότητες, να αποκτήσουν 

μαθησιακές εμπειρίες,  ενώ ταυτόχρονα τους βοηθούν να υιοθετήσουν μια πιο θετική 

στάση προς το σχολείο. (Urdan, 2004 · Siraj-Blatchford, Taggart, Sylva, Sammons & 

Melhuish, 2008 · Tymms, Jones, Albone & Henderson, 2009).  

Το μαθησιακό περιβάλλον, καθώς τα εργαλεία και υλικά που 

χρησιμοποιούνται, μπορούν να δελεάσουν, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

παιδιών έτσι ώστε να προσεγγίσουν τη γνώση με πιο ευχάριστο τρόπο ή - αντιθέτως - 

να είναι αδιάφορα, πληκτικά και χωρίς νόημα για αυτά. Η χρήση μεθόδων και 

εργαλείων  μακριά από την καθημερινότητα που βιώνουν τα περισσότερα  παιδιά 

σήμερα, είναι φυσικό να τα αφήνουν αδιάφορα. Για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα που να ενθαρρύνει τα παιδιά να εξερευνούν, 

αλλά και να ανακαλύπτουν, χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει το 

κατάλληλο περιβάλλον και να επιλέξει τη συμβολή των εργαλείων  εκείνων, τα οποία 

αποβλέπουν  - εκτός των άλλων - και στον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών. Η 

χρήση των κατάλληλων εργαλείων είναι λοιπόν σημαντική στην κατάκτηση της 

γνώσης και των δεξιοτήτων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ένα από τα εργαλεία 

αυτά είναι η εισαγωγή και χρήση του Η/Υ στην προσχολική εκπαίδευση. Η χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει  το περιβάλλον 

διδασκαλίας, να αναβαθμίσει και να δώσει νέα διάσταση στο εκπαιδευτικό υλικό, 

καθώς εμπλέκει όλες σχεδόν τις αισθήσεις, παρέχοντας μεταξύ άλλων και νέες 

εμπειρίες γραμματισμού. Επιπλέον, ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

υποστηρικτικό υλικό και να ιδωθεί μέσα στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού 

των μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, αφού η  διδασκαλία  με χρήση των Τ.Π.Ε.  
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διαφοροποιείται από τη διδασκαλία κατά την οποία γίνεται χρήση των παραδοσιακών 

μεθόδων (Bolstad, 2004 · Hill, 2010· Parette, Quesenberry & Blum, 2010 ).  

          Οι Toki & Pange  (2010) υποστηρίζουν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. βελτιώνει και  

εμπλουτίζει  τη μαθησιακή διαδικασία. Ο μαθητής με τη χρήση του υπολογιστή κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας δείχνει μεγαλύτερη προσοχή και 

προσήλωση για το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει 

ενεργά (παρουσιάζοντας τις δικές του προσωπικές εργασίες και αξιοποιώντας τα 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα) και να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Η  χρήση των 

Τ.Π.Ε. δηλαδή λειτουργεί θετικά σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

(Underwood, 2000). 

 Η χρήση και η αξιοποίηση του Η/Υ ως εκπαιδευτικού εργαλείου είναι 

ελκυστική  για την πλειονότητα των παιδιών του νηπιαγωγείο. Κινητοποιεί και 

ενεργοποιεί το ενδιαφέρον, την περιέργεια και την προσοχή τους ενώ ταυτόχρονα τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να διορθώνουν εύκολα τις 

δραστηριότητες που υλοποιούν  με παιγνιώδη τρόπο γεγονός που ενισχύει τη 

διαδικασία μάθησης (McCarrick & Li, 2007).  

Η αλματώδης ανάπτυξη και επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης κοινωνίας δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη νέα γενιά των 

ανθρώπων, η οποία εκτίθεται και  εξοικειώνεται καθημερινά και παντού με αυτή. Η 

γενιά αυτή χαρακτηρίζεται ως η γενιά των ψηφιακών ιθαγενών (digital natives)  

περιλαμβάνει άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1980 και είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν με ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες. Η νέα αυτή γενιά μεγαλώνει και 

αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία που βυθίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία σε 

αντίθεση με τις μεγαλύτερες γενιές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί 

μετανάστες (digital immigrants) και οι οποίοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν στις 

νέες τεχνολογίες για να γίνουν πιο λειτουργικοί και πιο αποδοτικοί (Prensky, 2001). 

3.2. Οι Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση – Ανασκόπηση ερευνών 

Η εισαγωγή και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έχει χαρακτηριστεί 

ωφέλιμη, αν και υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις και γνώμες όσον αφορά την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές. Μάλιστα, στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις ως προς  τη χρήση 

των ψηφιακών εφαρμογών, αλλά και ως προς την ποσότητα και ποιότητα της 
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ψηφιακής γνώσης που χρειάζονται τα παιδιά να κατέχουν τελειώνοντας το 

νηπιαγωγείο. Όμως σήμερα αυτό που προβληματίζει τους εδικούς είναι στο «πώς» 

πρέπει να αξιοποιείται ο Η/Υ, ώστε να βοηθήσει στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

(Clements, 2000). 

Έρευνες καταδεικνύουν ότι όταν η χρήση των Τ.Π.Ε. λειτουργεί 

συμπληρωματικά σε διάφορες δραστηριότητες έχει θετική επίδραση στη μάθηση των 

παιδιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Είναι γενικά παραδεκτό πως η 

αναγκαιότητα για ψηφιακό γραμματισμό έχει σχέση και με τις μικρές ηλικίες με τις 

οποίες ασχολείται η προσχολική εκπαίδευση. Ο Papert ήδη από τη δεκαετία του 1960 

εξέφρασε την άποψή του για τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo ως 

εργαλείο από τους μαθητές, παραβλέποντας τις αρνητικές αντιδράσεις που 

ξεσήκωναν πιο παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί. Θέτοντας το μαθητή - όπως διατύπωσε - 

μπροστά σε καταστάσεις που δημιουργούνται από τα μέσα που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. 

στη μαθησιακή διαδικασία, βάζει στα χέρια του νέα νοητικά εργαλεία και μεταβάλλει 

τη μάθηση από εξαναγκασμό σε αντικείμενο ανακάλυψης και ενθουσιασμού (Ράπτης 

& Ράπτη, 2000· Κόμης, 2004 · Σολομωνίδου, 2006).Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως πολυαισθητηριακό και δυναμικό μέσο διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα, ενώ η αξιοποίηση και χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών 

μπορεί να κινητοποιήσει  το ενδιαφέρον των παιδιών και να το προσανατολίσει στην 

ουσία του μαθήματος, με αποτέλεσμα να μαθαίνουν με έναν πιο ευχάριστο και 

παιγνιώδη τρόπο (Ράπτης & Ράπτη, 2004 · Ζαράνης, Βρετουδάκη & Γωνιωτάκη, 

2008). Επίσης, η ενασχόληση των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους 

παρέχει την ευκαιρία να οικοδομήσουν τις γνώσεις με πιο ενεργητικό τρόπο 

(Papert,1991). Η οργανωμένη ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες στον Η/Υ 

βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης τους, στην καλλιέργεια της ικανότητας  

επίλυσης προβλημάτων, στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ενίσχυση της μνήμης 

τους, στην ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, στη διεύρυνση της επικοινωνίας 

καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναστοχασμού (Κόμης, 2004). 

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εκμάθηση της 

γραφής, αφού τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν χρησιμοποιώντας 

κάθε φορά διαφορετική γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα γραμμάτων για να 

γράψουν και - επιπλέον - υποστηρίζεται ότι η χρήση του Η/Υ δίνει την ευκαιρία στα 

παιδιά να  βελτιώσουν την οπτική  αναγνώριση  λέξεων, η οποία δρα υποστηρικτικά 

στην εκμάθηση της ανάγνωσης  (Piazza & Riggs, 1984 ·  Van Scoter & Boss,  2002). 
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Σύμφωνα και με άλλες απόψεις ειδικών προτείνεται από την ηλικία γενικότερα 

των 3 ετών να οικοδομείται η δυνατότητα εξερεύνησης του Η/Υ, να εξοικειώνονται 

τα παιδιά με τη χρήση του και ο ψηφιακός γραμματισμός τους να γίνεται μέσω απλών 

και κατάλληλων για την ηλικία τους προγραμμάτων (Papert, 1980 · Haugland, 2000 ·   

Κυρίδης, κ.ά., 2003 · Βαλσαμίδου, 2010 · Μπέση & Παπά, 2011). Άλλωστε τα 

σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η τεχνολογία, 

‘μεγαλώνουν’ δηλαδή με τον υπολογιστή και με άλλες ηλεκτρονικές, πολυμεσικές  

συσκευές και ήδη, ακόμη πριν φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο, έχουν αρκετές ψηφιακές 

εμπειρίες στην καθημερινή τους ζωή και δεν είναι λίγες οι φορές που ξεπερνούν στις 

γνώσεις τους ενήλικες σε αυτόν τον τομέα (Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ, 2001· 

Prensky, 2001). Αυτά τα παιδιά δε χρειάζεται να προσαρμοστούν στη σύγχρονη 

αναπτυσσόμενη τεχνολογική κοινωνία, διότι γεννήθηκαν και κινούνται άνετα μέσα 

στον συγκεκριμένο χώρο. Το γεγονός αυτό επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των 

Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς είναι καλό να υπάρχει μια συνέχεια από 

την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο και είναι σημαντικό η εκπαίδευση που 

προσφέρει το σχολείο να εφοδιάζει τα παιδιά με τις απαραίτητες γνώσεις και 

εμπειρίες για τη μετέπειτα ζωή τους (Hertzog & Klein, 2005 · McKenney & Voogt, 

2009). 

Αποτελέσματα ερευνών σε μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης έδειξαν ότι η 

παιδαγωγική αξιοποίηση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία είχε θετική 

επίδραση στην ποιότητα της μάθησης των παιδιών μέσω της ενεργού συμμετοχής 

τους σε βιωματικές μαθησιακές διαδικασίες, καθώς επίσης και ότι ανέπτυξαν και 

καλλιέργησαν δεξιότητες υψηλού επιπέδου και γλωσσικές δεξιότητες, ενώ 

ταυτόχρονα απέκτησαν κάποιες γνώσεις γύρω από τις βασικές λειτουργίες του 

υπολογιστή (Lynch & Warner, 2004 ·  Βασιλείου & Μικρόπουλος, 2005 ·  Hertzog & 

Klein, 2005). Οι McCarrick  & Li  (2007) υποστηρίζουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών από τα μικρά παιδιά ευνοεί την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων 

τους. Επιπλέον, τονίζουν ότι  η χρήση του Η/Υ δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο 

τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας τους με τους 

συμμαθητές τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς ενώ αποκτούν θετικές εμπειρίες 

από την επαφή τους με τον υπολογιστή και επενδύουν περισσότερο χρόνο στη 

δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται. 

Επίσης, μελέτες κατέδειξαν ότι η κατάλληλη αξιοποίηση του Η/Υ στο 

νηπιαγωγείο μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, τη γνωστική 
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και τη  γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (Tzuriel & Shamir, 2002 · Siraj-Blatchford 

& Siraj-Blatchford, 2006 · McCarrick  & Li,  2007). 

        Η αξιοποίηση της  τεχνολογίας με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών προσφέρει 

επιπλέον μια σειρά πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την υποστήριξη της 

ανάπτυξης της  γλώσσας των παιδιών, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την ανάπτυξη 

της φωνολογικής επίγνωσης και γενικότερα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του γραμματισμού τους  (Van Daal & Reitsma, 2000 · Casey,  2001· 

Hutinger, Bell, Johnson & McGruder, 2002 · Segers & Verhooven, 2003 · 2005·   

Vernadakis, Avgerinos, Tsitskari, & Zachopoulou,  2005 · Voogt &  McKenney, 

2007·  McKenney & Voogt, 2009). 

        Οι  Moxley, Warash, Coffman,  Brinton  & Concannon (1997) διαπίστωσαν ότι 

η δεξιότητα της γραφής παιδιών προσχολικής ηλικίας παρουσίασε βελτίωση με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Η Casey (2001)  κατέδειξε σε έρευνα που έκανε 

σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης δημοτικού σχολείου ότι υπήρξε βελτίωση 

στη δεξιότητα της γραφής και της ανάγνωσης μετά από χρήση του Η/Υ με κατάλληλο 

λογισμικό. Η Gingold (2000)  επίσης, διαπίστωσε  μετά από μελέτη ότι τα παιδιά της 

Πειραματικής Ομάδας που χρησιμοποίησαν Η/Υ και το ανάλογο λογισμικό 

παρουσίασαν σημαντική διαφορά στην ανάπτυξη της δεξιότητας της ανάγνωσης σε 

σχέση με τα παιδιά της Ομάδας Ελέγχου. Συναφή αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα 

των Voogt &  McKenney (2007) σε παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Επιπρόσθετα, οι Watson 

& Hempenstall (2008) υποστήριξαν ότι η δεξιότητα της ανάγνωσης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας βελτιώθηκε σημαντικά με τη χρήση της τεχνολογίας μετά από 

έρευνα που διεξήγαγαν.  

        Στον αντίποδα υπάρχουν ερευνητικές φωνές, όπως των Paterson, Henry, 

O’Quin, Ceprano & Blue (2003), οι οποίοι με την έρευνά τους κατέδειξαν ότι η 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ανάλογου λογισμικού δεν είχε σημαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη της  δεξιότητας της ανάγνωσης των παιδιών  σε σχέση με 

την ομάδα παιδιών που δε χρησιμοποίησε το λογισμικό. 

Επίσης, η Kutz (2005) διαπίστωσε, σε μελέτη που πραγματοποίησε, ότι η χρήση 

του Η/Υ και το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποίησε για την ανάγνωση δεν 

επέφερε στα παιδιά σημαντική διαφορά στην ευχέρεια αναγνώρισης του ονόματος 

και του ήχου των γραμμάτων. 

        Εστιάζοντας στις διαφυλικές διαφορές ως προς την επίδοσή τους στο γραπτό 

λόγο με τη χρήση Η/Υ  διαπιστώθηκε ότι είναι ελάχιστες οι μελέτες που σχετίζονται 
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με το συγκεκριμένο. Οι Wei & Hendrix (2009) κατέδειξαν μετά από μελέτη που 

έκαναν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι τα αγόρια είχαν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε σχέση με τα κορίτσια μετά τη χρήση του Η/Υ. Οι McKenney & 

Voogt (2010) μετά από έρευνα που διεξήγαγαν έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των φύλων σχετικές με την αντίληψη χρήσης του υπολογιστή, επίσης δεν 

διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ κοριτσιών και αγοριών  που να σχετίζονται με το 

επίπεδο δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους ως προς τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ενώ οι Sackes,Trundle & Bell (2011) υποστήριξαν ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης σε δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν μεγαλύτερη για τα 

κορίτσια από ότι στα αγόρια. 

        Έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών για την αξιολόγηση της 

απόκτησης των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου και συγκεκριμένα της δεξιότητας της 

ανάγνωσης  με τη χρήση ηλεκτρονικών κινητών συσκευών ανάγνωσης, έδειξε ότι (τα 

κορίτσια είχαν καλύτερες επιδόσεις  σε σχέση με τα αγόρια μόνο σε κάποιες από τις 

δοκιμασίες), δεν υπήρχαν γενικά διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς την 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου (Fishburn, 2008).  

Υπάρχουν φυσικά και ερευνητές, οι οποίοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ως  

προς τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην προσχολική ηλικία. Επισημαίνουν ότι 

δεν υπάρχουν αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική 

αξία των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στην προσχολική εκπαίδευση και 

υποστηρίζουν ότι η χρήση των τεχνολογιών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών 

(Armstrong & Casement, 2000 · Cordes & Miller, 2000 ·  Miller, 2005 · Vandewater, 

Rideout, Wartella, Huang,  Lee  & Shim,  2007 ·  Lee, Bartolic & Vandewater, 2009).  

3.3. Τ.Π.Ε. και ψηφιακός γραμματισμός 

Οι Τ.Π.Ε. χαρακτηρίζονται ως τεχνολογίες που επιφέρουν ριζικές αλλαγές 

(Μπίκος, 1995). Η ευρεία αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ταυτόχρονα και με τα παλιότερα 

μέσα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας ως μέσο γραφής, ανάγνωσης, επικοινωνίας, 

και ψυχαγωγίας , ως μέσο δηλαδή πρακτικής γραμματισμού, είναι σήμερα δεδομένη 

(Κουτσογιάννης, 2004). Καθώς η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται  και  

εξελίσσεται, παρατηρείται μια στροφή της κοινωνίας προς την αποδοχή της  

ψηφιακής  μορφής  γραμματισμού (Jewitt & Kress, 2003).  Οι Τ.Π.Ε. με τον ψηφιακό 
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γραμματισμό που προσφέρουν αντιμετωπίζονται ως τα ‘κλειδιά’ που μπορούν να 

αποτελέσουν  μοχλό ανάπτυξης των σύγχρονων  κοινωνιών (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 

Ένα γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο είναι η  καλλιέργεια 

ενός νέου γραμματισμού, ο οποίος συχνά αποκαλείται τεχνολογικός, ψηφιακός  

γραμματισμός ή τεχνογραμματισμός και του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι 

ευρύτατη (Κουτσογιάννης, 2004). Οι Cope & Kalantzis (2000) θεωρούν το 

γραμματισμό που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε. ως έναν από τους γραμματισμούς που είναι 

απαραίτητο να διαπερνά τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης. Οι 

μαθητές μέσω του ψηφιακού γραμματισμού διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου 

τύπου ικανότητες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. με αποτελεσματικό, 

δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο. 

Σύμφωνα με τους Hague & Payton (2010) ο ψηφιακός γραμματισμός είναι οι 

δεξιότητες, οι γνώσεις, και η κατανόηση που επιτρέπουν δημιουργικές καθώς, επίσης 

και ασφαλείς πρακτικές κατά την ενασχόληση  μας με τις ψηφιακές τεχνολογίες σε 

όλους τους τομείς της ζωής. Με τον όρο ψηφιακός γραμματισμός περιγράφεται η 

ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία 

επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για τη διαχείριση, αξιολόγηση, δημιουργία 

και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη 

μάθηση και τη συνεχή ανάπτυξή τους (Cope & Kalantzis, 2000). Η ανάπτυξη και η 

καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού μέσα στο σχολικό περιβάλλον παρέχει στα 

παιδιά την δυνατότητα να κάνουν χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με 

δημιουργικό και κριτικό τρόπο ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν 

τις μαθησιακές γνώσεις τους (Hague & Payton, 2010). 

Όπως προαναφέρθηκε, τα περισσότερα μικρά  παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση 

με την τεχνολογία. Η πλειονότητα αυτών ζει και μεγαλώνει σε ένα ‘ψηφιακό’ 

περιβάλλον, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσουν ήδη από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους, με φυσικό και αβίαστο τρόπο αρκετές γνώσεις και δεξιότητες 

γύρω από την τεχνολογία. Ακόμη, πριν από την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο τα 

περισσότερα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή, έχουν εξοικειωθεί και μπορούν να 

χειρίζονται διάφορα είδη ψηφιακών εργαλείων (κινητά τηλέφωνα, Η/Υ, laptop,tablet, 

κ.λπ.) αποκτώντας κάποιες τεχνολογικές δεξιότητες. Μέσα στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον πολλά από αυτά συμμετέχουν από κοινού με τους γονείς τους σε 

πρακτικές γραμματισμού  όπως π.χ. τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Wollman-

Bonilla, 2003), παιχνίδια στον υπολογιστή, ξεφύλλισμα παιδικών, ηλεκτρονικών 
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βιβλίων κ.ά.. Όπως επισημαίνει και ο Healy (2000) τα ηλεκτρονικά κείμενα έχουν 

γίνει μέρος της  καθημερινής  ζωής των παιδιών στο βαθμό που πριν αρχίσουν ακόμη 

το σχολείο, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών να έχουν περισσότερη εμπειρία με 

τα ηλεκτρονικά κείμενα από ό,τι με τα βιβλία. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν 

αναδυόμενο, ψηφιακό γραμματισμό (Labbo, 2009 · Wohlwend, 2009 · Davidson, 

2012).  

Η προσχολική εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρότερες  εμπειρίες, 

γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών σχετικά με τις Τ.Π.Ε. και να τα προσφέρει τη 

δυνατότητα να φέρουν στην επιφάνεια και ταυτόχρονα να οικοδομήσουν πάνω σε 

αυτές τις καινούργιες γνώσεις που θα αποκτήσουν (ανάδυση ψηφιακού 

γραμματισμού), έτσι ώστε να τις αξιοποιήσουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο προς 

όφελός τους. Η επαφή και η εξοικείωση των παιδιών με τον Η/Υ παρέχει στα παιδιά 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασικές ψηφιακές ικανότητες και να θέσουν τα 

θεμέλια για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού. Όπως τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα στον γραμματισμό έχουν και δικαίωμα να γίνουν πιο ικανοί χρήστες των 

Τ.Π.Ε., να αποκτήσουν δηλαδή δεξιότητες  ψηφιακού γραμματισμού (Sheridan,  

Pramling & Samuelsson, 2003). Η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να προσφέρει στα παιδιά πλούσια ερεθίσματα και να 

τους κινήσει το ενδιαφέρον, η χρήση και αξιοποίηση του Η/Υ και του αντίστοιχου 

εκπαιδευτικού λογισμικού με αναπτυξιακά κατάλληλο τρόπο (έχοντας ως κύριο 

σκοπό  την  επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου στα 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα) και - επιπλέον -  ο παράγοντας εκπαιδευτικός, (οι 

αντιλήψεις, οι στάσεις, οι απόψεις, η κατάλληλη επιμόρφωση που έχει κ.λπ.) παίζουν  

σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων (Makrakis, 1991·  

Τζιμογιάννης, 2001). Ο Η/Υ είναι ένα πολύτιμο, ισχυρό και ευέλικτο  εργαλείο στα 

χέρια των εκπαιδευτικών και  αρκετές μαθησιακές ανάγκες των παιδιών  της ηλικίας 

αυτής μπορούν να ικανοποιηθούν με έναν πιο ελκυστικό και παιγνιώδη τρόπο μέσα 

από τη χρήση και  την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..   

Ο/η νηπιαγωγός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες  της κίνησης, των 

συμβόλων, της εικόνας, του ήχου και του χρώματος του Η/Υ και να δημιουργήσει 

κατάλληλες δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη λεξιλογίου, την καλλιέργεια της  

φωνολογικής επίγνωσης, της γραφής, της κατανόησης κειμένου και της ανάγνωσης 

(Ηλιάδου,  Ντίνας &  Φαχαντίδης, 2005).  
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Η  αναγκαιότητα λοιπόν για ψηφιακό γραμματισμό - όπως έγινε φανερό από τα 

παραπάνω - σχετίζεται και με την προσχολική εκπαίδευση. Άλλωστε, η  εισαγωγή  

και χρήση του υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κυρίως στο 

Νηπιαγωγείο αποτελεί μία σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με το 

ΔΕΠΠΣ (2003) σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι η 

εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή. Επιπλέον τα 

παιδιά θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του Η/Υ ως εποπτικού 

μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου 

επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Αφενός, δηλαδή, τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν τις κύριες λειτουργίες του 

υπολογιστή ως αντικείμενο και αφετέρου μπορούν να μάθουν να τον χρησιμοποιούν 

ως εργαλείο στις διάφορες δραστηριότητές στο χώρο του νηπιαγωγείου.  
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4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε εάν η διδακτική παρέμβαση με 

τη χρήση του Η/Υ (διδασκαλία με εκπαιδευτικό λογισμικό) συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής σε παιδιά του 

νηπιαγωγείου. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας: 

1. Να διερευνηθεί εάν η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της  δεξιότητας  της ανάγνωσης των παιδιών. 

2. Να διερευνηθεί εάν η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της  δεξιότητας  της γραφής των παιδιών. 

3. Να διερευνηθεί εάν υφίσταται διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όταν η 

διδασκαλία γίνεται με τη χρήση Η/Υ ως προς την ανάπτυξη της  

δεξιότητας  της ανάγνωσης των παιδιών. 

4. Να διερευνηθεί εάν υφίσταται διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όταν η 

διδασκαλία γίνεται με τη χρήση Η/Υ ως προς την ανάπτυξη της  

δεξιότητας  της γραφής.  

5. Να διερευνηθεί εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Πειραματική 

Ομάδα και στην Ομάδα Ελέγχου όταν η διδασκαλία γίνεται με τη χρήση 

Η/Υ ως προς την ανάπτυξη της  δεξιότητας  της ανάγνωσης.  

6. Να διερευνηθεί εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Πειραματική 

Ομάδα και στην Ομάδα Ελέγχου όταν η διδασκαλία γίνεται με τη χρήση 

Η/Υ ως προς την ανάπτυξη της  δεξιότητας  της γραφής.  

4.2. Υποθέσεις της έρευνας 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

Ερευνητική υπόθεση (H1): Αναμένεται η διδασκαλία με τη χρήση του Η/Υ  να 

επηρεάσει θετικά (στατιστικά σημαντικά) την ανάπτυξη της δεξιότητας της 

ανάγνωσης των παιδιών του νηπιαγωγείου. 

Ερευνητική υπόθεση (H2): Αναμένεται η διδασκαλία με τη χρήση του Η/Υ να 

επηρεάσει θετικά (στατιστικά σημαντικά) την ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής 

των παιδιών  του νηπιαγωγείου. 
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Ερευνητική υπόθεση (H3): Αναμένεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ του φύλου και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου μετά τη 

διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ.  

Ερευνητική υπόθεση (H4): Αναμένεται να υπάρχουν διαφορές στατιστικά σημαντικές  

μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου στις δεξιότητες γραπτού 

λόγου μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

5.1. Η μέθοδος της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήσαμε την ποσοτική προσέγγιση, καθώς 

σκοπός μας ήταν η εύρεση μετρήσιμων δεδομένων για τον έλεγχο των υποθέσεων 

μας. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε το πειραματικό σχέδιο με  διπλή μέτρηση 

(προ και  μετά) και με χρήση δύο ομάδων. Η πρώτη είναι η Πειραματική Ομάδα και η 

δεύτερη είναι η Ομάδα Ελέγχου. Η Πειραματική Ομάδα (experimental group) 

υφίσταται την επενέργεια του ερευνητή, υποβάλλεται στον πειραματικό χειρισμό της 

ανεξάρτητης μεταβλητής, ενώ η  Ομάδα Ελέγχου (control group) δεν υποβάλλεται σε 

παρόμοιο χειρισμό και χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο ομάδων. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν με τυχαία 

δειγματοληψία. Η τυχαία κατανομή - τυχαιοποίηση - των μελών των δύο ομάδων  

αυξάνει τις πιθανότητες οι δύο ομάδες να είναι ισοδύναμες  (Παρασκευόπουλος, 

1985·  Cohen & Manion, 1994 · Δημητρόπουλος,1994). 

5.2. Το δείγμα της έρευνας  

Για τη διεξαγωγή της  έρευνας επιλέχθηκε το νηπιαγωγείο στο οποίο εργαζόταν 

η ερευνήτρια, καθώς υπήρχαν σχέσεις οικειότητας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Τα 

παιδιά συνεργάστηκαν χωρίς άγχος και δεν επηρεάστηκε η συνηθισμένη 

συμπεριφορά τους καθώς η όλη διαδικασία εξελισσόταν μέσα σε ένα παιγνιώδης 

πλαίσιο. Επιπλέον, υπήρχε η κατάλληλη υποδομή, δηλαδή τρεις ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, στους  οποίους  είχαν πρόσβαση όλα τα παιδιά. Επίσης, διασφαλίστηκε 

η προστασία των υποκειµένων της έρευνας µε το απόρρητο των προσωπικών τους 

δεδοµένων καθώς στο κάθε παιδί δόθηκε κωδικός: για τα αγόρια Α1,Α2 …και για τα 

κορίτσια Κ1,Κ2…. κ.ο.κ.. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 30 μαθητές, ηλικίας 51- 68 

μηνών. Συγκεκριμένα τα 22 παιδιά ήταν νήπια και τα 8 παιδιά ήταν προνήπια. Από 

αυτά 13 ήταν κορίτσια και 9 αγόρια ενώ από τα προνήπια τα κορίτσια ήταν 5 και τα 

αγόρια 3. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Όλα τα παιδιά μιλούσαν την 
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ελληνική γλώσσα. Η ερευνήτρια ανέλαβε η ίδια τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων. 

Πίνακας 1. Σύνθεση του δείγματος της έρευνας 

 
Προνήπια Νήπια  

 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

1ο          Τμήμα 2 2 4 7 15 

2ο         Τμήμα 1 3 5 6 15 

Σύνολο 3 5 9 13 30 

 

Το 73% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν νήπια (Ν=22) και το 

27% προνήπια (Ν=8). (Σχήμα 1). 

 

 
 

Σχήμα 1. Συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές. 

Από το σύνολο των παιδιών το 40% (Ν=12) ήταν αγόρια και το 60% (Ν=18) 

ήταν κορίτσια. (Σχήμα 2).  

Τα παιδιά είχαν ηλικία από 51 έως 68 μηνών  (μέσος όρος ηλικίας M:59.233 

μήνες, τυπική απόκλιση Std.Dev. = 5.348). 
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Σχήμα 2.Φύλο μαθητών της έρευνας. 

5.3. Διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας τα παιδιά και των δύο ομάδων αξιολογήθηκαν: 

α)   ως  προς την αναγνώριση λέξεων 

β)   ως  προς τη δεξιότητα της γραφής   

Έτσι, αρχικά κλήθηκε κάθε παιδί να αναγνωρίσει συγκεκριμένες λέξεις οι 

οποίες ήταν τυπωμένες σε κάρτες. Στη συνέχεια δόθηκε σε κάθε μαθητή φύλλο 

εργασίας με γραφισμούς (για να παρατηρήσουμε εάν είναι σε θέση να ενώσει τις 

τελίτσες για να συμπληρώσει τους  γραφισμούς). Επίσης, ζητήθηκε από κάθε παιδί να 

αντιγράψει γράμματα ή  απλές λέξεις πάνω σε γραμμές που του δόθηκαν τυχαία, να 

γράψει το όνομά του και - αν μπορεί - απλές λέξεις (εκτός από το όνομά του) ή 

φράσεις που γνώριζε. 

Οι δοκιμασίες δόθηκαν σε όλα τα παιδιά και οι απαντήσεις τους 

καταγράφονταν άμεσα σε ειδικά φύλλα αξιολόγησης. Η διάρκεια των δοκιμασιών 

στις οποίες συμμετείχε κάθε παιδί ήταν κατά μέσο όρο 15 λεπτά  και γινόταν σε 

ήσυχο μέρος της τάξης. 

Πριν τη διδακτική παρέμβαση αφιερώθηκε χρόνος (περίπου μια εβδομάδα) 

ώστε τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας να εξοικειωθούν με τη χρήση του  

πληκτρολόγιου και του ποντικιού του Η/Υ προκειμένου να εργαστούν αυτόνομα.  

Ακολούθησε η διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ. Κάθε παιδί  της 

Πειραματικής Ομάδας εργάστηκε και υλοποίησε σε ατομικό επίπεδο συγκεκριμένες 

γλωσσικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού «Hλεκτρονικός 
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Ταχυδρόμος» τρεις φορές για 20 περίπου λεπτά σε διάστημα τριών εβδομάδων. 

Παράλληλα, στην Ομάδα Ελέγχου, η διδακτική παρέμβαση - με τις ίδιες ακριβώς 

δραστηριότητες που υλοποίησε η Πειραματική Ομάδα -  έγινε  από την ερευνήτρια με 

τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ο 

χρόνος διδασκαλίας και υλοποίησης των δραστηριοτήτων και στις δύο ομάδες να 

είναι ο ίδιος. Η μόνη διαφορά ήταν στο ότι η Πειραματική Ομάδα υλοποίησε τις 

δραστηριότητες γραπτού λόγου με τη χρήση του Η/Υ, ενώ η Ομάδα Ελέγχου με τον 

παραδοσιακό τρόπο.  

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης τα παιδιά και των δύο 

ομάδων αξιολογήθηκαν εκ νέου, ως προς την αναγνώριση λέξεων και ως προς τη 

δεξιότητα της γραφής (οι δοκιμασίες  ήταν οι ίδιες με αυτές της αρχικής φάσης). Η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων γινόταν άμεσα και πάλι σε φύλλα αξιολόγησης.  

5.4. Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός εργαλείων, ώστε 

να διασφαλιστεί η συναγωγή στο μέτρο του δυνατού έγκυρων συμπερασμάτων. 

        Α) Δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων». Χρησιμοποιήθηκαν 11 κάρτες με 

τυπωμένες λέξεις που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του 

λογισμικού, γραμμένες με πεζά ή κεφαλαία γράμματα. Οι  κάρτες αυτές 

παρουσιάστηκαν σε όλα τα παιδιά, σε ατομικό επίπεδο και με την ίδια σειρά (η σειρά 

των λέξεων καθορίστηκε τυχαία) και στη συνέχεια ζητήθηκε από το κάθε παιδί να  

αναγνωρίσει την λέξη που έβλεπε. Όταν το παιδί αναγνώριζε «διάβαζε» σωστά τη 

λέξη που έβλεπε, η απάντηση λαμβανόταν ως σωστή και καταγραφόταν άμεσα σε 

ειδικό έντυπο καταγραφής. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογούνταν με έναν (1) 

βαθμό ενώ κάθε λάθος απάντηση με μηδέν (0)  βαθμό. Η ανώτερη βαθμολογία που 

μπορούσε να πάρει ένα παιδί ήταν ένδεκα (11) βαθμοί. (βλ. Παράρτημα Α). 

Β) Κλίμακα  Αξιολόγησης  Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Στη 

συνέχεια, για να αξιολογηθεί η δεξιότητα γραφής των παιδιών της έρευνας, 

χορηγήθηκε το σταθμισμένο εργαλείο «Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών 

Προσχολικής Ηλικίας» των Ράλλη & Μαριδάκη – Κασσωτάκη (2012). Η παραπάνω 

κλίμακα - που εκπονήθηκε έχοντας ως πρότυπο την Κλίμακα Infant Index των Martin 

Desforges και Geoff Lindsay (1995) - έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, κάποιες δεξιότητες παιδιών 
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προσχολικής ηλικίας, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τη γνωστική, κοινωνικο -

συναισθηματική και κινητική τους ανάπτυξη, όσο και για την κατάκτηση διαφόρων 

μαθησιακών στόχων. Οι δεξιότητες αυτές είναι: α) Γλωσσικές, β) Μαθηματικές, γ) 

Κοινωνικές, δ) Κινητικές δεξιότητες  και ε) Δεξιότητες αυτονομίας στη μάθηση.  

Η συγκεκριμένη κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

 για να βοηθήσει τον /την εκπαιδευτικό να προσδιορίσει το επίπεδο ανάπτυξης 

των παιδιών στις  γλωσσικές, μαθηματικές, κοινωνικές, κινητικές δεξιότητες 

και στην αυτονομία της μάθησης έτσι ώστε να επισημάνει τις δυνατότητες και 

αδυναμίες των παιδιών 

 ως μέσο αξιολόγησης της προόδου των παιδιών κατά την διάρκεια της 

φοίτησης τους στο Νηπιαγωγείο 

 για τη δημιουργία ομοιογενών /ανομοιογενών ομάδων παιδιών προσχολικής 

ηλικίας από πλευράς δυνατοτήτων 

 ως εργαλείο αξιολόγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας από ειδικούς 

παιδαγωγός ή ψυχολόγους  

 ως εργαλείο αξιολόγησης (παράλληλα με άλλα εργαλεία) της σχολικής 

ετοιμότητας των παιδιών. 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας 

συνίσταται από πέντε υποκλίμακες, οι οποίες αντιστοιχούν στις πέντε δεξιότητες που 

αξιολογεί (οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω). Σε κάθε υποκλίμακα εμπεριέχονται 

κριτήρια, τα οποία συνιστούν διαφορετικές  εκφάνσεις  των αντίστοιχων δεξιοτήτων 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Το κάθε κριτήριο εμπεριέχει τέσσερα θέματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 

διαφορετικού επιπέδου δεξιότητες των παιδιών κλιμακούμενης δυσκολίας. Η πρώτη 

αντιστοιχεί στο επίπεδο 1, η δεύτερη στο επίπεδο 2, η τρίτη αντιστοιχεί στο επίπεδο 3 

και, τέλος, η τέταρτη στο επίπεδο 4. Ο/η εκπαιδευτικός που κάνει χρήση αυτής της 

κλίμακας μια δεδομένη χρονική στιγμή σημειώνει το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο 

υψηλότερο επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού που αξιολογεί. Σε περίπτωση που 

το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε καμία από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο κριτήριο, ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει το αντίστοιχο τετράγωνο 

(Δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω) και το παιδί βαθμολογείται με μηδέν. Έτσι, η 

βαθμολογία του κάθε παιδιού σε κάθε κριτήριο ξεκινάει από το μηδέν και μπορεί να 

φτάσει ως το τέσσερα. Η βαθμολογία αυτή αποτελεί δείκτη του επιπέδου στο οποίο 
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βρίσκεται το παιδί για το συγκεκριμένο κριτήριο (Ράλλη & Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 

2012). 

Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήσαμε την υποκλίμακα που έχει σχέση 

με τις δεξιότητες της γραφής (βλ. Παράρτημα Β).  

Γ) Ο «Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό του 

Υπουργείου Παιδείας εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου για το Ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο  και περιλαμβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια που έχουν σχέση με τη 

Γλώσσα. Διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση στη Δικτυακή Εκπαιδευτική 

Πύλη του Υπουργείου στην ιστοσελίδα  http://www.e-yliko.gr., γεγονός που το 

καθιστά άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από τον/την εκπαιδευτικό. Ένα ακόμα βασικό 

κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου λογισμικού είναι το γεγονός ότι υπηρετεί τόσο 

τους άμεσους στόχους του γλωσσικού αντικειμένου της γλώσσας, όπως 

περιγράφονται στο ΑΠΣ, όσο και τους ευρύτερους σκοπούς της γλωσσικής παιδείας 

που θέτει το ΔΕΠΠΣ του 2003 για το Νηπιαγωγείο (Μαρόγλου, Νιζάμ, Ρεβάνογλου  

& Φώτης,  2007). 

Ο «Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπρόσθετο 

εργαλείο για τον πρώιμο γραμματισμό των παιδιών του νηπιαγωγείου. Περιλαμβάνει 

διάφορες δραστηριότητες γραφής (γραφή ονόματος, κάρτας, αφίσας κ.λπ.) και 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την δεξιότητα της ανάγνωσης (αντιστοίχιση 

λέξης εικόνας, αναγνώριση οικείων λέξεων κ.λπ.). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο 

παιδί με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του λογισμικού να  εμπλουτίσει τον 

προφορικό του λόγο, να αναπτύξει, αλλά και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες της  

γραφής  και της  ανάγνωσης.   

Το λογισμικό αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα 

εμπεριέχει δύο έως εννέα γλωσσικές δραστηριότητες. Μέσα από τις δραστηριότητες 

του λογισμικού δημιουργούνται πραγματικές καταστάσεις  αυθεντικής  επικοινωνίας 

όπως η δημιουργία ταυτότητας, κάρτας, αφίσας κ.ά. και έτσι τα παιδιά μπορούν να 

αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους ικανότητα - προφορικό και 

γραπτό λόγο - με  φυσικό και αβίαστο τρόπο. Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη και 

ευχάριστο χαρακτήρα και προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών.  

Το σενάριο του λογισμικού εκτυλίσσεται ως εξής: αρχικά παρουσιάζεται ένα 

ποντικάκι το οποίο εξηγεί στα παιδιά τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη 

συνέχεια  αναφέρει ότι έλαβε e-mail από τον Άμπντελ, ένα παιδί από την Αφρική,  το 

οποίο θέλει να επικοινωνήσει με παιδιά από την Ελλάδα για να γίνουν φίλοι. Το 

http://www.e-yliko.gr/
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ποντικάκι αναφέρει έπειτα ότι ετοίμασε τέσσερις διαφορετικούς φακέλους (θεματικές 

ενότητες) που εμπεριέχουν διάφορες δραστηριότητες. Επιλέγοντας κάθε φορά έναν 

φάκελο το παιδί καλείται να υλοποιήσει τις δραστηριότητες που βρίσκονται μέσα σε 

αυτόν με απώτερο σκοπό να επικοινωνήσει και να γνωριστεί με τον Άμπντελ.  

Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν την υπόθεση του σεναρίου σύμφωνα 

με τους δικούς τους ρυθμούς και να πλοηγηθούν με ευκολία σε όλη την εφαρμογή, 

είτε με την σειρά που προτείνει το ποντικάκι, είτε ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες τους, πατώντας το αντίστοιχο βελάκι, καθώς κάθε φάκελος είναι αυτοτελής. 

Επιπλέον, μπορούν να ακούσουν τις ηχητικές οδηγίες των δραστηριοτήτων για 

περισσότερες από μια φορές, να αποθηκεύσουν ή ακόμα και να εκτυπώσουν τις 

εργασίες τους. Όλες οι ενότητες του λογισμικού προσφέρουν ένα πλούσιο 

περιβάλλον γραπτού λόγου και δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή 

με μία ποικιλία γραπτών κειμένων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να παρατηρήσουμε ότι 

σε πέντε δραστηριότητες του λογισμικού το παιδί έχει τη δυνατότητα να γράψει το 

όνομά του, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, αφού - όπως προαναφέρθηκε στο 

θεωρητικό πλαίσιο - η γραφή και η αναγνώριση του ονόματος του παιδιού 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο γραμματισμό του (Σιβροπούλου, 2003· Levin 

et al., 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική ενότητα - φάκελος - με τίτλο «Εγώ» 

περιέχει δραστηριότητες με τις οποίες το παιδί μπορεί να συστηθεί, να δείξει ποιος 

είναι, πώς ονομάζεται κ.λπ.. Οι δραστηριότητες  οι οποίες πραγματοποιεί το παιδί  

είναι οι εξής:  

 α)  «Χαίρω πολύ»: πληκτρολογεί το όνομά του και το διακοσμεί. 

 β)  «Δείξε μου ποιος είσαι»: ζωγραφίζει τον εαυτό του και γράφει το όνομά 

…………..του. 

   γ)   «Η οικογένεια μου»: ζωγραφίζει τα μέλη της  οικογένειά του και τοποθετεί 

την κατάλληλη λέξη που εκφωνείται (Μαμά, Μπαμπάς κ.λπ.) στην 

αντίστοιχη εικόνα. 

 δ) «Η ταυτότητά σου»: γράφει τα στοιχεία της  ταυτότητά του (όνομα,   

επώνυμο κ.λπ.).  

ε)   «Όμορφο όνομα»: πληκτρολογεί το όνομά του και έχει τη δυνατότητα να το 

επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γραμματοσειρά, το χρώμα 

και το μέγεθος που επιθυμεί. 
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Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει τίτλο «οι Άλλοι» και το παιδί μπορεί να 

γνωρίσει τα δημιουργήματα και τον πολιτισμό του ανθρώπου. Οι δραστηριότητες που 

εμπεριέχει ο φάκελος - και εκτελούνται από το παιδί - είναι οι εξής:  

 α) «Άνθρωποι»: πρέπει να τοποθετήσει τη σωστή λέξη που εκφωνείται (μαμά, 

μπαμπάς κ.λπ.) κάτω από τις διάφορες εικόνες ανθρώπων που 

παρουσιάζονται στην οθόνη. 

 β) «Γιορτές»: σε αυτή τη δραστηριότητα  εμφανίζονται εικόνες από διάφορες 

γιορτές (π.χ. Πάσχα, Χριστούγεννα κ.λπ.) και οι αντίστοιχες λέξεις. Ο 

μαθητής πρέπει να επιλέξει και να τοποθετήσει στην κατάλληλη εικόνα την 

αντίστοιχη λέξη.  

γ) «Βόλτα στο μουσείο παιχνιδιών»: τοποθετεί στην κατάλληλη πινακίδα το 

αντίστοιχο  έκθεμα. 

δ) «Μουσείο παιδικής τέχνης»: φτιάχνει μια ζωγραφιά και αφού γράψει τη 

διεύθυνση που εκφωνείται μπορεί να τη στείλει στο Μουσείο παιδικής 

τέχνης. 

 ε) «Πόλεμος και Ειρήνη»: παρατηρεί τις εικόνες και τις λέξεις που 

εμφανίζονται στην οθόνη και τοποθετεί την  λέξη που ταιριάζει  στην 

κατάλληλη εικόνα.( Όταν το παιδί τοποθετεί τον κέρσορα του ποντικιού 

επάνω σε μια λέξη αυτή εκφωνείται και έτσι ενισχύεται η αντιστοίχιση 

προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών).  

στ) «Κάρτα αγάπης»: το παιδί μπορεί να ζωγραφίσει μια κάρτα, να γράψει το 

όνομά του και στη συνέχεια να τη στείλει στην UNICEF. 

Ο τίτλος της τρίτης ενότητας είναι: «Εμείς και η φύση» όπου τα παιδιά 

γνωρίζουν τις ομορφιές της φύσης. Ο φάκελος εμπεριέχει δυο δραστηριότητες:  

α) «Όμορφη φύση»: (ο/η μαθητής/μαθήτρια) επιλέγει την κατάλληλη εικόνα με 

τα καιρικά φαινόμενα για να τοποθετήσει την αντίστοιχη  λέξη - οι λέξεις   

εκφωνούνται. 

β) «Ευτυχισμένα ζώα»: τοποθετεί τα ζώα στο κατάλληλο φυσικό  περιβάλλον  

που ζούνε.  

 Η τελευταία θεματική ενότητα έχει τίτλο «Παιδιά και παιχνίδια» και εμπεριέχει 

τις εξής δραστηριότητες (το παιδί - ο/η μαθητής/μαθήτρια):  

α) «Παιχνίδι»: φτιάχνει ένα παζλ με οκτώ κομμάτια και σχηματίζει τη λέξη 

‘παιχνίδι’.  
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β) «Παίζω παιχνίδια»: παρατηρεί τις τρεις λέξεις που παρουσιάζονται στην 

οθόνη και τα ίδια γράμματα που εμπεριέχονται σε αυτές. Έπειτα 

πληκτρολογεί (αντιγράφει) τα γράμματα μέσα στο πλαίσιο που εμφανίζεται 

στην οθόνη του Η/Υ. 

γ) «Φρούτα και λέξεις»: βάζει στην ίδια σειρά την εικόνα του φρούτου, το 

αντίστοιχο όνομα του φρούτου και την κατάλληλη κατάληξη του ονόματος 

του φρούτου. 

δ) «Ζωγραφίζω λέξεις»: ζωγραφίζει τη λέξη που εκφωνείται και στη συνέχεια 

προσπαθεί να τη γράψει.  

ε)  «Ζωγραφίζω προτάσεις»: ζωγραφίζει τις προτάσεις που ακούει. 

στ) «Φτιάχνω μια αφίσα»: φτιάχνει και διακοσμεί μια αφίσα για μια θεατρική 

παράσταση γράφει τον τίτλο, τον τόπο και την ημερομηνία. 

 ζ) «Ζωγραφίζω ήχους»:  ζωγραφίζει με το μολύβι από την εργαλειοθήκη της 

οθόνης τους ήχους που ακούει από διάφορα μουσικά όργανα επιλέγοντας 

το χρώμα που επιθυμεί.  

η) «Ζωγραφίζω ένα ποίημα»: τοποθετεί εικόνες που λείπουν στο μέρος της 

λέξης που ακούει. 

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά στην έρευνά μας δεν υλοποίησαν από τη δεύτερη 

ενότητα τη δραστηριότητα «β και γ», από την τρίτη ενότητα τη δραστηριότητα «β» 

και από την τέταρτη ενότητα τις δραστηριότητες «α, γ, ε, ζ και η» διότι θεωρήθηκε 

ότι δεν είχαν άμεση σχέση με την εργασία μας.  

Ο «Hλεκτρονικός Ταχυδρόμος» απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής  ηλικίας  

που ακόμα δεν έχουν κατακτήσει το γραπτό λόγο με τον συμβατικό τρόπο. Το 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι εύχρηστο και φιλικό. Τα γραφικά, το 

οπτικό υλικό και ο ήχος κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών και γίνονται εύκολα 

κατανοητά από αυτά. Τα παιδιά κάνουν χρήση του πληκτρολογίου, του ποντικιού και  

της λειτουργίας «σύρε και άφησε» (drag and drop). Επιπλέον οι μικροί μαθητές  

μπορούν να πειραματιστούν ή να διορθώσουν τις εργασίες τους επιλέγοντας  από την 

εργαλειοθήκη το μέγεθος, το χρώμα του μολυβιού που θα χρησιμοποιήσουν κ.λπ.. Οι 

οδηγίες των δραστηριοτήτων  εκφωνούνται και η ανατροφοδότηση γίνεται άμεσα και 

με θετικό τρόπο.  
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5.5. Ανάλυση δεδομένων 

Στο πλαίσιο τoυ ερευνητικού μας σκοπού έγινε κατηγοριοποίηση και 

κωδικοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις δοκιμασίες, προκειμένου 

αυτές  να αποκτήσουν μορφή κατάλληλη για στατιστική επεξεργασία. Συγκεκριμένα, 

τόσο οι απαντήσεις και των δύο ομάδων στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» όσο 

και οι απαντήσεις στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» κωδικοποιήθηκαν για τις 

ανάγκες της στατιστικής επεξεργασίας.  

Ακολούθησε η εισαγωγή και ανάλυση των δεδομένων με την κωδικοποιημένη 

τους μορφή με το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας δεδομένων SPSS V.19.  
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6. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Αποτελέσματα  δοκιμασιών 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία και ανάλυση των δοκιμασιών. Η παρουσίαση γίνεται σε τέσσερις  

ενότητες ακολουθώντας τη δομή των υποθέσεων. 

Πίνακας 2. Επιδόσεις της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία «Αναγνώριση            

λέξεων». 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Paired Samples Test 

Αναγνώριση 

λέξεων  

Πριν την παρέμβαση  Μετά την παρέμβαση  Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. D. N  

 

Mean Std. D.  

-9,886 

 

14 

 

0,000 

15 3,5333 1,64172 15 5,7333 2,12020 

 

Η μέση επίδοση των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία 

«Αναγνώριση λέξεων» πριν τη διδακτική παρέμβαση είναι Μ=3,53 με τυπική 

απόκλιση Std. D.=1.64. Η μέση επίδοση των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη 

δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι Μ= 5.73 με 

τ..α.= 2.12. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική  (t = -9,886, df =14, p=.000 

< 0.05). (Επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση Η1).  

Πίνακας 3. Επιδόσεις της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία «Δεξιότητα 

Γραφής». 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Wilcoxon Signed 

Ranks Test 

Δεξιότητα 

Γραφής 

Πριν την παρέμβαση  Μετά την 

παρέμβαση  

Τιμή 

Z 

 

Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. 

D. 

N  

 

Mean Std. 

D. 

 

-2,646 

 

,008 

15 2,9333 ,45774 15 3,4000 ,73679 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, η μέση επίδοση των παιδιών της 

Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» πριν τη διδακτική 

παρέμβαση είναι Μ= 2,9333 με τυπική απόκλιση Std. D.=,45774. Η μέση επίδοση 

των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» μετά τη 

διδακτική παρέμβαση είναι Μ= 3,4000 με τυπική απόκλιση Std. D.=,73679. Η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (έλεγχος Wilcoxon, N=15, Ζ = -2,646, 

p=,008<0.05). (Επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση Η2).  

Πίνακας 4. Μέσοι όροι των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία 

«Αναγνώριση λέξεων» ανάλογα με το φύλο (Πριν τη διδακτική 

παρέμβαση). 

 

 

 

ΦΥΛΟ 

(Πειραματική Ομάδα) 

t - κριτήριο 

Αναγνώριση 

λέξεων 

(Πριν) 

Αγόρι Κορίτσι Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. D. N  

 

Mean Std. D.  

-,373 

 

13 

 

,715 

6 3,3333 1,86190 9 3,6667 1,58114 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» πριν 

τη διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των αγοριών είναι Μ= 3,3333 με τυπική 

απόκλιση Std. D.=1,86190, ενώ των κοριτσιών είναι  Μ= 3,6667 με τυπική απόκλιση 

Std. D.=1,58114.  Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική  (t = -,373, df =13, 

p=,715 > 0.05).  Στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» πριν τη διδακτική παρέμβαση, 

οι επιδόσεις των αγοριών της Πειραματικής Ομάδας δε διαφέρουν από τις επιδόσεις 

των κοριτσιών της  ίδιας ομάδας. 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία 

«Αναγνώριση λέξεων» ανάλογα με το φύλο (Μετά τη διδακτική 

παρέμβαση). 

 

 

 

ΦΥΛΟ 

(Πειραματική Ομάδα) 

t - κριτήριο 
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Αναγνώριση 

λέξεων 

(Μετά) 

Αγόρι Κορίτσι Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. D. N  

 

Mean Std. D.  

-,337 

 

13 

 

,801 

6 5,5000 2,42899 9 5,8889 2,02759 

 

Στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5, μετά 

τη διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των αγοριών είναι Μ= 5,5000 με τυπική 

απόκλιση Std. D.=2,42899 ενώ των κοριτσιών είναι  Μ= 5,8889 με τυπική απόκλιση 

Std. D.=2,02759. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική  (t = -,373, df =13, 

p=,801 > 0.05). (Δεν επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση  H3). 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία 

«Δεξιότητα Γραφής» ανάλογα με το φύλο (Πριν τη διδακτική 

παρέμβαση). 

 

 

 

ΦΥΛΟ 

(Πειραματική Ομάδα) 

Mann – Whitney Test 

Δεξιότητα 

Γραφής 

(Πριν) 

Αγόρι Κορίτσι Τιμή 

Mann – 

Whitney 

U 

 

Z Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. 

D. 

N  

 

Mean Std. 

D. 

 

24,500 

 

-,422 

 

,673 

6 3,000 ,63246 9 2,8889 ,33333 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6, στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» πριν τη 

διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των αγοριών είναι Μ= 3,000 με τυπική απόκλιση 

Std. D.=,63246, ενώ των κοριτσιών είναι Μ=2,8889 με τυπική απόκλιση Std. 

D.=,3333. Ο έλεγχος U των Mann-Whitney διαπίστωσε ότι η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (U= 24.500, Ζ= -,422, p=0.673 > 0.05). Στη δοκιμασία 

«Δεξιότητα Γραφής» πριν τη διδακτική παρέμβαση, οι επιδόσεις των αγοριών της 

Πειραματικής Ομάδας δε διαφέρουν από τις επιδόσεις των κοριτσιών της  ίδιας 

ομάδας. 
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Πίνακας 7. Μέσοι όροι των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας στη δοκιμασία 

«Δεξιότητα Γραφής» ανάλογα με το φύλο (Μετά τη διδακτική 

παρέμβαση). 

 

 

 

ΦΥΛΟ 

(Πειραματική Ομάδα) 

t - κριτήριο 

Δεξιότητα 

Γραφής 

(Μετά) 

Αγόρι Κορίτσι Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. 

D. 

N  

 

Mean Std. 

D. 

 

-,277 

 

13 

 

,784 

6 3,3333 ,81650 9 3,4444 ,72648 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7, στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» μετά 

τη διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των αγοριών είναι Μ= 3,3333 με τυπική 

απόκλιση Std. D.=,81650, ενώ των κοριτσιών είναι Μ=3,4444 με τυπική απόκλιση 

Std. D.=,72648. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική  (t = -,277, df =13, 

p=,784 > 0.05). (Δεν επαληθεύεται η ερευνητική υπόθεση  H3). 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι των παιδιών στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων»  

ανάλογα με την ομάδα (Πριν τη διδακτική παρέμβαση). 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ t- κριτήριο 

Αναγνώριση 

λέξεων 

(Πριν) 

Ελέγχου Πειραματική Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. D. N  

 

Mean Std. D.  

-,247 

 

28 

 

0,807 

15 3,4000 1,29835 15 3,5333 1,64172 

 

Στον Πίνακα 8 παρατηρείται ότι στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» πριν τη 

διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου είναι Μ= 

3,400 με τυπική απόκλιση Std. D.=1,29835, ενώ των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας είναι  Μ= 3,5333 με τυπική απόκλιση Std. D.=1,64172. Η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (t = -,247, df =28, p=,807 > 0.05). Η επίδοση των παιδιών 

της Ομάδας Ελέγχου δε διαφέρει από την επίδοση των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας  - πριν τη διδακτική παρέμβαση - ως προς τη συγκεκριμένη δεξιότητα. 
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Πίνακας 9. Μέσοι όροι των παιδιών στη δοκιμασία Δεξιότητα Γραφής  ανάλογα 

με την ομάδα (Πριν τη διδακτική παρέμβαση). 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Mann – Whitney Test 

Δεξιότητα 

Γραφής  

(Πριν) 

Ελέγχου Πειραματική Τιμή 

Mann – 

Whitney 

U 

Ζ Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. 

D. 

N  

 

Mean Std. 

D. 

 

105,500 

 

-,393 

 

,694 

15 2,8667 ,51640 15 2,9333 ,45774 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9, στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» πριν τη 

διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου είναι Μ= 

2,8667 με τυπική απόκλιση Std. D.=,51640, ενώ των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας είναι  Μ= 2,9333 με τυπική απόκλιση Std. D.=,45774. Ο έλεγχος U των 

Mann-Whitney διαπίστωσε ότι η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (U= 

105.500, Ζ= -,393, p=0.694 > 0.05). Η επίδοση των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ως 

προς τη δεξιότητα της γραφής - πριν τη διδακτική παρέμβαση - δε διαφέρει από την 

επίδοση των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας.  

Πίνακας  10. Μέσοι όροι των παιδιών στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων»  

ανάλογα με την ομάδα (Μετά τη διδακτική παρέμβαση). 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ t- κριτήριο 

Αναγνώριση 

λέξεων 

(Μετά) 

Ελέγχου Πειραματική Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. D. N  

 

Mean Std. D.  

-,913 

 

28 

 

,369 

15 5,0667 1,86956 15 5,7333 2,12020 
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Στον Πίνακα 10 προκύπτει ότι στη δοκιμασία «Αναγνώριση λέξεων» μετά τη 

διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου είναι Μ= 

5,0667 με τυπική απόκλιση Std. D.=1,86956, ενώ των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας είναι  Μ= 5,7333 με τυπική απόκλιση Std. D.=2,12020. Η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική  (t = -,913, df =28, p=,369 > 0.05). (Δεν επαληθεύεται η 

ερευνητική υπόθεση  H4). 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι των παιδιών στη δοκιμασία Δεξιότητα Γραφής  

ανάλογα με την ομάδα (Μετά τη διδακτική παρέμβαση). 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ t- κριτήριο 

Δεξιότητα 

Γραφής 

(Μετά) 

Ελέγχου Πειραματική Τιμή 

t 

 

Df Sig 

N  

 

Mean 

 

Std. 

D. 

N  

 

Mean Std. 

D. 

 

-,725 

 

28 

 

,475 

15 3,2000 ,77460 15 3,4000 ,73679 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 11, στη δοκιμασία «Δεξιότητα Γραφής» μετά 

τη διδακτική παρέμβαση, ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου είναι Μ= 

3,2000 με τυπική απόκλιση Std. D.=,77460, ενώ των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας είναι  Μ= 3,4000 με τυπική απόκλιση Std. D.=,73679. Η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική  (t = -,725, df =28, p=,475 > 0.05).(Δεν επαληθεύεται η 

ερευνητική υπόθεση H4). 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να  διερευνήσουμε εάν η διδακτική 

παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

ανάγνωσης και της γραφής σε παιδιά του νηπιαγωγείου.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

κάποιες από τις ερευνητικές υποθέσεις μας επαληθεύονται, ενώ κάποιες άλλες όχι. 

Η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που επιχειρείται στη συνέχεια, 

ακολουθεί τους θεματικούς άξονες των ερευνητικών  υποθέσεων της παρούσας 

μελέτης. 

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μάς 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης στη 

διδασκαλία του Η/Υ και της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας και 

συγκεκριμένα στη δοκιμασία «Αναγνώριση Λέξεων» των μαθητών της Πειραματικής 

Ομάδας. Τα ευρήματα της έρευνάς μας συνάδουν με τις έρευνες των Casey (2001), 

των Voogt & McKenney (2007) καθώς, επίσης και με την έρευνα των Watson & 

Hempenstall (2008),  αφού πριν ακόμα τα παιδιά  είναι σε θέση να διαβάσουν και να 

αποκωδικοποιήσουν με τον συμβατικό τρόπο ένα κείμενο, κατέχουν τον προφορικό 

λόγο, έχουν γνώση της δομής της γλώσσας, έχουν ένα αρκετά μεγάλο λεξιλόγιο, είναι 

εξοικειωμένα με τις συμβάσεις της του γραπτού λόγου και είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν ένα μικρό αριθμό λέξεων σε έντυπη μορφή. Η χρήση Η/Υ, η 

αξιοποίηση ενός ψηφιακού κειμένου, ενός ηλεκτρονικού βιβλίου κ.λπ.  παρέχει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν, να  βελτιώσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης 

και τα καθιστά επίσης ικανά να αναγνωρίζουν έναν αριθμό γραπτών λέξεων πριν 

φτάσουν στον συμβατικό τρόπο ανάγνωσης (McKenna,1998).  

Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς την ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής στην Πειραματική Ομάδα. Πιο 

συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η Πειραματική Ομάδα βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά 

μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ ως προς τη δεξιότητα της 

γραφής. Τα αποτελέσματα  της έρευνάς μας  βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα 

αποτελέσματα ερευνών των Casey (2001) και Voogt &  McKenney (2007). Η χρήση 

και η διδακτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να  υποστηρίξουν 

τις πρώτες προσπάθειες των παιδιών στη γραφή όταν αυτά αρχίζουν να 

πειραματίζονται με τη γλώσσα παρέχοντάς τα μια διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά 
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με τη  χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία μπορούν να εστιάσουν στις ιδέες και το 

περιεχόμενο της διαδικασίας της γραφής και όχι στις  μηχανικές και ακόμα-

αναπτυσσόμενες μικρές κινητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μάθουν να 

γράφουν. Επιπλέον αναθεωρούν πιο εύκολα αυτά που γράφουν, δεν ανησυχούν για 

τυχόν λάθη που κάνουν (Hoot & Silvern, 1988), υιοθετούν μια  πιο θετική  στάση 

απέναντι σε αυτή τη δεξιότητα, αποκτούν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους  

και τους δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουν τη γραπτή γλώσσα με επιτυχία 

(Clements & Nastasi, 1993). Ο υπολογιστής είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο γραφής 

που παρέχει στο μαθητή ακουστική ανατροφοδότηση, οπτική απεικόνιση και έλεγχο 

της μάθησής τους. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επιτρέπει σε κάθε μαθητή να 

αισθάνεται σαν ένας συγγραφέας ήδη από την πρώτη μέρα του στο σχολείο (Casey, 

2001). 

 Όσον αφορά την τρίτη υπόθεση από τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη μέση επίδοση του γραπτού λόγου ανάμεσα στα 

δύο φύλα της Πειραματικής Ομάδας, (όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4 και τον 

Πίνακα 6, πριν τη διδακτική παρέμβαση ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την επίδοση τους στις δεξιότητες του 

γραπτού λόγου).Έτσι, με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι: α) 

δεν υπάρχει διαφορά που να είναι στατιστικά σημαντική ανάμεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια της Πειραματικής  Ομάδας μετά τη διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του 

Η/Υ στη δοκιμασία της «Αναγνώρισης λέξεων» και β) δεν υπάρχει διαφορά που να 

είναι στατιστικά σημαντική ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια της Πειραματικής  

Ομάδας  μετά τη διδακτική παρέμβαση στη δοκιμασία της «Δεξιότητας Γραφής». Τα 

παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με αυτά του Fishburn (2008)  (ο οποίος στην έρευνά 

του χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές  κινητές  συσκευές  ανάγνωσης). Θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι η διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Η/Υ λειτούργησε 

εξίσου καλά και στα δύο φύλα ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού 

λόγου. 

       Από τα ευρήματα της έρευνάς μας σχετικά με την τέταρτη υπόθεση (από τον 

Πίνακα 8 και τον Πίνακα 9 φαίνεται ότι και πριν τη διδακτική παρέμβαση ανάμεσα 

στις δύο ομάδες δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την επίδοση  

στις δεξιότητες του γραπτού λόγου) φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες - μετά τη διδακτική παρέμβαση -  στην ανάπτυξη 

των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, δηλαδή της ανάγνωσης και της γραφής (Πίνακας 10 
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και Πίνακας 11). Τα ευρήματα της έρευνάς μας βρίσκονται  σε αντιστοιχία  με αυτά 

της μελέτης της Kutz (2005), η οποία διαπίστωσε ότι η χρήση του Η/Υ  - και το 

αντίστοιχο λογισμικό που χρησιμοποίησε για τη δεξιότητα της ανάγνωσης - δεν 

επέφερε στατιστικά σημαντική βελτίωση  ως προς  τη γνώση των παιδιών για τα 

γράμματα και συγκεκριμένα την αναγνώριση του ονόματος και του ήχου των 

γραμμάτων σε παιδιά νηπιαγωγείου, όπως και έρευνας των Paterson et al.(2003), οι 

οποίοι διαπίστωσαν  - επίσης - ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

Πειραματικής και Ομάδας Ελέγχου στις δεξιότητες ανάγνωσης μετά από τη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την άλλη δε φαίνεται να συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων μελετών, οι οποίες κατέδειξαν ότι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή βελτίωσαν τη 

δεξιότητα της γραφής τους (Moxley et al.,1997) και τη δεξιότητα της ανάγνωσης 

(Gingold, 2000). Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται να βρίσκονται 

σε αντίθεση με αυτά των Voogt & McKenney (2007), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η 

διδακτική παρέμβαση με χρήση Η/Υ και λογισμικού είχε σημαντική επίδραση στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής στην Πειραματική Ομάδα 

σε σχέση με την Ομάδα Ελέγχου.  

Ωστόσο μια προσεχτικότερη ανάγνωση των παραπάνω αποτελεσμάτων δείχνει 

πως υπάρχει μια σαφής τάση υπεροχής της Πειραματικής Ομάδας έναντι της Ομάδας 

Ελέγχου, η οποία όμως δε μεταφράζεται σε στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα και 

λόγω, ίσως, του μικρού αριθμού των μαθητών των δύο ομάδων.  

 Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή δε διαφοροποίησε 

αισθητά την επίδοση των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας έναντι της Ομάδας 

Ελέγχου τόσο στη δεξιότητα της ανάγνωσης, όσο και της γραφής, τουλάχιστον σε 

τέτοιον βαθμό που να οδηγεί σε μια γενικότερη διαπίστωση. 

Τα ευρήματά μας, μας οδηγούν στην υπόθεση πως η χρήση και η διδακτική 

αξιοποίηση του Η/Υ ως υποστηρικτικό, χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο μάθησης και 

διδασκαλίας είναι σημαντικό να ενσωματωθεί  στην καθημερινή διδακτική πρακτική, 

διότι μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς τον 

προφορικό και το γραπτό λόγο  (Primavera,Wiederlight  & DiGiacomo, 2001∙ Nir-

Gal & Klein, 2004 ∙ Penuel,Pasnik, Bates, Townsend,  Gallagher,  Llorente & Hupert, 

2009) και ταυτόχρονα να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν 

σημαντικές εμπειρίες, καθώς έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη ποικιλία 

διδακτικών εργαλείων (Cassady  & Smith, 2004). Άλλωστε, τα σημερινά παιδιά 
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χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή και, όπως υποστηρίζουν οι 

McKenney & Voogt (2010), είναι σε θέση να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών πριν ακόμα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οι Τ.Π.Ε. δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται ως ένα εργαλείο που μπορεί να αντικαταστήσει τα συμβατικά 

μέσα μάθησης, αλλά θεωρούμε ότι οδηγούν στο μετασχηματισμό του έργου του 

εκπαιδευτικού (ΕΑΙΤΥ, 2009) αποτελώντας ένα ξεχωριστό νοητικό-γνωστικό 

εργαλείο με πλούσια, προστιθέμενη, μαθησιακή αξία (Μαστρογιάννης, 2014β). Η 

γόνιμη, παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς στις 

καθημερινές ενδοσχολικές πρακτικές σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στην επίτευξη των μαθησιακών τους 

στόχων (Dalton & Hannafin, 1988 ∙ Kinzie, Sallivan & Berdel, 1992). Θεωρούμε ότι 

το ζητούμενο δεν είναι το εάν θα χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο, αλλά 

με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν και αν θα κάνουν τη διαφορά στη μάθηση και 

στην ανάπτυξη των παιδιών (Parette & Blum, 2013). 

7.1.  Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης υπόκεινται σε κάποιους 

περιορισμούς και είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά με κάποιες επιφυλάξεις. Κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί: 

α) Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Ο μικρός αριθμός του δείγματος θεωρούμε ότι δε μας επιτρέπει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στο συνολικό πληθυσμό των μαθητών του νηπιαγωγείου. 

β) Η ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να ήταν διαφορετικά, εάν στην έρευνά μας 

συμμετείχαν μόνο παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών. 

γ) Η χρονική περίοδος.  

Τα ευρήματα της έρευνας αφορούν μία συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική 

περίοδο. Η διεξαγωγή της έρευνας σε κάποια άλλη χρονική περίοδο της σχολικής 

χρονιάς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι πιθανόν να οδηγούσε σε 

διαφορετικά αποτελέσματα. 

δ) Η μελέτη και άλλων παραμέτρων. 

Δε λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στα οποία έχουν 

μεγαλώσει τα παιδιά, όπως το μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο της 
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οικογένειάς του, καθώς, επίσης, και εάν είχαν προηγούμενες εμπειρίες στη χρήση των 

Τ.Π.Ε. τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Εάν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας θα ήταν σημαντικό 

να πραγματοποιηθούν κάποιες μελλοντικές έρευνες. Θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα η επανάληψη της παρούσας έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα  μαθητών  

νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως: την ηλικία, το 

μορφωτικό, το κοινωνικό και το οικονομικό τους υπόβαθρο. Επίσης, θα ήταν 

ενδιαφέρουσα μια μακροχρόνια έρευνα κατά την οποία τα παιδιά θα 

χρησιμοποιούσαν συστηματικά τον Η/Υ με στοχευμένες παρεμβάσεις ανάγνωσης και 

γραφής - ανάλογες με την ηλικία τους - σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί  

περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της χρήσης  των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο και, πιο 

συγκεκριμένα, η χρήση και η αξιοποίηση του Η/Υ  για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων 

του γραπτού λόγου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΞΕΩΝ» 

 

Ημερομηνία αξιολόγησης : 

Κωδικός παιδιού:  

Ηλικία:  

Φύλο : 

 

 

Μαμά 

Μπαμπάς 

Γιαγιά 

Παππούς  

ΒΡΟΧΗ 

ΗΛΙΟΣ 

ΧΙΟΝΙ 

ΧΑΡΑ 

ΑΓΑΠΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ  

ΕΙΡΗΝΗ 

 

 

 

Συνολική Βαθμολόγια: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΦΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Ημερομηνία αξιολόγησης : 

Κωδικός παιδιού:  

Ηλικία:  

Φύλο : 

 

Το παιδί:  

συμπληρώνει γραφισμούς (τελίτσες) σε σελίδα τετραδίου         

 

αντιγράφει γράμματα ή απλές λέξεις πάνω σε γραμμές    

 

γράφει το όνομά του  

 

γράφει απλές λέξεις και συνθέτει προτάσεις    

 

δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω                                            
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