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Civil society has the right and duty of superintending and influencing 

education, inasmuch as education bears upon the child’s capacity to become a 

member of society. Society’s right here is paramount over the arbitrary and 

contingent preferences of parents. 

(G. W. F. Hegel, Philosophy of Right 

1821) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Symbol making is the essence of what it means to be a human» 

Dyson, A.(1983) 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

      

     Η παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα  εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθό 

έηνο 2008-09 ζε έλα δηζέζην λεπηαγσγείν ηεο Πάηξαο. Κύξηνο ζηόρνο ηεο ήηαλ λα κειεηήζεη ηηο 

απόςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηε δεκηνπξγία ελόο 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα πξνθξίλεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δεθανθηώ (18) γνλείο 

θιήζεθαλ ζηα πιαίζηα κηαο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο πάλσ ζην 

ζέκα απηό. Οη ίδηνη γνλείο ζπκκεηείραλ θαη ζε κηα επηκνξθσηηθή ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

    Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη  νη γνλείο έρνπλ αλάγθε από ηε δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζώο νη εξσηήζεηο θαη νη απνξίεο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πξώηνπ γξακκαηηζκνύ 

θάλεθε λα είλαη πνιιέο, αιιά, ηαπηόρξνλα, θαη γόληκεο γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο καο. Εηδηθόηεξα, 

δηαπηζηώζεθε όηη ε ύπαξμε ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, ηδηαίηεξα ρξήζηκε, θαζώο νη 

ππάξρνπζεο κειέηεο εμαληινύληαη θπξίσο ζε ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηε 

γλώκε ησλ γνλέσλ ζην  ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ. 

     Λακβάλνληαο ππόςε, ινηπόλ, ηελ άγλνηα πνπ ππάξρεη, ζθνπόο καο είλαη ε έξεπλα απηή λα 

απνηειέζεη κηα ειάρηζηε πξνζπάζεηα, έλα πιαίζην ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξηα ηδέα 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, γηα πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, ηδέεο θαη απόςεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. 

  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Αληηιήςεηο γνλέσλ γηα γξακκαηηζκφ, πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ, αλάγθεο γνλέσλ, ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο. 

 

ABSTRACT 

       

    This essay refers to a classic empiric research that, took place in the school year 2008-2009 at 

a two-seat nursery school of Patras. The main goal was to study the parents’ opinions of the 

programs of family literacy and the development of a program that will cover, as well as carry 

forward their needs. Eighteen (18) parents participated in semi-structured interviews in order to 

present their views on the subject. The same parents participated in an educational interview that 

took place in the nursery school’s ground. 

    Results showed that the parents need the creation of such a program. Their questions and 

inquiries on the subject of first literacy seemed to be many but, in the same time, fruitful for the 

course of our research. Specifically, it became clear that the existence of such a program is at 

this time a necessity, as the current researches are consumed in theoretical analysis without 

keeping in mind the opinions of the parents for the design of these programs. 

    Taking, yet, into account the ignorance, our target is that this survey will manage, as much as 

possible, to form a frame which will work as the backbone for further searching for advice, 

information and ideas or opinions for the creation of such a program based on parents’ needs. 

 

KEY WORDS: Parents‟ opinions about literacy, family literacy programmes, parents‟ needs, 

organizing a programme. 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

     Ζ παξνχζα εξγαζία, εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία. ηελ αλάιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, δε ζπλεηέιεζαλ κφλν νη πξνζσπηθνί 

πξνβιεκαηηζκνί θαη ηα αλαγλψζκαηά κνπ γχξσ απφ ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Βαξχλνπζα ζεκαζία είρε θαη ε άκεζε εκπινθή θαη ζπκκεηνρή κνπ ζηηο 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηψζεθαλ ζην ρψξν ηνπ  λεπηαγσγείνπ, ζην 

πιαίζην άιιεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, θαζψο θαη νη γφληκεο ζπδεηήζεηο κέζα απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κνπ κε ηνπο γνλείο. Ζ δηαπίζησζε φηη νη γνλείο έρνπλ ηελ αλάγθε 

χπαξμεο ελφο εξείζκαηνο πνπ ζα ηνπο θαζνδεγεί αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, απνηέιεζε γηα εκέλα έλα ηζρπξφ θίλεηξν ζηελ απφθαζή 

κνπ λα αζρνιεζψ κε ην παξφλ ζέκα. Ζ αλάγθε, επνκέλσο, γηα ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε 

κε ην ζέκα, πξνβάιιεη αλαπφδξαζηε θαη εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο 

κειεηάηαη κε ηξφπν ζπνξαδηθφ θαη κε έκθαζε θπξίσο ζηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ. 

ια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, απνηέιεζαλ ην εθαιηήξην ησλ εξεπλεηηθψλ κνπ αλεζπρηψλ. 

     Παξαδίδνληαο ζηελ θξίζε ηνπ αλαγλψζηε ηε κειέηε απηή, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

αλαγλσξίζσ δεκφζηα έλα δηπιφ ρξένο επγλσκνζχλεο: ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζην 

νπνίν νθείισ ηελ επηζηεκνληθή κνπ ζπγθξφηεζε, αιιά θαη ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηα νπνία κε ελζάξξπλαλ φια απηά ηα ρξφληα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη δηακφξθσζαλ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

      Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ην ιέθηνξα θ. ηειιάθε Νεθηάξην, ν νπνίνο απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαη αλέιαβε ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ ηππηθφηεηα κηαο αθαδεκατθήο 

ππνρξέσζεο, αιιά αλέδεημε κία γφληκε θαη αγαζηή ζπλεξγαζία, απφξξνηα ηεο νπνίαο 

είλαη ε κειέηε απηή. Οη νμπδεξθείο παξαηεξήζεηο ηνπ, ην αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ θαη νη 

ππνδείμεηο ηνπ γηα ζεβαζκφ ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 
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     Σηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο επηζπκψ λα εθθξάζσ θαη ζηα άιια δχν κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηφζν ζηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα θ. Κνλδχιε Μαξηάλλα,  φζν 

θαη ζην ιέθηνξα, ηνπ παλεπηζηεκίνπ καο θ. Κνπζηνπξάθε Γεξάζηκν.      

      Σέινο, σο ειάρηζην θφξν ηηκήο θαη επγλσκνζχλεο, αθηεξψλσ ηελ κειέηε απηή  ζηνπο 

γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, νη νπνίνη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θαζέλα ζηήξημαλ πιηθά 

θαη εζηθά ηελ επηάρξνλε πνξεία ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

      Ο θαζέλαο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο, κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ζπλέβαιιε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

       

     Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09, κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν θεληξηθφο ηεο ζηφρνο 

είλαη ν παξαπάλσ, ζε αξθεηά ζεκεία ηεο έξεπλαο γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ, αλαθνξηθά κε ην πψο λνεκαηνδνηνχλ νη γνλείο ην γξακκαηηζκφ. 

      Θεσξήζακε, ινηπφλ, ζθφπηκν ζην πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ καο πιαηζίνπ, λα 

αλαθεξζνχκε πνιχ επηγξακκαηηθά θαη ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ ζχκθσλα 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Hasan (αλαγλσξηζηηθφο –δξάζεο –ζηνραζηηθφο 

γξακκαηηζκφο) θαη ηα δχν θπξίαξρα κνληέια ηνπ (απηφλνκν θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ).  

Δπίζεο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνπο φξνπο θπζηθόο θαη αλαδπόκελνο γξακκαηηζκφο θαη 

ζην γεληθφηεξν πεδίνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, κηαο θαη ηα πξνγξάκκαηα είλαη 

απφξξνηα απηνχ. Αθφκε, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επηρεηξείηαη κία 

πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ ελλνηνινγηθή 

απνζαθήληζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην γεληθφηεξν πεδίν ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ.  

ηα επφκελα θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο,  αθνινπζεί κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ηελ ηνπνζεζία πνπ δηεμάγνληαη, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ην πνηνη δνπιεχνπλ ζε απηά.  ην πξψην 

κέξνο, επίζεο, σο απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ, ηεο πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο, αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ, αλαπηχζζεηαη έλα ζχληνκν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ  πνξεία αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ε ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηε ζηνρνζεζία ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. 

     ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζην ηξίην 

αλαιχεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζηφ ηεο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ν ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ν έιεγρνο ησλ αξρηθψλ καο ππνζέζεσλ θαη, ηέινο, ζην πέκπην 
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θεθάιαην ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

     ηα παξαξηήκαηα παξαηίζεληαη: ην εξσηεκαηνιφγην ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, 

νη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ, ην πξσηφθνιιν θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ κε βάζε ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην θείκελν ηεο απνκαγλεηνθσλεκέλεο 

ζπδήηεζεο απφ ηελ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο άληιεζεο γξαπηψλ παξαγσγψλ απφ ηα παηδηά.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΑΦΔΣΗΡΙΔ 

 

1.ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

 

      πσο αλαθέξεη ν Baynham (2002), ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε δηαηχπσζε πξφρεηξσλ 

νξηζκψλ γηα ζχλζεηεο έλλνηεο, φπσο ν γξακκαηηζκφο. ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ ηδενινγηθψλ 

ζέζεσλ φρη κφλν γηα ην γξακκαηηζκφ θαζαπηφ, αιιά θαη γηα ην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κε 

ηελ θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη γηα ην ξφιν ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

       Ο φξνο γξακκαηηζκόο, ην αληίζηνηρν ηνπ αγγιηθνχ φξνπ literacy, πνπ έρεη απνδνζεί 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θη σο εγγξακκαηνζύλε, ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αληί ηνπ παιαηφηεξνπ φξνπ αιθαβεηηζκόο, έρνληαο φκσο 

επξχηεξν πεξηερφκελν. Γε δειψλεη απιψο ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, αιιά 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα 

θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, θαζψο επίζεο θαη κε γισζζηθά θείκελα, φπσο εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

ράξηεο (Μεηζηθνπνχινπ, 2000). Αλ θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζα έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε ζε κία ζχληνκε πεξηδηάβαζε ηεο πνξείαο ηεο έλλνηαο, ζα 

αξθεζηνχκε κφλν ζηηο απφςεηο ηεο Hasan πάλσ ζην γξακκαηηζκφ θαη ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ απηή θάλεη (αλαγλσξηζηηθφο – ζηνραζηηθφο - δξάζεο). Γε ζα 

γεληθεχζνπκε πεξαηηέξσ, κηαο θαη ε εξγαζία ζην ζχλνιφ ηεο δελ πξαγκαηεχεηαη ην 

γξακκαηηζκφ απηφ θάζε απηφ, αιιά ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο εθδνρέο ηνπ, πνπ 

ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. 

      Ζ Hasan (2006) δηεξεπλψληαο θη απηή ηηο ζεκαζίεο ηνπ φξνπ γξακκαηηζκφο, 

δηαπηζηψλεη ην ζεκαζηνινγηθφ θνξεζκφ ηνπ θη απνδέρεηαη ηελ θξίζε ηεο Luke φηη ζηε 

καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο δε ζήκαηλε κφλν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ γεληά 

ζε γεληά, αιιά ζήκαηλε επίζεο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα ηεο ίδηαο 

γεληάο. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζεκαζηψλ πνπ απνδίδνληαη ζην 
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γξακκαηηζκφ ππνδειψλεη φηη είλαη κηα δηαδηθαζία κε πνιιέο φςεηο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαηλφκελα δηαθφξσλ εηδψλ. Θεσξεί φηη ν γξακκαηηζκφο δελ είλαη ην φλνκα 

κηαο ζηαηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά αθνξά κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία (Hasan, 2006: 135). 

Οξίδνληαο, ινηπφλ, ζχκθσλα κ` απηή ηε κε ζηαηηθή ινγηθή φρη ην γξακκαηηζκφ αιιά ηελ 

αξρή ηνπ, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρήο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη αλαγθαία ζπλζήθε ηαπηφρξνλα είλαη ε ηθαλφηεηα εκπινθήο ζε 

πξάμεηο ζεκαζηνδφηεζεο. Αληηιακβάλεηαη, επνκέλσο, ην γξακκαηηζκφ σο κηα εγγελψο 

κεηαβιεηή ζεκεησηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα ηελ πεξηνξίδεη ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε 

(φπ.π.,ζ:137).  

      Τπνζηεξίδεη φηη ν γξακκαηηζκφο κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο γηα ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο έρεη δπν ηαπηφρξνλεο γξακκέο εμέιημεο. Μηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

πιαίζην ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξάιιεια κ` απηή ηε «θπζηθή», φπσο ηε 

ραξαθηεξίδεη, θαζεκεξηλή γξακκή αλάπηπμεο, θαη κηα δεχηεξε εμσηηθή ή εμεηδηθεπκέλε 

γξακκή, πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

ηε κελ θπζηθή γξακκή αλάπηπμεο, ε εκπινθή κε ην γξακκαηηζκφ γίλεηαη κέζσ ηεο 

πξνθνξηθήο νκηιίαο θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο δσήο ησλ αηφκσλ 

(θπξίσο απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε). Ζ δε εμεηδηθεπκέλε γξακκή αλάπηπμεο, αλ 

θαη έπεηαη ρξνλνινγηθά θαη ζηεξίδεηαη ινγηθά ζε φ,ηη έρεη θαηαθηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο γξακκήο αλάπηπμεο, είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη απηνί πνπ ζεκεηψλνπλ επηηπρία ζε απηφ ην είδνο 

γξακκαηηζκνχ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαθξηζνχλ θνηλσληθά
1
. ε απηφ 

νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη απφ ηε κία  ν πξνθνξηθφο ιφγνο δελ έρεη ηελ ίδηα εθηίκεζε κε 

απηή πνπ έρεη δνζεί ζην γξαπηφ θαη απφ ηελ άιιε νη ηξφπνη θαζεκεξηλήο δηεπίδξαζεο 

ππνηηκψληαη ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο πνπ πεξηβάιινληαη κε θχξνο (Hasan, 

2006: 144). 

        Τπάξρνπλ κεξηθά βαζηθά ζεκεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ απηέο ηηο δχν γξακκέο 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Βαζηδφκελε ζηελ έλλνηα ηεο λνεηηθνπνίεζεο ηνπ 

Vygotsky (1978), φπσο αλαθέξεη ε Hasan (2006), ππνζηεξίδεη φηη ηππηθά ππάξρνπλ δπν 

                                                           
1 Οη θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο (Bernstein,1987, Bourdieu & Passeron 1977) έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ππάξρεη ζηελή 

ζρέζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο κηαο θνηλσλίαο θαη ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δνκή ηεο 

θνηλσλίαο απηήο. Οη ζεσξίεο ηνπο αλαδεηθλχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ηείλεη λα είλαη  ν 

θαηεμνρήλ ρψξνο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο. 
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επίπεδα λνεηηθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο: Σν πξψην, κηα ζπλεηδεηή άπνςε ηνπ νκηιεηή γηα 

ην ηη είλαη γιψζζα, θαη ην άιιν έλα αζχλεηδν „αίζζεκα‟ γηα ηε γιψζζα. Σν δεχηεξν έρεη 

πην ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα πνπ ζα πάξνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκεησηηθέο πξάμεηο ησλ νκηιεηψλ, ελψ ην πξψην ηππηθά παξάγεηαη ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε γιψζζα. ηελ θαζεκεξηλή γξακκή αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

δχζθνια ππάξρεη ζπλείδεζε ζηφρσλ -ππάξρεη κφλν θνηλσληθή δξάζε, επηηπρήο ή φρη. 

ηελ εμσηηθή ή εμεηδηθεπκέλε γξακκή πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην 

επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, θπξηαξρεί ε ζπλεηδεηή άπνςε γηα ηε γιψζζα, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε άπνςε γηα ηε γιψζζα ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη εθείλε κε ηελ 

νπνία δνχκε σο ελεξγά θνηλσληθνζεκεησηηθά πιάζκαηα, αιιά κάιινλ κηα αληίιεςε πνπ 

απφ πνιιέο απφςεηο είλαη πιαζηή. Σφζν ε άπνςε γηα ηε γιψζζα φζν θαη νη ζπλεηδεηά 

ζρεδηαζκέλνη ζθνπνί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

πεγάδνπλ απφ αλάγθεο πνπ δε γίλνληαη απαξαίηεηα αληηιεπηέο σο αλάγθεο απ‟ φια ηα 

άηνκα, ελψ ινγηθά ζηελ θαζεκεξηλή γξακκή αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ απηφο ν 

δηαρσξηζκφο απιψο δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί. Οη ζθνπνί πνπ ηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, αληηθεηκεληθά ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα θαη είλαη 

πην νηθείνη ζε θάπνηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο θη έηζη, δηαησλίδνληαη νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κπζηηθφ, ινηπφλ, 

ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ έγθεηηαη αθξηβψο ζηε ζπλχπαξμε απηψλ ησλ δχν γξακκψλ 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Απφ ηε κία έρνπκε ην γξακκαηηζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο 

αθαζνδήγεηεο θπζηθήο γξακκήο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο 

επίζεκεο δηδαζθαιίαο θαη, απφ ηελ άιιε, ην γξακκαηηζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα γηα ηε γιψζζα πνπ έρνπλ ζπλεηδεηά δηακνξθψζεη 

παηδαγσγνί  αλππνςίαζηνη γισζζνινγηθά θάλνληαο, έηζη, ηελ έλλνηα αθφκε πην 

πνιχπινθε (Hasan, 2006: 145). 

     Οη αληηιήςεηο γηα ην γξακκαηηζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα πάληα κε ηε 

Hasan (2006), δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε: α) ζηνλ αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ, β) ζην 

γξακκαηηζκφ δξάζεο θαη γ) ζην ζηνραζηηθφ γξακκαηηζκφ. Παξαθάησ ζα αλαπηχμνπκε 

ζχληνκα ην θαζέλα απφ απηά ηα ηξία είδε. 
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1.1.1.  Αλαγλσξηζηηθόο γξακκαηηζκόο 

      Ο φξνο αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζην γξακκαηηζκφ πνπ δίλεη βάξνο 

ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, κε απνηέιεζκα νη πην πεξίπινθεο κνξθέο απφδνζεο λνήκαηνο 

λα κε ιακβάλνληαη ππφςε. Μνινλφηη έρνπλ γξαθηεί πνιιά ελαληίνλ ηεο πεξηνξηζηηθήο 

θχζεο απηήο ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, εμαθνινπζεί αθφκε θαη 

ζήκεξα λα είλαη δσληαλή θαη δηαδεδνκέλε ζε πνιιά ζρνιεία.  

      Σν φιν βάξνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δίλεηαη ζηελ έθθξαζε θαη αγλνείηαη ην λφεκα. 

Απηή ε αδηθαηνιφγεηε έκθαζε ζηελ έθθξαζε νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, κε απνηέιεζκα νη ιέμεηο λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα εθηζηάηαη 

ζ‟ απηέο ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ, φρη κε βάζε ην ζεκαζηαθφ ηνπο δπλακηθφ, αιιά ιφγσ 

ηεο αληηζηνηρίαο θζφγγσλ θαη γξακκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ, είηε γηαηί απηή ε 

αληηζηνηρία είλαη θαλνληθή, είηε γηαηί δελ είλαη. Ζ γιψζζα σο ηξφπνο θνηλσληθήο δξάζεο 

αγλνείηαη θαη έρεη πξνβάδηζκα ε γιψζζα σο θαηάινγνο κνξθψλ. Έηζη, κπνξεί λα δεηεζεί 

απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ελεξγεηηθέο πξνηάζεηο ζε παζεηηθέο, λα θιίλνπλ ηνπο 

ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ, λα θάλνπλ ρξνληθέο αληηθαηαζηάζεηο θιπ.  

     Πίζσ απφ ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν, βξίζθεηαη κηα 

αληίιεςε γηα ηε γιψζζα πνπ απέρεη πνιχ απφ απηήλ πνπ αληηιακβάλεηαη ηε γιψζζα σο 

πξαθηηθή θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Hasan, 2006: 147). Σν πξφβιεκα δελ είλαη φηη ν 

αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο αζρνιείηαη κε ηε γξαθή ή κε ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία είλαη κε ππνινγίζηκα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη επεηδή δελ 

ππάξρεη θαηά ηε δηδαζθαιία κηα πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο πνπ λα ηε βιέπεη σο έλαλ 

ηξφπν θνηλσληθήο δξάζεο, ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ φςεσλ ηεο γιψζζαο πνπ 

δηδάζθνληαη μεθνκκέλα απφ ηε ρξήζε ηνπο, παξακέλεη κε θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε θαηαλφεζε δελ ππάξρεη, νη ιεγφκελνη θαλφλεο ζπιιαβηζκνχ, 

ζηίμεο θαη γξακκαηηθήο δηδάζθνληαη θαη‟ επηηαγήλ: θάπνηνο ηνπο θαζφξηζε θαη νη 

δάζθαινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα ηνπο κάζνπλ. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα απνδέρνληαη νξηζκέλα πξάγκαηα σο 

δεδνκέλα, ρσξίο λα αλαδεηνχλ εμεγήζεηο. ηελ νπζία, δειαδή, νη καζεηέο δηδάζθνληαη 

ηελ αμία ηεο ζπκκφξθσζεο. Γηδάζθνληαη ηηο γισζζηθέο λφξκεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

πξαθηηθέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο. Σν ιαλζάλνλ κήλπκα απηήο ηεο 
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πξνζέγγηζεο είλαη λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ απηφ πνπ νη άιινη θάλνπλ απφ πάληα, λα 

ζεσξνχλ φηη ε γιψζζα δελ είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε θαη ίζσο λα ζπκπεξάλνπλ φηη 

κεξηθά είδε γλψζεο δελ ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. Παξνπζηάδνληαο ηε γιψζζα σο 

θαζαξή κνξθή, ν αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο δεκηνπξγεί ηελ ηδενινγία φηη ε γιψζζα 

είλαη ειαζηηθή θαη ρσξίο ηζρχ. Χο θαζαξή κνξθή, ε γιψζζα έρεη ηε δχλακε λα 

αληαλαθιά παζεηηθά πξνυπάξρνληα κελχκαηα, αθξηβψο φπσο έλαο θαζξέθηεο κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδεη παζεηηθά, ρσξίο λα δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε απηνχ πνπ αληηθαηνπηξίδεη. 

   Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζπλίζηαηαη ζην ηη αθξηβψο καζαίλνπλ νη καζεηέο κε ηνλ αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ. 

Αιιά, αθξηβψο φπσο ε θνηλή αληίιεςε γηα ην γξακκαηηζκφ είλαη πνιχ θνληά ζηνλ 

αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ, έηζη θαη νη απφςεηο ηνπ πεξηζζφηεξνπ θφζκνπ γηα ηε θχζε 

ηεο γιψζζαο ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο γηα ηε γιψζζα πνπ ππάξρνπλ πίζσ απφ απηή ηελ 

άπνςε γηα ην γξακκαηηζκφ. Καη δελ είλαη κφλν ν γνλέαο ελφο καζεηή πνπ κνηξάδεηαη 

απηή ηελ απνδπλακσκέλε εηθφλα ηεο γιψζζαο ε νπνία βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ 

αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ. Αθφκε θαη αθαδεκατθνί κε δηαλνεηηθή δεηλφηεηα ζε 

θάπνηα πεδία κάζεζεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο άπνςε. Απηφ δελ 

μαθληάδεη, θαζψο πνιινί απφ εκάο έρνπκε εθπαηδεπζεί ζηνλ αλαγλσξηζηηθφ 

γξακκαηηζκφ, ν νπνίνο παξακέλεη ε πην δεκνθηιήο παηδαγσγηθή αληίιεςε αθφκε θαη 

ζήκεξα.  

     Λνγηθά νη ηδέεο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ απαηηνχλ καζεηέο πνπ δελ 

ππνβάιινπλ εξσηήζεηο θαη πνπ είλαη πξφζπκνη λα αθνινπζήζνπλ ηελ απζεληία ζην 

πξφζσπν ηνπ δαζθάινπ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Bernstein, απηνί 

νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη «επιχγηζηνη θαη πξνζαξκνζηηθνί» (Hasan, 2006: 152). 

Μαζεηέο, δειαδή, πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ νη ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη πνπ δελ 

πεξηκέλνπλ ε γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ απνθηνχλ ζην ζρνιείν λα έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε 

ζρέζε κε ην ηη θάλνπλ κε ηε γιψζζα ζηε δσή ηνπο.  

      Σξεηο είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα ν 

αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο ζηηο ιεγφκελεο πξννδεπηηθέο θνηλσλίεο. Πξψηνλ, γηαηί νη 

θνηλσλίεο απηέο είλαη απηαξρηθέο θαη θαηέρνπλ θξπθνχο κεραληζκνχο γηα ηε δηαηήξεζε 
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ηεο δχλακεο ηεο εμνπζίαο. Γεχηεξνλ, ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ είλαη νπζηαζηηθά ρακειφ θαη ηέινο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή αηηία γηα ηε 

δηαηψληζή ηνπ είλαη ε ηδενινγία ηεο γιψζζαο πνπ δηαησλίδεη (Hasan, 2006). 

     Ο αλαγλσξηζηηθόο γξακκαηηζκφο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αληηζηνηρεί ζ‟απηφ πνπ 

παξαθάησ ζα αλαθεξζεί σο απηόλνκν κνληέιν γξακκαηηζκνχ. 

 

1.1.2. Γξακκαηηζκόο δξάζεο 

 

    Με ηελ παξαδνρή φηη έλα ζεκείν κπνξεί λα απνθηήζεη λφεκα κφλν ζην πιαίζην άιισλ 

ζεκείσλ, θη απηφ ζπκβαίλεη πάληνηε ζε θάπνην πιαίζην θνηλσληθήο πεξίζηαζεο, έηζη θαη 

ε ρξήζε ηεο γιψζζαο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Γελ εκθαλίδεηαη απνζπαζκαηηθά κε ηε 

κνξθή ιέμεσλ, θξάζεσλ, πξνηάζεσλ δηεπζεηεκέλσλ ζε ιίζηεο, ζχκθσλα κε θάπνην 

ηππηθφ ή ζεκαζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλσλ. Ο 

γξακκαηηζκφο δξάζεο (action literacy), ζχκθσλα κε ηε Hasan (2006), εθηείλεηαη απφ ηηο 

πην παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, πνπ απνζθνπνχζαλ λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ 

ζπλεθηηθά θείκελα, σο ηηο πην γισζζνινγηθά ελεκεξσκέλεο θεηκελνθεληξηθέο 

πξνζεγγίζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε παηδαγσγηθή κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε είλαη, θαηά ηελ 

άπνςή ηεο, ην θαιχηεξν παξάδεηγκα (Hasan, 2006: 162).  

        Αλ ζηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ηφηε αλάινγα κε ην πψο λνείηαη απηή ε ηθαλφηεηα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζνληαη θαη αλάινγεο πξαθηηθέο. Αλ λνείηαη απιά σο ε 

ηθαλφηεηα λα θαηαλννχληαη θαη λα κεηαδίδνληαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θάπνηνπ, λα δηαβάδεη θαλείο θαη λα παξάγεη ζπλεθηηθά γξαπηά, ηφηε ζην πιαίζην απηήο 

ηεο κάιινλ απινπζηεπηηθήο νπηηθήο, νη δάζθαινη ζα κπνξνχζαλ λα επηζηήζνπλ ηελ 

πξνζνρή ζε αθαηάιιειεο εθθξάζεηο, λα ζρνιηάζνπλ θάπνηα ζεκεία ησλ γξαπηψλ ησλ 

καζεηψλ σο θαιά ή θαθά θηι. ηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο 

δνκέο, ζα κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ πσο πξέπεη λα ζπλδένληαη νη πξνηάζεηο, πνηα 

δηαηχπσζε πάεη θαιχηεξα κε άιιε, ηη „ιέλε‟ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ γξαπηνχ θηι. 

ηνπο καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο, φπσο ην λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ή 

λα θάλνπλ κηα πεξίιεςε ελφο δεδνκέλνπ θεηκέλνπ, λα απαληήζνπλ εξσηήζεηο πνπ 
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απαηηνχλ ηελ θαηαλφεζε θάπνησλ ζεκείσλ απφ πξνεπηιεγκέλν γξαπηφ πιηθφ, λα 

εθζέζνπλ απφςεηο γηα θάπνηα θαηάζηαζε ή γηα θάπνηα άιιε. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ε δηδαζθαιία απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε κηα ad hoc βάζε, 

ρσξίο θακηά επίγλσζε γηα ην πνηνη θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη θξίζηκνη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ ιφγνπ θαη γηα ην ηη ξφιν παίδνπλ νη δνκέο ηεο γιψζζαο ζηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

θνηλσληθά πξνθαινχκελσλ λνεκάησλ (Hasan, 2006). 

         ηελ άιιε άθξε απηνχ ηνπ θάζκαηνο, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηεο παηδαγσγηθήο 

κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε, ε δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα λνείηαη σο θαηνρή θαη έιεγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Έηζη, ζ‟ απηή ηελ παηδαγσγηθή νη δάζθαινη ζα πξέπεη 

λα πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηα είδε ησλ γξαπηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θεηκεληθά είδε, θαη γηα λα επηηχρνπλ απηφ ηνλ ζηφρν, ζα 

πξέπεη θαη νη ίδηνη λα γλσξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ην πξνθνξηθφ επηζηεκνληθφ 

θείκελν λα δηαθέξεη απφ ην γξαπηφ επηζηεκνληθφ θείκελν θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ην 

γξαπηφ ηζηνξηθφ θείκελν θη απηφ πάιη απφ έλα γξαπηφ θείκελν γηα ηε ινγνηερλία 

(φπ.π.,ζ:163). Αθνχ ε νξγαλσηηθή δνκή είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηάθξηζε ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ κεηαμχ ηνπο, νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο είλαη δνκεκέλα ηα 

θείκελα ζηα είδε πνπ ζηνρεχνπλ λα κάζνπλ, πνηα ζηάδηα ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε 

θαη πνηα είλαη ε αιιεινπρία απηψλ ησλ ζηαδίσλ θαη, θπζηθά, πνηεο είλαη νη 

ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο πνπ ηππηθά απαληνχλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα. Θα πξέπεη, ινηπφλ, 

νη δάζθαινη λα θάλνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε πξνζηηά ζηνπο καζεηέο. Με ηελ επηθέληξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζ‟ απηά θαη ζε παξφκνηα δεηήκαηα, νη δάζθαινη ζα κπνξέζνπλ λ‟ 

αλαπηχμνπλ παξαπέξα ηελ επίγλσζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ην ηη είλαη αλαθνξά θαη ην ηη 

είλαη πεξηγξαθή, ή πσο νη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο πεηξάκαηνο δηαθέξνπλ απφ έλα 

δνθίκην γηα ην ξαηζηζκφ. 

       Με ηελ παηδαγσγηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα παξάγνπλ ηηο 

κνξθέο γιψζζαο πνπ απαηηείηαη απ‟ απηνχο γηα λα επηηχρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

έρνληαο έηζη πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ λα 

θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο θαη, ηαπηφρξνλα, ε φιε ζπκκεηνρή 
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ηνπο ζ‟ απηφ ην είδνο γξακκαηηζκνχ είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα ηνπο θαζηζηνχζε ηθαλνχο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπο κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζε άιιεο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ απηέο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

(φπ.π.,ζ:164).  

      Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην γξακκαηηζκφ δξάζεο γεληθά, αιιά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ παηδαγσγηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, είλαη φηη νη καζεηέο 

εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν λα αλαπαξάγνπλ ηα επηιεγκέλα κνληέια ιφγνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ έρνπλ επηθξηζεί γηα ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Σν εξψηεκα πνπ 

ε ίδηα ε Hasan ζέηεη γηα ην γξακκαηηζκφ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη ην θαηά πφζν 

θαηαθηψληαο ηε δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα κέζσ ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα εθπαηδεπηηθά 

θεηκεληθά είδε, θαηαθηά θαλείο θαη ηελ ηθαλφηεηα λ‟ αλαιχεη θαη λα ακθηζβεηεί ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ησλ θπξίαξρσλ ηξφπσλ χπαξμεο, δξάζεο θαη νκηιίαο, θη απφ φζν ε ίδηα 

γλσξίδεη, δελ ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηέηνην ζηνραζκφ (Hasan,  

2006). Απφ απηή ηελ άπνςε, ν αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο θαη ν γξακκαηηζκφο 

δξάζεο είλαη παξφκνηνη. Καη νη δχν ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκφξθσζε. Ζ δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη  ζην φηη ν αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο δελ εθνδηάδεη κε δπλαηφηεηεο γηα 

γισζζηθή δξάζε, ελψ ν γξακκαηηζκφο δξάζεο δίλεη ζηνπο καζεηέο ηα εθφδηα λα δξνπλ 

κε ηε γιψζζα ηνπο. 

 

1.1.3. ηνραζηηθόο γξακκαηηζκόο 

  

      Δπεηδή νχηε νη λφξκεο ηεο γλψζεο νχηε νη λφξκεο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζην ρξφλν, θαζψο ε αιιαγή  είλαη ν κφλνο 

ζηαζεξφο φξνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζχκθσλα κε ηε Hasan ε έκθαζε πξέπεη λα 

κεηαηεζεί ζε κηα φςε ηεο δηαιεθηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ είλαη πνηνηηθά αλψηεξε απφ ηηο 

παηδαγσγηθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ δξάζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή θαη φρη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηε γλψζε γηα 

ζηνραζκφ, γηα δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ππφ θξηηηθφ έιεγρν απηά πνπ ζεσξνχληαη σο γεγνλφηα.  
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      Δπνκέλσο, αλ ζηφρνο καο είλαη λα θαηαζηήζνπκε ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα παξάγνπλ 

γλψζε, ζα ρξεηαζηνχκε κηα άπνςε γηα ην γξακκαηηζκφ πνπ ζα είλαη πξφζθνξε γηα ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ. Απηφο ν γξακκαηηζκφο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηελ αλάιπζε. Σνλ νλνκάδεη 

ζηνραζηηθφ γξακκαηηζκφ (reflection literacy) θαη ηνλίδεη φηη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, αιιά ζεσξεί φηη είλαη πην θνληά ζ` απηφ πνπ ν Wells νλνκάδεη 

επηζηεκηθό γξακκαηηζκό
2
. Απηφ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζηνραζηηθφ γξακκαηηζκφ, 

είλαη ν ζεκαζηνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κηαο θαη απηφ πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ηελ ηάζε 

ησλ νκηιεηψλ λα επηδίδνληαη ζε έξεπλεο, αλαιχζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο, είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζην λφεκα, ε ηδενινγηθή ηνπο ζηάζε. Ο ζηνραζηηθφο 

γξακκαηηζκφο πξνυπνζέηεη κηα θαιά ελεκεξσκέλε κνξθή γξακκαηηζκνχ δξάζεο, φπσο 

είλαη ν γξακκαηηζκφο κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε, θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνυπνζέηεη 

ηνλ αλαγλσξηζηηθφ γξακκαηηζκφ. Έηζη, νη ηξεηο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπζρεηίδνληαη 

κε ην λα πξνυπνζέηεη ινγηθά ε κία ηελ άιιε. Σν αληίζηξνθν φκσο δελ ηζρχεη (Hasan,  

2006). Αθνχ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο είλαη φηη σο κέζν παξαγσγήο 

λνήκαηνο δελ εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά έλα κφλν ζθνπφ, ζπλεπψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ακθηζβήηεζε, είηε  θαη γηα ζπκκφξθσζε. Με δεδνκέλν φηη δελ 

θαηέρνπλ φια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο ίδηεο θνηλσληθέο ζέζεηο, ε θπζηθά αλαπηπζζφκελε 

δηάζεζή ηνπο γηα παξαγσγή λνήκαηνο δελ είλαη ίδηα θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κέζα 

απφ ηε θπζηθή γξακκή αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ν θαζέλαο ζηελ θνηλσλία ζα 

νδεγεζεί λα απνθηήζεη ηελ ηάζε λα εξεπλά, λα αλαιχεη θαη λα ακθηζβεηεί κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή γλψζεο. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηνραζηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ηε ζέηεη επηηαθηηθά ηνλίδνληαο φηη “ή ζα δηδάμνπκε ζηνραζηηθό 

γξακκαηηζκό, πξνθεηκέλνπ λ` αλαπηύμνπκε ηε δπλαηόηεηα όισλ ησλ καζεηώλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο, ή ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο όηη ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη εμηζσηηθό”(Hasan,  2006: 174).      

                                                           
2
 Ο Wells(1987) αναγνωρίηει τζςςερα είδθ γραμματιςμοφ. Τον επιτελεςτικό γραμματιςμό((performative literacy), τον 

λειτουργικό γραμματιςμό, τον πληροφοριακό(functional and informational literacy) και τον επιςτημικό 

γραμματιςμό(epistemic literacy)ο οποίοσ ςφμφωνα με τον Wells εφοδιάηει με τρόπουσ δράςθσ πάνω ςτθ γνϊςθ και 

τρόπουσ μεταςχθματιςμοφ τθσ.(Hasan,2006:173). 
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Δπεηδή ε θαζεκεξηλή νκηιία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην θάπνησλ θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί ηε ζεκεησηηθή πιεπξά απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, νη επηπηψζεηο απηήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο εκπεηξίαο πνπ νη καζεηέο 

κεηαθέξνπλ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην πξέπεη λα ηχρνπλ άκεζεο πξνζνρήο. Απφ ηηο κέρξη 

ηψξα πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, πξνθχπηεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ 

απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κε ην λα ηηο αγλννχλ ή κε ην λα αλαδεηθλχνπλ κηα θσλή σο ηε 

κφλε λφκηκε θσλή, θη απηή ε θσλή θαηά ζπλέπεηα,  λα είλαη ε θσλή ησλ θπξίαξρσλ 

ηκεκάησλ ηεο θνηλσλίαο. Αλ ε εθπαίδεπζε απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ, απηφ ην αγαζφ ην 

νηθεηνπνηνχληαη κε ηε κεγαιχηεξε επθνιία νη ίδηεο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ειέγρνπλ θαη 

ηα πιηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο, θάλνληαο έηζη ηε δχλακε ηνπ ειέγρνπ ηνπο κεγαιχηεξε. Ζ 

γιψζζα δελ είλαη απιψο έλαο θαζξέθηεο πνπ αληαλαθιά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη 

ηεξαξρίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία, αιιά εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ
3
, γηαηί ηα αλζξψπηλα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ρσξίο ηε γιψζζα (Hasan, 2006).  

    πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ν αλαγλσξηζηηθόο γξακκαηηζκόο αζρνιείηαη κε ηε 

γιψζζα σο έθθξαζε. Ο γξακκαηηζκόο δξάζεο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε γιψζζα σο 

έθθξαζε θαη σο πεξηερφκελν ζε ζπζρεηηζκφ κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Ο ζηνραζηηθόο 

γξακκαηηζκόο, ηέινο, αζρνιείηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο γηα ζηνραζκφ πνπ δίλεη ε γιψζζα, 

φηαλ ιεηηνπξγεί σο κεηαιφγνο θαη αλαιχεη ηε θχζε ηφζν ηεο έθθξαζεο φζν θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ απφ θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλνπο νκηιεηέο, θαηά ηε δηαβίσζε κέζα ζηελ θνηλσλία (Hasan, 2006: 186). 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηξεηο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

                                                           
3 Ζνασ αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ μελετϊν ζχει ςυνδζςει τθ ςχολικι επιτυχία ι αποτυχία με το  οικογενειακό και 

γενικά το ςτενό κοινωνικό περιβάλλον των μακθτϊν. Υπάρχουν ςθμαντικζσ ενδείξεισ ότι τα παιδιά που προζρχονται 

από τα χαμθλότερα κοινωνικά ςτρϊματα χρθςιμοποιοφν ζναν «περιοριςμένο» κϊδικα επικοινωνίασ, με 

αποτζλεςμα να μθν ζχουν αναπτφξει τισ γνϊςεισ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που απαιτεί ο ςτοχαςτικόσ 

γραμματιςμόσ, ο οποίοσ ςυςτθματικά υιοκετεί «ζναν επεξεργαςμζνο κϊδικα επικοινωνίασ» (Bernstein,1975). Θ 

ςχολικι εκπαίδευςθ δεν τα βοθκά να αναπτφξουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ αυτζσ και ζτςι, όπωσ υποςτθρίηουν 

αρκετοί μελετθτζσ, το ςχολικό ςφςτθμα όχι μόνο δεν αμβλφνει τισ κοινωνικζσ διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν που 

προζρχονται από προνομιοφχεσ και μθ οικογζνειεσ, αλλά ςυνιςτά μζςο αναπαραγωγισ τουσ. 
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κε έλαλ κάιινλ εμηδαληθεπκέλν ηξφπν, θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ, κνιαηαχηα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο θαη ζπζρεηίδνληαη ινγηθά ε κία κε ηελ άιιε. Σν λα ζηεθφκαζηε 

απνθιεηζηηθά ζε θαζεκία απφ απηέο ζα έρεη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ην είδνο 

ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα πξνθχςεη κε ηε ζπκβνιή ηνπ. Ο γξακκαηηζκφο δελ είλαη απιά έλαο 

ζεκαζηνινγηθά θνξεζκέλνο φξνο, αιιά αθνξά κηα θνηλσληθά ηζρπξή δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 

επεξγεηηθνί γηα φιε ηελ θνηλσλία θαη θάπνηνη κφλν γηα κεξηθά άηνκα κέζα ζε απηήλ 

(Hasan, 2006). 

 

1.2. ΚΤΡΙΑΡΥΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

      

      ρεκαηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζα κπνξνχζακε λα 

δηαθξίλνπκε δχν (2) θαηεγνξίεο σο πξνο ην θέληξν πνπ δίλεη ε θαζεκία βάξνο, αθελφο σο 

κηαο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ιέμεσλ θαη 

αθεηέξνπ σο κηαο θνηλσληθά πιαηζησκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή 

θαη επεμεξγαζία κελπκάησλ. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία 

ζπληζηνχλ εθθάλζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή κνληέισλ, ηνπ γλσζηηθνχ ή 

απηφλνκνπ κνληέινπ θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ή ηδενινγηθνχ κνληέινπ (Ατδίλεο & 

Κσζηνχιε, 2001). Καζέλα απφ απηά αληιεί ζηνηρεία απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο. Παξαθάησ 

δηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ζέζεηο θαη νη εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ησλ δχν απηψλ 

κνληέισλ, κε απψηεξν ζθνπφ ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

απηψλ ζέζεσλ κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

       Σν «απηφλνκν», ή αιιηψο γλσζηηθφ κνληέιν, αμηνπνηψληαο ηε ζέζε πνπ θπξηαξρεί 

ζηε ζεσξεηηθή γισζζνινγία θαη ε νπνία ππεξηνλίδεη ηε θχζε ηεο γιψζζαο σο 

απνπιαηζησκέλνπ ζπζηήκαηνο γισζζηθψλ κνλάδσλ, ζεσξεί ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ 

απφ ηνλ πξνθνξηθφ ζην γξαπηφ ιφγν σο κηα αξθεηά πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Street, 1995). 

πγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ κνληέιν ζεσξεί ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ σο κηα 
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πνιχπινθε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο απφ ην άηνκν επηκέξνπο κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

(π.ρ. θσλεκηθή επίγλσζε, γξακκαηηθή). Τπφ ηελ ζθνπηά απηή, ν γξακκαηηζκφο 

εθιακβάλεηαη σο έλα ζχλνιν αηνκηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απνθνκκέλσλ απφ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή 

(Κνπηζνπξάθε, 2006). Αγλνψληαο ην ξφιν θαη ηηο επηξξνέο ησλ πεξηζηάζεσλ 

επηθνηλσλίαο, ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν γξακκαηηζκφο 

δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ απαξαίηεηεο γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο. Αλάκεζα ζε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη σο ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία ηε θσλνινγηθή θαη κνξθνινγηθή επίγλσζε, θαη 

ε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο (Larson, 1996).  

     Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο κηαο γεληθήο δηαδηθαζίαο, 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάθηεζε απφ ηα παηδηά ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο κνλάδεο 

εθείλεο, φπσο θσλήκαηα έλαληη γξαθεκάησλ, κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία 

ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν αληίζηνηρα (Ατδίλεο & Κσζηνχιε, 2001). Σν 

απηφλνκν, ή αιιηψο γλσζηηθφ κνληέιν, επηθεληξψλεηαη ζηελ απνθιεηζηηθά ζεσξεηηθή 

δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή (Street, 1995). 

Αθξηβψο, επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη εζηηαζηεί ζηε κεηαγισζζηθή θχζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, παξαγθσλίδνληαο ζεκαληηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ επηξξνή θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηελ πνξεία αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ, έρεη δερζεί θξηηηθή. ηνλ αληίπνδα πξνηείλνληαη πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζπλππνινγίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ζεηηθά ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ηνπ 

ζπγθείκελνπ θαη ηεο πεξίζηαζεο (Larson, 1996), ζέηνληαο σο θεληξηθφ δήηεκα ηε κειέηε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο κηαο δξαζηεξηφηεηαο εληαγκέλεο θαη δηακνξθσκέλεο απφ ην 

εθάζηνηε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

       Σν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ κνληέιν, ινηπφλ, δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο, αιιά είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνηθηιφκνξθε πνιηηηζκηθή 

θαηάθηεζε θαη πξαθηηθή πνπ αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ην πσο παξάγεηαη θαη ην πσο γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ην λφεκα 

ησλ κελπκάησλ ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην ( ηειιάθεο, 2005). Ζ κειέηε γηα ην 

γξακκαηηζκφ δελ κπνξεί λα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην ηη μέξεη ή ηη δελ μέξεη έλα άηνκν, 
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αιιά κειεηά θαη ηα ζπκθξαδφκελα κε ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε. 

Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, ν ξφινο ησλ ελδηάκεζσλ ηνπ γξακκαηηζκνχ (π.ρ. γνλέσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ) θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ 

πεξίγπξν ηνπ αηφκνπ (Baynham, 2000). Σέινο, ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ κνληέιν, βαζηθή 

κνλάδα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη νη ιέμεηο, νη ςεπδνιέμεηο 

ή νη πξνηάζεηο (απνπιαηζησκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο γισζζηθέο 

θαηαζηάζεηο), αιιά ην θείκελν (Ατδίλεο & Κσζηνχιε, 2001). Έηζη, σο γξακκαηηζκφο  

νξίδεηαη  ε δπλαηφηεηα εθείλε ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε πνηθηιία 

επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο φρη κφλν 

θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ αιιά θαη κε γισζζηθά θείκελα 

(Μεηζηθνπνχινπ,  2001: 209). 

     Αλ θαη ηα δχν παξαπάλσ κνληέια παξαπέκπνπλ ζε δχν ξηδηθά δηαθνξεηηθέο 

ζεσξήζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ, πξνηείλνληαο θαηά ζπλέπεηα δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο παξέκβαζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε κέζα απφ ηελ 

έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνην απφ ηα δχν κνληέια 

θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ νη γνλείο είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή. 

 

1.3. ΦΤΙΚΟ/ ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  

      

   Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ζε αξθεηά ζεκεία γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Θεσξήζακε, 

ινηπφλ, ζθφπηκν ζην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ φξν απηφ. 

    Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ππήξμε κηα αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηελ αληίιεςε 

ησλ επηζηεκφλσλ γηα ην πσο ηα κηθξά παηδηά καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ. 

ήκεξα, πηζηεχεηαη φηη ηα παηδηά ήδε απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο, δψληαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα φπνπ θπξηαξρεί ν γξαπηφο ιφγνο, αξρίδνπλ λα 

θαηαλννχλ θαη λα δηακνξθψλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή (Σάθα, 2001: 21). Ζ κάζεζε, δειαδή, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη 
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κηα θπζηθή θαη αλακελφκελε αληίδξαζε, θαζψο ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ 

ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί γξάθεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν 

θάηη ζε έλα θνκκάηη ραξηί ή πνπ δείρλεη έλα έληππν θαη ξσηάεη «Ση ιέεη εδψ;», έρεη πιένλ 

θαηαλνήζεη φηη απηά ηα ηππσκέλα ζην ραξηί «καχξα ζεκάδηα» πεξηέρνπλ λφεκα θαη 

εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηα έγξαςε. 

  Απηφο ν φξνο, «θπζηθή δηαδηθαζία» (natural process), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Hall, 1987) γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, απνθηά πνιιαπιέο θαη 

πνηθίιεο ζεκαζίεο γηα ηνπο αλζξψπνπο. Άιινη ζεσξνχλ φηη ν φξνο «θπζηθή» ππνλνεί 

θάπνηνπ είδνπο βηνινγηθή σξίκαλζε. Καλέλα παηδί δελ έκαζε λα κηιά θιεηδσκέλν ζε έλα 

δσκάηην αθνχγνληαο αηέιεησηεο ψξεο κηα ερνγξαθεκέλε γιψζζα. Σα παηδηά πξέπεη λα 

βηψλνπλ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζην πιαίζην 

θαηάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ. Παξνκνίσο, θαλέλα παηδί δε ζα κάζεη λα 

δηαβάδεη αλ ην θιεηδψζνπκε ζε κηα βηβιηνζήθε. Πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε αλζξψπνπο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γξαπηή γιψζζα, κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο. Έηζη, ε «θπζηθφηεηα» 

είλαη κία ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, φπσο ηνλίδνπλ θαη 

πνιιέο έξεπλεο (Goodman, 1980), ν γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη κε θπζηθφ ηξφπν ζε 

φια ηα παηδηά κέζα απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ελήιηθεο, θίινπο, 

νκήιηθνπο ζην πιαίζην ελφο εγγξάκκαηνο πεξηβάιινληνο. 

     Σα παηδηά, δειαδή, θαζψο κεγαιψλνπλ, αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη πσο κέζα απφ ηνπο ήρνπο θαη ηηο 

ιέμεηο παξάγεηαη ην λφεκα. ια απηά ζπκβαίλνπλ ζρεδφλ αδηφξαηα, εθφζνλ ηα παηδηά 

δνπλ θαζεκεξηλά ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ απφ πνιχ κηθξή ειηθία αλαγλσξίδνπλ γηα 

παξάδεηγκα, ηηο ηξνθέο απφ ην ινγφηππν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, ή γξάθνπλ κε ηνπο 

γνλείο ηνπο ηνλ θαηάινγν γηα ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ, ή πάιη δσγξαθίδνπλ 

πξνζπαζψληαο λα κηκεζνχλ ην ζπκβαηηθφ ηξφπν γξαθήο. Ζ Goodman (1986) 

ππνζηεξίδεη φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζηα κηθξά παηδηά 

μεθηλά, φηαλ απηά αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο πεξηέρεη λφεκα, θαη 

αθφκε, φηαλ αξρίδνπλ λα δηεξσηψληαη πσο αλαδχεηαη ην λφεκα απφ ην γξαπηφ ιφγν. Σν 

παηδί αξρίδεη ζηγά-ζηγά λα «εμεξεπλά» ην γξαπηφ ιφγν θαη λα πεηξακαηίδεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, απφ πνιχ κηθξή ειηθία «γξάθεη» ζην ραξηί θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ 
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δηαθνξεηηθφ ζρήκα απφ εθείλα πνπ κέρξη ηψξα δσγξάθηδε, ή πνιιέο θνξέο 

«πξνζπνηείηαη» φηη δηαβάδεη έλα βηβιίν θαη γπξίδεη ζειίδα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

χκθσλα κε ηελ Goodman (1986), φιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο εθδειψλεη ην 

παηδί, ζηελ πξνζπάζεηά  ηνπ λα θαηαθηήζεη ην γξαπηφ ιφγν, δεκηνπξγνχλ ηηο «ξίδεο ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο». Οη «ξίδεο» απηέο αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα, ηξέθνπλ ην 

«δέληξν» πνπ είλαη ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή, ελψ ε «ζξεπηηθή νπζία» πνπ ηηο 

ηξνθνδνηεί είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (Σάθα, 2001). 

      Με ηνλ φξν „αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο (emergent literacy)‟, νξίδνληαη φιεο νη 

ζηάζεηο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή 

θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, δειαδή πξηλ ηελ είζνδν ηνπ 

παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη πξηλ αθφκε αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

πξψηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001). χκθσλα κε απηή ηε 

ζεσξία, ηα κηθξά παηδηά είλαη ρξήζηεο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ηεο γιψζζαο πνιχ πξηλ ε 

γξαθή θαη ε αλάγλσζή ηνπο απνθηήζνπλ ηε ζπκβαηηθή κνξθή ηεο πξαθηηθήο ησλ 

ελειίθσλ (Harste, 1984: 15). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα φιεο εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ζπκβαηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη εμειίζζνληαη καδί κe απηφλ (Teale & Sulzby, 1986).  Ο αλαδπφκελνο 

γξακκαηηζκφο αλαπαξίζηαηαη θαιχηεξα σο κηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηαδηθαζία, φπνπ ε 

αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά.  

    Σα ηειεπηαία είθνζη πέληε (25) ρξφληα  φιν θαη πην πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη,  πξφζθαηα, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

(ελδεηθηηθά Παπνχιηα-Σδειέπε (2001), Σάθα (2001), Παπνχιηα & Σάθα (2004)), 

πξνζπαζνχλ λα θσηίζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη 

ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ ζε κία «εγγξάκκαηε θνηλσλία» 

ζπλαληάεη παληνχ γχξσ ηνπ. Οη φξνη πξναλαγλσζηηθφο/ή/φ θαη πξνγξαθηθφο/ή/φ 

αληηθαζίζηαληαη απφ δπλακηθφηεξεο ζεσξήζεηο πνπ νξίδνπλ ηηο ξίδεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

φρη σο απνπζία αλαγλσζηηθήο θαη γξαθηθήο ηθαλφηεηαο, αιιά σο αλαδπφκελε παξνπζία, 

σο πξνδξνκηθέο ξίδεο. Δπνκέλσο, ζηε ζέζε ησλ παξαπάλσ φξσλ, επηθξαηεί πιένλ ν φξνο 
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«αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ», αθξηβψο γηα λα δειψζεη απηή ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέρεηαο, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο (Παπνχιηα-Σδειέπε, 

2001). Ζ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη κηα εμειηθηηθή, αέλαε θαη 

αδηάζπαζηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ πξν- θαη κεηα-θάζεηο.  

ήκεξα, ν ελ ιφγσ φξνο είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Hall (1987), γηα ηέζζεξηο ιφγνπο : 

 Γηφηη ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη κία ζπλερήο-εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πεγάδεη απφ ην ίδην ην παηδί θαη μεθηλά απφ ηα πξψηα έηε ηεο 

δσήο ηνπ  ζην ζπίηη θαη ζπλερίδεηαη κε ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν. 

 Γίλεηαη έκθαζε ζηε κάζεζε θαη φρη ζηε δηδαζθαιία. Ζ ελεξγφο εκπινθή ηνπ 

παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ην θαζηζηνχλ ζηαδηαθά εγγξάκκαην. 

 Ζ αλάγλσζε θαη ε γξαθή εκθαλίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια, κφλν 

φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο. Γειαδή, φηαλ αθελφο πξνζθέξεηαη έλα 

πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη αθεηέξνπ φηαλ ζε απηφ δξνπλ ν ελήιηθεο, 

νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζε θάζε πεηξακαηηζκφ θαη πξνζπάζεηα ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. 

      Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ είλαη φηη ην 

κηθξφ παηδί δελ είλαη ν άγξαθνο ράξηεο, ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη παζεηηθά νη εκπεηξίεο, 

αιιά ν δπλακηθφο, ελεξγεηηθφο νξγαλσηήο ησλ εκπεηξηψλ πνπ κε ηελ ελεξγή ηνπ δξάζε 

αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηνλ θφζκν γεληθά θαη ηνλ θφζκν ηνπ γξαπηνχ εηδηθά 

(Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001). Αλάινγεο είλαη νη απφςεηο ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηεο 

Fereiro & Teberosky (1982) θαη ησλ Harste, Woodward & Burke (1984), νη νπνίεο 

απνδέρνληαη φηη ηα παηδηά δε καζαίλνπλ παζεηηθά, αιιά θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα, 

αληηκεησπίδνληαο δνθηκαζίεο θαη γεληθά επεκβαίλνληαο κε ηε δξάζε ηνπο ζηνλ θφζκν. 

Σα παηδηά, δειαδή, είλαη ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ε νπνία μεθηλά απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη ην πξψην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα παηδηά παξαηεξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ελήιηθεο. Οη 

ελήιηθεο κέζα ζε φιν απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά θαη απιψο 

ελζαξξχλνπλ ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ παηδηψλ 

(Hall, 1987). Σα παηδηά, δειαδή, δε καζαίλνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή, επεηδή απιψο θαη 
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κφλν έξρνληαη ζε επαθή κε ηα δηάθνξα είδε έληππνπ ιφγνπ (Sulzby, 1989). Καζψο 

παξαηεξνχλ  ηνπο εγγξάκκαηνπο ελειίθνπο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ, 

πσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην έληππν πιηθφ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη, ηέινο, 

ζθέπηνληαη πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ δελ μέξνπλ αθφκε λα δηαβάδνπλ, πξνζπνηνχληαη φηη 

δηαβάδνπλ έλα αγαπεκέλν ηνπο παξακχζη θαη θαηαθέξλνπλ λα απνδψζνπλ ην λφεκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηνπ θεηκέλνπ θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλψλπκεο (Σάθα, 2001). Σα παηδηά, επνκέλσο, δελ εηζάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο απνζηεζίδνληαο θείκελα, αιιά αλαδνκψληαο ηα θαη κε ηε ρξήζε θη άιισλ 

ιέμεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν, δειαδή θαηαθηνχλ έλλνηεο θη φρη ιέμεηο. Απηέο 

νη πξψηεο επαθέο κε ην γξαπηφ ιφγν είλαη ε αξρή κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο πξνο ηε 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Απφ ηελ ειηθία ησλ δχν ή ηξηψλ εηψλ, βιέπνπκε 

παηδηά πνπ αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζήκαηα θαη ηνπο ινγφηππνπο ζηηο εηηθέηεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ βιέπνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ή πεηξακαηίδνληαη γξάθνληαο ηα πξψηα 

ηνπο ζθαξηθήκαηα. 

    Μία δεχηεξε βαζηθή αξρή ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, ε νπνία ππνδειψλεηαη θαη 

απφ ην επίζεην αλαδπφκελνο, είλαη φηη ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη θάηη 

αλαπηπμηαθφ, θάηη δηαλνεηηθά δνκεκέλν θαη ειεγρφκελν απφ ηα παηδηά, θάηη πνπ μεθηλά 

πνιχ πξηλ απφ ηελ ηππηθή δηδαζθαιία. Σα παηδηά δψληαο ζε κηα εγγξάκκαηε θνηλσλία, 

φπνπ θαηαθιχδεηαη απφ ην γξαπηφ ιφγν, αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο ππνζέζεηο θαη 

απνθηνχλ ζεκαληηθέο γλψζεηο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή πνιχ πξηλ ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζηελ πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ηα κηθξά παηδηά δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απηφλνκνη αλαγλψζηεο θαη λα γξάςνπλ κε ην ζπκβαηηθφ 

ηξφπν, έρνπλ απνθηήζεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο νη νπνίεο απνηεινχλ γλήζηεο 

ζπκπεξηθνξέο αλάγλσζεο θαη γξαθήο (Sulzby, 1991). Αθφκα θαη απφ ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηεο δσήο ηνπο, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γξαπηή γιψζζα, είηε επεηδή νη 

γνλείο ηνπο ηνχο δηαβάδνπλ βηβιία, είηε επεηδή πνιιά καιαθά παηρλίδηά ηνπο γξάθνπλ 

θάηη επάλσ. Σα κηθξά παηδηά, επίζεο, απφ πνιχ λσξίο πεηξακαηίδνληαη θαη κε ην γξαπηφ 

ιφγν, θξαηψληαο κνιχβηα θαη θηηάρλνληαο ζθαξηθήκαηα πνπ φκσο γη‟ απηά έρνπλ λφεκα. 

Απηέο νη πξψηεο επαθέο κε ην γξαπηφ ιφγν είλαη ε αξρή κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο πξνο 
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ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ινηπφλ, ν 

γξακκαηηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ επεξεάδεηαη θαη απφ πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο. Δπνκέλσο, ε πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ ηα παηδηά, έρεη 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αλάδπζε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ. 

    Μία ηξίηε βαζηθή αξρή, ζχκθσλα κε ηνπο Teale & Sulzby (1989), είλαη ε θαηαλφεζε 

απφ ηα παηδηά πσο ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Ο γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηνπο ελειίθνπο πνπ δνπλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα 

ζηείινπλ κηα επρεηήξηα θάξηα, λα γξάςνπλ ηε ιίζηα κε ηα ςψληα ή λα δηαβάζνπλ κία 

ζπληαγή. Ζ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ελήιηθεο ζε γεγνλφηα γξακκαηηζκνχ (literacy events) 

ππνβνεζά ηφζν ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φζν θαη ζηε δφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο θαηαλφεζεο θαη ηεο δεμηφηεηαο ζε γξαθή/αλάγλσζε (Κνλδχιε, 2002). 

Καηαλννχλ, έηζη, φηη ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα είλαη πιεπξέο ελφο κεγαιχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε δηάθνξσλ ζηφρσλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ζηφρσλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηή θαζεαπηή ηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή (Σάθα, 2001). Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζην γξακκαηηζκφ σο κηαο δηαδηθαζίαο 

κε θάπνην ζθνπφ ή ζηφρν είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη, γηαηί δείρλεη φηη ν γξακκαηηζκφο 

επηηειεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη δελ είλαη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ 

πξέπεη απιά λα ηηο κάζεη. 

    Μία αθφκε ηειεπηαία βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο πνπ αλαιχνπκε, είλαη φηη ν 

αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο ακνηβαία εμαξηψκελεο φςεηο ηεο 

γιψζζαο πνπ είλαη ε αλάγλσζε, γξαθή, νκηιία, αθξφαζε θαη ζέαζε (Cooper, 2000). 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δελ αληηκεησπίδεηαη σο αλεμάξηεηε απφ ηηο 

άιιεο, αιιά φιεο καδί απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ θαη δνκνχληαη πάλσ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγo. Ζ γιψζζα, δειαδή, αληηκεησπίδεηαη 

σο εληαίν ζχζηεκα, ε κάζεζε ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηεο ζεκαζίαο ( Σάθα, 2001). Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε ζηεξίδεηαη εκπεηξηθά απφ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη, γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά δελ καζαίλνπλ 
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πξψηα λα δηαβάδνπλ θαη κεηά λα γξάθνπλ ή ην αληίζηξνθν, αιιά θαζψο κεγαιψλνπλ, 

καζαίλνπλ ζπγρξφλσο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ (Trushell, 1998). Ή, πάιη, ε 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελδπλακψλεη ηελ ηθαλφηεηα αθξφαζεο ησλ παηδηψλ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γξαθήο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο. Γεληθφηεξα, δειαδή, έρεη παξαηεξεζεί φηη 

φηαλ ν πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ παηδηψλ είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλνο, ζεσξείηαη κάιινλ 

δεδνκέλε ε πξφνδνο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

       πλεπψο, ε κειέηε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη ηελ 

πνηθηιία ησλ εκπεηξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ην ξφιν θαη 

ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ πνπ νηθνδνκεί ηε γλψζε γηα ηε γξαπηή γιψζζα, 

θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εγγξάκκαησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

πνηθίισλ εκπεηξηψλ πνπ πξνεγνχληαη θαη ηηο επεξεάδνπλ (Κνπηζνπξάθε, 2006). 

 

1.4. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΓΗ 

      

       Σν ζπίηη είλαη ην πξψην ζρνιείν ησλ παηδηψλ θαη νη γνλείο νη πξψηνη θαη νη πιένλ 

ζεκαληηθνί δάζθαινη (Morrow, 1995: 6). Γη‟ απηφλ ην ιφγν, ν ξφινο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο έρεη κειεηεζεί θαη αμηνινγεζεί. 

       ε φιεο, ζρεδφλ, ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλέο θαη ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ, ε ηήξεζε θαηαιφγνπ κε 

ηα ςψληα ηεο νηθνγέλεηαο, ε αλάγλσζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ είλαη αθφκε αλαγλψζηεο, 

δειαδή ζηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο, πιήζνο αλαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

(Campbell, 1998).  Απηέο νη εκπεηξίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ ηα παηδηά απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ήδε απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο, θαίλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάδπζε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο (Σάθα, 

2001:83).  

      ήκεξα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν φξνο νηθνγελεηαθόο γξακκαηηζκόο’ (family 

literacy) ππνδειψλεη ηηο θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο  κε πξαθηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 



30 

 

(Σάθα, 2001:83). χκθσλα κε ηε Morrow (1995), ν νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο 

αλαθέξεηαη «ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο, ηα παηδηά θαη ηα άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ην γξαπηφ ιφγν ζην ζπίηη θαη γεληθφηεξα ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. Μπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα κε εληειψο θπζηθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα  

θαζεκεξηλψλ νηθνγελεηαθψλ ελαζρνιήζεσλ θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη είηε ζθφπηκα απφ 

ηνπο γνλείο, είηε πξνθχπηνληαο απζφξκεηα, θαζψο νη γνλείο θαη ηα παηδηά αζρνινχληαη 

κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο. Μεξηθά απιά παξαδείγκαηα (Weinberger, 1998: 45) 

αλάδπζεο δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κπνξεί λα είλαη: παηδηά, ηα νπνία επηιέγνπλ αληηθείκελα ζην Super 

Market κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο νηθείσλ εηηθεηψλ, φπσο νδνληφθξεκεο θαη snacks (Rog,  

2001), αθνινπζνχλ κηα καγεηξηθή ζπληαγή, δηαβάδνπλ ηακπέιεο ζην δξφκν, δηαβάδνπλ 

κε ηνπο γνλείο ηνπο  ινγαξηαζκνχο πνπ έξρνληαη ζην ζπίηη, δηαβάδνπλ ην ράξηε φηαλ 

ηαμηδεχνπλ, αλαγλσξίδνπλ ηα εμψθπιια ησλ DVD, κπνξνχλ λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία 

θάπνηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην ζπίηη (ηειεφξαζε, video, DVD), δηαβάδνπλ ππφηηηινπο 

ζε παηδηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεφξαζε, αλαγλσξίδνπλ αθίζεο παηρληδφηνπσλ ή 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, άδεηα θνπηηά ζπζθεπαζηψλ θαη βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο, απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο ζην δξφκν.             

      Ο νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη κηα εθπαηδεπηηθή θίλεζε πνπ αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο σο ηνλ ππξήλα αλάδπζεο δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ (Hannon,  

1999: 121). Δίλαη κηα έλλνηα πνπ δχζθνια κπνξεί λα νξηζηεί, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ην 

κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζην πεδίν ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ (Kerka, 1992). Ο φξνο νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο θπξηαξρεί ζηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ παηδηθή ειηθία, ην γξακκαηηζκφ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θπξίσο ζε αγγιφθσλεο ρψξεο. Σν λα εμεηάδεη θαλείο ηε ξεηνξηθή 

ηνπ φξνπ «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» ζεκαίλεη λα εμεηάδεη ηνπο ξεηνχο θαη 

ππνλννχκελνπο ηζρπξηζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα (φπ.π.ζ.,:122).  Πξηλ απφ 

δέθα ρξφληα ν φξνο δελ ήηαλ επξεία γλσζηφο ζηελ εθπαίδεπζε. Δκθαληδφηαλ αξαηά ζε 

έλα κηθξφ θχθιν εξεπλεηψλ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ πξηλ θαη εθηφο ζρνιείνπ. Απφ ην 1980 θαη κεηά, ζηηο 

ΖΠΑ ν φξνο «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» απέθηεζε δηαθνξεηηθή ζεκαζία, 
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αλαθεξφκελνο φρη κφλν ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ πξαθηηθέο ζρεηηδφκελεο κε 

ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, αιιά ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Γχν θχξηεο αληηιήςεηο 

νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ εθείλε ηελ πεξίνδν. 

    Ζ πξψηε θαη επξχηεξε αληίιεςε ζπκπεξηιάκβαλε θάζε πξνζέγγηζε πνπ ξεηά 

αθνξνχζε ηελ νηθνγελεηαθή δηάζηαζε ζην γξακκαηηζκφ. Αλαθεξφηαλ ζε αιιειέλδεηεο 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ πηνζεηνχληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζηα πιαίζηα 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, γνλεηθή 

εκπινθή ζηα ζρνιεία, ζηα θέληξα πξνζρνιηθήο αγσγήο, ηελ νηθνγελεηαθή ρξήζε 

βηβιηνζεθψλ, επηζθέςεηο ζε βηβιηνπσιεία, αλάγλσζε (πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ, 

ινγαξηαζκψλ), γξαθή (ιίζηα γηα ςψληα, έλα γξάκκα), επθαηξίεο θαη δηάθνξα πιηθά 

δηαζέζηκα γηα λα δσγξαθίζεη θαη λα γξάςεη, χπαξμε βηβιίσλ ζην ζπίηη, θνηλέο 

αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γνλέα-παηδηνχ (Teale & Sulzby, 1986).  

     Ζ Taylor (1983) θαίλεηαη λα έρεη πιάζεη ηνλ παξαπάλσ φξν κε απηήλ αθξηβψο ηε 

ζεκαζία. Ζ αξρηθή ηεο έξεπλα ζε έμη (6) νηθνγέλεηεο κεζαίαο θνηλσληθήο ηάμεο ζηηο 

ΖΠΑ έδεημε πσο ε κχεζε ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ λεαξψλ παηδηψλ πιαζφηαλ απφ 

ηα ελδηαθέξνληα , ηηο ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο, θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γξαπηήο γιψζζαο ησλ 

γνληψλ θαη ησλ άιισλ κειψλ. Μέζα απφ απηή ηε κειέηε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο έμη (6) απηέο νηθνγέλεηεο ζπκπέξαλε φηη ν φξνο «γξακκαηηζκφο» 

είλαη θνκκάηη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνχ. 

     Άιιεο κειέηεο, φπσο απηή ηεο Heath (1983),  δε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν απηφ. Απηέο 

νη κειέηεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο πεξηγξαθηθέο αλαιπηηθέο, επεηδή  

επηιέγνπλ λα κειεηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, παξά λα αμηνινγήζνπλ απφπεηξεο αιιαγήο ηνπο, θάλνληαο ρξήζε πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ (Hannon, 1990). πγθεθξηκέλα, ε Heath (1983) κειέηεζε πσο αλαδχεηαη ν 

γξακκαηηζκφο κέζα ζηα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα κηαο θνηλφηεηαο καχξσλ θαη κηαο 

θνηλφηεηαο ιεπθψλ. Αλ θαη νη δχν θνηλφηεηεο έδεηρλαλ λα έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία, 

φπσο ε έληνλε πίζηε ηνπο φηη ε εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ πξφνδν, 

εκθάληδαλ σζηφζν ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο είραλ ζαθή επίδξαζε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο θάζε θνηλφηεηαο έθεξλαλ ηα παηδηά ηνπο ζε επαθή 

κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ, ρξήζεηο θαη δνκέο ηεο γιψζζαο. Γηα θαζεκηά απφ 
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ηηο παξαπάλσ νκάδεο πξνζπάζεζε λα κειεηήζεη πνηεο ήηαλ νη επηδξάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηελ 

εθκάζεζε εθείλσλ ησλ δνκψλ ηεο γιψζζαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξηλ ηελ είζνδν ζην 

ζρνιείν. Σειηθά, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ 

γισζζηθήο θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία αξρίδεη λα γίλεηαη μεθάζαξε απφ 

ηα πξψηα ζρεδφλ ρξφληα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Γεληθφηεξα, πίζηεπε φηη φζν πεξηζζφηεξν νη 

γνλείο κηιάλε ζηα παηδηά ηνπο, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα επηηχρνπλ απηά ζην ζρνιείν. 

Παξαηεξψληαο πξνζερηηθφηεξα ηηο δχν θνηλφηεηεο ηεο έξεπλαο, θαηέιεμε πσο εθείλν 

πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν δελ είλαη ε πνζφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, φζν 

ε πνηφηεηα απηήο. πκπέξαλε φηη νη δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο εηζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν θνπβαιψληαο ηηο δηθέο ηνπο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο. Ηδηαίηεξα ηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα, δηαπηζηψλνπλ απφ ηελ 

είζνδφ ηνπο θηφιαο ζην ζρνιείν κηα ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη 

ηηο αμίεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

     Ζ Nickse (1990) παξαηήξεζε φηη κεξηθά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα εζηίαδαλ άκεζα 

ζηα παηδηά θαη κφλν έκκεζα ζηνπο γνλείο, σο εθπαηδεπφκελνπο πάλσ ζηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ. Ο νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο κπνξεί, επίζεο, λα κεηαθέξεη ηελ ηδέα φηη  

ππάξρνπλ  εθ ησλ πξνηέξσλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θσηίδνπλ φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο 

νηθνγέλεηεο, φηη κεγαιχηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα εκπιέθνπλ ηα  παηδηά ζε 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ζηελ πξάμε ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα δελ 

αζρνινχληαη κε κεκνλσκέλα άηνκα αιιά κε κέιε κηαο νηθνγέλεηαο.  

      Ζ δεχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» είλαη ε εζηία απηήο ηεο 

κειέηεο. Δδψ, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα είδε πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζπλδπάδνπλ άκεζε εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα γνλείο κε άκεζε εθπαίδεπζε γηα παηδηά 

(Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005: 19). Απηά ηα πξνγξάκκαηα ζπρλά πξνζπαζνχζαλ λα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη ηα 

ζηήξηδαλ ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο. Ζ πξνέιεπζε απηνχ ηνπ φξνπ 

δελ είλαη ηφζν ζαθήο, δεδνκέλνπ φηη εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
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„80 (Nash, 1987), κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία μεθίλεζε ε ρξήζε θαη ε δηάδνζή ηνπ ζηελ 

παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

  πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη νη δχν παξαπάλσ αληηιήςεηο, πνπ 

κειεηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ, ηνλ θαζηζηνχλ πξφζθνξν 

αληηθείκελν κειέηεο απφ πνηθίιεο νπηηθέο. 

      

1.5. ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

- Πψο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα; 

    Σα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ «ζαλ 

πξνγξάκκαηα πνπ θσηίδνπλ όςεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ θαη ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ θαη 

θάλνπλ ρξήζε ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο θαη εκπινθήο ησλ καζεηεπόκελσλ ζε πξαθηηθέο 

νηθνγελεηαθνύ γξακκαηηζκνύ (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005: 19)». χκθσλα κε ην 

Neuman (1998), πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νδεγίεο ζε κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζρεηηθέο κε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, δεκηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, παξέρνπλ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη δξαζηηθή 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο.  

       Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο ( 

Miller, 1990). Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο γνλείο θαη ζηα 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο ηε γηαγηά, ηνλ παππνχ, δηάθνξνπο ζπγγελείο, αθφκε θαη 

απινχο θίινπο (Robb, 1995), λα αλαθαιχςνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο. Έλα πξνθαλέο παξάδεηγκα ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ απνηππψλεη ηελ 

παξαπάλσ άπνςε ζα ήηαλ έλα ζρνιείν  πνπ εκπιέθεη ηνπο γνλείο καδί κε ηα παηδηά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο , φπσο απφ θνηλνχ δηάβαζκα καδί κε ηα παηδηά. 

Απηφ θαζηζηά ζαθέο φηη πνιινί γνλείο, κέρξη ελφο νξηζκέλνπ βαζκνχ,  βνεζνχλ ηελ  

πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο , αμηνπνηψληαο θάζε είδνπο επθαηξίεο θαη 

εξεζίζκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη ζην ζπίηη. Έλα άιιν παξάδεηγκα ζα ήηαλ  έλα ελήιηθν 

πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα γνλείο πνπ επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 
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κε ηε γξαθή, δεκηνπξγψληαο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο γξαςίκαηνο θαη επηηξέπνληαο  

ηφζν ζην γνλέα φζν θαη ζην παηδί λα καζαίλνπλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ απφ θνηλνχ. Οη 

απφ θνηλνχ απηέο αιιειεπηδξάζεηο  εζηηάδνληαη ζην λα θαηαλνήζνπλ  νη γνλείο ηφζν ηε 

βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, φζν θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα σο εζηία αλάδπζεο 

δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ.  

      Γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ γίλνληαη ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

άιινηε κφλν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζην ζπίηη θαη άιινηε ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. 

ε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα νη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, φπνπ παξαθνινπζνχλ 

ζεκηλάξηα θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο/ηνπο 

παηδαγσγνχο ζηελ ηάμε ή αθφκε ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

ε άιια πξνγξάκκαηα νη ππεχζπλνη επηζθέπηνληαη ηνπο γνλείο ζην ζπίηη, ηνπο 

ελεκεξψλνπλ θαη ηνπο θαζνδεγνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξηζηνχλ ην έληππν 

πιηθφ, ελψ ζε άιια ε επηκφξθσζε γίλεηαη κε ζπλαληήζεηο ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζην 

ζρνιείν. ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο νη γνλείο, πέξαλ ησλ φζσλ θάλνπλ ζην ζπίηη, 

κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην ζρνιείν θαη λα δαλεηζηνχλ βηβιία απφ ηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε, λα ζπλαληεζνχλ ζην ζρνιείν κε ηνπο άιινπο γνλείο θαη λα αληαιιάμνπλ 

απφςεηο.  

     Οη Nutbrown, Hannon & Morgan (2005) κειέηεζαλ πξαθηηθνχο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο 

κε γνλείο παηδηψλ ειηθίαο ηξηψλ εηψλ πεξίπνπ γηα ηελ πξνψζεζε δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Οη είθνζη πεξίπνπ νηθνγέλεηεο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζην πξφγξακκα δνχζαλ ζε κηα εξγαηηθή πεξηνρή ηνπ έθηιλη ηεο Βξεηαλίαο. Σν 

πξφγξακκα πεξηειάκβαλε επηζθέςεηο ησλ επηκνξθσηψλ ζην ζπίηη θαη ζπλαληήζεηο ζην 

ζρνιείν φιεο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο. Οη 

ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε απηέο 

πξνζθέξνληαλ ζηνπο γνλείο, πέξαλ ηεο ελεκέξσζεο, βηβιία αιιά θαη άιιν βνεζεηηθφ 

πιηθφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ελδηαθέξνλ θαη ε απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ ηνπο γνλείο ήηαλ φρη κφλν εθηθηή, αιιά θαη πνιχ απνηειεζκαηηθή. Οη γνλείο 

παξείραλ ζηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, 

φπσο θαη εξεζίζκαηα. Σέινο, αμηνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα  εκπεηξίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ηνλ πεξηβάιινληα έληππν ιφγν. 
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    Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ έρνπλ δείμεη φηη 

γνλείο απφ φια ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε θαη γνλείο πνπ δνπλ ζε ππνβαζκηζκέλν 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο, θαίλεηαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην θάιεζκα απηφ (Cairney & Munsie, 1992). Μάιηζηα 

παξαηεξείηαη θαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαη ζηηο απφςεηο 

ηνπο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζηξψκα πξνέιεπζεο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Ζ Hasan 

(1989), ζε κηα έξεπλά ηεο ζε κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ, έδεημε φηη κεηέξεο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ δηέθεξαλ απφ ηηο κεηέξεο 

θαηψηεξσλ ηάμεσλ ηφζν σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχζαλ, φζν θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ έιεγραλ θαη έδηλαλ νδεγίεο ζηα παηδηά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ -δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

θνηλσλίαο αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνδηαζέζεηο λνεκαηνδφηεζεο, δηαθνξεηηθέο 

ηδενινγηθέο ζηάζεηο- έηζη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ηείλνπλ λα ιέλε 

θαη λα ελλννχλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα
4
. Γεληθψο, ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

ζηνπο γνλείο είλαη εκθαλήο, αθνχ απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη θαη βειηηψλνληαη  νη ζρέζεηο ηνπο κε ην παηδί. 

   Ζ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζε απηφ. Σα νθέιε, δειαδή, 

ηα νπνία ηειηθψο ζα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά εμαξηψληαη απφ ην πσο ζα ρεηξηζηνχλ ην 

ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο νη εηδηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο γνλείο (Epstein, 1988) θαη απφ 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ. Γηφηη πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ ζθνπφ ηε κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ζπίηη θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δαζθάισλ ζηνπο γνλείο. 

ηφρνο είλαη ε επηκφξθσζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη. 

     Ζ Saracho (1999) αλαθέξεη ζηε κειέηε ηεο φηη, πξηλ ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο, εθπαίδεπζε ηηο παηδαγσγνχο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζε 

                                                           
4
 Οη νκηιεηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νκηιίαο θαη λνεκαηνδφηεζεο αλάινγα κε ηηο 

πιηθέο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο χπαξμεο. Απηφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην λφεκα ν Bernstein 

(1986), ηνλ ραξαθηήξηζε πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηνλ θώδηθα (επεμεξγαζκέλνο θαη πεξηνξηζκέλνο 

θψδηθαο).  
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απηφ θαη νη νπνίεο ζα θαζνδεγνχζαλ ηνπο γνλείο θαη ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα νξγαλψζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη. Σν πξφγξακκα ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε: ην 

πξψην κέξνο, ην νπνίν δηήξθεζε πέληε (5) κήλεο, εθπαηδεχηεθαλ νη παηδαγσγνί ηνπ 

ζρνιείνπ, νη νπνίεο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζαλ ηνπο γνλείο. Με 

ηελ εθπαίδεπζε νη παηδαγσγνί έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο, λα ηνπο βνεζνχλ 

θαη λα ηνπο δίλνπλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ βνήζεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ηνπο έδεηρλαλ πσο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο: κε 

πνηνλ ηξφπν δειαδή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα νηθνγελεηαθή θσηνγξαθία 

γηα λα αθεγεζνχλ έλα γεγνλφο, ην νπνίν αθνξνχζε ζηνπο πξνγφλνπο ησλ παηδηψλ, 

πξάγκα πνπ ζηε ζπλέρεηα έδηλε ζην παηδί ην εξέζηζκα λα δσγξαθίζεη ή λα γξάςεη θάηη 

ζρεηηθφ. 

        πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ παξέρνπλ επθαηξίεο ζε γνλείο λα ππνζηεξίμνπλ άιινπο γνλείο, λα 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη λα ζπδεηνχλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζε 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ ζην ζπίηη ηνπο. Σέινο, παξέρνπλ επθαηξίεο ζε ιηγφηεξν 

πξνλνκηνχρεο νηθνγέλεηεο λα κάζνπλ θαη λα θάλνπλ πξαθηηθή δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ αλψηεξεο θνηλσληθά νηθνγέλεηεο θαη ήηαλ επηηπρείο. Ζ επηηπρία 

απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζηελ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ πνπ έρεη γίλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πάλσ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 
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1.6. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

      Μία ζπλέπεηα ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ (Nutbrown ,Hannon, Morgan, 2005). Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απηνί κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην λα δηδάμνπλ  ζηα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο ηξφπνπο γηα ην πσο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε  ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, ή κπνξνχλ λα είλαη επξχηεξνη, 

ζηνρεχνληαο λα εληζρχζνπλ ηφζν ηελ νηθνγελεηαθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, πάλσ ζην πσο ε βαζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν, φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

     Έλαο ζεκειηψδεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πξνγξάκκαηα πνηθίιινπλ είλαη  πνηαλνχ ην 

επίπεδν γξακκαηηζκνχ ζηνρεχνπλ λα αιιάμνπλ, ζε πνηνπο απεπζχλνληαη, ζε πνηνπο 

δειαδή κεηαθέξνπλ νδεγίεο (φπ.π.ζ.,21). Μεξηθά πξνγξάκκαηα εζηηάδνπλ ζηα παηδηά, 

κεξηθά ζηνπο ελήιηθεο, κεξηθά θαη ζηνπο δχν. Καηφπηλ ππάξρνπλ παξαιιαγέο αλαθνξηθά 

κε ην εάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα θαξπψλνληαη ηα παηδηά, νη ελήιηθεο ή 

θαη νη δχν. Μπνξεί νη νδεγίεο λα κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζε ελήιηθεο κε ηελ πξνζδνθία 

ηα πιενλεθηήκαηα λα ηα επσθειεζνχλ ηα παηδηά (εξγαζία κε ηνπο γνλείο γηα λα έρεη 

επίδξαζε ζηελ πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ). Ή, αθφκε, νη νδεγίεο λα 

κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηα παηδηά κε ηελ πξνζδνθία λα έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηνπο 

γνλείο. 

       Ζ ηνπνζεζία πνπ δηεμάγνληαη αθφκε κπνξεί λα πνηθίιιεη . ε κεξηθά πξνγξάκκαηα ε 

εξγαζία εθηειείηαη ζε ζπίηηα, ελψ ζε άιια  ζηα θέληξα, ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

φπσο βηβιηνζήθεο, εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ιέζρεο πνδνζθαίξνπ ή αιινχ ζηελ θνηλφηεηα. 

    Γηαθνξνπνίεζε ζηα πξνγξάκκαηα ππάξρεη αθφκε αλάινγα κε ην πνηνη δνπιεχνπλ ζε 

απηά θαη αλ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε κφξθσζε θαη εκπεηξία. Οη εξγαδφκελνη κπνξεί λα 

είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο, εθπαηδεπηηθνί γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο 

ή θαη παξαπιήζηνη επαγγεικαηίεο ή εζεινληέο. Τπάξρνπλ, αθφκε, παξαιιαγέο ζηνπο 

πιεζπζκηαθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ, ράξηλ δίγισζζσλ ή άιισλ εζληθψλ 

νκάδσλ, φπσο  παηέξεο, έθεβνη ή ηξφθηκνη θπιαθψλ. Δίλαη κεηά βίαο εθπιεθηηθφ φηη 
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ηέηνηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο έρνπλ πξνηαζεί, ηείλνπλ λα είλαη 

θάηη ην θπζηθφ θαη ην πεξηεθηηθφ.  

      Καηά θαηξνχο φκσο, έρνπλ δηαηππσζεί θαη άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα. Ζ Nickse (1990) πξφηεηλε φηη ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ είλαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ  βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθά ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλσλ  γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα, κε ηε βαζηθή ηδέα φηη νη γνλείο θαη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ σο κνλάδα εθκάζεζεο θαη κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηηο 

εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ. Πξφηεηλε κηα ηεηξαπιή ηππνινγία ζχκθσλα κε ην εάλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηνλ ελήιηθν άκεζα θαη ζην παηδί έκκεζα, αιιά θαη 

αληίζηξνθα. Απηφ είλαη ρξήζηκν ζαθψο, αιιά αθήλεη έμσ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζεκαληηθά ζηνπο εξεπλεηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο 

θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Οη Morrow & Paratore (1993) δηέθξηλαλ δχν άιιεο 

θαηεγνξίεο  πξνγξακκάησλ : ζπλεξγαζίεο εγρψξησλ ζρνιείσλ θαη κεηαμχ γελεψλ 

(intergenerational)  επεκβάζεηο. Ζ  Cairney (2002) πξφηεηλε  παξφκνηεο θαηεγνξίεο 

(πξσηνβνπιίεο πξνγξάκκαηνο ζπηηηνχ/ ζρνιείνπ  κεηαμχ γελεψλ πξνγξακκάησλ 

γξακκαηηζκνχ), αιιά πξφζζεζε θαη κία ηξίηε κε ηελ νλνκαζία πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηηο ζπλδέζεηο ζην επίπεδν ζρνιείσλ, νηθνγελεηψλ θαη 

θνηλνηήησλ. Άιινη εξεπλεηέο,  εηδηθφηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, επηκέλνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαζνξηζκφ ηνπ φξνπ «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» πνπ αλαθέξεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηε γνλετθή ζπκκεηνρή ζηελ 

πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο θαη θνηλέο  δξαζηεξηφηεηεο  γνλέα -

παηδηψλ.  

      H πνιπζπδεηεκέλε ζέζε ηνπ  φξνπ νδήγεζε ηε Morrow (1995) λα νινθιεξψζνπλ, 

ιέγνληαο φηη  ν νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα ζχλζεηε  έλλνηα  πνπ 

ζπλδέεηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα  ζρέζεηο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα απηήο. Οη 

Wolfendale & Topping (1996) ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ σο έλα 

επξχηεξν θάζκα  δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξά θπξίσο  ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. Ο  

Auerbach (1997) πξφηεηλε κηα νκαδνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηξία 
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παξαδείγκαηα, εθ ησλ νπνίσλ νη ππνζέζεηο, νη ζηφρνη θαη νη πξαθηηθέο είλαη απφ 

δηαθνξεηηθέο  ηδενινγηθέο  θαη ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο: ε  πξνζέγγηζε επέκβαζε – 

πξφιεςε, νη πνιιαπινί γξακκαηηζκνί θαη ε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

(Auerbach, 1997). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε απηά ηα ηξία παξαδείγκαηα δελ είλαη 

απιή, αιιά νη θαηεγνξίεο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηνπο ζεκειηψδεηο  ζηφρνπο θαη ζηνπο 

ζθνπνχο ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη ζηηο 

νηθνγέλεηεο  λα πξνθαιέζνπλ ηηο  θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ηηο πεξηζσξηνπνηνχλ. Ζ 

Taylor (1997) πξφηεηλε έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ σο κέζν νξγάλσζεο ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη κε νηθνγελεηψλ ζην λα 

δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ  θαη λα θάλνπλ  θαη άιια είδε εξγαζίαο καδί, πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζνχλ νη δηαζέζηκεο επθαηξίεο γηα φινπο. 

      Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηεξνγέλεηα σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ ηξερφλησλ 

πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηε ζπλερή  επξεκαηηθφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ, είλαη πηζαλψο θαιχηεξν λα εξγαζηεί θαλείο κε ην 

γεληθφηεξν νξηζκφ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φηη δειαδή έρνπκε λα θάλνπκε κε κία 

θαηεγνξία πξνγξακκάησλ πνπ θσηίδνπλ φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ, αλαγλσξίδνπλ θαη 

θάλνπλ ρξήζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (φπ.π.ζ.,23). Σα πξνγξάκκαηα απηά 

πνηθίιινπλ αξθεηά, κεξηθέο παξαιιαγέο ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ έξεπλα, 

ηελ πξαθηηθή ή ηελ πνιηηηθή. 

    Απφ ηελ άπνςε ησλ πξψησλ παηδαγσγψλ παηδηθήο ειηθίαο, ηα πξνγξάκκαηα 

νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα εθιεθζνχλ  απιψο σο κηα άιιε κέζνδνο 

γηα λα επηηεπρζνχλ  νη ηζηνξηθνί ζηφρνη ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ ζε κηθξά παηδηά. Απηφ, εληνχηνηο, ζα ήηαλ κηα, κάιινλ, πεξηνξηζκέλε 

έλλνηα,  πνπ αλ εθηηκεζεί  πιήξσο, ζεκαίλεη φηη: νη  εθπαηδεπηηθνί  κεηαηνπίδνπλ ηελ 

εζηίαζή ηνπο απφ ην κεκνλσκέλν παηδί ζηελ νηθνγέλεηα, ν ξφινο ηνπο αλαγλσξίδεηαη σο 

δεπηεξεχσλ ζπγθξηηηθά κε απηφ ησλ γνλέσλ, νη πξνυπάξρνπζεο πξαθηηθέο νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ αλαγλσξίδνληαη θαη νη ζηφρνη, ηέινο, ηεο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη θαη απφ ηα άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο.  
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1.7. Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟΤ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ      

   

    Οη πξψηνη παηδαγσγνί παηδηθήο ειηθίαο ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ  σο κηα πξφζθαηε κνξθή γνλετθήο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80,  ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ είραλ κία αζηαζή ζρέζε κε ηελ έξεπλα πάλσ ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

γξακκαηηζκφ θαη δελ ήηαλ ηφζν γλσζηά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα (Nutbrown, 

Hannon, Morgan, 2005: 24). Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο ήηαλ ην ίδην απαμησηηθή κε εθείλε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο, ε καδηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξηδφηαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην γνλετθφ απνθιεηζκφ. Σν κήλπκα πνπ εηζέπξαηηαλ νη γνλείο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ φηη έπξεπε λα κείλνπλ καθξηά απφ φ, ηη είρε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζηα παηδηά ηνπο (Weinberger, 1996). Πνιιέο θνξέο, 

κάιηζηα, αηζζάλνληαλ φηη φζα ηπρφλ είραλ θάλεη γηα ηα παηδηά ηνπο, πξνηνχ απηά 

μεθηλήζνπλ ην ζρνιείν, είραλ γίλεη κε ιαλζαζκέλν ηξφπν, γη‟ απηφ κε ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιείνπ φια φζα είραλ πξνεγεζεί ζα έπξεπε λα ιεζκνλεζνχλ (Newson, 1977). πσο 

ππνζηεξίδνπλ ζηηο κειέηεο ηνπο ε Durkin (1961) θαη ε Clark (1976), αθφκε θαη νη γνλείο 

ησλ παηδηψλ ηα νπνία γλψξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή πξηλ θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν, 

αηζζάλνληαλ ηειηθψο ακεραλία γηα ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη δίζηαδαλ λα 

απνθαιχςνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ θαηάθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Ζ 

αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη ε εθπαίδεπζε ιάκβαλε ρψξα έμσ απφ ην ζπίηη, ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο (ζρνιεία), κε εηδηθέο δηακνξθσκέλεο κεζφδνπο. Οη 

εξεπλεηέο είραλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ ηα πξνγξάκκαηα σο „ηνλ ηειεπηαίν ηξφπν‟ 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

φκσο, ηα πξνγξάκκαηα θαζψο θαη νη έξεπλεο αλαγλψξηδαλ ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο 

σο ηφπν αλάδπζεο δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ, αιιά, φπσο επηζήκαλε θαη ν Auerbach 

(1989), ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ δελ έδεηρλαλ λα ζπλάδνπλ κε εθείλα ησλ 
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εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ γίλνληαλ 

πάλσ ζην πεδίν ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, πνιχ ιίγεο νηθνγέλεηεο, ή θαη ζρεδφλ 

θακία είραλ παληειή έιιεηςε ή ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, 

παξφια απηά κεξηθά πξνγξάκκαηα βάζηδαλ ην ζπιινγηζκφ ηνπο ζε ηέηνηεο αληηιήςεηο. Ο 

Auerbach (1989) παξαηήξεζε αθφκε έλα θελφ κεηαμχ έξεπλαο θαη εθαξκνγήο: ηα 

ππάξρνληα κνληέια, δειαδή, γηα ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ δελ 

θάλεθαλ λα ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα εζλνγξαθηθή έξεπλα 

      ηαδηαθά, φκσο, άιιαμε ε ζηάζε  απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηελ νηθνγέλεηα.  Ζ 

αιιαγή εζηηάζηεθε ζην κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ δφζεθε ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, νη 

νπνίνη έγηλαλ πηα ελεξγεηηθνί δέθηεο ζηελ πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

φρη παζεηηθνί αθξναηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηηο επίκνλεο 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. Οη γνλείο δηαηάρζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ  ηελ πνξεία 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο, ηεο παξφηξπλζεο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πξνο απηά. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ. Ζ γνλετθή ζπκκεηνρή θαη νη εκπεηξίεο πνπ ην παηδί έθεξλε απφ 

ην ζπίηη, ζεσξήζεθαλ ζπρλά σο ζέκα  εηζφδνπ ζην ζρνιείν, κηαο θαη ην ζρνιείν, θαη φρη 

ην ζπίηη ήηαλ ε βαζηθή πεξηνρή γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αξγφηεξα, ε 

ζπκκεηνρή έγηλε πεξηζζφηεξν άκεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηηο Ζ.Π.Α, φπνπ ηα ζρνιεία 

άξρηζαλ λα εληζρχνπλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο λέσλ παηδηψλ, φπσο ην λα ηνπο 

παξνηξχλνπλ λα δηαβάδνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο, λα επηζθέπηνληαη βηβιηνζήθεο, λα 

έρνπλ θνηλέο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο. ηε δεθαεηία ηνπ „90, ν φξνο «νηθνγελεηαθφο 

γξακκαηηζκφο» έγηλε ζηαζεξά πην νηθείνο θαη ελ κέξεη απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε 

θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηνχζε κεξηθά πξνγξάκκαηα. Ζ ζπκκεηνρή έγηλε πην άκεζε, ε 

νηθνγέλεηα ζεσξείην σο ρψξνο πνπ εθηπιίζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θαη 

θάπνηα πξνγξάκκαηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη (USA: Even Start Program, England and 

Wales:ALBSU/BSA Family literacy initiative). Οη ελήιηθεο εληάρζεθαλ πην δπλακηθά 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα, γνλείο απφ κε πξνλνκηνχρα 

πεξηβάιινληα. 

     Σα ηειεπηαία ρξφληα ε άπνςε απηή έρεη αιιάμεη. ήκεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηελ πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο φρη κφλν είλαη 
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ρξήζηκε, αιιά θαη επηβάιιεηαη (Robson & Hunt, 1999). Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, γηα ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε ζπκκεηνρή απηή είλαη θαζνξηζηηθή. Μάιηζηα, ππάξρνπλ πνιινί 

γνλείο, νη νπνίνη, ελψ επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη, δελ είλαη νη ίδηνη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη (Edwards, 1995). Με άιια ιφγηα, δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα νξγαλψζνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη αιιειεπηδξάζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί γνλείο, φηαλ 

δηαβάδνπλ ηζηνξίεο ζηα παηδηά ηνπο, αηζζάλνληαη ακεραλία θαη αλαζθάιεηα, δηφηη δελ 

γλσξίδνπλ αλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηα παηδηά εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην θείκελν, λα 

δείρλνπλ παξάιιεια ηηο εηθφλεο, λα επηηξέπνπλ ζε απηά λα ηνπο δηαθφπηνπλ, φηαλ 

ζέινπλ, λα θάλνπλ εξσηήζεηο, ή λα δέρνληαη λα ηνπο δηαβάζνπλ ζπλερψο ηελ ίδηα 

ηζηνξία, φηαλ απηά επηκέλνπλ λα ηελ αθνχζνπλ (Σάθα, 2001). 

      ήκεξα, ηα πξνγξάκκαηα θαηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζε εθπαηδεπηηθέο νκηιίεο, 

λα απνηεινχλ αθηεξψκαηα ζε δηάθνξα πεξηνδηθά (The Reading Teacher, 1995), 

πνιιαπιέο αλαθνξέο ζηα δειηία εηδήζεσλ θαη ζηα media θαη ζε αξρεία ηεο θπβέξλεζεο, 

φπσο ζην National Literacy Act. 

     Απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηειηθά, είραλ σο αληίθηππν νη γνλείο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα ππνζηεξίμνπλ ζηελ πνξεία 

γξακκαηηζκνχ ηνπο. Μάιηζηα ν MC Ivor (1990) επηζήκαλε πσο φηαλ αλακηγλχνληαη καδί 

νη νηθνγέλεηεο, είλαη ζαλ λα κνηξάδνληαη ηε δσή ηνπο θαη κε άκεζν απνηέιεζκα νη 

ελήιηθεο λα  γίλνληαη πην επάισηνη. ηνλ  εηθνζηφ πξψην αηψλα, έρνπλ θζάζεη λα 

θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα ηεζνχλ ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο εξεπλεηέο ηεο 

πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπο, ζπλεπψο, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

επηηπρία ηφζν ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δπλάκεσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, φζν 

θαη απφ ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε άιινπ πξνηχπνπ.  
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1.8. ΣΟΥΟΙ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

     Μία θπξίαξρε ηδέα  ζην δηάινγν γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ είλαη φηη 

ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο νη γνλείο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ νηθεηνπνίεζε 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηα παηδηά ηνπο λα πξννξίδνληαη  λα έρνπλ 

ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην ζηεξεφηππν κπνξεί λα «ζπάζεη» 

κέζα απφ ηε ζηνρνζέηεζε πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ εκπιέθνπλ 

ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ηνπο γνλείο ζπγρξφλσο ζηα ίδηα πξνγξάκκαηα (Nutbrown,  

Hannon,  Morgan, 2005).  

     Ζ παξαπάλσ αληίιεςε νδεγεί άκεζα ζηελ ηδέα φηη ε ζηνρνζέηεζε  κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ νηθεηνπνίεζε πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, ζα αζθήζεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα επίπεδα γξακκαηηζκνχ  θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Παξά ην γεγνλφο φηη 

απηέο νη απφςεηο είλαη θαθψο ππνζηεξηγκέλεο απφ ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία, δχν είλαη 

πξαγκαηηθά νη πξνηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη καδί (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005). 

Πξψηνλ, φηη γνλείο κε δπζθνιίεο ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε ζα έρνπλ παηδηά κε 

ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη, δεχηεξνλ, φηη  παηδηά κε ρακειέο επηδφζεηο έρνπλ 

αληίζηνηρα γνλείο  κε δπζθνιίεο ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε. Καη νη δχν πξνηάζεηο 

πξέπεη λα ηζρχνπλ, έηζη ψζηε ν θχθινο ρακειήο επίδνζεο λα γίλεη απνδεθηφο σο εμήγεζε 

γηα ηηο αληζφηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο θνηλσλίεο. Ζ έξεπλα 

ππνζηήξημε φηη έρεη βξεη ηα πξψηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία απηήο ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ 

ηεο ηθαλφηεηαο ελφο γνληνχ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο κε απηέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

     Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ έρνπλ πνιινχο ζηφρνπο 

θαη πνιινχο ηξφπνπο γηα λα ηνπο εθδειψλνπλ  (Nicke, 1991). Δπξήκαηα εξεπλψλ πάλσ 

ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ζηφρσλ:  
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 Δπίδξαζε ζηηο δεμηφηεηεο, επηηεχγκαηα θαη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ (Impact on 

Children’s Skills, Achievement and Attitudes) (Kamil, Mosenthal, Pearson, Barr, 

2000: 860).     

     

     Ζ πιεηνςεθία ησλ επξεκάησλ δείρλεη φηη ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

παξαθνινχζεζαλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα,  είραλ κεγαιχηεξε επηηπρία ζην ζρνιείν. 

Σν πξφγξακκα «Sheffield γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηκεο ηθαλφηεηαο γηα αλάγλσζε» 

(Dompey & Spencer, 1998) είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ. 

Οη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη ήηαλ λα απμεζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο παηδηψλ 

θαησηέξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, νχησο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ, 

θαηά ην δπλαηφλ, ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο γηα ζρνιηθή απνηπρία ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, 

ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα επηηξέςεη ζηελ νηθνγέλεηα λα απνθηήζεη επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δείμνπλ ζηνπο γνλείο φηη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ, παξέρνληαο ζ‟ απηά επθαηξίεο θαη 

αλαγλψξηζε ησλ πξψησλ ηνπο επηηεπγκάησλ ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Σν 

πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζην έθηιλη ηεο Αγγιίαο, θαζψο εθεί ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

πεγαίλνπλ επηζήκσο ζην ζρνιείν κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην πέκπην έηνο ηεο δσήο ηνπο. Οη 

εξεπλεηέο ζρεδίαζαλ κεζνδηθά ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο, νξκψκελνη απφ ηελ αλάγθε 

λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ πσο ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα γξαπηά 

κελχκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

     Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζε δχν επίπεδα: ηηο θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο θαη ηηο 

ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ. Οη θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο πεξηειάκβαλαλ ηελ επίζθεςε ησλ 

εξεπλεηψλ ζηα ζπίηηα ησλ παηδηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγνπλ ηα 

αλαγθαία κέζα γηα ηελ εθκάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο, θαζψο θαη ελδεηθηηθνχο 

ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο επηδίσμαλ ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ κε ηνπο γνλείο. Ζ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ θπκαηλφηαλ απφ κηζή έσο κία ψξα 

θαη πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλάγλσζε βηβιίσλ καδί κε ηα παηδηά, ζπδήηεζε 

γηα ην γξάςηκν ζε κηθξή ειηθία θαη αλαγλψξηζε γξαπηψλ κελπκάησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην άκεζν πεξηβάιινλ. Ζ δνκή ησλ επηζθέςεσλ ζηεξηδφηαλ ζηελ αλαζθφπεζε, θαηά ηελ 

νπνία μεθηλνχζε κηα ζπδήηεζε φπνπ νη γνλείο εμέζεηαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηα 
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παηδηά ζην δηάζηεκα πνπ είρε κεζνιαβήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε επίζθεςε, ζηα 

εηζαγφκελα ζηνηρεία (βηβιία αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, 

γξαθηθή χιε, γεληθά ηίπνηε αζπλήζηζην) θαη ζην ζρεδηαζκφ, θαηά ηνλ νπνίν νη γνλείο 

ζπδεηνχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ, ηε ζεκαζία ηνπο θαη 

θαλφληδαλ ηελ επφκελε επίζθεςε. 

   Οη ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε (5) θνξέο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ελεκεξψζεθαλ νη γνλείο γηα ηηο δηάθνξεο φςεηο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη αληάιιαζζαλ απφςεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ λα δηαβάδνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ζεκεηψζεθαλ νη αληηδξάζεηο ησλ 

γνλέσλ θαη παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο φηη δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ εκθαλίδνληαλ 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνγέλεηεο, αιιά κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ έληαζή ηνπο.       

 

 Δπίδξαζε ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ γνλέσλ, ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ηνπο (Impact on Parent’s Academic Skills, 

Literate Behaviors and Confidence) (Kamil, Mosenthal, Pearson, Barr, 2000: 

861). 

      

     Γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα άιιαμαλ ηνλ ηξφπν πνπ 

αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά ηνπο, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο, άιιαμαλ ηηο αλαγλσζηηθέο 

ηνπο ζπλήζεηεο θαη θαξπψζεθαλ πνιιά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ «The Family WRAP Program (Writing and Reading 

Appreciation Program) (Dompey & Spencer, 1998). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα δηαθξίλνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ 

πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Να θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, απμάλνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο φηη κπνξνχλ λα ην 

θάλνπλ απηφ θαη εηδηθφηεξα, ζε γνλείο κε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο γξακκαηηζκνχ, λα 

ππεξεθηηκήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε απηφ ην πξφγξακκα, νη γνλείο θαηάιαβαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δίλνπλ πιήζνο 
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εξεζηζκάησλ ζηα παηδηά ηνπο ζε ηέηνηεο ειηθίεο, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη φηη 

βειηηψζεθαλ θαη νη δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 

 Δπίδξαζε ζηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (Impact on Parent/ Child Literacy 

Interactions) (Kamil, Mosenthal, Pearson, Barr, 2000: 863). 

        

    ηφρνο είλαη λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ γχξσ απφ 

ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη. Απηφ ζεκαίλεη απφ θνηλνχ 

δηάβαζκα, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γξάςηκν, αλάγλσζε 

πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, γξάςηκν ιίζηαο γηα ςψληα, επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο, 

θνηλέο αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Teale & Sulzby, 1986). Δπνκέλσο, ππάξρεη κηα 

πνηθηιία επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ. Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ ην νπνίν απνηππψλεηαη μεθάζαξα ν παξαπάλσ νξηζκφο, είλαη 

ην «The Even Start Family Literacy Program» (Morrow, 1993). θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ελδπλακψζεη ηνπο γνλείο θαη άιινπο ελήιηθεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Elson & McCarthy, 1997). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έθεξλε ζε επαθή ηνπο γνλείο κε ηα παηδηά ζαλ κηα νκάδα 

καζεηεπφκελσλ, βειηηψλνληαο ηνπο δεζκνχο ηφζν αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο, φζν θαη 

κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ζρνιείσλ, έηζη πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν. 

Δπξχηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη γνλείο λα γίλνπλ ζπλνδνηπφξνη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Να ππνζηεξίμεη ηα παηδηά λα θζάζνπλ ηηο πιήξεηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο σο καζεηεπφκελνη θαη λα παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο γνλείο λα 

εθπαηδεπηνχλ θαιχηεξα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δίλαη ε 

πξψηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνπο ζε 

έλα πξφγξακκα θαη λα αλαπηχμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ιηγφηεξν 

πξνλνκηνχρεο νηθνγέλεηεο.    

    Έλα άιιν παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο πνπ απνηππψλεη ξεηά ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, 

είλαη ην FAMILY LITERACY BAGS (FLB) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα 
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ελζαξξχλεη ην δηάβαζκα βηβιίσλ ζην ζπίηη (Dever & Burts, 2002). Απηφ ην πξφγξακκα 

εθαξκφζηεθε ζε έλα αζηηθφ ζρνιείν θαη ζε ηξία (3) ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο 

δπηηθέο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε θξαηηθή επηρνξήγεζε. Σν δείγκα 

δελ ήηαλ νκνηνγελέο σο πξνο ηελ εζληθφηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο γνλείο ήηαλ είηε 

αγγιηθήο είηε ηζπαληθήο πξνέιεπζεο θαη πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, κε απνηέιεζκα ηφζν νη εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο φζν θαη νη 

ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ λα δηαθέξνπλ. 

    Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εκπιέμεη ηνπο γνλείο ζηε πνξεία γξακκαηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ ηνπο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη. 

Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε γηα λα απμήζεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, λα ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο γνλείο δφζεθε απφ κία ηζάληα πνπ πεξηείρε ηξία 

παηδηθά βηβιία δηαθφξσλ εηδψλ, έλα πιεξνθνξηαθφ εγρεηξίδην, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ην 

πσο ζα δηαβάδνπλ θαη ζα εξκελεχνπλ ηα βηβιία καδί κε ηα παηδηά ηνπο. 

       Πέξα απφ ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα ζπίηηα θαη ηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη δάζθαινη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ είραλ ηε κνξθή ζπδήηεζεο 

αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξνχλ σο αδχλακα θαη δπλαηά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο FLB. Οη 

ζπλεληεχμεηο ηνπο ερνγξαθήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, εξσηήζεθαλ γηα ην ηη ηνπο άξεζε 

πεξηζζφηεξν ζην πξφγξακκα, ηη ζεψξεζαλ σο πξφθιεζε γηα λα αληηκεησπίζνπλ, ηη ζα 

ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ ζην κέιινλ, ηη ζα δηαθνξνπνηνχζαλ θαη ηη ζα είραλ, αθφκε, νη ίδηνη 

λα πξνηείλνπλ.  

     Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αλάιπζε ησλ 

ελ ιφγσ απαληήζεσλ έγηλε κε ρξήζε κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ αλάιπζε απηή βαζίζηεθε ζε θαηεγνξίεο πνπ ήηαλ πιήξσο 

μεθάζαξεο, πξνζδηνξηζκέλεο θαη δνκεκέλεο βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε.  Ζ πξώηε θαηεγνξία πνπ πξνέθπςε είρε σο 

ζέκα κειέηεο ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ 
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δεύηεξε θαηεγνξία αλαθεξφηαλ ζην πξνθίι ηνπ παηδηνχ θαη ε ηξίηε θαη ηειεπηαία 

θαηεγνξία ζρεηηδφηαλ κε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ, θαζψο γηα πνιινχο ήηαλ κηα 

μεραζκέλε δηαδηθαζία απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα. 

 

1.9. Η ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

      Μηα αλαζεψξεζε πάλσ απφ 30 κειεηψλ απφ ηελ Hannon (1995), θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ ζηελ πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη θακία έθζεζε  αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ απηήο. Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο αθνξνχλ αλνηρηέο ή πεξηγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνληαη ζην λα αθνχλ νη γνλείο ηα παηδηά ηνπο λα δηαβάδνπλ. 

Χζηφζν, ε ηζρχο απηψλ ησλ ζεηηθψλ επξεκάησλ είλαη επαξθήο γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζπλήζσο „ελδείθλπηαη‟ (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005: 28).  

Απηφ πνπ είλαη δπζθνιφηεξν λα θξίλνπκε είλαη πφζν θαιά „ελδείθλπηαη‟. Γελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία φηη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα πνπ έρεη κέρξη ηψξα αλαπηπρζεί, 

ζα επηδξάζεη θαη ζεηηθά ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεξηθά 

πξνγξάκκαηα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε κεξηθέο νηθνγέλεηεο θαη ζε άιιεο κέηξηα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νχηε ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζπγθξηζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ Hannon (1995)  θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θάπνηα πξνγξάκκαηα κνινλφηη ήηαλ ρξνλνβφξα, ήηαλ ρξήζηκα, ρσξίο 

σζηφζν απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε άιισλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ηα νπνία ήηαλ 

ην ίδην απνηειεζκαηηθά.  

      πλνπηηθά, εάλ θαη κέλνπλ πνιιά αθφκα λα εξεπλεζνχλ πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ,  

έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε γνλετθή εκπινθή κέζα ζε 

πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνχ είλαη απνηειεζκαηηθή. Ακέζσο κφιηο απηέο νη πξαθηηθέο 

αλαγλσξηζηνχλ, ε πνξεία γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ παχεη λα είλαη αηνκηθή ππφζεζε. 

Θεσξείηαη σο ηκήκα ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζκηιεχζεη 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάδπζε δεμηνηήησλ πξψηκνπ γξακκαηηζκνχ.  

     Ζ πξφθιεζε, ινηπφλ, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζπλίζηαηαη ζην λα εθηηκήζνπλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ηη νη 
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νηθνγέλεηεο θέξλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δνπλ ηη είδνπο 

πξαθηηθέο πηνζεηνχληαη κέζα ζηελ θάζε νηθνγέλεηα. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί απνηχρνπλ λα 

ην θάλνπλ απηφ θαη λα δηεπθνιχλνπλ  ηελ είζνδν ησλ νηθνγελεηψλ κέζα ζε ηέηνηεο 

ηζρπξέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, ζα δηαησλίζνπλ απιψο  ηνλ ζπλερή απνθιεηζκφ ησλ 

νηθνγελεηψλ απφ νπνηαδήπνηε νθέιε έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ηέηνηεο πξαθηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1.  ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

    Ζ παξνχζα έξεπλα εθθηλεί απφ ηελ αλάγθε καο λα δηεξεπλήζνπκε θάπνηεο απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο φςεηο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνύ γξακκαηηζκνύ, θαζψο θαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηχζζνπλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα νη γνλείο 

πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπκκεηείραλ ζε θάπνην απφ απηά. Ζ αλάγθε απηή εληζρχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο, ζρεδηάδνληαη 

απφ εηδηθνχο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ηδηαηηέξσο ππφςε νη γλψκεο ησλ γνλέσλ. Σν 

ελδηαθέξνλ καο, ινηπφλ, εζηηάζηεθε ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

νξγάλσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ζηηο πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Παξφηη ζηε βηβιηνγξαθία (Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005) ηνλίδεηαη εκθαληηθά ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα πξνγξάκκαηα, δελ θαηέζηε σζηφζν δπλαηφλ λα βξεζεί έζησ 

θαη κία αλαθνξά ζε πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζρεδηαζκέλν εμαξρήο σο 

απάληεζε ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε φηη ην δήηεκα 

ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη έλα ζέκα αλνηθηφ ζε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. 

    Δπνκέλσο, ν θεληξηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη δηηηφο: Απφ ηε κηα, είλαη 

ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη 

απφ ηελ άιιε, είλαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα πξνθξίλεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Έρνληαο κειεηήζεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο, απψηεξνο ζθνπφο καο είλαη ε απφπεηξα ζρεδηαζκνχ ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη εμαξρήο ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη γνλείο 

ζηνπο νπνίνπο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη.   
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2.2. ΣΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

    

    Με βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθψλ καο 

δεδνκέλσλ, νδεγεζήθακε ζηε δηαηχπσζε ησλ παξαθάησ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ – 

ππνζέζεσλ 

 

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηάθνξεο όςεηο ηνπ     

γξακκαηηζκνύ; Έρνπλ όινη ηελ ίδηα αληίιεςε;     

     

    θνπφο καο είλαη κέζα απφ απηή ηελ εξψηεζε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο γηα ζέκαηα γξακκαηηζκνχ πνπ αθνξνχλ ην παηδί ηνπο θαη πνηα 

είλαη ε ζηάζε πνπ νη ίδηνη πηνζεηνχλ. ηφρνο είλαη λα θαηαιάβνπκε πσο νη ίδηνη 

λνεκαηνδνηνχλ ην γξακκαηηζκφ θαη αλ νη αληηιήςεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε δηδαθηηθνχ 

ηχπνπ πξνζεγγίζεηο ή αξθνχληαη ζηελ παξνρή  εξεζηζκάησλ ζηα παηδηά ηνπο. Πξάγκαηη, 

πιήζνο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, δείρλεη φηη δχν είλαη νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην γξακκαηηζκφ. 

Απφ ηε κία, κεξηθνί γνλείο έρνπλ αληηιήςεηο δηδαθηηθνχ ηχπνπ, ζεσξψληαο φηη ν 

γξακκαηηζκφο είλαη κία γλσζηηθή θαηάζηαζε  πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 

ιέμεσλ θαη απφ ηελ άιιε θάπνηνη ηνλ ζεσξνχλ σο κηα θνηλσληθά πιαηζησκέλε 

δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία κελπκάησλ. Οη δχν 

παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία ζπληζηνχλ εθθάλζεηο δχν 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή κνληέισλ, ηνπ γλσζηηθνχ ή απηφλνκνπ κνληέινπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ή ηδενινγηθνχ κνληέινπ ( ελδ. Ατδίλεο & Κσζηνχιε, 2001).  

 

 

 Θεσξνύλ νη γνλείο όηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζε ζέκαηα πξώηνπ 

γξακκαηηζκνύ; Καη αλ λαη, πνηα είλαη απηά;  
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      Ζ εξψηεζε  απηή απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ φλησο νη γνλείο αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε γηα βνήζεηα ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ θαη αλ λαη, πνηα ζέκαηα ζεσξνχλ 

ζεκαληηθά. Γειαδή, αλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ κε έλαλ εηδηθφ πάλσ ζε 

ζέκαηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ηη ζα ήζειαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ; Θα έπαηξλαλ πνηέ κέξνο 

ζε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε; Ζ απάληεζε, φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο, πηζαλνινγνχκε 

λα είλαη ζεηηθή, θαζψο ζχκθσλα κε πιήζνο εξεπλψλ ζην εμσηεξηθφ (γηα επηζθφπεζε 

θνίηα Nutbrown, Hannon, Morgan, 2005: 29), νη γνλείο επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή γηα αλάινγεο ζπλαληήζεηο - πξνγξάκκαηα. Μαο ελδηαθέξεη 

φκσο ηη ζα πνπλ θαη εδψ ζηε ρψξα καο. 

 

 Μπνξεί απηή ε ελδερόκελε αλάγθε γηα βνήζεηα λα επηηεπρζεί, θαηά ηελ 

γλώκε ησλ γνλέσλ, κέζα από έλα πξόγξακκα νηθνγελεηαθνύ γξακκαηηζκνύ; 

Πώο ζα ζρεδίαδαλ νη ίδηνη έλα ηέηνην πξόγξακκα θαη ηη ζα ήζειαλ λα 

πεξηιακβάλεη; 

   

    Ζ εξψηεζε αθνξά ζηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ελφο πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη εζηηάδεηαη ζην αλ ζα ήζειαλ νη ζπλαληήζεηο λα είλαη αηνκηθέο ή ζα 

δέρνληαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη κε άιινπο γνλείο πνπ δεηνχλ αληίζηνηρε 

πιεξνθφξεζε. Άιιεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ζην αλ πηζηεχνπλ πσο κηα ζπλάληεζε ζα ήηαλ 

αξθεηή ή ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ  θαη επφκελεο. Αλ ν ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα 

ήηαλ θαηάιιεινο ή, ελδερνκέλσο, ζα πξνηηκνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνπ αιινχ. Αλ 

ζα ήζειαλ λα ππάξρνπλ εηζεγήζεηο κφλν απφ εηδηθνχο ή επηζπκνχλ θαη νη ίδηνη λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ έρεη σο ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ πξνηάζεσλ απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ. Ο ηζρπξηζκφο 

καο απηφο βαζίδεηαη ζε έξεπλεο (Taylor 1997, Morrow & Paratore 1993, Nickse 1990),  

φπνπ νη γνλείο ζρνιίαζαλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ. 
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 Τπνζέηνπκε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, όηη θνηλσληθέο παξάκεηξνη, όπσο ε 

εξγαζία θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ, ζα επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο 

ηνπο γηα όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Θα ζέιακε, ινηπόλ, λα κειεηήζνπκε αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απόςεηο ηνπο αλάινγα κε ην θνηλσληθό-

κνξθσηηθό ζηξώκα πξνέιεπζήο ηνπο. 

      

   Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ έρνπλ δείμεη φηη 

γνλείο απφ φια ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε θαη γνλείο πνπ δνπλ ζε κε 

πξνλνκηνχρα πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ππάξρνπλ αθφκε θαη πξνβιήκαηα επηβίσζεο, 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε παξφκνηα κε απηφ θαιέζκαηα (Cairney & 

Munsie, 1992). Μάιηζηα, παξαηεξείηαη θαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ θαη ζηηο απφςεηο ηνπο, αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζηξψκα πξνέιεπζεο απφ ην 

νπνίν πξνέξρνληαη. Ζ Hasan (1989), ζε κηα έξεπλά ηεο ζε κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, έδεημε φηη κεηέξεο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

ηάμεσλ δηέθεξαλ απφ ηηο κεηέξεο κε πξνλνκηνχρσλ  ηάμεσλ ηφζν σο πξνο ηηο πξαθηηθέο 

πνπ πηνζεηνχζαλ, φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν εκπινθήο ηνπο ζε πεξηζηάζεηο 

γξακκαηηζκνχ. Τπνζέηνπκε φηη πθίζηαηαη  δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ. Με άιια ιφγηα, δηαθνξεηηθέο θνηλσληθν – κνξθσηηθέο νκάδεο αλαπηχζζνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνδηαζέζεηο λνεκαηνδφηεζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο ζηάζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, αλακέλνπκε ε απάληεζε ζην ζρεηηθφ εξψηεκα λα είλαη ζεηηθή θαη ζα 

δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο απηήο ησλ 

ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα αλαδεηρζνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. ΜΔΘΟΓΟ 

 

    Ζ θχζε ηεο θάζε έξεπλαο, ζεσξνχκε φηη είλαη κνλαδηθή θαη θαζνξίδεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ππνζέζεψλ ηεο. 

Οπνηαδήπνηε, φκσο, θαη αλ είλαη ε θχζε ηεο θάζε έξεπλαο, θαη φζν ζχλζεηε 

κεζνδνινγία θαη αλ απαηηεί, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε κηα μεθάζαξε δνκή, αλ ζέιεη 

λα έρεη πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη. Θεσξψληαο ηα παξαπάλσ, σο βαζηθέο αξρέο ζηελ 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε 

δηεμαγσγή ηεο δηθήο καο. 

    Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ πξνθξίζεθε ζηελ έξεπλά καο είλαη ε πεξηγξαθηθή. Οη 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ έξεπλεο κειεηνχλ εθηελψο έλα πεξίπινθν πξφβιεκα κέζα ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ ηα ππνθείκελα (Cohen & Manion, 1993). Δπηπιένλ, ε 

πεξηγξαθηθή κέζνδνο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζρέζεηο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο πεπνηζήζεηο ή ηηο 

ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη. 

      Δηδηθφηεξα απφ ην ξεπεξηφξην ησλ πεξηγξαθηθψλ κεζφδσλ, ε κέζνδνο πνπ επηιέμακε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ έξεπλά καο είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη φηη, 

αθελφο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο θαη, αθεηέξνπ δηφηη 

απφ κεζνδνινγηθή ζθνπηά είλαη ε πιεζηέζηεξε ηερληθή πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνχ καο. Ζ 

επηινγή απηή, αθφκε, ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ε ζπλέληεπμε καο επηηξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη ηνχην γηαηί νη άλζξσπνη 

είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα κηινχλ παξά λα γξάθνπλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993: 

128). Ζ ζπλέληεπμε είλαη ε ηερληθή πνπ έρεη ζθνπφ «λα νξγαλώζεη κηα ζρέζε πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δύν πξόζσπα, ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηώκελν, έηζη ώζηε λα 

επηηξέςεη ζηνλ πξώην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ απ’ ην δεύηεξν πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν» (Φίιηαο, 1998: 130). Ο ζπλεληεπθηήο ζέηεη εξσηήκαηα 
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αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ζπζηεκαηηθά θαη 

εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο (Cohen & Manion, 1993). 

      Αθφκε, ν εξσηψκελνο απνδέρεηαη επθνιφηεξα λα ζπδεηήζεη θαη λα εθθξάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ πξνθνξηθά, παξά λα θαζίζεη λα δηαβάζεη θαη λα απαληήζεη ζε θάπνηνλ 

άγλσζην γξαπηψο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εξεπλεηήο ζα θαηνξζψζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

άλεηε θαη θηιηθή ζρέζε κε ηνλ εξσηψκελν, είλαη πνιχ πηζαλφ λα εμαζθαιηζηνχλ 

επθνιφηεξα αθφκε θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο (φπ.π.,ζ:129). Αλαιπηηθφηεξα 

ζηνηρεία γηα ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ επηιέμακε θαζψο θαη γηα ηε κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ παξαηίζεληαη ζε επφκελν θεθάιαην. 
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3.2. Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΣΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ 

 

    Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνθαινχκελε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη νξηζζεί σο κηα «εξεπλεηηθή 

ηερληθή πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγνπκε επαλαιήςηκα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα από ηα 

δεδνκέλα ζηα ζπκθξαδόκελά ηνπο» (Bell, 2006: 172) 

     Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη, πξηλ απ‟ φια, ζηα γξαπηά θείκελα 

(Παηηληψηεο, 1992). Απφ απηή ηελ άπνςε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο βηβιία, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θνηλνβνπιεπηηθνί ιφγνη, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο κεζφδνπ. Ζ κέζνδνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα 

γξαπηά θείκελα. Αλαιχζεηο πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο, πξνθνξηθνχο ιφγνπο, ζπλεληεχμεηο, ή αθφκε ζε θσηνγξαθίεο ή  αλαιχζεηο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Έγηλε, επίζεο, πξνζπάζεηα επέθηαζε ηεο κεζφδνπ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο κνπζηθήο, 

ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο, αιιά ε δπζθνιία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε. Γεληθά, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία κέζνδνο ηεο κειέηεο ησλ 

„επηθνηλσληψλ‟, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Παηηληψηεο (1996). χκθσλα κε 

ηνλ δεκηνπξγφ ηεο κεζφδνπ, Laswell H.D., ζην θιαζηθφ ζρήκα θάζε επηθνηλσλίαο 

ππάξρεη έλαο πνκπφο, πνπ απεπζχλεη έλα κήλπκα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απνδέθηεο 

θαη «θαηά ηελ αλάιπζε, ν εξεπλεηήο αλαιύεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα 

εληνπίδνληαο ηηο δηάθνξεο ζπκβνιηθέο ελόηεηεο ελλνηώλ, ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηό» (Λακπίξε – Γεκάθε Η., 1990).  

     Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο θεηκέλνπ (είηε ησλ ιέμεσλ, είηε ησλ θξάζεσλ, είηε ησλ παξαγξάθσλ 

θ.η.ι.) ζε έλα νξηζκέλν αξηζκφ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Ζ αλά θαηεγνξία ηαμηλφκεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο. Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ελφο θεηκέλνπ, ζε κία 

ζεηξά απφ ζπξίδεο (Παηηληψηεο, 1996). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θείκελν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θάζε κηα 

απφ απηέο ηηο ζπξίδεο. „Ζ επηηπρία ηεο αλάιπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία ηνπ εθ 
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ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ‟, γξάθεη ν Berelson 

(παξαηίζεηαη ζην Παηηληψηεο, 1996) ζην θιαζηθφ ηνπ εγρεηξίδην. Καηά ηνλ ίδηνλ, ε 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ηνπ θεηκέλνπ είλαη ζρεδφλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαηχπσζε ησλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο πιαίζην γη‟ απηή 

ηε δηαινγή. Απφ ηηο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο εμαξηάηαη θαη ην φιν ελδηαθέξνλ ηεο 

αλάιπζεο. 

      Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αθνξά  ιηγφηεξν ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηζζφηεξν 

ηηο εθθξαδφκελεο ηδέεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αλαιπφκελεο ελφηεηεο 

δελ είλαη ζπλήζσο ιέμεηο, αιιά έλλνηεο: εληάζζνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία δχν ιέμεηο 

ζπλψλπκεο ή δχν δηαθνξεηηθέο ιέμεηο, κε ηελ ίδηα φκσο ζεκαζία. Μάιηζηα, πνιχ 

ζπρλά, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ελφηεηεο απνηεινχληαη απφ ζέκαηα ή απφ νιφθιεξεο 

θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

      Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νθείιεη λα πιεξνί θαη πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Αληηθεηκεληθή :  Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ κε αθξίβεηα θαη 

κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε ε εξκελεία ησλ πξνο αλάιπζε θαηεγνξηψλ λα κε κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλαιπηή ή ηνπ ρξφλνπ ηεο αλάιπζεο. Γειαδή, 

πξέπεη ν αλαιπηήο, αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ίδηα αλάιπζε ζε δχν δηαθνξεηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα εξκελεχεη ηηο θαηεγνξίεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα 

θαηαηάζζεη ηηο ίδηεο ελφηεηεο ζηηο θαηεγνξίεο απηέο (Παηηληψηεο, 1996: 77). Απηφ, ζα 

ηεο πξνζδψζεη άιισζηε θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγθπξόηεηαο εθφζνλ φπσο είλαη 

γλσζηφ, κηα δηαδηθαζία είλαη έγθπξε θαηά ην κέηξν πνπ κεηξάεη απηφ πνπ επηδηψθεη 

λα κεηξήζεη. 

β) πζηεκαηηθή:  Γειαδή, ην πεξηερφκελν πνπ αλαιχεηαη ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο αλάιπζεο, πνπ έρνπκε ζέζεη θαη λα 

ζπλάδνπλ νη αλαιχζεηο καο κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ δηεξεπλνχκελνπ δεηήκαηνο. (ν.π., 

1992: 75). 

γ) Πνζνζηηθή :  Να είλαη εθηθηή, δειαδή, ε πιήξεο απαξίζκεζε φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ αλάιπζεο ή ζπξίδσλ αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο. 

      Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

εκθαλίδεηαη σο εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ην θαζεζηψο δχν 

κνξθψλ:  
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α)  ηεο πνζνηηθήο,  ζηελ νπνία γίλεηαη αξηζκεηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ 

ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ εζηηάδεηαη ζηελ εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα παξνπζίαο 

ησλ αλαιπφκελσλ θαηεγνξηψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ (πνζνζηά) θαη  

β)  ηεο πνηνηηθήο ,  πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζία ή ζηελ απνπζία θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηάο ηνπ απφ ηνλ 

εξεπλεηή θαη ζηελ εξκελεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ ησλ 

θεηκέλσλ. 

       ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνθξίζεθε σο ζεκαληηθή ε πνηνηηθή κνξθή ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, δηφηη ζεσξήζακε φηη ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ καο, 

αληαλαθινύζε θαιύηεξα ηελ αληίιεςε απηή. Με ηελ πνηνηηθή αλάιπζε, γεληθφηεξα, 

επηρεηξείηαη ε απφδνζε λνήκαηνο ζηα εκπεηξηθά πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απφδνζε λνήκαηνο κπνξεί λα ζεκαίλεη 

νκαδνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ είηε είραλ δηαηππσζεί απφ πξηλ, είηε 

πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο (αρίλε-

Καξδάζε, 2003). 

       ηα πιαίζηα απηά, κε άιια ιφγηα, ζεσξήζακε φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ επηιέμακε, εμεηάδεη ην πεξηερφκελν νιηζηηθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ηα λνήκαηα ηνπο αλάγνληαη θαη εθθξάδνληαη θχξηα ζην «φιν», παξά ζηνλ αηνκηθφ 

ζπλδπαζκφ θαη ζπζρεηηζκφ κεηξήζηκσλ κνλάδσλ, πνπ έρνπλ αλαρζεί απφ απηά. Έηζη, 

κπνξεί ε επηινγή ηεο κνξθήο απηήο λα είλαη ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθή θαη κεηξήζηκε ζε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία, φκσο είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη δηεηζδπηηθή, θαζψο ε 

απνπζία ηήξεζεο κηαο απζηεξήο θαη «ζηεγλήο» αθνινπζίαο, επηηξέπεη ηελ αλάδπζε 

πην ιεπηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ απνρξψζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη καο νδεγεί θαη‟ 

επέθηαζε θαη ζηε δηαηχπσζε πην νινθιεξσκέλσλ εξκελεηψλ.  
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3.2.1. Ο Καζνξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ 

       

    Με ηνλ φξν «θαηεγνξία» δειψλεηαη ε νκάδα αληηθεηκέλσλ, πξαγκάησλ, 

θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηδηνηήησλ 

ηα νπνία ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο κε θξηηήξηα πνηνηηθά. Ζ δηάθξηζε 

ζε θαηεγνξίεο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο ην 

ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηκεχεη σο πιαίζην γηα ηελ δηαινγή ηνπ πξνο αλάιπζε 

πιηθνχ. «Η απζηεξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεύλεζεο εμαξηάηαη από ηελ αμία 

ηεο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε, δειαδή από ηελ αθξίβεηα ηαμηλόκεζεο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη από ηελ αμία ησλ θαηεγνξηώλ» (Βάκβνπθαο, 2002). Ζ 

δπζθνιία σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαζηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ πνιπζεκία θαη ακθηζεκία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, αιιά κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα απνθξπζηαιισζεί ζε απηέο ε θνηλή 

ζεκαζηνινγηθή ηνπο ρξνηά.  

   Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ γίλεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα. 

  Αξρηθά, πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε πνηεο ζα είλαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη ε αλάιπζε θαη πνην ζα ζεσξείηαη επαθξηβψο ην αληηθείκελν 

πξνο επαιήζεπζε ή δηάςεπζε (Παηηληψηεο, 1996: 76). ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε 

ηε γεληθή δηαδηθαζία δηαηχπσζεο ησλ ππνζέζεσλ. ην ζηάδην απηφ, δελ πξέπεη λα 

βαζηδφκαζηε ζηελ εμέηαζε κφλν ησλ πξνο αλάιπζε ηεθκεξίσλ πνπ έρνπκε. Βέβαηα, ε 

ζπλνπηηθή εμέηαζε νξηζκέλσλ απφ ηα ηεθκήξηα απηά κπνξεί λα ππνβάιεη ηδέεο θαη λα 

βνεζήζεη ζηε ζπλαγσγή ζπζρεηίζεσλ: δειαδή, λα ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ππνζέζεσλ. Γελ πξέπεη φκσο λα αξθεζζνχκε ζ‟ απηφ. Απαηηείηαη κηα πεξηζζφηεξν 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ ππφ εμέηαζε ηεθκεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πξννπηηθψλ ηνπο. Μηα εξγαζία ζχγθξηζεο, ζηνραζκνχ θαη κηα κεγάιε 

πξνζπάζεηα δηαίζζεζεο είλαη απαξαίηεηεο. 

      Δθφζνλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ζα πξέπεη θάζε κηα απφ 

απηέο λα κεηαηεζεί ζηηο πξνο αλάιπζε θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ 

Berelson & Salter (παξαηίζεηαη ζην Παηηληψηεο, 1996) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ, ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ήηαλ ε παξαθάησ: «Τν 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπκπαζεηηθώλ ραξαθηήξσλ πνπ επηθξαηνύλ ππάγνληαη ζηελ 

πιεηνςεθνύζα εζληθή νκάδα. Οη κεηνςεθνύζεο νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλόηεξα 

από κε ζπκπαζεηηθνύο ραξαθηήξεο ή είλαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο». Ζ ππφζεζε απηή 
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ρξεζηκεχεη σο βάζε ζε ηξεηο πξνο αλάιπζε θαηεγνξίεο: Η. Σελ εζληθή ηαχηηζε ησλ 

ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο (πιεηνςεθνχζα νκάδα, κεηνςεθνχζα νκάδα), ΗΗ. Σνπο 

ξφινπο ζηελ ηζηνξία (θχξηνη ξφινη, δεπηεξεχνληεο ξφινη), ΗΗΗ. Σν βαζκφ ηεο 

επηδνθηκαζίαο (ζπκπαζεηηθνί ραξαθηήξεο, κε ζπκπαζεηηθνί ραξαθηήξεο) 

(Παηηληψηεο, 1996: 76). 

       Σν ηξίην ζηάδην ζπλίζηαηαη ζηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ πξνο αλάιπζε 

θαηεγνξηψλ. Πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ γηα ην ζέκα κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, έηζη ψζηε θάζε έλαο ζπκκεηέρσλ αιιά θαη κε ζηελ έξεπλα 

λα θαηαλνεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο θαηεγνξίεο. Δπίζεο, λα είλαη νκνηνγελήο ε δηάηαμε 

ησλ πξνο αλάιπζε ελνηήησλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο: νπνηνδήπνηε ιάζνο, θάλεη ηελ 

αλάιπζε λα κελ έρεη θακία πιένλ αμία (Παηηληψηεο, 1996: 76). Ο θαζνξηζκφο ησλ 

θαηεπζπληήξησλ απηψλ γξακκψλ δηεμάγεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα. Όζηεξα απφ κηα 

πξψηε δηαηχπσζε, πξνβαίλνπκε ζηελ αλάιπζε κεξηθψλ ηεθκεξίσλ-δεηγκάησλ: 

αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηξνπνπνηνχκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαηεγνξηψλ. Γηάθνξεο δνθηκαζίεο επαιήζεπζεο καο επηηξέπνπλ λα επηηχρνπκε 

επαξθή αθξίβεηα ζε απηή ηε θάζε. 

 

3.2.2. Δίδε αλαιύζεσλ ηνπ πιηθνύ 

 

    Δίδακε, παξαπάλσ, φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ζε 

δηάθνξεο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ησλ πξνο αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα αλάιπζεο πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ κειέηε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, δηαθξίλνληαη ηξία είδε αλαιχζεσλ:  

α) Λεμηινγηθή αλάιπζε, ζηελ νπνία νη ιέμεηο, φξνη, ζχκβνια θιπ., δηαθξίλνληαη θαη 

ηαμηλνκνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ νξηζηεί 

ηα θιεηδηά (φξνη) ηεο αλάιπζεο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ σο ελνηήησλ 

αλάιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Έηζη, νη ιέμεηο-

ζχκβνια ηνπνζεηνχληαη σο ηίηινη θαηεγνξηψλ ελφο θαηαιφγνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 

ε ηαμηλφκεζε, αιιά ζπλήζσο ν ηίηινο επηιέγεηαη κε βάζε ην ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ φξσλ θαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επηθνηλσλία. Σν 

νπζηψδεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε βάζε ηεο αλάιπζεο απνηειείηαη απφ ιέμεηο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαδεηείηαη ν αξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο θάζε κηαο απφ 
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απηέο ηηο ιέμεηο ζην πξνο αλάιπζε θείκελν. Οη ζπγγελείο ιέμεηο κε ηε „ιέμε- 

ζχκβνιν‟ κπνξνχλ λα ηαμηλνκνχληαη καδί κε απηή. 

 β) θξαζηηθή αλάιπζε, θαηά ηελ νπνία ην θείκελν δηαηξείηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε 

(θπξίσο ζπληαθηηθφ) θαη ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά αιιά ζε ζρέζε κε 

ην ζπγθείκελν.  

 γ) ζεκαηηθή ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε. Δδψ, σο ελφηεηα ιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο 

νκάδνο ιέμεσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη «ν ιόγνο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά δεισηηθή 

θαη απνθαιπηπηθή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, γλσκώλ, πεπνηζήζεσλ, θόβσλ θαη 

γεληθά ησλ ζπγθηλεζηαθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηόκνπ ή κηαο νκάδνο» (Uhrug M.C., 

1974: 15, ζηνλ Βάκβνπθα, 2002). Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε έλλνηεο, λνήκαηα ή 

ζέκαηα πνπ αλαθαινχληαη αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν κειέηεο, ζπγθεληξψλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν θαη ην πψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ άηνκα ή 

νκάδεο (γλψκεο, πεπνηζήζεηο, εξκελείεο πνπ δηαηππψλνληαη). Ζ θξάζε (σο ηκήκα κε 

απηνηειέο ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν) ή ην ζέκα (σο ηκήκα ηνπ ιφγνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε κηα ηδέα), ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή θαη ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε 

θαηεγνξηψλ νη νπνίεο ζπκππθλψλνπλ (ζπλνπηηθή κνξθή) ην νπζηψδεο πεξηερφκελν 

ελφο θεηκέλνπ, κηαο επηθνηλσλίαο (Βάκβνπθαο, 2002). Σν πεξηερφκελν δηαθξίλεηαη ζε 

ελφηεηεο αλάιπζεο, επηηξέπνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ ζχγθξηζε. Κάζε ελφηεηα αλάιπζεο επηηξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλνλ κία θνξά ηα αλαδεηνχκελα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

 

  3.2.4. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ  ΣΗ ΓΙΚΗ ΜΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

     ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο δηθήο καο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο εξγαζηήθακε σο 

εμήο:  

 Πξψηνλ ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο αλέδεημε ηηο ππφ 

έξεπλα θαηεγνξίεο.  

 Γεχηεξνλ, αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ ην 

ζηάδην πεξηειάκβαλε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν.  

 ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε ηνπ πξνο αλάιπζε πιηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα νπνία δηαθαίλνληαη σο 
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ζεκαληηθά, είηε ιφγσ ησλ λνεκάησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ γηα ην θείκελν, είηε 

ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο ηεο επαλάιεςεο ηνπο.  

 Έπεηηα, ζπλδπάδνληαο ηηο ππνζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε ηηο 

ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο καο, έηζη φπσο ηηο αλαπηχμακε ζην πξψην κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο θαηεγνξηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αλαιχζακε ην ππάξρνλ εξεπλεηηθφ πιηθφ. Μέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία θαηέζηε δπλαηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ ζε  

ζεκαζηνινγηθά απαξηηζκέλεο «νιφηεηεο», ζε δνκηθά, δειαδή, 

ζηεξενπνηεκέλεο ζεκαηηθέο ζεκαζηνινγηθέο πεξηνρέο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

καο έδσζε ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπκε ζε αλάινγα εξκελεπηηθά ζρήκαηα 

(Βάκβνπθαο, 1998: 56).  

 Σέινο, αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κνλάδαο ηαμηλφκεζεο ή 

θαηαγξαθήο. Ο Holsti (1969), νξίδεη σο κνλάδα ηαμηλφκεζεο ην κηθξφηεξν 

ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ απνδίδεη απηνδχλακν λφεκα θαη είλαη δπλαηφ λα 

ηαμηλνκεζεί θαη λα κεηξεζεί ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. Χο κνλάδα 

ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα είλαη ε ιέμε ε θξάζε, ε παξάγξαθνο, ην ζέκα θ.ν.θ. . 

    Οη ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζνχλ, αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ εκπεηξηθνχ καο πιηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, βάζεη 

ησλ νπνίσλ θαηαηάμακε ηηο ζεκαζηνινγηθέο ελφηεηεο ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνχ, 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο ζεσξεηηθέο καο αλαιχζεηο, αιιά, ηαπηφρξνλα θαη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλειέμακε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ. ηνλ πίλαθα 1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ.      

 

Πίλαθαο 1 

Μνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο εξσηήζεσλ 

Άξονασ Ι Ρροφίλ παιδιοφ 

Άξονασ ΙΙ Αντιλιψεισ γονζων για γραμματιςμό 

Άξονασ ΙΙΙ Ανάγκεσ 

Άξονασ ΙV Σχεδιαςμόσ Ρρογράμματοσ 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη άμνλεο κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαζεκηά απφ απηέο. 
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ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ΙΙ::  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ  ΠΠΑΑΙΙΓΓΙΙΟΟΤΤ  

  

Πίλαθαο 2 

Πξώηνο άμνλαο: Πξνθίι παηδηνύ 

  

ΑΞΟΝΑ 1:ΠΡΟΦΗΛ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

Παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα πξνζπαζεί λα γξάςεη θάηη; 

Παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα πξνζπαζεί λα δηαβάζεη θάηη; 

αο έρεη δεηήζεη πνηέ ην παηδί ζαο λα ηνπ δηαβάζεηε θάηη; 

αο έρεη δεηήζεη  λα ηνπ γξάςεηε πνηέ θάηη; 

Θα ιέγαηε φηη αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε είηε βηβιίσλ, είηε άιισλ θεηκέλσλ; 

αο έρεη ξσηήζεη πνηέ γηα ηα γξάκκαηα; Γηα παξάδεηγκα, κε πνην γξάκκα αξρίδεη 

θάπνηα ιέμε; 

 

ηελ άμνλα απηφ πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ ζθηαγξαθνχλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εηζαγσγή πην πνιχ ζηελ ζπδήηεζε θαη δελ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ θαζψο δελ 

εκπίπηνπλ ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ην παξάξηεκα νη απαληήζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφ ηνλ άμνλα επηζεκαίλνληαη κε καύξα γξάκκαηα. 
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ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ΙΙΙΙ  ::  ΑΑΝΝΣΣΙΙΛΛΗΗΦΦΔΔΙΙ  ΣΣΧΧΝΝ  ΓΓΟΟΝΝΔΔΧΧΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΟΟ  

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟ  

Πίλαθαο 3 

Δεύηεξνο άμνλαο: Αληηιήςεηο γνλέσλ γηα ην γξακκαηηζκό. 

 

ΑΞΟΝΑ ΗΗ:ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Χ ΓΝΧΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

(απηφλνκν κνληέιν- αλαγλσξηζηηθφο 

γξακκαηηθφο θαηά Hasan) 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Χ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

ΠΛΑΗΗΧΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

(εξεζίζκαηα-δηακεζνιάβεζε), 

(γξακκαηηζκφο δξάζεο θαηά Hasan) 

(θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ κνληέιν) 

 

Θα ιέγαηε φηη εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο σο γνλείο, εζηηάδεηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ 

επραξίζηεζε πνπ αληιεί θάπνηνο απφ ηελ αλάγλσζε ή ηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ; 

Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ θάλεηε γηα λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή; 

Κπθινθνξνχλ ζην εκπφξην  βηβιηνηεηξάδηα κε αζθήζεηο. Έρεηε αγνξάζεη ζην παηδί ζαο 

πνηέ θάπνην απφ απηά; θέθηεζηε λα ηνπ αγνξάζεηε θάπνην ην θαινθαίξη; 

Πνηνο, πηζηεχεηε, φηη ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο λεπηαγσγνχ 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο; 

Θεσξείηε φηη είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ζην λεπηαγσγείν; 

Ση ζα πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, λα μέξεη ην παηδί πξηλ πάεη ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ; 

7. Πψο κπνξεί ην ζπίηη θαη ην λεπηαγσγείν λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε; 
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Ο  άμνλαο απηφο ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ην γξακκαηηζκφ σο 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε κία, θαη ην γξακκαηηζκφ σο θνηλσληθά πιαηζησκέλε 

δηαδηθαζία, ε άιιε, ζχκθσλα, κε ηνπο Ατδίλε & Κσζηνχιε (2001). Οη εξσηήζεηο, θαη 

ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο, είλαη ίδηεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ 

γνλέσλ γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνηείλνληαη. 

ην παξάξηεκα ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηηο απαληήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηελ κελ 

πεξίπησζε ηνπ γλσζηηθνχ κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη ππνγξάκκηζε, ελψ γηα ηηο 

απαληήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηε δε πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζθίαζε. 
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ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  ΙΙΙΙΙΙ::  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΔΔ 

  

Πίλαθαο 4 

Τξίηνο άμνλαο: Αλάγθεο γνλέσλ 

 

ΑΞΟΝΑ ΗΗΗ:ΑΝΑΓΚΔ 

 

ΑΝΑΓΚΔ 

 

ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΝΑΓΚΔ 

 

ΛΟΓΟΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ναη 

 

Γεληθήο ζηήξημεο 

 
 

ρη 

 

Γηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 
 

 
Πξνθνξηθήο αλάπηπμεο 

 
 

 

Μεηάβαζεο/ πξνεηνηκαζίαο γηα ην 

δεκνηηθφ 

 

 

  

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, 

νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ χπαξμε ή κε ηέηνησλ αλαγθψλ, ην είδνο ηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. ην παξάξηεκα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνλίδνληαη κε 

καύξα γξάκκαηα. 
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ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  IIVV::  ΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΧΧ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑ--  ΗΗ  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΧΧΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΧΧΝΝ--ΥΥΔΔΓΓΙΙΑΑΜΜΟΟ  

  

Πίλαθαο 5 

Τέηαξηνο άμνλαο: Τα πξνγξάκκαηα σο νξγαλσηηθή δηαδηθαζία 

  

ΑΞΟΝΑ ΗV:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Χ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

  

Μνξθή ζπλαληήζεσλ 

Γηάξθεηα θαη ψξεο ζπλαληήζεσλ 

Υψξνο ζπλαληήζεσλ 

πληνληζηέο/πξνζσπηθφ 

Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, αιιά θαη πψο 

ζα κπνξνχζαλ ηα πξνγξάκκαηα απηά λα εθαξκνζηνχλ, φζνλ αθνξά δηαδηθαζηηθά 

δεηήκαηα. ην παξάξηεκα νη απαληήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα επηζεκαίλνληαη 

κε καύξν ρξψκα. 
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3.3. ΣΟ ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

     Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη ε δνκή θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία κηαο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Φίιηαο, 1996). Σν δείγκα είλαη έλαο κηθξφθνζκνο, κηα 

επηινγή απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε, ζεσξεηηθά, λα 

εζηηαζηεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Φίιηαο, 1996). Υξεηάδεηαη 

λα θαιχπηνληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο -αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο- πξνθεηκέλνπ λα απαιεηθζνχλ θαηά ην δπλαηφλ παξάγνληεο κεξνιεςίαο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Δπεηδή, φκσο, ε γλσξηκία θαη ε επαθή κε πεξηζζφηεξνπο 

γνλείο απφ άιια ζρνιεία ήηαλ αδχλαηε, επηιέμακε σο δείγκα καο έλα κφλν 

λεπηαγσγείν. 

   

3.3.1. Οη Γνλείο 

    Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο καο ήηαλ ζπλνιηθά δεθανθηψ (18) νηθνγέλεηεο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ηξεηο (3) ήηαλ παηέξεο, δεθαέμη (16) κεηέξεο, έλαο (1) παππνχο θαη κία 

(1) γηαγηά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξεηο (3) ππήξρε ζπκκεηνρή 

θαη απφ ηνπο δχν. Σξεηο (3), αθφκε, γνλείο απφ ην δείγκα καο δελ είραλ κεηξηθή 

γιψζζα ηελ ειιεληθή. 

      Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε επαθξηβψο ην θνηλσληθφ επίπεδν πξνέιεπζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, εμεηάζακε ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ 

ηνπο. Χο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζακε ην θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικάησλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Hasan (1989), Hasan & Cloran (1990) θαη 

Williams (1999). χκθσλα κε απηφ, ηα επαγγέικαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε θξηηήξην 

ην βαζκφ απηνλνκίαο απφ ηελ πιηθή βάζε ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεη ην θάζε 

επάγγεικα. Πξνθχπηνπλ, ινηπφλ, δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα επαγγέικαηα ρακειήο απηνλνκίαο απφ ηελ πιηθή 

βάζε ηεο εξγαζίαο (low autonomy professions) (ΥΑΔ), ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγέικαηα πςειήο απηνλνκίαο απφ ηελ πιηθή βάζε ηεο 

εξγαζίαο (high autonomy professions) (ΤΑΔ). Γηα παξάδεηγκα, ζηα επαγγέικαηα 

ΤΑΔ θαηαηάμακε θαζεγεηέο, γηαηξνχο, δηεπζπληηθά ζηειέρε θ.ά, ελψ ζηα 

επαγγέικαηα ΥΑΔ θαηαηάμακε εξγάηεο, ρακειά ηερληθά επαγγέικαηα, νηθηαθέο 

βνεζνχο θ.ά.. 
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   Μεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ) ηνπ δείγκαηνο 

ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ΥΑΔ, ΤΑΔ), κε βάζε ην επάγγεικα, πξνέθπςε φηη ηα 

15 (83,3%) ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο εμαζθνχλ επαγγέικαηα ρακειήο απηνλνκίαο 

απφ ηελ πιηθή βάζε θαη ηα ππφινηπα 3 (16,7%) επαγγέικαηα πςειήο απηνλνκίαο απφ 

ηελ πιηθή βάζε. 

 

Πίλαθαο 6 

Παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ απηνλνκία ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ (πνζνζηά). 

 

B_AUT_EP

15 83,3 83,3 83,3

3 16,7 16,7 100,0

18 100,0 100,0

ΧΑΕ

ΥΑΕ

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
 

Γξάθεκα 1 

Παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ απηνλνκία ηνπ επαγγέικαηόο ησλ γνλέσλ. 

B_AUT_EP

ΥΑΕ

ΧΑΕ

 
 

3.3.2. Οη καζεηέο 

 

    Πξφθεηηαη γηα είθνζη-ηξεηο (23) καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνχζαλ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2008-09 ζε δχν ηκήκαηα ελφο δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Εαβιαλίνπ.  

    Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηάηαμε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, έιαβαλ 

κέξνο δεθαέμη (16) λήπηα  θαη επηά (7)  πξνλήπηα . Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ζηα 

πξνλήπηα ηα αγφξηα ήηαλ ηξία (3) θαη ηα θνξίηζηα ηέζζεξα (4), ελψ ζηα λήπηα ηα 

αγφξηα ήηαλ έμη (6) θαη ηα θνξίηζηα δέθα (10). 
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   ην δείγκα, έηπρε λα ζπκκεηέρεη θη έλαο αξηζκφο παηδηψλ πνπ δελ είραλ κεηξηθή 

γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν δχν παηδηά ( 1 λήπην θαη 1 πξνλήπην) 

πνπ θαηάγνληαλ απφ ηελ Αιβαλία.  

 

Πίλαθαο 7 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο θαηά ειηθία θαη θύιν. 

Πξνλήπηα Νήπηα ύλνιν Σάμεο 

Αγόξηα   Κνξίηζηα  ύλνιν Αγόξηα  Κνξίηζηα  ύλνιν  

3            4             7       6           10         16 23 

 

3.3.3. Σν λεπηαγσγείν 

 

    Σν λεπηαγσγείν ηνπ δείγκαηφο καο είλαη ην 19
ν
 Νεπηαγσγείν θαη αλήθεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Εαβιαλίνπ Παηξψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα δηζέζην λεπηαγσγείν, ην νπνίν 

επηιέρζεθε θαηφπηλ εθηίκεζεο ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, ε νπνία έθξηλε φηη πιεξνχζε 

ηηο απαξαίηεηεο, εθείλεο, πξνυπνζέζεηο πνπ ην θαζηζηνχζαλ αμηφπηζην γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο έξεπλαο. Σν ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν αθνινπζνχζε ηηο αξρέο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ λένπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάηνο πνπδψλ γηα ην 

λεπηαγσγείν (2001) ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη νη λεπηαγσγνί θάλεθε 

λα ήηαλ ελήκεξεο γηα ηε θηινζνθία ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έδεηρλαλ λα 

ην εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε.  

    Σν λεπηαγσγείν πνπ επηιέμακε αλ θαη αλήθε ζε κηα εξγαηηθή πεξηνρή, πιεξνχζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί ε ζηέγαζε ελφο λεπηαγσγείνπ φπσο π.ρ. λα έρεη ρψξν, 

λα είλαη ήζπρα, νη ηάμεηο λα είλαη κεγάιεο θαη επάεξεο θαη επήιηεο. Σν επίπεδν ησλ 

γνλέσλ ήηαλ ζρεηηθά θαιφ (κνξθσηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ) θαη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο αλήθαλ ζηε ρακειή θνηλσληθή θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο Hasan (1989). Βέβαηα, ππήξραλ θαη γνλείο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ρακειφκηζζα επαγγέικαηα, ελψ, παξάιιεια, νη γπλαίθεο, ιφγσ ηεο 

παιαηάο αληίιεςεο πνπ θπξηαξρνχζε ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, δελ εξγάδνληαλ. 

Κάπνηνη άιινη αλήθαλ ζε αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αιιά δελ θαηνηθνχζαλ ζηελ 

πεξηνρή απηή. Δθείλνη, απιψο, έθεξλαλ ην παηδί ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν 
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γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ην ζπίηη ησλ 

παππνχδσλ πνπ πξνζέρνπλ ην παηδί ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο.  

    ινη, πάλησο, θάλεθε λα ελδηαθέξνληαλ γηα ηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη φηη ην ζρνιείν, γηα ηελ θνηλσλία ηνπο, έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη δελ ην ζεσξνχλ σο απιφ ρψξν θχιαμεο ησλ παηδηψλ.  

 

3.4. ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

      Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε νιφθιεξν ην αθαδεκατθφ έηνο 2009. 

πγθεθξηκέλα, μεθίλεζε αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 θαη νινθιεξψζεθε αξρέο 

Ηνπλίνπ ηνπ 2009.  

     Αξρέο Ηαλνπαξίνπ, επηζθεθζήθακε ην λεπηαγσγείν θαη ελεκεξψζακε ηηο 

λεπηαγσγνχο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ είρακε εμαζθαιίζεη ηε θηινμελία απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, δεκηνπξγήζακε ην 

εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν θαη ην εθαξκφζακε πηινηηθά κε ηξεηο γνλείο. 

  Αξρέο Φεβξνπαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ 

ζα εμαζθάιηδαλ ηελ απνδνρή καο απφ ηνπο γνλείο, ηνπο ζηείιακε κηα επηζηνιή 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V) πνπ ηνπο ελεκέξσλε γηα ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο έξεπλάο καο 

θαη ηνπο θαινχζακε γηα κηα κηθξή ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο 

απηήο ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ πην εκπεξηζηαησκέλα γηα ηελ έξεπλα θαη ην πεξηερφκελφ 

ηεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ νη ίδηνη λα ζπκκεηάζρνπλ. ηε 

ζπλάληεζε αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε πξνζπκία θαη ζπληάρζεθε θαηάινγνο κε ηηο 

ψξεο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ επηζπκνχζαλ νη ίδηνη.  

    ιν ην κήλα Μάξηην αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε 

ηνπο γνλείο. Παξάιιεια, ν κήλαο απηφο επηιέρζεθε σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ άληιεζεο γξαπηψλ παξαγσγψλ απφ ηα παηδηά, γηαηί 

ζεσξήζεθε φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή αθφκε θαη ηα παηδηά πνπ θνηηνχζαλ γηα πξψηε 

ρξνληά ζην λεπηαγσγείν είραλ πξνζαξκνζηεί ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

ηε δηέπνπλ θαη είραλ εληαρζεί, ην θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ, ζηελ νκάδα 

ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξαγκαηνπνηνχληαη ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, κηα 
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θαη ην βάξνο δίλεηαη  ζηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ν 

κήλαο Μάξηηνο θξίζεθε θαηάιιειε πεξίνδνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο 

θάζεο ηεο έξεπλαο, δειαδή ηελ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ην 

γξακκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξαδείγκαηα ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηελ εηζήγεζε κε ηνλ εηδηθφ.  

   Σνλ κήλα Απξίιην αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ δεθανθηψ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ηνλ Μάην αθνινχζεζε ε πεξίνδνο αλάιπζεο θαη ζρεκαηνπνίεζεο ησλ 

απαληήζεσλ. ην δηάζηεκα απηφ πνπ κεζνιάβεζε, ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη απνξίεο-

εξσηήκαηα ησλ γνλέσλ, νη απφςεηο ηνπο γηα ζέκαηα γξακκαηηζκνχ, ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ, ζπληάρζεθε ην 

πεξηερφκελν κηαο κηθξήο εηζήγεζεο κε φια ηα ζέκαηα πνπ ζα πεξηειάκβαλε ε 

ζπλάληεζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ).  

     Αξρέο Ηνπλίνπ, ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηηπρψο ε ζπλάληεζε ησλ γνλέσλ κε ηνπο γνλείο, ππφ ηελ παξνπζία, κάιηζηα, ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δαζθάιαο ηεο πξψηεο 

δεκνηηθνχ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζεο, ζα 

αθνινπζήζνπλ ζε επφκελν θεθάιαην. 
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Πίλαθαο 8 

Σρεκαηνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα έξεπλαο 

 

Σρεκαηνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα έξεπλαο 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2009: -Δπίζθεςε ζην λεπηαγσγείν. Γλσξηκία κε ηηο 

λεπηαγσγνχο θαη ελεκέξσζε γηα ηε θχζε ηεο έξεπλαο. 

-Πηινηηθή εθαξκνγή εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κε ηξεηο γνλείο. 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009:  -Δπηζηνιή πξνο ηνπο γνλείο κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαη θάιεζκα απηψλ ζηε κηθξή ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ.   

-πλάληεζε ελεκεξσηηθή θαη ζχληαμε θαηαιφγνπ κε ηηο ψξεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ.      

 

ΜΑΡΣΙΟ 2009: -Γηεμαγσγή ησλ δεθανθηψ ζπλεληεχμεσλ. 

-Γξαζηεξηφηεηεο άληιεζεο γξαπηψλ παξαγσγψλ απφ ηα παηδηά. 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2009: Απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ΜΑΙΟ 2009: Αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ΙΟΤΝΙΟ 2009: Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε κε γνλείο θαη εηδηθφ ζε ζέκαηα 

γξακκαηηζκνχ. 
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3.5. ΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.5.1.  Καηαζθεπή πιάλνπ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο  

    

     Ζ δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο αθνινπζεί, σο επί 

ην πιείζηνλ, ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηα εξσηεκαηνιφγηα. Πξέπεη λα επηιερζνχλ ηα 

ζέκαηα, λα επηλνεζνχλ νη εξσηήζεηο, λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλαιπηηθέο κέζνδνη, λα 

πξνεηνηκαζηεί θαη λα δηεμαρζεί έλα πηινηηθφ πξφγξακκα (Bell, 1997:144).   ηε δηθή 

καο πεξίπησζε, έγηλε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ 

ηνπο ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο καο απφ ηε κηα, αιιά θαη απφ ηε θχζε ησλ ππφ 

κειέηε ππνθεηκέλσλ απφ ηελ άιιε. 

    Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα βήκαηα δφκεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

1)  ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

    πγθεθξηκέλα ην ζηάδην απηφ πεξηέιαβε, εθφζνλ είραλ απνθαζηζζεί θαη ηεζεί νη 

γεληθνί θαη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο έξεπλαο, ηε κεηαγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο ζε 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαη δηακφξθσζαλ ην θχξην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ καο. 

Πξνζπαζήζακε λα ην νξγαλψζνπκε απηφ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη εξσηήζεηο λα 

αληαλαθινχλ ηθαλνπνηεηηθά απηφ πνπ πξνζπαζνχζακε λα δηεξεπλήζνπκε. ε απηφ ην 

ζεκείν αξρίζακε ηελ εξγαζία θαηαγξάθνληαο ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο επξφθεηην 

λα αζρνιεζεί ε κειέηε. πσο ιέεη θάπνηνο ζρνιηαζηήο, „ην πξώην βήκα ζηε ζύληαμε 

ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο είλαη λα πξνζδηνξίζεηε κε ζαθήλεηα ηηο κεηαβιεηέο 

ζαο. Οη κεηαβιεηέο ζαο είλαη απηό πνπ πξνζπαζείηε λα κεηξήζεηε. Σαο ιέλε από πνύ λα 

μεθηλήζεηε‟(Tuckman, 1972). 

     Παξάιιεια, πξνζπαζήζακε λα ιάβνπκε ππφςε καο, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ζα πεξηειάκβαλε ην εξσηεκαηνιφγην καο, θαζψο ε επηινγή ηεο κνξθήο ηεο 

εξψηεζεο, εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ εμέηαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο παξάγνληεο (Cohen & Manion, 1993:391).  

α) ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλέληεπμεο, 

β) ηε θχζε ηνπ δηεξεπλνχκελνπ δεηήκαηνο, 
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 γ) ηελ εληξχθεζε ηνπ ζπλεληεπθηή ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, 

 δ) ην επίπεδν ηεο γεληθφηεξεο θαηάξηηζεο ησλ εξσηψκελσλ, 

 ε) ην είδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ αλακέλακε απφ απηφλ λα έρεη, 

 δ) ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ αλακέλακε λα αλαπηχμνπκε κε ηα    ππνθείκελά καο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

  Έρνληαο ιάβεη φια ηα παξαπάλσ ππφςε καο, απνθαζίζακε γηα ην είδνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζέζακε ζην δηάγξακκά καο. Οη εξσηήζεηο απηέο, πνπ εθηείλνληαλ ζε 

κία επξεία γθάκα αλνηρηψλ θπξίσο εξσηήζεσλ απνηέιεζαλ ην θχξην ζψκα ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο ζπλέληεπμεο. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο επηηξέπνπλ πινπζηφηεξεο θαη 

πιεζηέζηεξεο απφςεηο γηα ην ζέκα ηνπ ελδηαθέξνληνο, αλ νη εξσηψκελνη είλαη 

πξφζπκνη λα εθθξαζηνχλ κε ιφγν θαη είλαη ζπλεξγάζηκνη (Ησζεθίδεο, 2003:42). 

Καηεβιήζε, επίζεο, πξνζπάζεηα έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη λα 

είλαη δηαηππσκέλεο κε απφιπηε ζαθήλεηα, λα κελ είλαη δηθνξνχκελεο θαη λα κελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελείαο ή / θαη παξαλφεζεο.  

     Σν πξνεξεπλεηηθφ ζηάδην απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηε ζπλνιηθή 

πνξεία ηεο έξεπλαο, θαζψο ζην ζηάδην απηφ, θξίζεθαλ αιιά, επίζεο, δνθηκάζηεθαλ 

θαίξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ελψ, ηαπηφρξνλα, αλαδχζεθαλ πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο 

πνπ ίζσο λα κελ ήηαλ νξαηέο, ή μεθάζαξεο κε ηελ πξψηε καηηά.  

 

2) ΠΗΛΟΣΗΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

     

   Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηεμαγσγή απηήο θαζεαπηήο ηεο έξεπλαο ζε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζακε ηξεηο «πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο» κε ηξεηο γνλείο, κε ζθνπφ 

λα δηεξεπλήζνπκε έκπξαθηα πιένλ ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο, αιιά θαη λα 

δηαπηζηψζνπκε ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ. Οη  

πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο ζηάζεθαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκεο ζην ζηάδην απηφ, δηφηη 

ειέγμακε αλ  φιεο νη εξσηήζεηο καο ήηαλ ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη φρη θαζνδεγεηηθέο ή 

δηθνξνχκελεο. Μαο έδσζαλ, αθφκε, κηα ηδέα ζρεηηθά κε άιια ζέκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε κειέηε καο θαη άιια ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαιεηθζνχλ. 
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3) ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

   Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε θαη 28 εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Ζ 

θφξκα θαηαγξαθήο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάρζεθε είλαη ε παξαθάησ: 

 Α) Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο 

(εξγαζία θαη κνξθσηηθφ επίπεδν). 

Β) Σν δεχηεξν κέξνο εζηηάδεη ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ πξψην 

γξακκαηηζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ. Αλαιπηηθφηεξα, απνηειείηαη απφ ηξία 

(3) κέξε θαη ζπλνιηθά δέθα-ηέζζεξηο (14) εξσηήζεηο. Οη πξψηεο έμη (έμη) εξσηήζεηο 

(εξσηήζεηο 1-6), αθνξνχλ ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο φπσο εάλ 

έρεη πξνζπαζήζεη λα γξάςεη ή λα δηαβάζεη θάηη, εάλ έρεη δεηήζεη λα ηνπ δηαβάζνπλ ή 

λα ηνπ γξάςνπλ θάηη, εάλ ηνπο έρεη ξσηήζεη πνηέ γηα ηα γξάκκαηα θαη, γεληθφηεξα, αλ 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ή άιισλ θεηκέλσλ. Οη επφκελεο ηξεηο (3) 

εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 7-9), έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ή 

δηδαζθαιίαο απφ ηελ κεξηά ησλ γνλέσλ. Γειαδή, θαηά πφζν νη γνλείο εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ επραξίζηεζε ή ζηελ εθκάζεζε. Δάλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ 

θάλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, θαζψο θαη αλ 

ηνπ έρνπλ αγνξάζεη θάπνηα απφ ηα βηβιηνηεηξάδηα πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. Οη ηειεπηαίεο πέληε (5) εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 10-14) 

εζηηάδνληαη ζε δεηήκαηα κεηάβαζεο, ζηηο πξαθηηθέο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζην ξφιν ηεο 

δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γ) Σν ηξίην κέξνο πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη αλ ππάξρνπλ θαη πνηεο είλαη νη αλάγθεο 

ησλ γνλέσλ θαη ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ αλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

κηα ηέηνηα επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία (εξσηήζεηο 15-17). 

Γ) Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο εζηηάδεη ζε νξγαλσηηθά δεηήκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πάλσ ζηα πξνγξάκκαηα σο δηαδηθαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, πψο θαληάδνληαη νη γνλείο έλα πξφγξακκα, ηη κνξθή ζα ήζειαλ λα έρεη, 

πνχ ζα ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ ζα ήζειαλ λα ππάξρεη επηπιένλ πξνζσπηθφ 

γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ ζα ήζειαλ λα είλαη παξφληεο 

νη δάζθαινη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο πεξηνρήο (εξσηήζεηο 18-28). 
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4) ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

    Πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ είρε πξνεγεζεί επηζηνιή (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

IV) πξνο ηνπο γνλείο, ε νπνία εμεγνχζε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο θαινχζε ζε 

κηα κηθξή ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη γνλείο 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζε απηφ ην θάιεζκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα θαη έγηλε κία ρξνληθή 

νξηνζέηεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

   Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ δηήξθεζε έλα κήλα (φιν ην κήλα Μάξηην) θαη θάζε 

κία απφ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ψξα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην γξαθείν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ βξηζθφηαλ δίπια απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ο 

ρξφλνο θάζε ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε απφ είθνζη-πέληε (25) έσο θαη εθαηφλ δέθα 

(110) ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπκε ηνπο γνλείο λα αηζζάλνληαη άλεηα, ζηελ αξρή ηνπο ζέζακε θάπνηεο γεληθέο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ θαη νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν δελ αλαιχνληαη θαη πεξαηηέξσ 

(εξσηήζεηο 1-6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). Δπίζεο, ηνπο ελεκεξψζακε γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ ε ζπλέληεπμε έπξεπε λα καγλεηνθσλεζεί θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζακε 

ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη ην πιηθφ ηνπο 

αμηνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

 

5) ΥΟΛΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

    Πάλησο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν είρε 

κηα επξχηεηα θαη κηα επειημία, θαζψο δελ απαηηνχζε  απζηεξή ηήξεζε ηεο ζεηξάο θαη 

ηεο ππνβνιήο φισλ ησλ εξσηήζεσλ, θαζψο θάζε πεξίπησζε γνλέα ήηαλ κνλαδηθή θαη 

αληηκεησπηδφηαλ σο νιφηεηα. Παξφια απηά, νη ζεκαηηθνί άμνλεο παξέκεηλαλ 

ζηαζεξνί θαη δελ παξαιήθζεθε θαλέλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Ζ ζπλεηζθνξά, ινηπφλ, φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ν εξεπλεηήο είρε ηε κνλαδηθή εκπεηξία λα αθνχζεη ηηο πξνζσπηθέο ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο δεθανθηψ γνλέσλ (18) πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

πιηθφ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (κειέηε πεξίπησζεο). 
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3.5.2.  Οη δνθηκαζίεο 

   Πξνθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζεο ηνπ εηδηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο λα ζηεξίδεηαη ζε απηά δεδνκέλα, 

ζεσξήζακε ζθφπηκν, λα δείμνπκε ζηνπο γνλείο ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο είραλ εκπιαθεί ηα παηδηά ηνπο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ αθελφο θαιχηεξα ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη αθεηέξνπ λα ηηο 

παξαιιειίζνπλ κε ηηο γξαπηέο παξαγσγέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

     Γηα ηε δηεξεχλεζε, ινηπφλ, απηψλ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαηαζθεπάζακε κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ. 

Κάζε κηα απφ ηηο δνθηκαζίεο αμηνινγνχζε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ. 

Βαζηθφ κέιεκα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δνθηκαζηψλ ήηαλ νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ λα δηεξεπλψληαη κέζα απφ απζεληηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Κνλδχιε, 

2000). Οη δνθηκαζίεο δελ είραλ ηε κνξθή αζθήζεσλ αιιά παξνπζηάδνληαλ σο 

παηρλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά, λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ επηινγή καο λα 

επηιέμνπκε ηηο παξαθάησ θαη φρη θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

επθνιφηεξα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα επηθνηλσληαθφ θαη 

ειθπζηηθφ γη „απηά πιαίζην. 

     Σα επξήκαηα πνπ ζπγθεληξψζακε είλαη πεγέο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

ζέκα πνπ εξεπλνχκε θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ 

παηδηψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηφ, πνπ πνιχ επγεληθά θαη δηαζθεδαζηηθά, ηνπο 

δεηήζακε λα θάλνπλ. ηε ζπλέρεηα εθζέηνπκε αλαιπηηθά ηηο έμη δνθηκαζίεο πνπ 

απαξηίδνπλ έλα απφ ηα εξεπλεηηθά καο εξγαιεία. 
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 Δξαζηεξηόηεηα 1
ε  

: Ζσγξαθίδσ ην επάγγεικά κνπ.  
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Πεξηγξαθή:  

 ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζπγθεληξψζακε ηα παηδηά ζηα ηξαπεδάθηα 

θαη ηνπο δψζακε κηζή θφιια Α4 ιέγνληάο ηνπο λα δσγξαθίζνπλ ην επάγγεικα πνπ 

ζα ήζειαλ λα θάλνπλ φηαλ κεγαιψζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ξσηήζακε ην θάζε παηδί ηη 

έρεη δσγξαθίζεη θαη αλ ήζειαλ έγξαθαλ ην φλνκά ηνπο θαη ην φλνκα ηνπ 

επαγγέικαηνο, είηε κφλα ηνπο είηε κε ηε βνήζεηά καο.  

 Δξαζηεξηόηεηα 2
ε  

: Τη κνπ αξέζεη λα θάλσ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν κνπ. 

 

Πεξηγξαθή: 

 Γηα ηε δεχηεξε δνθηκαζία κνηξάζακε ζηα παηδηά θφιιεο Α4 πνπ είρακε 

ζρεδηάζεη επάλσ δχν ζηήιεο νξηδφληηα κε ηξία θνπηηά θάζεηα ε θάζε ζηήιε. ην 

ηέινο θάζε ζηήιεο ππήξρε έλα θελφ ζε πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά ήζειαλ λα 

γξάςνπλ θάηη. ην θάζε θνπηί ηα παηδηά ζα δσγξάθηζαλ κε κνιχβη θάπνηεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο πνπ ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ ζην ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ζην θελφ, 

αλ ήζειαλ έγξαθαλ απηφ πνπ είραλ δσγξαθίζεη.  
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 Δξαζηεξηόηεηα 3
ε  

: Θα ήζεια λα πάσ… 

 

 

Πεξηγξαθή: 

 Εεηήζακε απφ ηα παηδηά λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ήρσλ 

πνπ αθνχγνληαλ θαη πνπ παξέπεκπαλ ζε ζηαζκφ, κεηαθεξζήθακε ζε έλα κέξνο 

πνπ ζα ζέιακε λα πάκε, κε φπνην κέζν ήζειε ην θάζε παηδί λα ηαμηδέςεη. ηε 

ζπλέρεηα, ζε ραξηφλη κεγέζνπο θαξη-πνζηαι, ην παηδί δσγξάθηδε ην κέξνο πνπ ζα 

ήζειε λα πάεη θαη καο εμεγνχζε ηη ζα ήζειε λα θάλεη ζηνλ πξννξηζκφ πνπ είρε 

επηιέμεη. 
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 Δξαζηεξηόηεηα 4
ε  

: Έλαο άλζξσπνο πνπ ζαπκάδσ. 
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Πεξηγξαθή: 

 Αξρηθά, ζπδεηνχζακε κε ηα παηδηά γηα ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «ζαπκάδσ». ηε 

ζπλέρεηα, ζε ραξηφλη κεγέζνπο θαξη-πνζηαι ην παηδί δσγξάθηδε ηνλ άλζξσπν πνπ 

ζαχκαδε πεξηζζφηεξν, καο έιεγε γηα πνην ιφγν ηνλ ζαπκάδεη, ηη ηνπ άξεζε πάλσ 

ηνπ, θαη αλ ζα ήζειε λα γξάςεη θάπνηα πξάγκαηα γη ‟απηφλ. 

 

 Δξαζηεξηόηεηα 5
ε  

:Ταηλίεο θαη ηειεόξαζε. 

 

Πεξηγξαθή:  

 Μνηξάζακε ζηα παηδηά κηζή θφιια Α4 πνπ πάλσ είρακε δσγξαθίζεη κία 

ηειεφξαζε. Δίπακε ζηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κέζα ζηελ ηειεφξαζε φηη ηνπο 

άξεζε λα βιέπνπλ, ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζνχζαλ, είηε ζηελ ηειεφξαζε 

είηε ζε DVD. ηε ζπλέρεηα, ην θάζε παηδί καο εμεγνχζε ηη έρεη δσγξαθίζεη θαη αλ 

ήζειε έγξαθε ην φλνκά ηνπ θαζψο θαη κεξηθά ιφγηα γηα ην έξγν πξνηίκεζεο ηνπο.  
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 Δξαζηεξηόηεηα 6
ε  

: Γεκίδσ ηε βαιίηζα γηα δηαθνπέο. 
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Πεξηγξαθή: 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξνχζε ηε ζπγγξαθή κηαο ιίζηαο κε ηα πξάγκαηα πνπ 

ζα έπαηξλαλ καδί ηνπο ζε θάπνηεο θαληαζηηθέο δηαθνπέο. Πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζνχκε ζηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θεηκέλνπ ζρεδηάζακε θαη 

κνηξάζακε ζηα παηδηά κία βαιίηζα θαηαζθεπαζκέλε απφ ραξηί θαη ηνπο είπακε  λα 

δσγξαθίζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηα πξάγκαηα πνπ ζα έπαηξλαλ καδί ηνπο γηα ηηο 

θαινθαηξηλέο δηαθνπέο.  Κάζε παηδί, αθνχ επέιεγε ηνλ πξννξηζκφ, δσγξάθηδε ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα έπαηξλε καδί ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δηάβαδε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα καληέςνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 
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3.5.3. Η ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ 

ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ 

 

 
 

    Μεηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη ηελ 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, αθνινχζεζε ε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, ε νπνία 

είρε επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπλάληεζε έγηλε έλα απφγεπκα Γεπηέξαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ εξγάδνληαη θάπνηνη γνλείο θαη δηήξθεζε ηξεηο (3) ψξεο {(18:00-

21:00 (έμη κε ελλέα)}. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, φπσο 

άιισζηε ην είραλ δεηήζεη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη 

ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία, θαζψο παξαβξέζεθαλ ζρεδφλ φινη εθηφο απφ κία 

θπξία πνπ ήηαλ ζηηο ψξεο ηεο λα γελλήζεη. Σελ ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο ζην 

λεπηαγσγείν, ζηε δηπιαλή αίζνπζα, δχν (2) πξνπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο 

απαζρνινχζαλ ηα παηδηά δεκηνπξγηθά, έρνληαο δεη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ 

άιια πξνγξάκκαηα.  

     Έρνληαο ππφςε καο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα, είρε γίλεη 

πξφηαζε ζην δηεπζπληή θαη ζηε δαζθάια ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ ηεο πεξηνρήο λα 
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παξαβξεζνχλ θαη απηνί ζηε ζπλάληεζε. Πξάγκαηη, θαηάθεξαλ λα έξζνπλ θαη έηζη, 

θαηέζηε δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ ησλ γνλέσλ κε  

εθπξνζψπνπο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ πάλσ ζε ζέκαηα κεηάβαζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ.  

    ηελ αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο, έθαλε κία ζχληνκε εηζήγεζε ν εηδηθφο, φπσο, 

άιισζηε, είρε πξνηαζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο κε ζέκα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκαζία δηνξγάλσζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Χο 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κε ηε κνξθή δηαθαλεηψλ, γξαπηέο παξαγσγέο ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ ηνπο (αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην θεθάιαην 3.5.2.), πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιεθζνχλ νη γνλείο ηνλ πινχην ησλ γξαπηψλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλνπλ 

θαζεκεξηλά ηα παηδηά ηνπο, λα δνπλ ηξφπνπο, αιιά θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

δηάθνξεο πξαθηηθέο ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχζαλ ην 

γξακκαηηζκφ. 

      Μεηά ηελ νκηιία, ζεηξά είρε ν δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, θαζψο απηή ε 

εμέιημε απνηεινχζε θαη επηζπκία ησλ γνλέσλ, φπσο ην εμέθξαζαλ κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο. Οη γνλείο απφιαπζαλ θαη δηαζθέδαζαλ ηε ζπγθέληξσζε απηή θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ, ηέζεθαλ δηάθνξεο εξσηήζεηο. Ζ εξψηεζε πνπ θάλεθε λα απαζρνιεί  

ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο, αθνξνχζε ζηελ έληνλε αλεζπρία ηνπο ζρεηηθά κε ην εάλ 

ηα παηδηά ηνπο ζα έπξεπε, εληέιεη, λα γλσξίδνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ πξηλ 

πάλε ζην δεκνηηθφ. Γεληθφηεξα, φπσο είρε δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη 

γνλείο ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφ λα εκπιαθεί ην παηδί, πνιχ λσξίο, ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. 
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    Οη εξσηήζεηο ησλ γνλέσλ, φπσο δηαθαίλεηαη μεθάζαξα απφ ην  Παξάξηεκα ΗΗΗ, 

εζηηάδνληαλ ζε ζέκαηα κεηάβαζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ απφ ην 

λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ξσηνχζαλ γηα ην εάλ πξέπεη ην παηδί λα 

γξάθεη κε θεθαιαία ή πεδά γξάκκαηα, εάλ πξέπεη λα γλσξίδεη λα ζπιιαβίδεη, εάλ 

πξέπεη λα θαηέρεη ήδε θάπνηεο γλψζεηο πξηλ πάεη ζην δεκνηηθφ, εάλ νη ίδηνη πξέπεη λα 

βνεζνχλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ζην δηάβαζκα θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην 

δεκνηηθφ ή εάλ πξέπεη λα δηδάζθνπλ ζην παηδί λα γξάθεη ιεμνχιεο θαη γξάκκαηα κε 

ηε κνξθή εθκάζεζεο θαη φρη κέζα απφ ην παηρλίδη. 

            Απνηηκψληαο θαλείο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη νη γνλείο επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηφζν ε αδηάθνπε ζπκκεηνρή 

ηνπο κε ηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ηνπο απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έπαηξλαλ, δεκηνχξγεζαλ έλα γφληκν έδαθνο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Χζηφζν, θάλεθε φηη 

δελ ήηαλ επαξθήο κία θαη κφλν ζπλάληεζε, ψζηε λα αιιάμεη ε ζθέςε θαη ε 

λννηξνπία ησλ γνλέσλ απέλαληη ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ θαη ζε ζέκαηα 

πξνεηνηκαζίαο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην δεκνηηθφ. Απηή ε θπξηαξρία ηνπ 

γλσζηηθνχ κνληέινπ, ηνπο σζνχζε λα εθηξέπνπλ ηε ζπδήηεζε, θαη‟ επαλάιεςε, ζε 
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ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηάβαζε θαη ηε δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ. Ζ εκκνλή ηνπο 

ήηαλ ζπγθεθξηκέλε ζηελ απνθιεηζηηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ γξακκάησλ, 

αγλνψληαο ηε θπζηθή εμέιημε ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

            Ζ απνδνρή ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο καο φπιηζε κε δχλακε θαη απνηέιεζε, γηα 

εκάο, πξφθιεζε λα εληείλνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ έξεπλά καο κε ακείσην 

ελδηαθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγνπκε έλα αμηφπηζην απνηέιεζκα πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ζηηο αλάγθεο πνπ εμέθξαζαλ νη ίδηνη.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 4.1. Καηεγνξηνπνίεζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ ζπλεληεύμεσλ   

       

   ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή.  

 

ΔΡΧΣΗΗ 1 

Πίλαθαο 9 

Καηεγνξηνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα 

πξνζπαζεί λα γξάςεη θάηη. 

 

ΝΑ ΓΡΑΧΕΙ ΚΑΣΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΥΕΙ 6 

ΓΡΑΥΕΙ ΜΕΜΟΝΨΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 11 

ΓΡΑΥΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΥΗ 1 

ΔΕ ΓΡΑΥΕΙ 0 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 2 

Απεηθόληζε ησλ απαληήζεσλ , εάλ παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα πξνζπαζεί λα 

γξάςεη θάηη. 

6

11

1
ΑΝΤΙΓΑΦΕΙ

ΓΑΦΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΑΦΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΕ 
ΜΟΦΘΣ

ΔΕΝ ΓΑΦΕΙ
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     ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο λα καο πνπλ εάλ έρνπλ 

παξαηεξήζεη πνηέ ην παηδί ηνπο λα πξνζπαζεί λα γξάςεη θάηη. πσο θαίλεηαη απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ηα έληεθα (11) απφ ηα δεθανρηψ (18) παηδηά γξάθνπλ 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία, ηα έμη (6) πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή αληηγξαθή ιέμεσλ θαη 

κφλν έλα (1) παηδί γξάθεη θείκελα θάζε κνξθήο. Γελ βξέζεθε θαλέλαο γνλέαο πνπ 

λα καο πεη φηη ην παηδί ηνπ δελ επηρεηξεί λα γξάςεη απνιχησο ηίπνηα. Μεξηθέο 

ελδεηθηηθέο απαληήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

1.«Ναη γξακκαηάθηα. Καη λα γξάθεη κακά, ηηο ιεμνχιεο κακά, κπακπά λα πξνζπαζεί 
απηέο ηηο ιέμεηο. Καη κφλνο ηνπ».  

3.«ηηο δσγξαθηέο ην φλνκά ηεο». 

4.«Σν φλνκά ηνπ, φηη βιέπεη θακηά θνξά ζηελ ηειεφξαζε ζέιεη λα ην γξάςεη. Απφ 
παξακχζη ηελ επηθεθαιίδα θαη απηά».  

5.«Σν φλνκά ηεο θαη ηα νλφκαηα φιεο ηεο νηθνγέλεηαο. Εεηάεη λα ηεο ην γξάςσ 
πξψηα λα ην βιέπεη, κεηά πεγαίλεη θαη ην γξάθεη, κέρξη πνπ θάπνηα νλφκαηα ηα‟ρεη 
κάζεη λα ηα γξάςεη θαη απ‟έμσ.». 

6.«ιε ηελ άιθα-βήηα ζρεδφλ κε θεθαιαία βέβαηα, γηαηί ηα κηθξά δελ ηα κπνξεί φια 
αθφκα, ην φλνκά ηεο θαη ην επψλπκν. Σνλ ηίηιν απφ έλα βηβιίν πνπ βιέπεη θαη 
αξηζκνχο». 

7.«Ναη θαη ζπγθεθξηκέλα ερζέο πνπ ηνλ είρα καδί κνπ ζε έλα ζεκηλάξην πξνζπάζεζε 
λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ, λα δσγξαθίζεη. Γεληθά αζρνιείηαη γξάθεη. Καη εηδηθά φηαλ 
ηνπ βάδσ εγψ λα γξάθεη, γξάθεη. ,ηη βιέπεη ην γξάθεη». 

8.«Φηηάρλεη δηάθνξεο δσγξαθηέο θαη πξνζπαζεί λα δψζεη φλνκα. Ξέξεη θαη θάπνηεο 
ιέμεηο ζηα αγγιηθά». 

10.«Πνιιέο θνξέο θάησ απφ ηηο δσγξαθηέο ηεο γξάθεη κακά, κπακπάο, γηαγηά, 
ζ‟αγαπψ. Πξνζπαζεί λα γξάςεη γεληθά φηη είλαη κέζα ζην ζπίηη δειαδή, νλφκαηα, ην 
φλνκά ηεο». 

13.«Γλσξίδεη θαη γξάθεη ην φλνκά ηνπ, ην επίζεηφ ηνπ, νλφκαηα ζπκκαζεηψλ ηνπ, 
κακά, κπακπά, έηζη απιέο ιεμνχιεο». 

14.«Γξάθεη ιέμεηο, φηαλ δηαβάδεη θάηη πξνζπαζεί αο πνχκε λα ην γξάςεη. Ξέξεη θαη 
γξάθεη θαλνληθφηαηα». 

16.«Πξνζπαζεί. Ξέξεη λα γξάςεη ην φλνκά ηεο, ην επίζεηφ ηεο. Γξάθεη ην φλνκα ηεο 
αδεξθήο ηεο, γξάθεη κακά». 

17.«Πξνζπαζεί πνιχ λα αληηγξάςεη πξάγκαηα απφ ηελ ηειεφξαζε». 

18.«Γξάθεη ην φλνκά ηεο θαη φιε ηελ αιθάβεην ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηηαιηθά». 
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ΔΡΧΣΗΗ 2 

Πίλαθαο 10 

Καηεγνξηνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα 

πξνζπαζεί λα δηαβάζεη θάηη. 

 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΕΙ ΚΑΣΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ  

ΔΙΑΒΑΖΕΙ 

 

2 

ΠΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 

 

11 

ΔΕ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 

 

5 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

 

Γξάθεκα 3 

Απεηθόληζε ησλ απαληήζεσλ, εάλ παξαηεξήζαηε πνηέ ην παηδί ζαο λα πξνζπαζεί λα 

δηαβάζεη θάηη. 

 

2

11

5

ΝΑ ΔΙΑΒΑΕΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ

ΔΙΑΒΑΗΕΙ

ΡΟΣΡΟΙΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΗΕΙ
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 ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο λα καο πνπλ εάλ έρνπλ 

παξαηεξήζεη πνηέ ην παηδί ηνπο λα πξνζπαζεί λα δηαβάζεη θάηη. Απφ ηελ αλάιπζε 

θάλεθε φηη έληεθα (11) απφ ηα δεθανρηψ (18) παηδηά πξνζπνηνχληαη φηη δηαβάδνπλ, 

δχν (2) απφ ηα παηδηά μέξνπλ λα δηαβάδνπλ, ελψ πέληε (5) απφ απηά δε δηαβάδνπλ 

θαζφινπ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

2.«Κάλεη φηη ην δηαβάδεη , ζπκάηαη απηφ πνπ ηεο έρεηο πεη, ην μαλαιέεη θαη λνκίδεηο 
φηη ην δηαβάδεη».  

3.«Αθφκε δελ έρεη κπεη ζηα κνλνπάηηα ηνπ λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη» 

4.«Ναη, λαη, αιιά ιέεη ιφγηα δηθά ηνπ. Αθαηξεί, πξνζζέηεη. Πήξε κηα κέξα έλα 
παξακχζη θαη είρε θιεηζηεί ζε έλα δσκάηην, ζε έλα άιιν κηθξφ δσκαηηάθη πνπ έρνπκε 
φιν παηρλίδηα ηψξα θαη δηάβαδε κφλνο ηνπ. Δκείο ηνλ αθνχγακε θαη γειάγακε. Ο 
θξνθφδεηινο, ν θνθφιπθνο, έθαλε εθείλν, πήγε ζην πνηάκη, κφλνο ηνπ».  

5.«ρη δελ κπνξεί λα δηαβάζεη».  

6.«Λέεη κφλε ηεο δηάθνξα, αιιά δελ έρεη κάζεη αθφκε λα ζπιιαβίδεη». 

8.«Ναη,ηηο θάξηεο ηνπ. Μαδεχεη, θάλεη θάπνηεο ζπιινγέο εθεί πέξα κε θάξηεο θαη 
πξνζπαζεί λα βξεη ην φλνκα ηνπ ήξσα πνπ έρεη πάλσ ε θάξηα».  

11.«Ξεθηλάεη αο πνχκε…βιέπεη ηειεφξαζε μέξσ εγψ κακά απηφ είλαη ην άιθα ιέεη, 
κακά απηφ είλαη ην βήηα, αο πνχκε απφ ηελ πξψηε ιέμε πνπ βιέπεη μέξεη λα 
αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα». 

15.«Κακηά θνξά φηαλ γλσξίδεη γξάκκαηα, φηαλ μέξεη ηα γξάκκαηα ηα δηαβάδεη καδί. 
ηαλ βιέπεη πάιη ζηελ ηειεφξαζε θάηη, ιέεη απηφ μεθηλάεη κε άιθα μέξσ εγψ, κε 
βήηα, ηα μέξεη απηά». 

17.«Παίξλεη ην παξακχζη κφιηο ηνπ ην δηαβάζσ εγψ θαη κνπ ιέεη θάηζε ηψξα ζα ζην 
δηαβάζσ εγψ». 
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ΔΡΧΣΗΗ 3 

Πίλαθαο 11 

Καηεγνξηνπνίεζε ηεο εξώηεζεο, εάλ ζαο έρεη δεηήζεη πνηέ ην παηδί λα ηνπ δηαβάζεηε 

θάηη. 

ΝΑ ΣΟΤ ΔΙΑΒΑΟΤΝ ΚΑΣΙ  

ΝΑΙ 

 

17 

ΟΦΙ 

 

1 

ΤΝΟΛΟ 

 

18 

Γξάθεκα 4 

Καηεγνξηνπνίεζε ηεο εξώηεζεο, εάλ ζαο έρεη δεηήζεη πνηέ ην παηδί λα ηνπ δηαβάζεηε 

θάηη. 

 

17

1

ΝΑ ΣΟΤ ΔΙΑΒΑΟΤΝ ΚΑΣΙ

Ναι

Πχι
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  Δδψ ξσηήζακε ηνπο γνλείο λα καο πνπλ εάλ ηνπο έρεη δεηήζεη πνηέ ην παηδί 

ηνπο λα ηνπ δηαβάζνπλ θάηη.  Οη δεθαεπηά (17) καο είπαλ λαη, εθηφο απφ έλαλ (1) 

πνπ είπε πσο φρη. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αθνινπζνχλ παξαθάησ: 

1.«Ναη. Γελ κπνξψ λα θάλσ θαη δηαθνξεηηθά». 

2.«Ναη ζπλέρεηα. Γηάβαζέ κνπ παξακχζη, δηάβαζέ κνπ απηφ, δηάβαζέ κνπ ηη ιέεη 
εδψ». 

3.«Ναη. Παξακχζηα, ηζηνξίεο. Καη εηδηθά ηζηνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εζληθέο 
γηνξηέο». 

4.«Πνιιέο θνξέο. Σνπ δηαβάδνπκε. Γηαβάδνπκε ζπλέρεηα ην ίδην παξακχζη θαη κεηά 
γίλεηαη θνπξαζηηθφ θαη ηνπ ιέκε άιιε κέξα ηψξα».  

5.«ρη, εθηφο απφ ηα βηβιία πνπ καο δψζαλε απφ δσ». 

6.«Ναη ακέ ηεο δηαβάδσ ζπλέρεηα. Παξακχζηα. Σν δηαβάδνπκε θαη κε ξσηάεη κεξηθέο 
θνξέο απφ ην παξακχζη ,φηη ηηο θάλεη πην πνιχ εληχπσζε». 

7.«Ναη. Πνιιέο θνξέο. Γηάβαζέ κνπ απηφ, εθείλν». 

12.«Κάζε βξάδπ  πξηλ θνηκεζεί ζπλήζσο». 

13.«Ναη θαη δηαβάδνπκε θαζεκεξηλά. Γηαβάδνπκε δειαδή παξακχζηα θαζεκεξηλά θαη 
ζπδεηάκε πάλσ ζε απηφ, κνπ θάλεη εξσηήζεηο».  

14.«Ναη. πλήζσο ην δηαβάδνπκε θαη κεηά θάζεηαη κφλε ηεο παίξλεη έλα βηβιίν θαη 
φηη έρεη αθνχζεη θάλεη φηη ην έρεη δηαβάζεη κφλε ηεο. Θα θάλεη φηη ην μαλαδηαβάδεη 
θαη ζπλήζσο παξακχζηα».  

15.«Ναη. Αιιά εγψ δελ κπνξψ θαη πνιχ γηαηί δελ μέξσ θαιά ειιεληθά». 

16.«Κάζε βξάδπ ζρεδφλ, δηαβάδνπκε παξακπζάθηα. Καη ην ζπδεηάκε θαη ην 
δηαβάδνπκε». 

17.«Άπεηξεο θνξέο. Αθφκα θαη απφ ηα δπκαξηθά…δηαβάδσ εγψ θακηά θνξά απφ πίζσ 
πνπ έρεη ηηο ζπληαγέο θαη κνπ ιέεη κακά ηη δηαβάδεηο, πεο κνπ θαη εκέλα. Ή ζε 
επηγξαθέο ζην δξφκν έηζη πνιχ θσηεηλέο, αο πνχκε πεξλάκε απφ ην jumbo θαη κνπ 
ιέεη ηη γξάθεη εθεί κακά, πεο κνπ, πεο κνπ». 

18.«πλέρεηα. Γειαδή καο παξαθαιάεη ην παηδί λα ηνπ δηαβάζνπκε». 
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ΔΡΧΣΗΗ 4 

Πίλαθαο 12 

Καηεγνξηνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ ζαο έρεη δεηήζεη ην παηδί ζαο λα ηνπ 

γξάςεηε θάηη. 

ΝΑ ΣΟΤ ΓΡΑΨΟΤΝ ΚΑΣΙ  

ΝΑΙ 15 

ΟΦΙ 3 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 5 

Απεηθόληζε  απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ ζαο έρεη δεηήζεη ην παηδί ζαο λα ηνπ 

γξάςεηε θάηη. 

15

3

ΝΑ ΣΟΤ ΓΡΑΨΟΤΝ ΚΑΣΙ

Ναι

Πχι
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Αλαθνξηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν εηδηθφο δήηεζε απφ ηνπο γνλείο λα ηνπ 

πνπλ εάλ πνηέ ην παηδί ηνπο έρεη δεηήζεη λα ηνπ γξάςνπλ θάηη. πσο παξαηεξείηαη,   

δεθαπέληε (15) απφ ηνπο δεθανρηψ γνλείο ιέλε πσο λαη, ελψ κφιηο ηξεηο (3) ιέλε 

φρη. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αθνινπζνχλ παξαθάησ: 

1.« Ναη θαη κεηά ην αληηγξάθεη απηφο». 

2.«Γξάκκαηα ζπλήζσο, αιιά ηψξα ηειεπηαία θαη αξηζκνχο έρεη μεθηλήζεη ην έμη. ,ηη 
καζαίλεη εδψ κεηά ζέιεη λα πάκε λα ην θάλνπκε ζπίηη. παξάδεηγκα ερζέο θάλαλε ην ηα 
„η‟ ηνπ ηπθινπφληηθα, κνπ ιέεη γξάςε κνπ ην „η‟ , ιεμνχιεο πνπ αξρίδνπλ απφ „η‟ , λα 
ζην γξάςσ θαη εγψ ην „η‟ κνπ ιέεη κεηά. 

3.«Παξακπζάθηα, ηζηνξίεο. Δηδηθά κε ηηο εζληθέο γηνξηέο, ηέηνηα ηεο αξέζνπλε». 

4.«Σν φλνκά ηνπ, ην δηθφ ηνπ, ηεο αδεξθήο ηνπ θαη απφ θάησ ην έγξαθε θαη απηφο». 

5.«πλέρεηα γξάςε κνπ εδψ ην φλνκά κνπ, γξάςε κνπ κακά, γξάςε κνπ κπακπά, 
γξάςε κνπ ζ‟αγαπψ μέξσ εγψ, ν,ηηδήπνηε». 

6.«Σνλ ηίηιν απφ παξακχζηα κνπ δεηάεη, νλφκαηα απφ ηηο μαδέιθεο ηηο θαη νλφκαηα 
πην πνιχ».  

10.«Ναη.πσο είπακε θαη πξηλ ζηηο δσγξαθηέο απφ θάησ κακά ζ‟αγαπψ, κπακπά 
ζ‟αγαπψ, γηαγηά, ζεία, παππνχ. Σέηνηα έηζη πξαγκαηάθηα».  

11.«Ναη, απηέο νη ιέμεηο πνπ ιέσ. Μακά, λεξφ. Σν παπί πνπ είπακε πξηλ, θάηη 
ιεμνχιεο δειαδή πνπ ηηο έρνπκε κάζεη θαη ζέιεη λα ηεο δηαβάζεη θαη λα ηεο γξάςεη 
θαη απηή».  

13.«Ναη ζπλήζσο ζέιεη λα ηνπ γξάθσ ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, νλφκαηα 
εξψσλ απφ θφκηθο, απφ ηελ ηειεφξαζε. Λεμνχιεο δειαδή πνπ έρνπλ ζρέζε  έηζη κε 
ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ».  

14.«πλήζσο γξάθεη κφλε ηεο, δελ δεηάεη ηδηαίηεξα απφ εκάο. Αλ ηεο πεηο γξάςε 
Άλλα, γξάςε ζρνιείν, γξάςε ν,ηηδήπνηε ζα ηα γξάςεη. Ναη μέξεη θαη γξάθεη». 

16.«Σεο γξάθσ θαη απφ θάησ ηα θηηάρλεη θαη απηή». 
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ΔΡΧΣΗΗ 5 

Πίλαθαο 13 

Καηεγνξηνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε εάλ ζα ιέγαηε όηη αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάγλσζε είηε βηβιίσλ είηε άιισλ θεηκέλσλ. 

ΑΝΑΓΝΩΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  

ΝΑΙ 11 

ΟΧΙ 7 

ΤΝΟΛΟ 18 

Γξάθεκα 6 

Απεηθόληζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε εάλ ζα ιέγαηε όηη αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε 

είηε βηβιίσλ είηε άιισλ θεηκέλσλ. 

 

 

11

7

ΑΝΑΓΝΩΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ναι

Πχι
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, ε εξψηεζε αθνξά ηε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο 

βηβιίσλ  ή άιισλ θεηκέλσλ απφ ηα παηδηά,. Απφ ηα δεθανρηψ (18) παηδηά ηα έληεθα 

(11) αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε είηε βηβιίσλ είηε άιισλ θεηκέλσλ , ελψ επηά (7) 

απφ απηά, δελ αζρνινχληαη θαζφινπ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αθνινπζνχλ 

παξαθάησ: 

1.«Σελ ψξα πνπ ην δηαβάδσ θνηηάεη ηηο εηθφλεο θαη φηαλ ην δηαβάδσ ζέιεη λα ηνπ 
δείρλσ κε ην δάθηπιν πνπ δηαβάδσ. Αιιά απηφ δελ μέξσ αλ είλαη θάηη γη‟απηφλ». 

2.«Ξεθπιιίδεη ν,ηηδήπνηε πέζεη ζηα ρέξηα ηεο. Να ηψξα πεξλάκε ηε θάζε ηεο 
πξηγθίπηζζαο. Μπαίλνπκε ζην internet, κε αλαγθάδεη θαη βξίζθνπκε θνχθιεο εθεί 
κέζα θαη ηηο ληχλνπκε, θνξέκαηα, ζηνιίδηα, ζηέκκαηα θαη ζρεηηθά παξακχζηα. 

4.«ρη πνιχ. Δίλαη ηεκπειάθνο. Γελ ην λνηάδεη, ζέιεη λα παίδεη πην πνιχ».  

5.«ρη. Καλέλα κνπ παηδί. Αζρνινχληαη κε άιια πξάγκαηα. θαη δελ πξνιαβαίλνπλ, 
Ννκίδσ φηη θνπξάδνληαη ηα παηδηά ζήκεξα. Γειαδή, φηη ζα έβαδε ζπλ ζην δηάβαζκα 
ηνπ ζρνιείνπ, δελ ην θάλνπλ». 

8.«Ναη, αζρνιείηαη. Με απηά ηα πεξηνδηθά πνπ έρνπλε ιαβχξηλζνπο, ελψλεηο ηνπο 
αξηζκνχο, απηά ηα θάλεη κφλνο ηνπ».  

9.«Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηεο αξέζεη. Πην πνιχ λα αθνχεη ζέιεη. Γη‟απηφ θαη 
πνιιέο θνξέο αξλείηαη λα πάξεη θαη βηβιίν απφ ηελ δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. ην ζπίηη 
φκσο δηαβάδνπκε άιια ην ζέκα είλαη φηη δελ ζέιεη λα δηαβάδνπκε ηα απιά ηα 
παξακπζάθηα, ζέιεη λα καζαίλεη πην πνιχ απφ εγθπθινπαηδηθά βηβιία. Γελ μέξσ ηη 
θαηαιαβαίλεη, αιιά ζέιεη πην δχζθνια». 

10.«Με ηελ αλάγλσζε φρη ηφζν πνιχ, κε ηελ γξαθή πεξηζζφηεξν. Με ηελ αλάγλσζε 
κφλν απηφ, φηη ηα αλνίγεη πιάζεη κηα ηζηνξία θαη θάλεη φηη ην δηαβάδεη. Σίπνηε άιιν. 
Δ κεηά βαξηέηαη θαη ην θιείλεη». 

11.«ρη κε ηδηαίηεξε επθνιία. Σελ „ζπξψρλσ‟ αιιά φηαλ βαξηέηαη ηελ αθήλνπκε».  

12.«Ναη,πνιχ. Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα κε γξάκκαηα ηα παίξλεη. Καη ηψξα κάιηζηα είρε 
ην ζθξακπι  ην παηδηθφ θαη έπαηξλε ηα γξακκαηάθηα θαη πξνζπαζνχζε λα ηα βξεη λα 
ηα βάιεη ζηηο αλάινγεο ιεμνχιεο, ζηα αλάινγα γξακκαηάθηα πάλσ».  

17.«Πάξα πνιχ, ηνπ αξέζεη. Σνπ αξέζεη πνιχ. Δίλαη θάηη πνπ ηνλ θξαηάεη θαη ήζπρν. 
πίηη έρνπκε έλα ληνζηέ…εεε έλα θάθειν πνπ ηνλ έρεη γεκίζεη δσγξαθηέο , γξάκκαηα, 
ράξηεο. Φηηάρλεη θάηη βειάθηα, ζπηηάθη θαη απηφο κνπ ιέεη είλαη ν ράξηεο». 
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ΔΡΧΣΗΗ 6 

Πίλαθαο 14 

Καηεγνξηνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ ζαο έρεη ξσηήζεη πνηέ γηα ηα 

γξάκκαηα 

ΑΝ ΕΧΕΙ ΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ  

ΝΑΙ 16 

ΟΧΙ 2 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 7 

Απεηθόληζε απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε, εάλ ζαο έρεη ξσηήζεη πνηέ γηα ηα γξάκκαηα 

 

16

2

ΑΝ ΕΧΕΙ ΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Ναι

Πχι
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο θαλεξψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί 

ζην γξαπηφ ιφγν θαη έρνπλ ξσηήζεη θάπνηα ζηηγκή γηα ηα γξάκκαηα. πσο 

θαίλεηαη, δεθαέμη (16) απφ ηα δεθανρηψ (18) παηδηά έρνπλ πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εξσηήζεηο, ελψ κφλν δχν (2) παηδηά δελ έρνπλ ξσηήζεη πνηέ. Δλδεηθηηθέο 

απαληήζεηο αθνινπζνχλ παξαθάησ. 

1.«Απηφ ην θάλνπκε ζαλ παηρλίδη κεξηθέο θνξέο. Να γηα παξάδεηγκα φηαλ πάκε 
θάπνπ θαη βιέπνπκε ηε ζάιαζζα γηα παξάδεηγκα, ιέκε α ε ζάιαζζα. 
Θνπ..ζνπ..ζνπ…ζάιαζζα, θαη μεθηλάκε έηζη». 

3.«Ναη. ηαλ πξνηνχ αξρίζεη λα καζαίλεη αο πνχκε κνπ‟ιεγε γξάςε κνπ ην άιθα ή ην 
βήηα ή ην „κ‟ πψο γξάθεηαη».   

4.«Ναη κε έρεη ξσηήζεη. Καηαξρήλ ην φλνκά ηνπ δελ ην γξάθεη ζσζηά. Καη ηνπ ιέσ 
δελ γξάθεηαη έηζη. Γηαηί; Αθνχ εγψ έηζη ην έρσ κάζεη. ρη, δελ είλαη έηζη ην έρεηο 
κάζεη ιάζνο. Σνπ ην έγξαθα, απφ θάησ».  

5.«Ναη.Μνπ ιέεη ην ‟η΄ ππάξρεη ζην φλνκά κνπ; Σα γλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ 
νλφκαηφο ηεο. Γλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη ηα θσλήεληα. Σίπνηε 
άιιν. Με ηα ζχκθσλα πάληα είλαη πην δχζθνια θαη ζα ηα θάλσ φηαλ ζα πάεη εθεί. Θα 
ηεο αξρίζσ πεο ην κνπ, μαλαπέο ην κνπ… φηη κνπ πεη πιένλ ν δάζθαινο. Γηαηί ην 
ζχζηεκα απηφ εγψ δελ ην έρσ θάλεη, είλαη ηα θαηλνχξηα βηβιία θαη δελ μέξσ πψο 
αθξηβψο…είλαη θαη ζε ηη δάζθαιν ζα ηχρεηο». 

9.«Γηα ηα γξάκκαηα, φρη. ,ηη καζαίλεη ζην ζρνιείν δελ ηελ πηέδσ. Με ελδηαθέξεη 
πξψηα λα είλαη θαιφο άλζξσπνο, ζπγθξνηεκέλνο ραξαθηήξαο. Έρσ θαηαιάβεη φηη 
ζεκαζία δελ έρεη ην λα ηελ πηέδσ λα θάλεη θάηη, αιιά ηα εξεζίζκαηα πνπ παίξλεη, πνπ 
ηεο δίλνπκε ». 

13.«Ναη. Καη είλαη θαη αξθεηά παηρλίδηα βέβαηα ηψξα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 
πνπ έρνπλ ηα γξακκαηάθηα επάλσ θαη έηζη ηα ζπδεηάκε. Έρνπκε έλα κηθξφ 
ππνινγηζηή πνπ έρεη ηα γξάκκαηα πάλσ θαη πξνζπαζνχκε λα δνχκε πψο γξάθνληαη νη 
ιέμεηο». 

15.«Πάξα πνιιέο θνξέο. Δγψ ηνπ ιέσ φκσο λα πάεη λα ξσηήζεη ηε δαζθάια ηνπ λα 
ηνπ κάζεη απηή θαη λα ηεο πεη φηη ε κακά δελ κπνξεί. Να πξνζπαζεί λα ηνπ κάζεη. 
Γηαηί θνβάκαη κελ ηνπ ηα ιέσ ιάζνο. Καη απηφο κνπ ιέεη θακηά θνξά κακά κνπ 
θαίλεηαη φηη δελ είλαη έηζη». 

18.«Ναη. Βιέπεη ιεμνχιεο αο πνχκε ζηα παξακχζηα…κακά απηφ είλαη ην „θνπ‟ κνπ 
ιέεη. Γελ μέξεη λα δηαβάζεη ηε ιέμε, αιιά μερσξίδεη ηα γξάκκαηα». 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 7-14 

Πίλαθαο 15 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 7-14  

ΔΡΧΣΗΔΙ ΓΝΧΣΙΚΟ 

ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ 

ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΤΥΑΡΙΣΗΗ VS 

ΔΚΜΑΘΗΗ  (Δξ.7) 

10 8 18 

ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΒΟΗΘΔΙΑ  (Δξ.8) 

9 9 18 

ΒΙΒΛΙΟΣΔΣΡΑΓΙΑ (Δξ.9) 12 6 18 

ΡΟΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ Δξ.10)  

14 4 18 

ΚΙΑΓΡΑΦΗΗ 

ΝΗΠΙΑΓΧΓΟΤ (Δξ.11) 

14 4 18 

ΓΑΝΔΙΣΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δξ.12) 

11 7 18 

ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ (Δξ.13) 

14 4 18 

ΠΙΣΙ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ (Δξ.14) 

12 6 18 

 

 

 

 

 



 
103 

Πίλαθαο 16 

Πίλαθαο πηνζέηεζεο κνληέισλ 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΠΟ ΓΟΝΔΙ  

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΓΝΧΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 8 

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

4 

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΤΟ 6 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 9 

Απεηθόληζε πηνζέηεζεο κνληέισλ 
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πσο πξνέθπςε απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο, νη νρηψ (8) απφ ηνπο δεθανρηψ (18), πηνζεηνχλ ηελ αληίιεςε γηα ην 

γξακκαηηζκφ σο κηα γλσζηηθή θαηάθηεζε θαη πξνβάιινπλ ην γλσζηηθφ κνληέιν. 

Σέζζεξηο (4) ζηνπο δεθανρηψ (18), ππνζηεξίδνπλ φηη ν γξακκαηηζκφο είλαη κηα 

θνηλσληθά πιαηζησκέλε δηαδηθαζία θαη πηνζεηνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

κνληέιν. Τπάξρνπλ, φκσο θαη έμη (6) γνλείο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηα δχν κνληέια, 

ζεσξψληαο φηη ε πηνζέηεζε θαη ησλ δπν είλαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ζηελ πνξεία 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ.  
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ΔΡΧΣΗΗ  15  

Πίλαθαο 16: Αλάγθεο γνλέσλ 

 

 

Γξάθεκα 9 

Αλάγθεο γνλέσλ 

 

 

 

ΑΝΑΓΚΕ  

 

ΝΑΙ 

18 

 

ΟΧΙ 

0 

 

ΤΝΟΛΟ 

18 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο αληρλεχεη ηελ χπαξμε ή κε αλαγθψλ ησλ γνλέσλ γηα 

βνήζεηα θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. ινη νη γνλείο 

απάληεζαλ ζεηηθά, δείρλνληαο φηη έρνπλ αλάγθεο.  

ΔΡΧΣΗΗ 16 

Πίλαθαο 17 

Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ είδνπο ησλ αλαγθώλ ησλ γνλέσλ 

ΣΙ ΔΙΓΟΤ ΑΝΑΓΚΔ 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

9 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

0 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

0 

 

ΜΔΣΑΒΑΗ/ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

 

9 

 

ΤΝΟΛΟ 

18 
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Γξάθεκα 10 

Απεηθόληζε ηνπ είδνπο ησλ αλαγθώλ ησλ γνλέσλ 

99

ΣΙ ΕΙΔΟΤ ΑΝΑΓΚΕ

ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΤΘΙΞΘΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ

ΡΟΦΟΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΘΣ/ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Σ

     χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ αθνξά ην είδνο ησλ αλαγθψλ 

πνπ έρνπλ νη γνλείο ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ, παξαηεξνχκε φηη νη κηζνί απφ ηνπο 

γνλείο, ελλέα (9) ζηνπο δέθα (10), έρνπλ αλάγθεο γεληθήο ζηήξημεο. Οη ππφινηπνη 

κηζνί έρνπλ αλάγθε γηα βνήζεηα ζε ζέκαηα κεηάβαζεο ζην δεκνηηθφ, θάηη ην νπνίν 

δείρλεη λα ηνπο αγρψλεη πνιχ. Μεξηθέο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο γηα ηηο αλάγθεο 

γεληθήο ζηήξημεο είλαη νη παξαθάησ: 

1.«Πψο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε εκείο νη γνλείο. Να είκαη ηφζν πνιχ 
ππεξπξνζηαηεπηηθή ζην παηδί κνπ ή λα είκαη πην ραιαξή, ειαζηηθή». 

9.«Να κνπ δψζεη νδεγίεο γηα ην πψο ζα γίλσ θαιή κάλα. 

11.«Πψο λα πιεζηάδνπκε ην παηδί καο πεξηζζφηεξν. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο κεηάβαζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

4.«Μήπσο απφ κηθξά μεθηλάλε πνιχ θαη ηα „θνξηψλνπλε κε πνιχ δηάβαζκα ζην 
ζπίηη;»  

6.«Πψο κπνξνχκε λα πξνσζήζνπκε ην παηδί πην πνιχ γηα λα είλαη έηνηκν γηα ην 
ζρνιείν.  

8.«Αλ πξέπεη λα κάζσ ην παηδί κνπ λα μέξεη λα δηαβάδεη πεγαίλνληαο ζην δεκνηηθφ ή 
φρη. Καη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επίζεο». 
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ΔΡΧΣΗΗ 17 

Πίλαθαο 17 

Λόγνη ζπκκεηνρήο ζε έλα πξόγξακκα 

ΛΟΓΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 

ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

 

7 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

 

4 

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

7 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 10 

Λόγνη ζπκκεηνρήο ζε έλα πξόγξακκα 

7

4

7

ΛΟΓΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΕΝΘΜΕΩΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ ΣΕ ΕΩΤΘΜΑΤΑ

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
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    πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνπο γνλείο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλά καο δηαθέξνπλ. Δπηά (7) ζηνπο δεθανρηψ (18) γνλείο 

επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη λα θαηαιάβνπλ θάπνηα πξάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηα παηδηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνη γνλείο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά: «γηα 

πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε. Γηαηί ζα αθνύζνπκε από εζάο θαη ζα αθνύζεηε θαη από εκάο 

ηνπ θαζελόο ηε γλώκε», «ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα κεηάβαζεο ζην δεκνηηθό», «λα 

αθνύζσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ίζσο δελ μέξσ. Δειαδή θάηη ζα αθνύζσ από ηηο άιιεο 

κακάδεο, θάηη ζα αθνύζσ από ηνλ εηδηθό, ζπλήζσο ελεκεξσηηθά όιν θαη θάηη 

καζαίλεηο. Γηαηί είκαη θαη θαηλνύξηα κακά θαη όια κνπ είλαη θαηλνύξηα». Σέζζεξηο (4) 

ζηνπο δεθανρηψ (18) γνλείο ζα ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

απαληεζνχλ θάπνηα εξσηήκαηα, γηα παξάδεηγκα  ιέλε «γηα λα κνπ ιπζνύλ νη απνξίεο 

θαη λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ζην κπαιό κνπ», «λα κνπ δνζνύλ απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηά κνπ». Οη ππφινηπνη επηά (7) ζα έπαηξλαλ κέξνο γηα άιινπο ιφγνπο, όπσο: 

«ζεσξώ όηη ζα απνθνκίζσ θάηη ζεηηθό από όιε απηή ηα δηαδηθαζία», «λα ηώξα πνπ 

μεθηλάεη ην δεκνηηθό ζέισ λα δσ πόζν πξνρσξεκέλν ή όρη είλαη ην παηδί κνπ. Σε πνην 

επίπεδν βξίζθεηαη».  

 

ΔΡΧΣΗΗ 18 ΚΑΙ 19 

Πίλαθαο 18 

Πξνηίκεζε νκάδαο 

ΜΔΓΔΘΟ ΟΜΑΓΑ 

 

 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΓΑ 

 

2 

ΜΔΓΑΛΗ ΟΜΑΓΑ 

 

16 

ΤΝΟΛΟ 

 

18 
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Γξάθεκα 11 

Πξνηίκεζε κεγέζνπο νκάδαο 

2

16

ΜΕΓΕΘΟ ΟΜΑΔΑ

ΜΙΚΘ ΟΜΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΘ ΟΜΑΔΑ

 

Ζ παξαπάλσ απεηθφληζε αθνξά ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ νη ζπλαληήζεηο λα 

γίλνληαη ζε νκάδεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή νη δεθάμη (16) ζηνπο 

δεθανρηψ (18) γνλείο, επηζπκεί λα γίλνληαη νη ζπλαληήζεηο ζε κεγάιεο νκάδεο, ελψ 

νη ππφινηπνη δχν (2) ζε κηθξέο. ινη, φκσο, επηζπκνχλ ην δηάινγν θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ. 
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ΔΡΧΣΗΗ 20 

Πίλαθαο 19 

Δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ 

 

 

ΜΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ 

 

1 

ΚΑΙ ΔΠΟΜΔΝΔ 

 

10 

ΔΞΑΡΣΑΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 7 

 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 12 

Απεηθόληζε δηάξθεηαο ζπλαληήζεσλ 

1

10

7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ

Μία ςυνάντθςθ

Και επόμενεσ

Εξαρτάται από το 
περιεχόμενο
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ππνθεηκέλσλ, δειαδή δέθα (10) ζηνπο δεθανρηψ (18), επηζπκνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κία ζπλαληήζεηο κε ηνλ εηδηθφ. Μφλν έλαο (1) αξθέζηεθε ζηε κία θαη κνλαδηθή 

ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ελψ νη ππφινηπνη επηά (7) ζεσξνχλ φηη ε 

χπαξμε επφκελσλ ζπλαληήζεσλ ζα εμαξηεζεί απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζεο. 
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ΔΡΧΣΗΗ 21 

Πίλαθαο 20 

Χώξνο ζπλαληήζεσλ 

ΥΧΡΟ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ 14 

ΑΛΛΟΤ 4 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 13 

Απεηθόληζε επηζπκεηνύ ρώξνπ ζπλαληήζεσλ γνλέσλ 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα, νη δεθαηέζζεξηο (14) απφ ηνπο 

δεθανρηψ (18) γνλείο, επηζπκνχλ νη ζπλαληήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηνπ λεπηαγσγείνπ θαζφηη ηνπο είλαη πην νηθείνο, ελψ κφιηο ηέζζεξηο (4)  επηζπκνχλ 

νπνπδήπνηε αιινχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηα βηβιηνζήθε ή θαθέ. 
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ΔΡΧΣΗΗ 22 

Πίλαθαο 21 

Μνξθή ζπλαληήζεσλ 

ΜΟΡΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΝΑ ΜΙΛΑΔΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΓΙΚΟ 1 

ΔΙΗΓΗΗ ΑΠΟ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑΛΟΓΟ ΜΔ ΓΟΝΔΙ 

17 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 14 

Απεηθόληζε ηεο κνξθήο ησλ ζπλαληήζεσλ 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα ζθηαγξαθείηαη ε επηζπκεηή κνξθή ησλ ζπλαληήζεσλ 

πνπ ζέινπλ νη γνλείο θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη δεθαεπηά (17) ζηνπο 

δεθανρηψ (18) επηζπκνχλ ηε δηαδηθαζία εηζήγεζεο απφ ηνλ εηδηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα, 
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ην δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη επηρεηξήκαηα, ελψ κφλν έλαο 

(1) θαιχπηεηαη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ εηδηθνχ. 

ΔΡΧΣΗΗ 23 

Πίλαθαο 22 

Ύπαξμε επηπιένλ πξνζσπηθνύ 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟ  

ΝΑΙ 16 

ΟΥΙ 2 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 15 

Απεηθόληζε ύπαξμεο επηπιένλ πξνζσπηθνύ 
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Ο πίλαθαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

επηπιένλ πξνζσπηθνχ πνπ λα απαζρνιεί δεκηνπξγηθά ηα παηδηά, ελψ ζα γηλφηαλ  ε 

ζπλάληεζε. Οη δεθάμη (16) ζηνπο δεθανρηψ (18) ππνζηεξίδνπλ φηη ζέινπλ λα 

ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα πξνζέρεη ηα παηδηά ηνπο, ελψ νη δχν (2) 

δελ ην επηζπκνχλ, θαζψο ππάξρεη ηξφπνο λα ηα απαζρνιήζνπλ θάπνπ αιινχ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ψξα. 

ΔΡΧΣΗΗ 24 

Πίλαθαο 23 

Επηζπκεηέο ώξεο ζπλαληήζεσλ 

ΧΡΔ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΠΡΧΙΝΔ 4 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΔ 14 

ΤΝΟΛΟ 18 

Γξάθεκα 16: Επηζπκεηέο ώξεο ζπλαληήζεσλ 
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Ο πίλαθαο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο δχν ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαληήζεσλ. Απφ ηα δεδνκέλα πξνέθπςε φηη δεθαηέζζεξηο (14) 

ζηνπο δεθανρηψ (18) πξνηηκνχλ απνγεπκαηηλέο ψξεο, ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο (4) 

πξσηλέο ψξεο.  

 

ΔΡΧΣΗΗ 25 

Πίλαθαο 24 

Επηζπκία παξνπζίαο  δαζθάισλ δεκνηηθνύ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΑΚΑΛΟΙ   

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 

ΝΑΙ 18 

ΟΥΙ 0 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
118 

Γξάθεκα 17 

Απεηθόληζε επηζπκίαο παξνπζίαο δαζθάισλ δεκνηηθνύ 

 

Ο πίλαθαο απηφο θαηαδεηθλχεη νκφθσλα ηελ αλάγθε ησλ γνλέσλ λα είλαη 

παξφληεο νη δάζθαινη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εμέθξαζαλ 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην δεκνηηθφ. Καη νη 

δεθανρηψ (18) ζπκθψλεζαλ, λνκίδνληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ιπζνχλ πνιιέο 

απφ ηηο απνξίεο ηνπο. 

ΔΡΧΣΗΗ 26 

Πίλαθαο 25 

Παξάιιειε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ 

 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 

 

ΝΑΙ 11 

ΟΥΙ 7 

ΤΝΟΛΟ 18 
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Γξάθεκα 18 

Απεηθόληζε ηεο παξάιιειεο νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ 

 

  Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη φηη έληεθα (11) ζηνπο δεθανρηψ (18) γνλείο 

δέρνληαη λα νξγαλψλνληαη παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη ππφινηπνη επηά (7) 

δηαθσλνχλ. 

 

ΔΡΧΣΗΗ 27 

Πίλαθαο 26 

Αλ ζα ππάξμεη αιιαγή ζηε λννηξνπία ηνπο 

ΑΛΛΑΓΗ  ΝΟΟΣΡΟΠΙΑ  

ΝΑΙ 16 

ΟΥΙ 2 

ΤΝΟΛΟ 18 
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Γξάθεκα 19 

Απεηθόληζε αιιαγήο λννηξνπίαο 

 

 

Ο πίλαθαο απηφο θαλεξψλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ζα άιιαδε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί αλαθνξηθά κε ην γξακκαηηζκφ, κηαο 

θαη δεθαέμη (16) ζηνπο δεθανρηψ (18) απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε απηή. 

Χζηφζν, νη δχν (2) απφ ηνπο γνλείο ζεψξεζαλ φηη κεηά ηελ ζπλάληεζε πνπ ζα 

ιάκβαλαλ κέξνο δελ ζα είρε αιιάμεη θάηη ζηε λννηξνπία ηνπο θαη ζηηο απφςεηο 

ηνπο. 
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ΔΡΧΣΗΗ 28 

Πίλαθαο 27 

Αλ έρνπλ δερηεί από αιινύ ελεκέξσζε 

ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ  

ΝΑΙ 3 

ΟΥΙ 15 

ΤΝΟΛΟ 18 

 

Γξάθεκα 20 

Ελεκέξσζε από αιινύ  

 

Ο πίλαθαο απηφο καο θάλεη μεθάζαξν ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

δελ έρεη ελεκεξσζεί απφ πνπζελά γηα δεηήκαηα γξακκαηηζκνχ θαη πξνγξακκάησλ, 

κηαο θαη δεθαπέληε (15) ζηνπο δεθανρηψ (18) απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε 

απηή. Χζηφζν, νη ηξεηο (3) απφ ηνπο γνλείο είπαλ φηη ήδε έρνπλ θάπνηα ελεκέξσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1. ΥΟΛΙΑΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ-ΔΛΔΓΥΟ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

   ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ειέγμνπκε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο θαη λα 

ζρνιηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Δξψηεκα 1: Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ     

γξακκαηηζκνχ; Έρνπλ φινη ηελ ίδηα αληίιεςε; 

        

     Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηηο φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ δηίζηαληαη. 

Απφ ηε κία πιεπξά, νη νθηψ  απφ ηνπο δψδεθα γνλείο δηαηείλνληαη ππέξ ηεο άπνςεο 

φηη ν γξακκαηηζκφο είλαη έλα ζχλνιν αηνκηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, αλεμάξηεηεο 

απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δηελεξγνχληαη, απφ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

ηα θνηλσληθά δξψκελα (Κνπηζνπξάθε, 2006). Οη απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ, καο 

νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε φηη αγλνείηαη ν ξφινο θαη ε επηξξνή ησλ επηθνηλσληαθψλ 

πεξηζηάζεσλ, ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο 

γξακκαηηζκφο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, φπσο, 

άιισζηε νξίδεη ην απηφλνκν ή, αιιηψο γλσζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη 

ζηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή. 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο νη λεπηαγσγνί λα βνεζνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη έηνηκα φηαλ πάλε ζην δεκνηηθφ. Γίλεηαη, επνκέλσο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

κεηαγισζζηθή θχζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, θαη παξαγθσλίδεηαη ε δηάζηαζε εθείλε πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη αζθείηαη επηξξνή θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηελ πνξεία αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ.  

     ηνλ αληίπνδα, ηέζζεξηο απφ ηνπο δεθανθηψ  γνλείο αληηκεησπίδνπλ ην 

γξακκαηηζκφ σο κηα θνηλσληθά πιαηζησκέλε δηαδηθαζία κε πιήζνο εξεζηζκάησλ θαη 

θηλήηξσλ θαη  ζπλππνινγίδνπλ ζεηηθά ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (Ατδίλεο & 

Κσζηνχιε, 2001). Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, ν ξφινο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, φπσο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 
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αθνινπζνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ αηφκνπ (Baynham, 2000). 

Ο γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη κε θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν ζε φια ηα παηδηά κέζα 

απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ελήιηθεο, θίινπο, νκήιηθνπο ζην 

πιαίζην ελφο εγγξάκκαηνο πεξηβάιινληνο. Ζ πνξεία θαηάθηεζήο ηνπ είλαη ρσξίο 

αξρή θαη ηέινο, ε νπνία ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ γνλέσλ, ησλ 

λεπηαγσγψλ, ησλ δαζθάισλ θαη ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο πνπ ζπληξνθεχνπλ ην λέν 

άλζξσπν ζε απηφ ην ηαμίδη.  

 Σέινο, έμη απφ ηνπο δεθανθηψ γνλείο πηνζεηνχλ θαη ηα δχν κνληέια. Θεσξνχλ ηελ 

εθκάζεζε πξαγκάησλ ζεκαληηθή, ζηα πιαίζηα φκσο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο 

επραξίζηεζεο. 

 

Δξψηεκα 2: Θεσξνχλ νη γνλείο φηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζε ζέκαηα πξψηνπ 

γξακκαηηζκνχ; Καη αλ λαη, πνηα είλαη απηά;  

       

     Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη γνλείο, θάλεθε φηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα, 

θαζψο θαη νη δεθανρηψ (18) απάληεζαλ ζεηηθά φηη έρνπλ αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ πνξεία εγγξακαηηζκνχ ηνπο.  Οη ελλέα (9) γνλείο 

αλαθέξζεθαλ ζε αλάγθεο γεληθήο ζηήξημεο πνπ έρνπλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά, ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο ςπρνινγίαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνδηαζέζνπλ ζεηηθά ζηελ εκπινθή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Δλλέα (9) γνλείο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην θαηά 

πφζν ζα είλαη έηνηκα ηα παηδηά ηνπο πξηλ πάλε ζην δεκνηηθφ. Οη αλεζπρίεο ηνπο 

εζηηάδνληαη, θπξίσο, γηα ην εάλ ηα παηδηά καζαίλνπλ αξθεηά θαη ππεξθνξηψλνληαη 

ζην λεπηαγσγείν ή φρη πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην δεκνηηθφ, γηα ην εάλ ζα πξέπεη λα 

μέξνπλ ήδε λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ πξηλ πάλε ζην δεκνηηθφ θαη γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα παξνηξχλνπλ ην παηδί λα εκπιαθεί ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ θαη λα ηνπ εκθπζήζνπλ ηε δηάζεζε λα κάζεη πεξηζζφηεξα. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ ην φηη, θαλέλαο γνληφο δελ εμέθξαζε αλάγθεο πάλσ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο θαη πξνθνξηθήο αλάπηπμεο. Οη ιφγνη ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε έλα 

ηέηνην πξφγξακκα αθνξνχλ, θπξίσο, ζέκαηα ελεκέξσζεο ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκάησλ γξακκαηηζκνχ θαη πψο ζα κπνξνχζαλ απηά λα εθαξκνζηνχλ. Ήηαλ 

έληνλε ε επηζπκία ηνπο λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε ηνπο άιινπο γνλείο  ζρεηηθά κε 
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ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά πφζν ην παηδί ηνπο 

είλαη πξνρσξεκέλν θαη μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη απφ ηελ ειηθία ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο  αληηκεηψπηζαλ ζαλ πξφθιεζε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη φιν  θαη θάηη ζα 

απνθνκίζνπλ κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ηνλ εηδηθφ. 

 

Δξψηεκα 3: Μπνξεί απηή ε ελδερφκελε αλάγθε γηα βνήζεηα λα επηηεπρζεί, θαηά ηε 

γλψκε ησλ γνλέσλ, κέζα απφ έλα πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ; Πψο ζα 

ζρεδίαδαλ νη ίδηνη έλα ηέηνην πξφγξακκα θαη ηη ζα ήζειαλ λα πεξηιακβάλεη; 

     

   Βεβαίσο ζα κπνξνχζε ε αλάγθε γηα βνήζεηα λα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα ηέηνην 

πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη ίδηνη νη γνλείο ζα ζρεδίαδαλ έλα 

πξφγξακκα πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο πιήξσο . πσο, θάλεθε απφ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη γνλείο ζα επηζπκνχζαλ λα ππάξρεη δηάινγνο θαη άκεζε 

αιιειεπίδξαζε ηφζν κε ηνλ εηδηθφ, φζν θαη κε ηνπο άιινπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα είλαη επνηθνδνκεηηθά ηα ζρφιηα θαη νη παξαηεξήζεηο 

πνπ ζα γίλνληαλ. Δπηπιένλ, ζα νξγάλσλαλ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, κηαο θαη είλαη έλαο ρψξνο νηθείνο θαη πξφζθνξνο γηα γφληκεο ζπδεηήζεηο 

θαη κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. 

 

Δξψηεκα 4: Τπνζέηνπκε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, φηη θνηλσληθέο παξάκεηξνη, φπσο 

ε εξγαζία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ζα επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Θα ζέιακε, ινηπφλ, λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ηνπο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ-κνξθσηηθφ ζηξψκα 

πξνέιεπζήο ηνπο; 

    αθψο θαη ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα  κε ην 

θνηλσληθν-κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα 

πεξηβάιινληα εθδειψλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη δηαθαηέρνληαη απφ 

πεξηζζφηεξν άγρνο, φζνλ αθνξά, ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

γνλείο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ ζσζηά πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην δεκνηηθφ. Ίζσο, απηφ λα εμεγείηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ κηα θαιχηεξε δσή θαη λα 

θαηαθηήζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο, γεγνλφο πνπ ην 

εμαζθαιίδεη ε γλψζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε εξγαζία. 
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    Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη φρη 

κάζεζεο. Σνπο απαζρνιεί, πεξηζζφηεξν, λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηα ππφινηπα παηδηά , θαζψο ζεσξνχλ φηη 

απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε θνηλσληθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζνχλ επαξθψο ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Θα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε, 

αθφκε, φηη, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ, θαζψο εθείλνη απνηεινχλ ηνπο «πξψηνπο» δαζθάινπο γηα ηα παηδηά 

ηνπο θαη θξίλνπλ ηη πξέπεη λα καζαίλεη θάζε θνξά θαη ηη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο ηνπ.  

5.1.1.Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

    

    Ζ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κφλν λεπηαγσγείν. Καηά 

ζπλέπεηα δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ελφο κφλν κηθξνχ δείγκαηνο  γνλέσλ γηα ην 

γξακκαηηζκφ θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζα πξνθξίλεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ ηα ζέκαηα 

πνπ καο απαζρφιεζαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα λα ηεζνχλ ππφ δηεξεχλεζε θαη ζε άιια 

λεπηαγσγεία ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε, ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

θαη ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο. 

     Έρνληαο κειεηήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο, ζην κέιινλ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ε  απφπεηξα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζα ιακβάλεη εμαξρήο ππφςε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη γνλείο ζηνπο νπνίνπο 

ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη. 

     Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο  κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ εηδηθφ, αθνχ ε ζπλάληεζε πνπ 

έγηλε ζηέθζεθε κε επηηπρία. Σέινο, κία αθφκε παξάκεηξνο πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή 

γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε είλαη λα εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο 

ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα ήηαλ φλησο βαζηζκέλν θαη ζρεδηαζκέλν 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. 
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5.1.2.Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

 

    ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθεξζήθακε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηε ζεκαζία ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ θαηαζθεπάζακε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε φ, ηη αθνξά 

ηελ παξνχζα έξεπλα. ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνηείλνπκε ηξφπνπο γηα 

ηελ  πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ. 

    Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε έρεη, είηε κε θάπνηεο αιιαγέο θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο. 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκν κπνξεί λα θαλεί ζηνπο έιιελεο εξεπλεηέο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

γηα ην γξακκαηηζκφ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο 

νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, έλα ζέκα πνπ δελ είλαη θαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζηε 

ρψξα καο. Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο φπσο έρεη, αιιά θαη λα θάλνπλ πξνζζήθεο ή αιιαγέο 

ψζηε λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. 

   Δπίζεο, ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηφηη φπσο θάλεθε, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εχζηνρεο. 

πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 11  πνπ ξσηάεη πψο ζα ζθηαγξαθνχζαηε έλαλ επηηπρεκέλν 

λεπηαγσγφ εθηξέπεη ζε γεληθφηεηεο. Θα έπξεπε λα δηαηππψλεηαη ξεηά ζε φ,ηη αθνξά 

ηε γιψζζα. Γειαδή, « πψο ζα ζθηαγξαθνχζαηε έλαλ επηηπρεκέλν λεπηαγσγφ; Θα 

κπνξνχζαηε λα αλαθεξζείηε εηδηθφηεξα ζηε γιψζζα πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο;». Ζ εξψηεζε 14 πάιη πνπ εμεηάδεη πψο κπνξεί ην ζπίηη θαη ην 

λεπηαγσγείν λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Θα ήηαλ πην νξζή εάλ 

δηαηππσλφηαλ ξεηά γηα πνηα θαηεχζπλζε κηιάκε, ελλνψληαο ηελ πνξεία πξνο ηελ 

θαηάθηεζε γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη θαη ε εξψηεζε 

15 πνπ δεηάεη απφ ηνπο γνλείο λα πνπλ, αλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ κε 

θάπνηνλ εηδηθφ ηη ζα ήζειαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ. Γελ δηεπθξηλίδεηαη φκσο γηα ηη εηδηθφ 

κηιάκε. Θα έπξεπε λα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθφ πάλσ ζε δεηήκαηα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Απηή ε αζάθεηα είρε σο απνηέιεζκα ηα δεηήκαηα πάλσ ζηα 

νπνία νη γνλείο ρξεηάδνληαλ βνήζεηα λα είλαη γεληθφηεξεο εκβέιεηαο θαη φρη γισζζηθά 

πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα κειέηε.  Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνξά ην 
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πξνθίι ηνπ παηδηνχ, κηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο έλα 

εηζαγσγηθφ θνκκάηη ησλ γνληψλ γηα ηελ  έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο θαη δελ νδεγεί ζε 

αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα ζηελ παξνχζα θάζε . 

    Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη ε κειέηε καο κεηά απφ ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ 

θάπνηνο λα επηρεηξήζεη λα κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε κηα πην ζχλζεηε βάζε. 

Σν γεγνλφο φηη πεξηιακβάλεη αξθεηά αλαιπηηθά φια ηα ζηάδηα νξγάλσζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο, ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα πξνζηηή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 

εξεπλεηή. 

  

5.1.3. Πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα εθαξκνγήο πνπ αλέθπςαλ 

 

     πσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, ηφζν θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, φζν θαη θαηά ηε 

θάζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο, αθφκα δε θαη θαηά ηελ θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζπιιερζέληνο πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε  ηα πξνβιήκαηα  πνπ αλέθπςαλ, 

θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο, πξνζπαζήζακε λα ηα αληηκεησπίζνπκε.  

     ε φιε ηελ πνξεία ηεο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο έξεπλάο καο, 

ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα, ηα νπνία επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ πνξεία ηεο ήηαλ φηη 

ε πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ήηαλ μελφγισζζε θαη ειάρηζηε ειιεληθή. Κάησ 

απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζεσξνχκε φηη ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζήο καο, ήηαλ 

θησρφ, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη αλ ππήξρε αληίζηνηρε ειιεληθή. 

Σν πιηθφ απηφ απνηέιεζε, ηειηθά, ην βαζηθφ θνξκφ ηνπ πιηθνχ, ζην πξψην επίπεδν 

ηεο έξεπλαο καο . 

    ην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Καη απηφ γηαηί δελ είρακε λα 

αληηκεησπίζνπκε, βηβιηνζήθεο θαη αξρεία, αιιά ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Δθφζνλ 

είρακε θαηαιήμεη ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεπηαγσγείνπ πνπ ζα απνηεινχζε 

ην δείγκα καο, κεηά ηε καδηθή ελεκέξσζε πνπ πξνηάζεθε,  πξνζεγγίζακε ηνλ θάζε 

γνλέα μερσξηζηά, εμεγψληαο ην γεληθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δεηψληαο ηνπ λα 

ζπλδξάκεη ζε απηή, απνδερφκελνο ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο πνπ επηζπκνχζακε 

απφ ηνλ θαζέλα. Θεσξήζακε πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν ηελ ελεκέξσζή ηνπο, αλαθνξηθά 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Απηφ καο 

εμαζθάιηζε εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ άκβιπλζε αξθεηψλ δπζθνιηψλ, πνπ έρνπλ 
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ζπλήζσο ζρέζε κε αλακελφκελεο αλαζηνιέο ησλ ππνθεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

φηη ζα ζηγνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο, αιιά θαη φηη ζα εθηεζνχλ. ρεηηθά κε ηηο 

άιιεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε, ηφζν ζην ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, φζν θαη ζην ζηάδην ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπο ζα αλαθεξζνχκε 

ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα. 

 

 Πξνβιήκαηα επηθνηλσληαθήο θύζεο 

 

    Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε εμαξρήο ήηαλ επηθνηλσληαθήο θύζεο ιφγσ 

ηνπ επηπέδνπ ησλ Διιεληθψλ κεξηθψλ γνλέσλ. Σν επίπεδν ησλ ειιεληθψλ ηνπο ζε 

πξνθνξηθφ επίπεδν, καο αλάγθαζε ζηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ λα 

απινπνηήζνπκε ην ιφγν καο θαη ηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ καο ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα γίλνπκε θαηαλνεηνί. Αο ζεκεησζεί φηη δελ είραλ ηφζν πξφβιεκα ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο, φζν ζην λα απαληήζνπλ ζε απηέο.  

 

 Οη κεραληζκνί άκπλαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

 

     Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ήηαλ νη κεραληζκνί άκπλαο ησλ εξσηώκελσλ, θαζψο δπζθνιεχνληαλ 

θαη είραλ αλαζηνιέο ζην λα κηιήζνπλ γηα ην παηδί ηνπο. Απηφ είλαη κηα πνιχ θπζηθή 

αληίδξαζε θαζψο ε ζπλέληεπμε είλαη κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ε ζπλνκηιία 

κε έλαλ άγλσζην, θαζψο θαη ν θίλδπλνο ηνπ λα κηιήζεη, θη απηφ λα γίλεη γλσζηφ, 

αλεζπρνχλ ηνλ εξσηψκελν. Σν πξφβιεκα απηφ φκσο πνπ είραλ, αξρηθά, αξθεηνί απφ 

ηνπο γνλείο ην μεπεξάζακε κε ηηο εμήο ελέξγεηεο:  

α) Καηαζηήζακε ζαθέο φηη ε ζπδήηεζε ζα ήηαλ αλψλπκε: απηή ε δηαβεβαίσζε 

θαζεζχραζε ηνπο εξσηψκελνπο θαζψο ηνπο μεθαζαξίζακε φηη δελ καο ελδηέθεξαλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη δελ επξφθεηην λα ηα εκθαλίζνπκε ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο καο. Σα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο ηνπο βηνγξαθίαο δελ ζα ηα 

ρξεζηκνπνηνχζακε ζε θακία πεξίπησζε νλνκαζηηθά αιιά κφλν αλψλπκα. 

β) Γηαθσηίζακε ηνπο εξσηψκελνπο γηα ην ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο: Μάιηζηα νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο κεηά απφ ηελ επεμήγεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, δέρνληαλ θαη 

κάιηζηα κε ραξά λα βνεζήζνπλ, φπσο κπνξνχζαλ ζην λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο. 
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γ) Δλεκεξψζακε ηνπο εξσηψκελνπο φηη δελ ππήξραλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο θαζψο δελ επξφθεηην γηα δηαγσληζκφ θαη ηνπο πείζακε φηη νπνηαδήπνηε 

άπνςε ηνπο ζα είρε γηα εκάο ελδηαθέξνλ. Έηζη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, 

δειαδή ε «αλαζθάιεηα» ησλ γνλέσλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν 

δελ ήηαλ θαη ηφζν θαιφ, εμαιείθζεθε. 

δ) Πξνζδηνξίζακε θαηά πξνζέγγηζε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο: απηφ ήηαλ γηα 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εξγαδφκελσλ γνλέσλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, θαζψο νη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξσηλέο ψξεο θαη φπσο είλαη θπζηθφ επεξέαδαλ ηε 

ξνή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. κσο απηφ ην πξφβιεκα μεπεξάζηεθε ράξε ζηελ θαιή 

δηάζεζε πνπ επέδεημαλ νη γνλείο θαη ζηελ πξνζπκία ηνπο λα ζηεξεζνχλ ιίγν απφ ηνλ 

ρξφλν ηνπο αλ «είλαη γηα ην θαιό ηεο επηζηήκεο», φπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκείσζε έλαο απφ απηνχο.  

 

 Πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο 

 

     Σα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ήηαλ απφ ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ηφζν 

απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε έξεπλα νπζηαζηηθά έρεη νινθιεξσζεί θαη ην πιηθφ δελ 

κπνξεί λα δερηεί θακία είδνπο εμσηεξηθή παξέκβαζε, σο πξνο ηα πνηνηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηειηθή κνξθή πνπ απηφ έρεη απνθηήζεη. Σν ζηάδην ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ήηαλ κηα επίπνλε δηαδηθαζία θαζψο ν φγθνο ηνπ πιηθνχ πνπ 

ηειηθά ζπιιέρζεθε μεπεξλνχζε ηηο 200 δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο θαη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ πνπ αθνινπζνχζε, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ζεκαηηθέο καο θαηεγνξίεο, 

ήηαλ κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα Ο κεηθηφο γισζζηθφο θψδηθαο πνπ 

θάπνηνη απφ ηνπο γνλείο ρξεζηκνπνίεζαλ, ή αθφκα θαη δπζθνιίεο ηερληθήο θχζεσο, 

φπσο ε θαθή πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, εμαηηίαο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ δπζρέξαηλαλ 

πνιιέο θνξέο ηε δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο. Οη επαλεηιεκκέλεο αθξνάζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε επηκνλή ζηα ιεγφκελα ησλ γνλέσλ ,απνηέιεζαλ κηα ιχζε 

ζην πξφβιεκα απηφ. 
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5.2. ΠΡΟΣΑΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ  ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

   Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα πξνηείλνπκε 

έλα ελδεηθηηθφ πξφγξακκα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, πξνζαξκνζκέλν ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα θαη επθφισο εθαξκφζηκν γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηφ. Οη κέζνδνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, έρνπλ ήδε πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθξίζεθαλ απφ 

ηνπο γνλείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο. 

   Ο ηίηινο πνπ ζα είρε ην πξφγξακκά καο ζα αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

γνλέσλ. ηφρνο ηνπ ζα ήηαλ αθελφο, λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο γηα ηηο δηάθνξεο 

φςεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη αθεηέξνπ λα αληρλεχζεη ηπρφλ αλάγθεο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ. Ο θνξκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζηεξηδφηαλ ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ εηδηθφ θαη ηηο θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο.  

    εκαληηθή, επίζεο, ζην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαληήζεσλ. Ο ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ, θαίλεηαη λα 

ελδείθλπηαη σο ν πην θαηάιιεινο, γηαηί είλαη πην νηθείνο θαη γλψξηκνο πξνο ηνπο 

γνλείο. κνηαο ζεκαζίαο είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπλαληήζεσλ, 

θαζψο, φπσο θάλεθε απφ ηε δηθή καο έξεπλα, κία θαη κφλν ζπλάληεζε δελ επαξθεί 

γηα λα ιπζνχλ φιεο νη απνξίεο θαη λα ηεζνχλ νη ζσζηέο βάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο γνλείο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. 

   Αθφκε, ζεκηηφ είλαη ην γεγνλφο λα αλαιεθζνχλ θάπνηνη ξφινη ππεπζπλφηεηαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Αλαγθαία είλαη ε χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα απαζρνιεί δεκηνπξγηθά ηα παηδηά, ελψ ηαπηφρξνλα, ζηε δηπιαλή αίζνπζα νη 

γνλείο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ, ζα ζπδεηνχλ γηα ην πξφγξακκα θαη γηα ηηο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ. 

   Φπζηθά, δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλν έλα πξφγξακκα, εάλ ιείπεη 

απφ ηε δνκή ηνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Οη γνλείο, είλαη σθέιηκν, λα 

αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά πνπ έγηλε, κεηά ην πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ είηε κε 

εξσηεκαηνιφγηα, είηε κε ηελ θαηάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο πξνηάζεσλ θαη ηδεψλ.  

Δπίζεο, ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα κνηξάδνληαη θαη θάπνηα 

θπιιάδηα αλαθεθαιαησηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ παξαπάλσ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 



 
131 

ελδεηθηηθή θαη απνηειεί κία δηθή καο πξφηαζε, απφξξνηα ηεο έξεπλάο καο. κσο, κία 

ζηείξα δνκή δελ αξθεί γηα λα νξγαλσζεί έλα ηέηνην έξγν. Απαηηείηαη θαη κία αλαθνξά 

ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

   ε πξψηε θάζε, θξίλνπκε απαξαίηεην λα εμεγήζνπκε ζηνπο γνλείο ηη ελλννχκε κε 

ηνλ φξν «γξακκαηηζκφο», ηη είλαη νη  «πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ» θαη πψο αλαδχεηαη ν 

γξακκαηηζκφο κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην, κέζα ζην πιαίζην πξαγκαηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ. Απηή ε εηζαγσγή θξίλνπκε φηη είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη γνλείο ζην πλεχκα ηεο φιεο ζπδήηεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε 

ζπδήηεζε ζα επηθεληξσζεί ζε δείγκαηα γξαπηψλ παξαγσγψλ πνπ ζα έρνπλ πξνέιζεη 

απφ ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά, πξηλ ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε.  Δξκελεχνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν εηδηθφο ζα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο 

πξνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, θάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πην πξνζηηή 

ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ δεηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ε ζπδήηεζε ζα έρεη δηαινγηθή κνξθή, 

ζηεξηδφκελε ζε εξσηήζεηο ησλ γνλέσλ θαη απαληήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηδηθνχ. 

    Μία αθφκε παξάκεηξνο πνπ θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε, αθνξά ζηελ 

έληνλε πξνζπκία ησλ γνλέσλ λα εκπιαθνχλ ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα θαη ηε δηάζεζε 

ηνπο γηα ελεκέξσζε. πσο άιισζηε θάλεθε θαη ζηα πιαίζηα  ηεο δηθήο καο έξεπλαο, 

ε επηζπκία ηνπο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο ησλ κία ζπλαληήζεσλ ηφζν κε 

ηνλ εηδηθφ, φζν θαη κεηαμχ ηνπο, ήηαλ έληνλε. Ίζσο λα απνδεηθλπφηαλ πξφζθνξε θαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε θαη „νίθνλ επηζθέςεσλ απφ ηνλ εηδηθφ, κε ζθνπφ λα ππάξμεη κηα 

πην άκεζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ. ηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ζην 

ζπίηη ζα αθνινπζείηαη, έλα ειαζηηθφ πξφγξακκα, πξνζαξκνζκέλν βέβαηα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. Σν πξφγξακκα, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη αλάγλσζε βηβιίσλ καδί κε ηα παηδηά, ζπδήηεζε γηα ην γξάςηκν ζε 

κηθξή ειηθία, αλαγλψξηζε γξαπηψλ κελπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα φζα είραλ θάλεη νη γνλείο θαη ηα 

παηδηά ζην δηάζηεκα πνπ είρε κεζνιαβήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα ιεηηνπξγήζεη νξζά έλα ηέηνην πξφγξακκα, απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

    Σν πξφγξακκα ζα αλαθέξεηαη ζε νηθνγέλεηεο απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

θαζψο νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αλαδχνληαη ζρεηηθά κε ηα πξψηα βήκαηα ησλ παηδηψλ 

ζηελ πνξεία γξακκαηηζκνχ, θαίλεηαη λα είλαη θνηλνί.  Αθφκε, ζα παξέρεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο γνλείο λα απνρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζνπλ απφ ηε 
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δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε πνπ ληψζνπλ φηη,  δελ έρνπλ θαηά ηε γλψκε ηνπο, θάηη ην 

ελδηαθέξνλ λα απνθνκίζνπλ.  

    Πξφζεζή καο είλαη, ε παξαπάλσ πξφηαζε πνπ παξαζέζακε λα ζεκαηνδνηήζεη κηα 

θαηλνχξηα αξρή πάλσ ζην πεδίν ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ, παξέρνληαο 

επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο θνξείο. 
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5.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

       Βαζηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ζέκαηα πξψηνπ γξακκαηηζκνχ,  θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

φςεηο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Άιιε κηα βαζηθή επηδίσμε 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζα πξνθξίλεη ηηο αλάγθεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

    Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γνλέσλ, πνπ είραλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα δηζέζην 

λεπηαγσγείν ζηελ πεξηνρή Εαβιαλίνπ Παηξψλ. Αθφκε, εθηφο απφ ηε ζπλέληεπμε, 

είρακε θαη έλα επηπιένλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ήηαλ νη έμη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ηα παηδηά. Βαζηθή καο επηδίσμε ήηαλ λα λνεκαηνδνηήζνπκε 

επηθνηλσληαθά θάζε κηα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κελ δηέπνληαη  

απφ ηελ ινγηθή ησλ ηεζη αιιά λα είλαη ειθπζηηθέο, επράξηζηεο θαη λα έρνπλ λφεκα 

γηα ηα παηδηά. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νη 6 δνθηκαζίεο είραλ ηε κνξθή παηρληδηνχ θαη 

εμαζθάιηζαλ ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Οη δνθηκαζίεο απνδείρζεθαλ 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ, δειαδή ηελ 

άληιεζε ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνπλ ηθαλφηεηεο γξαθήο/αλάγλσζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ παηδηψλ.  

       Έλα απφ ηα πξψηα ζέκαηα πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

γνλέσλ ζηνπο νπνίνπο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δείρλνπλ, φηη νη γνλείο εθηφο απφ ηηο αλάγθεο  γεληθήο ζηήξημεο πνπ έρνπλ, επηπιένλ, 

έρνπλ αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο 

γηα ην δεκνηηθφ.  

      Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

πηνζεηνχλ ην γλσζηηθφ κνληέιν, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν ζηελ 

εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ θαη φρη ηφζν ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη εξεζηζκάησλ ζηα 

παηδηά ηνπο. Δθιακβάλνπλ ην γξακκαηηζκφ σο έλα ζχλνιν αηνκηθψλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Street, 1995) απνθνκκέλσλ απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Καηά ζπλέπεηα, αγλννχλ ην ξφιν 

θαη ηηο επηξξνέο ησλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ, ζεσξψληαο φηη ν γξακκαηηζκφο 
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δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ απαξαίηεηεο γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηεο γξαθήο. Οη αλάγθεο ηνπο επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

παηδηψλ γηα ην δεκνηηθφ, φπσο εάλ πξέπεη λα μέξεη λα δηαβάδεη ή φρη. Κηλνχκελνη, 

έηζη, φινη πξνο ην γλσζηηθφ κνληέιν ζρεκαηίδνπλ κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ην 

ξφιν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο λεπηαγσγνχ, ζεσξψληαο φηη ην λεπηαγσγείν είλαη 

πξφδξνκνο ηνπ δεκνηηθνχ ζε ζέκαηα κεηάβαζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. Απηή ε 

αληίιεςε είλαη ηδηαίηεξα πηεζηηθή ηφζν γηα ηα παηδηά πνπ ηελ πθίζηαληαη, φζν θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο πνπ παξαζχξνληαη θαη ηελ εθαξκφδνπλ ζε φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. Έηζη θάλεθε φηη ε κνλαδηθή επηκνξθσηηθή 

ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, δελ ήηαλ επαξθήο 

ψζηε λα αιιάμεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ.  

     Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ιφγνη πνπ ζα  

σζνχζαλ ηνπο γνλείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα επηθεληξψλνληαη, 

θπξίσο, ζηελ επηζπκία ηνπο γηα ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε πάλσ ζε ζέκαηα 

κεηάβαζεο θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηζπκνχλ, αθφκε, νη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο λα 

είλαη ζπιινγηθέο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη απνγεπκαηηλέο ψξεο ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, λα είλαη παξφληεο νη δάζθαινη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, λα 

νξγαλψλνληαη παξάιιεια ζε δηπιαλή αίζνπζα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα παηδηά θαη λα 

ππάξρεη επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαληήζεσλ. Ζ εκπεηξία πνπ βίσζαλ νη γνλείο ζηε δηθή καο 

έξεπλα, ήηαλ θάηη πξσηφγλσξν γη‟ απηνχο, θαζψο δελ είραλ έξζεη πνηέ μαλά ζε επαθή 

κε παξφκνηεο έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο. 

       πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα πνξίζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ ηνπ ελφο εθ ησλ 

δχν κνληέισλ, ηνπ γλσζηηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ, κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαξσηεζνχκε ηη είδνπο ζρνιείν ζέινπκε θαη πνηνο είλαη ν 

ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη. Θέινπκε έλα ζρνιείν ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 

σο πξνζάιακνο γηα ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ θαη ζα απνβιέπεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ή έλα ζρνιείν πνπ ζα αλάγεη ζε βαζηθφ ηνπ 

ζθνπφ  ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ γηα κάζεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηε ρξήζε θαη ζα 

πξνζεγγίδεη ηε γιψζζα σο ζχλνιν πξνβάιινληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο; 
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      Δπειπηζηνχκε φηη νη πξνηάζεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ αλαιχζεθαλ ζε απηή ηε 

κειέηε, λα απνηειέζνπλ έλα έλαπζκα γηα ηνπο εξεπλεηέο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Πξφζεζή καο είλαη λα πξνρσξήζνπκε, κε 

αθεηεξία ηελ ηαπεηλή απηή πξνζπάζεηα, ζε κηα επξχηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Με κεγάιε ραξά ζα 

δερηνχκε ηε γλψκε νπνηνπδήπνηε ζειήζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ  πξναγσγή απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 
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