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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός απλού και εύχρηστου εργαλείου για την αποτίµηση των 
ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης, που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επιδιώκει τον 
προσδιορισµό των ικανοτήτων γραµµατισµού που έχουν κατακτήσει οι µικροί µαθητές του. Το εργαλείο απαρτίζεται 
από τέσσερις δοκιµασίες κάθε µια από τις οποίες αξιολογεί διαφορετικές δεξιότητες γραµµατισµού. Οι δεξιότητες 
που ελέγχονται µέσα από τις δοκιµασίες είναι: η αναγνώριση διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων δηλαδή η 
διάκριση αριθµών-γραµµάτων και η διάκριση των γραµµάτων που ανήκουν σε διαφορετικά αλφάβητα καθώς και η 
κατανόηση των συµβάσεων του έντυπου λόγου (∆οκιµασία 1), ο χωρισµός λέξεων σε συλλαβές (∆οκιµασία 2), η 
αποµόνωση του αρχικού φωνήµατος των λέξεων και η ταύτισή του µε το αντίστοιχο γράφηµα (∆οκιµασία 3), η 
γραφή και η ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων (∆οκιµασία 4). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν δείκτες πρόβλεψης για 
την πορεία κατάκτησης των συµβάσεων που διέπουν την ανάγνωση και τη γραφή και τα παιδιά προσχολικής 
εκπαίδευσης φαίνεται να µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.  
Για τον έλεγχο των δεξιοτήτων αυτών καταβλήθηκε προσπάθεια ένταξης των δοκιµασιών σε περιστάσεις 
επικοινωνίας µε παιγνιώδη χαρακτήρα ώστε να εξασφαλίζεται ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός συµµετοχής των 
παιδιών.  
Το εργαλείο εφαρµόστηκε σε 114 παιδιά προσχολικής ηλικίας από οκτώ δηµόσια νηπιαγωγεία της Πάτρας. Κάθε 
υποκείµενο συµµετείχε σε δύο ατοµικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιούνταν στο χώρο της τάξης. Η πρώτη αυτή 
εφαρµογή έδειξε ότι οι δοκιµασίες ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για το σκοπό τον οποίο κατασκευάστηκαν και 
επιπλέον ότι η πλειοψηφία των δοκιµασιών έγινε κατανοητή από τα παιδιά και έλκυσε το ενδιαφέρον τους. 
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ABSTRACT 
Our main purpose is to present a core of activities which are shaping the literate profile of preschool aged 
children. This “test” is divided into four parts, which are simple and usable enough to be applied by teachers in 
their classrooms: 
The first part examines the ability to discriminate letters and numbers and letters of more than one alphabet. 
The second one evaluates the ability of syllabic segmentation. 
The third one evaluates the ability of first phoneme recognition and its correspondence to a certain grapheme. 
The fourth one detects the knowledge about writing and reading. 
During designing the test special effort was paid in order all individual parts to be understandable by children, 
with transparent target, based in authentic communicative instances. More specifically, the first and the fourth 
parts are embedded in story reading, the second one is a card play and the task of the third one is to correspond 
titles with coversheets of books or/and movies. 
The “test” is carried out in two individual interviews. During the previous year it was applied to 114 pupils of 
preschool education and we argue that it fulfilled our expectations. All the activities were very well understood by 
children and trigger their interesting and participation, managing to format children’s literate profile. 
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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Παρότι στον εκπαιδευτικό κόσµο ο όρος «αξιολόγηση» ή οι παρεµφερείς µε αυτόν 

αντιµετωπίζονται µε αµηχανία και διεγείρουν ποικίλες αντιδράσεις, δύσκολα µπορεί να διανοηθεί 
κάποιος µια εκπαιδευτική διαδικασία να σχεδιάζεται, να εφαρµόζεται ή να περατώνεται χωρίς να 
περιλαµβάνει ως αναπόσπαστο κοµµάτι της αξιολογικές /διαµορφωτικές διαδικασίες. Σύµφωνα µε το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. 1376/18-10-2001) βασικός 
σκοπός της αξιολόγησης, η οποία νοείται ως διαρκής και σκόπιµη λειτουργία, είναι η ανατροφοδότηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, αφού παρέχει 
στον/στην εκπαιδευτικό πολύτιµες πληροφορίες τόσο για τα παιδιά όσο και για την καταλληλότητα των 
εκπαιδευτικών πρακτικών που ο ίδιος εφαρµόζει. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποστηρίζεται ότι 
αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να σχηµατίσουν 
µια πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα για τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και τις ιδιαιτερότητες των 
παιδιών της τάξης τους. Αυτή η πρώτη εικόνα δεν µπορεί παρά να αποτελέσει το γνώµονα για το 
σχεδιασµό του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ειδικότερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 
δασκάλους της πρώτης δηµοτικού, η διερεύνηση των γνώσεων των µαθητών στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς µπορεί να τους παρέχει αξιόλογες και σηµαντικές πληροφορίες. Ας µη λησµονούµε ότι η 
πρόσφατη αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999) για τη διδασκαλία της 
γλώσσας στην προδηµοτική εκπαίδευση δηµιουργεί νέα δεδοµένα, που δεν µπορούν να αγνοηθούν από 
τους δασκάλους. Εξίσου σηµαντική µε την αρχική αξιολόγηση είναι και αυτή που πραγµατοποιείται 
κατά τη διάρκεια ή στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς δίνει στον/στην εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των παιδιών, να ελέγχει το βαθµό επίτευξης των στόχων του 
καθώς και την αποτελεσµατικότητα ή µη των εκπαιδευτικών του πρακτικών. Από τα παραπάνω 
καθίσταται φανερό πως η αξιολόγηση µπορεί να συντελέσει στην πληρέστερη και ευστοχότερη 
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αποφεύγοντας σκόπιµα τον ελεγκτικό χαρακτήρα ενός παραδοσιακού «τέστ αξιολόγησης» 
δηµιουργήσαµε ένα εργαλείο για την αποτίµηση των ικανοτήτων πρώιµου γραµµατισµού που αφενός 
εστιάζει στις κατακτήσεις των παιδιών και αφετέρου κινητοποιεί πολύπλευρα τη συµµετοχή και το 
ενδιαφέρον τους. Τέλος, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι επιµέρους δεξιότητες που ελέγχονται να 
εντάσσονται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στις γλωσσικές δραστηριότητες της τάξης ή/και να µπορούν 
οι δοκιµασίες να εφαρµοστούν µεµονωµένα ανάλογα µε τα ζητήµατα που ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι 
χρήζουν αξιολόγησης.  

 
Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 

Το εργαλείο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια µεταπτυχιακής 
εργασίας µε τίτλο: «∆ηµιουργία εργαλείου για την αποτίµηση των ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας: Εµπειρική έρευνα σε διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» 
(Συκιώτη, 2006). Η έρευνα είχε ως στόχους, µεταξύ άλλων, να διερευνηθούν οι γνώσεις των παιδιών 
προδηµοτικής εκπαίδευσης αναφορικά µε τη γραφή και την ανάγνωση και να προσδιοριστεί η σχέση 
συγκεκριµένων ικανοτήτων γραµµατισµού (συλλαβική κατάτµηση, φωνηµική επίγνωση κ.ά.) µε τις 
ικανότητες γραφής και ανάγνωσης 

Για το σχεδιασµό του εργαλείου και κυρίως για την επιλογή των δεξιοτήτων γραµµατισµού που 
συµπεριλήφθηκαν, λάβαµε υπόψη µας ένα σύνολο από ευρέως χρησιµοποιούµενα τεστ, η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία των οποίων έχει κατά καιρούς ελεγχθεί (ενδ.:Developing Skills Checklist (DSC. CTB 
1990), Linguistic Awareness in Reading Readiness Test (LARR), (Downing et al. 1983), Εργαλείο 
Αξιολόγησης Πρωτο-Αναγνωστικών Ικανοτήτων (Ε.Α.Π.Ι.) των Λοίζου & Χατζηιωάννου (2005). Ο 
λόγος που µας ώθησε να µη µεταφράσουµε ούτε να χρησιµοποιήσουµε αυτούσιο κάποιο έτοιµο τεστ 
ήταν ότι παρά την αναντίρρητη συµβολή τους στην έρευνα περί γραµµατισµού, ο χαρακτήρας τους 
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είναι εµφανώς ελεγκτικός. Κατά την εφαρµογή τους τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν σε 
δοκιµασίες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί µε µοναδικό σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων 
και δεν παρέχουν στα παιδιά κάποιο κίνητρο που θα εξασφάλιζε την πρόθυµη συµµετοχή τους σε 
αυτές. Επιπλέον, η δοµή και ο τρόπος διεξαγωγής των τεστ είναι αυστηρά καθορισµένα. Το γεγονός 
αυτό εγείρει σοβαρό προβληµατισµό για το κατά πόσο µπορεί να αποτιµηθεί πραγµατικά το σύνολο 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν τα µικρά παιδιά για τη γραφή και την ανάγνωση όταν 
αυτές ελέγχονται µε µια διαδικασία που τα ίδια δεν κατανοούν τους στόχους της. 

Προκειµένου να αποφύγουµε παρόµοιες δεσµεύσεις και περιορισµούς επιχειρήσαµε τη 
δηµιουργία ενός κατανοητού και ελκυστικού για τα παιδιά εργαλείου. Κατά το σχεδιασµό των 
δοκιµασιών βασικό µέληµά µας ήταν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των παιδιών να διερευνώνται µέσα 
από αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Κονδύλη 2000) πλήρως κατανοητές από τα παιδιά. Για το 
λόγο αυτό οι δοκιµασίες που σχεδιάστηκαν, δεν έχουν τη µορφή ασκήσεων αλλά παρουσιάζονται ως 
παιχνίδια ή εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ιστορίας.  

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις δοκιµασίες που απαρτίζουν το εργαλείο για την αποτίµηση των 
ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης και ο τρόπος εφαρµογής τους έχουν ως εξής:  

Πρώτη ∆οκιµασία - Παραµύθι 
∆ιαβάζουµε στο παιδί ένα εικονογραφηµένο παραµύθι µε τίτλο «Η Παραµυθιά που έγινε…. 

KAJE9F8IO», που γράφτηκε, εικονογραφήθηκε και δέθηκε σε βιβλίο για τους σκοπούς της έρευνας. 
Αφήνουµε το παιδί, που κάθεται δίπλα µας, να κρατά το εικονογραφηµένο παραµύθι ώστε να γυρίζει 
µόνο του τις σελίδες καθώς εµείς διαβάζουµε. Πριν αρχίσουµε την ανάγνωση του ζητάµε να µας 
υποδείξει από πού θα αρχίσουµε την ανάγνωση, τι θα διαβάσουµε (κείµενο ή εικόνα) κ.α. Η διαδικασία 
αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνώσεων του κάθε παιδιού για τον έντυπο λόγο (την έννοια της 
σελίδας, τη φορά της ανάγνωσης, κ.ά.). Το παραµύθι περιγράφει την περιπέτεια µιας οµάδας παιδιών 
που όταν ο µάγος Ανακατώστρας µπερδεύει τα γραπτά σύµβολα προκαλώντας αναστάτωση στο χωριό 
τους, προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη µε τη βοήθεια της καλής νεράιδας, Η νεράιδα δίνει 
κάποιες οδηγίες στα παιδιά, ώστε αριθµοί και γράµµατα να ξαναβρούν τη θέση τους. Τα παιδιά όµως 
αθετούν τις οδηγίες και πρέπει να βρουν τρόπο να επιλύσουν µόνα τους το πρόβληµα. 

Σε αυτό το σηµείο ρωτάµε το παιδί αν θα ήθελε να βοηθήσει τους τρεις φίλους της ιστορίας να 
βγουν από τη δύσκολη θέση, στην οποία βρίσκονται, προσπαθώντας να ξεµπερδέψει το ίδιο τους 
αριθµούς από τα γράµµατα καθώς και τα γράµµατα των διαφορετικών αλφάβητων. Για να 
διευκολύνουµε το παιδί και να καταστήσουµε την όλη δοκιµασία περισσότερο αληθοφανή και 
πρακτική, του δίνουµε τρία σακιά καθώς και κάρτες από χαρτόνι. Κάθε κάρτα έχει επάνω είτε έναν 
αριθµό είτε ένα γράµµα από το ελληνικό ή άλλο αλφάβητο. Το παιδί λοιπόν καλείται να βάλει στο ένα 
σακί τις κάρτες που έχουν αριθµούς, στο άλλο τις κάρτες µε τα ελληνικά γράµµατα και στο τρίτο τις 
κάρτες µε τα γράµµατα από άλλες χώρες. 

∆εύτερη ∆οκιµασία - Παιχνίδι µε κάρτες 
Η δεύτερη δοκιµασία αφορά στη διερεύνηση της φωνολογικής και συγκεκριµένα της συλλαβικής 

επίγνωσης µέσα από ένα παιχνίδι µε κάρτες. Για την πραγµατοποίηση του χρησιµοποιούνται 
δεκατέσσερις πλαστικοποιηµένες κάρτες που απεικονίζουν διάφορα ζώα καθώς και ξύλινα κυβάκια. Το 
παιχνίδι αυτό µπορεί να διεξαχθεί ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το κάθε παιδί ξεχωριστά ή ανάµεσα 
σε δύο παιδιά. Όλες οι κάρτες τοποθετούνται πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια (τραπέζι, πάτωµα) µε την 
όψη που απεικονίζει το ζώο προς τα κάτω έτσι ώστε οι παίκτες να τις επιλέγουν τυχαία. Οι παίκτες 
επιλέγουν από µια κάρτα και στη συνέχεια µετρούν πόσες συλλαβές έχει το όνοµα του ζώου που 
απεικονίζεται στην κάρτα τους. Ο παίκτης που έχει το ζώο µε τις περισσότερες συλλαβές παίρνει την 
κάρτα του άλλου παίκτη. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης 
που µετά τη λήξη του παιχνιδιού έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες. Για να διευκολυνθούν τα 
παιδιά στο µέτρηµα των συλλαβών, για κάθε συλλαβή που εκφωνούν τοποθετούν πάνω στην κάρτα ένα 
ξύλινο κύβο. Όταν ολοκληρώνουν το συλλαβισµό της λέξης µετρούν τους κύβους και βρίσκουν τον 
αριθµό των συλλαβών. Η ιδέα να ορίζουν τα παιδιά τον αριθµό των συλλαβών µε την τοποθέτηση 
ισάριθµων κύβων αντλήθηκε από τους Treiman & Baron (1981). 

Από τις δεκατέσσερις κάρτες, τέσσερις έχουν ζώα µε δισύλλαβα ονόµατα (γάτα, ψάρι κ.α.), έξι 
µε τρισύλλαβα (παγώνι, χελώνα, καµήλα κ.α.) και τέσσερις µε τετρασύλλαβα (πεταλούδα, καναρίνι 
κ.α.). Όλες οι λέξεις που χρησιµοποιούνται είναι απλής φωνηµικής δοµής. Από τις δεκατέσσερις λέξεις, 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   389 

 

 

που µπορούσαν να επιλέξουν τα παιδιά, οι δώδεκα δοµούνται µε ακολουθίες του τύπου σύµφωνο-
φωνήεν-σύµφωνο-φωνήεν (ΣΦΣΦ) και οι δύο έχουν τη δοµή ΦΣΦΣΦ. 

Τρίτη ∆οκιµασία – Τίτλοι παιδικών ταινιών 
Η τρίτη δοκιµασία διερευνά τις ικανότητες φωνηµικής κατάτµησης και γραφοφωνηµικής 

αντιστοίχισης. Επειδή η συγκεκριµένη δοκιµασία είναι από τις πιο απαιτητικές κατά το σχεδιασµό της 
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο «σενάριο», ώστε να εξασφαλίζεται παροχή ισχυρού κινήτρου, το οποίο 
µε τη σειρά του θα εξασφαλίζει την πρόθυµη εµπλοκή των παιδιών στην διεξαγωγή της δοκιµασία. 

Μια µέρα πριν από την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας συζητάµε µε τα παιδιά για τις 
αγαπηµένες τους παιδικές ταινίες και τους υποσχόµαστε να τους φέρναµε όσες έχουµε στο σπίτι µας 
για να τις δούµε στην τάξη. Την επόµενη µέρα πηγαίνουµε στο νηπιαγωγείο έχοντας µαζί µας τις 
βιντεοκασέτες ή τα DVD που µας ανέφεραν. Με ένα πρόγραµµα επεξεργασία εικόνων από τον 
υπολογιστή, έχουµε αφαιρέσει από τα εξώφυλλα τους τίτλους και έχουµε αφήσει µόνο τις εικόνες. 
Απογοητευµένοι λέµε στα παιδιά ότι τους φέραµε τις βιντεοκασέτες και τα DVD αλλά δεν µπορούµε 
να τα δούµε γιατί στο δρόµο µας έπεσε η τσάντα, που τα µεταφέραµε και ανακατεύτηκαν οι τίτλοι. Οι 
παιδικές ταινίες λοιπόν έχουν µείνει χωρίς τίτλους και εµείς επειδή δε γνωρίζουµε όλους τους 
παιδικούς ήρωες δε µπορούµε να ξαναβάλουµε τους τίτλους στη σωστή τους θέση. Στο σηµείο αυτό 
ρωτάµε τα παιδιά αν µπορούν να µας βοηθήσουν. 

∆είχνουµε στο παιδί την εικόνα από την ταινία καθώς και πέντε πλαστικοποιηµένες κάρτες σε 
κάθε µια από τις οποίες είναι γραµµένος και ένας διαφορετικός τίτλος ταινίας. Προκειµένου να 
αποφύγουµε την ανίχνευση του τίτλου από εξωγλωσσικά στοιχεία (π.χ. χρώµα, γραµµατοσειρά) 
φροντίσαµε ώστε όλες οι κάρτες µε τους τίτλους να έχουν την ίδια γραµµατοσειρά και το ίδιο µέγεθος 
γραµµάτων. Οι τίτλοι λοιπόν είναι γραµµένοι µε κεφαλαία και ελληνικά γράµµατα. Επιπλέον η κάρτα 
µε τον τίτλο έχει διαφορετικό χρώµα από την εικόνα στην οποία αντιστοιχεί. Για παράδειγµα, επειδή 
στην εικόνα από το DVD «Nέµο» κυριαρχεί το µπλε χρώµα, η κάρτα µε τον αντίστοιχο τίτλο δεν θα 
είναι σε µπλε χρώµα. Επίσης, έχουν αφαιρεθεί τα άρθρα ώστε η προσοχή των παιδιών να εστιάζεται 
αποκλειστικά στο όνοµα του ήρωα. ∆ηλαδή οι κάρτες µε τους τίτλους γράφουν για παράδειγµα 
«ΑΛΑΝΤΙΝ» ή «ΤΙΓΡΗΣ» και όχι «Ο ΑΛΑΝΤΙΝ» ή «Ο ΤΙΓΡΗΣ». Το παιδί αφού αναγνωρίσει την 
ταινία, από την εικόνα που του δείχνουµε, καλείται να επιλέξει την κάρτα µε τον αντίστοιχο τίτλο. Εάν 
το παιδί διαβάζει συµβατικά δεν θα αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε διαφορετική περίπτωση 
καλείται να αποµονώσει το αρχικό φώνηµα της λέξης/τίτλου και να το ονοµάσει. Για παράδειγµα ο 
Τίγρης αρχίζει από /τ/. Το επόµενο βήµα είναι να βρει ποια από τις κάρτες που έχει µπροστά του 
αρχίζει από αυτό το γράµµα και να την τοποθετήσει πάνω στην εικόνα.  

Τέταρτη ∆οκιµασία – Ιστορία µε µια αρκούδας 
Η δοκιµασία αυτή, λόγω σεναρίου, εφαρµόστηκε το µήνα Φεβρουάριο, αλλά µε τις κατάλληλες 

αλλαγές µπορεί να εφαρµοστεί οποτεδήποτε. Επειδή ο Φεβρουάριος είναι ο µήνας στη διάρκεια του 
οποίου γεννάει η καφέ αρκούδα αναφέρουµε το γεγονός αυτό στα παιδιά έτσι ώστε να τα 
προετοιµάσουµε και να τα εισάγουµε στην επικοινωνιακή περίσταση της τέταρτης δοκιµασίας. Λέµε 
λοιπόν στα παιδιά πως έχουµε µια φίλη αρκούδα η οποία ζει στο δάσος και γέννησε ένα αρκουδάκι. Για 
να κάνουµε την ιστορία περισσότερο αληθοφανή τους δείχνουµε φωτογραφίες από µια αρκούδα και 
από το νεογέννητο αρκουδάκι της. Μετά από λίγες µέρες δείχνουµε στην τάξη µια φωτογραφία από ένα 
αρκουδάκι λίγο µεγαλύτερο από αυτό που είχαµε δείξει στην προπαρασκευαστική φάση. Στη συνέχεια 
εξηγούµε πως πρόκειται για το αρκουδάκι της φίλης µας της αρκούδας και διηγούµαστε το πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει η φίλη µας µε το στήσιµο του παιδικού δωµατίου και τους ζητάµε να τη βοηθήσουν 
καταγράφοντας τα αντικείµενα και τα έπιπλα που πρέπει να συµπεριλάβει. Οδηγούνται µε αυτό τον 
τρόπο τα παιδιά στη συγγραφή µιας λίστας, που αφού την καταγράψουν µε όποιο τρόπο µπορούν την 
διαβάζουν στην οµάδα, και καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό που περιορίζει κατά το δυνατόν τη 
συµµετοχή του στην όλη διαδικασία . 

Αναλυτικότερα, η παρέµβασή του περιορίζεται στο να ρωτήσει κάποια παιδιά που ζωγράφισαν 
αν θα ήθελαν να γράψουν µε γράµµατα αυτό που έχουν ζωγραφίσει. Γενικότερα, προσπαθεί να 
ελαχιστοποιήσει τυχόν δισταγµούς των παιδιών να δηµιουργήσουν τη δική τους λίστα προτρέποντας τα 
να γράψουν µε το "δικό τους τρόπο". Ακόµα και όταν κάποια παιδιά εκφράζουν ανησυχίες για την 
ικανότητα τους να γράφουν, τα διαβεβαιώνει ότι µπορούν να γράφουν µε όποιο τρόπο µπορούν. 
Ενθαρρύνει δηλαδή τις προσπάθειες των παιδιών και προσπαθεί να απαντά µόνο σε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις του τύπου «Αυτό να το γράψω από κάτω;» ή «Ρ όπως λέµε Ρένα;». Σε περίπτωση κατά την 
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οποία τα παιδιά ζητήσουν να τους γράψει κάποιο γράµµα που δεν γνωρίζουν ή ακόµα και µια λέξη 
αποφεύγει να τους υποδείξει τον τρόπο γραφής των γραµµάτων και τα παρακινεί να βρουν το γράµµα 
µόνα τους, ανατρέχοντας στα ονόµατα των συµµαθητών τους ή σε λέξεις που υπήρχαν στο 
περιβάλλοντα χώρο της τάξης. 

 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Για να καταστεί ευκολότερη η εξαγωγή συµπερασµάτων µετά την εφαρµογή των δοκιµασιών τα 

αποτελέσµατα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 

∆οκιµασία 1: 
• Αναφορικά µε τη διάκριση αριθµών – γραµµάτων έχουµε δυο κατηγορίες: 

o «Ναι» εάν τα παιδιά διακρίνουν τους αριθµούς από τα γράµµατα 
o «Όχι» εάν δεν διακρίνουν τους αριθµούς από τα γράµµατα 

• Αναφορικά µε τη διάκριση γραµµάτων από διαφορετικά αλφάβητα έχουµε τις εξής 
κατηγορίες: 

o «Αδυναµία διάκρισης διαφορετικών αλφαβήτων» εάν τα παιδιά κατατάσσουν όλα 
τα γράµµατα στην ίδια κατηγορία είτε γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη 
διαφορετικών αλφάβητων είτε γιατί δεν έχουν κάποιο κριτήριο διαφοροποίησης µε 
αποτέλεσµα η διάκριση να γίνεται µε τυχαίο τρόπο  

o «∆ιάκριση µόνο αραβικών και κινέζικων γραµµάτων». Τα παιδιά που 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή συγχέουν το ελληνικό µε το αγγλικό 
αλφάβητο και αναγνωρίζουν ως γράµµατα ξένων χωρών µόνο τα αραβικά και τα 
κινέζικα. 

o «∆ιάκριση διαφορετικών αλφαβήτων». Τα παιδιά διακρίνουν τα γράµµατα του 
ελληνικού αλφάβητου από τα γράµµατα άλλων χωρών. 

 
∆οκιµασία 2: Συλλαβική επίγνωση. 

• «Ναι» εάν τα παιδιά µπορούν να αναλύουν τις λέξεις στα συλλαβικά τους τµήµατα 
• «Όχι» εάν αδυνατούν να χωρίσουν τις λέξεις σε συλλαβές 

 
∆οκιµασία 3: 

• Αποµόνωση αρχικού φωνήµατος 
o «Αδυναµία αποµόνωσης αρχικού φωνήµατος». Τα παιδιά είτε δεν δίνουν καµία 

απάντηση είτε επαναλαµβάνουν ολόκληρη τη λέξη   
o «Αποµόνωση ευρύτερων µονάδων». Οι απαντήσεις των παιδιών αφορούν 

ευρύτερες µονάδες (π.χ. συλλαβές) 
o «Αποµόνωση αρχικού φωνήµατος». Τα παιδιά έχουν επίγνωση της φωνηµικής 

δοµής των λέξεων 
• Γραφοφωνηµική αντιστοίχιση 

o «Αδυναµία γραφοφωνηµικής αντιστοίχισης» εάν αδυνατούν να ταυτίσουν το αρχικό 
φώνηµα των λέξεων µε το αντίστοιχο γράφηµα 

o «Μερική γραφοφωνηµική αντιστοίχιση» εάν ταυτίζουν µερικά µόνο φωνήµατα µε 
τα αντίστοιχα γραφήµατα 

o «Γραφοφωνηµική αντιστοίχιση» εάν ταυτίζουν όλα τα φωνήµατα µε τα αντίστοιχα 
γραφήµατα 

 
∆οκιµασία 4 
Για την κατηγοριοποίηση των γραπτών παραγωγών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα του Στελλάκη (2005), 
η οποία δοµείται µε βάση το βαθµό εµπλοκής των παιδιών µε το αλφαβητικό σύστηµα. 

• «Αδυναµία γραπτής αναπαράστασης/ ζωγραφιά». Οι γραπτές παραγωγές που 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή περιέχουν µόνο ζωγραφικές αναπαραστάσεις των 
αντικειµένων.  
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• «Γραµµική/ κυκλική επαναλαµβανόµενη γραφή (Scribbles)». Τα παιδιά γραφούν κλειστές 
καµπύλες ή ευθεία τµήµατα που επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά. Αυτά που γράφουν 
φαίνεται να είναι όµοια µεταξύ και το µόνο που κάποιες φορές διαφέρει από αντικείµενο σε 
αντικείµενο είναι το µήκος. Η γραφή των παιδιών µοιάζει περισσότερο µε χειρονοµία 
γραφής (De Goses & Martlew 1983). Σε αυτή τη φάση, η οµοιότητα ανάµεσα στις γραπτές 
λέξεις δεν έχει σηµασία για τα παιδιά αφού αυτό που προέχει είναι η πρόθεσή τους να 
γράψουν διάφορες λέξεις (Kamii & Manning 1999). 

• «Ψευδογράµµατα». Στην κατηγορία αυτή τα γραπτά αποτελούνται από γραπτούς 
χαρακτήρες που µοιάζουν µε αποδεκτά γράµµατα αλλά δεν είναι. 

• «Τυχαία αποδεκτά γράµµατα». Τα γραπτά των παιδιών απαρτίζονται από γράµµατα του 
αλφάβητου διατεταγµένα το ένα διπλά στο άλλο µε τυχαίο τρόπο. Τα γράµµατα είναι 
συνήθως κεφαλαία και δεν αντιστοιχούν στα φωνήµατα των λέξεων. Για παράδειγµα 
γράφουν: ΕΑΠΞ για τη λέξη «βιβλία», ΚΟΚΑΕ για τη λέξη «µαρκαδόροι». 

• «Αρχικό γράµµα». Τα παιδιά είτε γράφουν µόνο το πρώτο γράµµα της λέξης, 
παραλείποντας τα υπόλοιπα γράµµατα (π.χ. Κ για τη λέξη «κούνια») είτε γράφουν το 
αρχικό γράµµα της λέξης σωστά και στη συνέχεια συµπληρώνουν τη λέξη µε τυχαία 
γράµµατα (π.χ. ΜΟΗΑΗΜ για τη λέξη «µαξιλάρι»). 

• «Συλλαβική γραφή». Τα παιδιά γράφουν ένα γράµµα για κάθε συλλαβή. 
• «Κάποια γράµµατα». Τα παιδιά γράφουν µερικά µόνο από τα γράµµατα της κάθε λέξης. Για 

παράδειγµα γράφουν ΜΞΛΑΡΗ για τη λέξη «µαξιλάρι», ΚΒΕΤΑ για τη λέξη «κουβέρτα». 
• «Ολοκληρωµένη αλφαβητική γραφή». Στα γραπτά αυτής της κατηγορίας τα φωνήµατα που 

απαρτίζουν την κάθε λέξη ταυτίζονται ένα προς ένα µε το αντίστοιχο γράφηµα. 
Σε περιπτώσεις που κάποια παιδιά χρησιµοποιούν για την δηµιουργία της λίστας τους γραπτά 

σύµβολα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες γραφής λαµβάνεται υπόψη η πιο ώριµη.  
Οι αναγνώσεις των παιδιών κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε µια τροποποιηµένη εκδοχή των 

κατηγοριών ανάγνωσης των Sulzby (1985) και Ehri (1999): 
• «Άρνηση ανάγνωσης»- «Περιγραφή». Τα παιδιά περιγράφουν τα αντικείµενα που έχουν 

αποτυπώσει στο χαρτί 
• «Προσποιητή ανάγνωση». Τα παιδιά προσποιούνται ότι διαβάζουν όσα έχουν γράψει. Η 

συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης µοιάζει µε αυτή των έµπειρων 
αναγνωστών, καθώς δείχνουν µε το δάκτυλο αυτά που ‘διαβάζουν’ προσπαθώντας να 
συσχετίσουν τα τµήµατα των λέξεων που έγραψαν µε αυτά που εκφωνούν (Sulzby 1985). 
Βέβαια, αν και έχουν κατανοήσει ότι οι γραπτές λέξεις µπορούν να µετατραπούν σε 
προφορικές και το αντίστροφο, οι αναγνώσεις τους δεν ακολουθούν τους συµβατικούς 
δεσµούς µεταξύ γραµµάτων και ήχων. Προσποιούνται λοιπόν ότι διαβάζουν, ενώ στην 
ουσία κατονοµάζουν από µνήµης τα αντικείµενα που έχουν γράψει. 

• «Συλλαβική Ανάγνωση». Τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι τα γραφηµατικά στοιχεία που 
χρησιµοποίησαν αντιστοιχούν σε δοµικά στοιχεία του προφορικού λόγου. Κατά την 
ανάγνωση των λέξεων είναι εµφανής η προσπάθειά τους να ταυτίσουν κάθε γραπτό 
σύµβολο (τυχαίο γράµµα, παύλα κτλ) µε µια συλλαβή (π.χ. γράφουν Η H Η H H και 
διαβάζουν «βι-βλι-ο-θή-κη»). 

• «Μερική αλφαβητική ανάγνωση». Σε αυτή την κατηγορία ανάγνωσης τα παιδιά χωρίζουν 
τις λέξεις στους εµφανέστερους γι’ αυτά ήχους και αναγνωρίζουν την ταυτότητα αυτών των 
ήχων στις λέξεις (Ehri 1999). ∆ιαβάζουν λοιπόν τις λέξεις διαµορφώνοντας µερικές 
αλφαβητικές συνδέσεις ανάµεσα σε ένα ή περισσότερα γράµµατα των γραπτών λέξεων και 
στους ήχους που ανιχνεύουν κατά την προφορά τους. 

• «Ολοκληρωµένη αλφαβητική ανάγνωση». Τα παιδιά διαβάζουν τις λέξεις που έγραψαν 
διαµορφώνοντας πλήρεις συνδέσεις ανάµεσα στα γράµµατα που βλέπουν στη γραπτή λέξη 
και στα φωνήµατα που εντοπίζουν κατά την προφορά της (Ehri 1999). 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 
Το εργαλείο εφαρµόστηκε το σχολικό έτος 2005-06 σε 114 µαθητές προδηµοτικής εκπαίδευσης 

(νήπια και προνήπια) από 8 δηµόσια νηπιαγωγεία διαφόρων περιοχών στην πόλη της Πάτρας. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν: 

 ότι όλες οι δοκιµασίες είναι κατανοητές από τα παιδιά 
 ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται και συµµετέχουν πρόθυµα και µε ενδιαφέρον 
 ότι µε το εργαλείο αποτυπώνονται µε επάρκεια οι γνώσεις των παιδιών για τη γραφή και την 

ανάγνωση 
Επιπλέον, το εργαλείο έγινε δεκτό από τις νηπιαγωγούς των τάξεων µε ενθουσιασµό και το 

έκριναν θετικά, κυρίως γιατί απάδει των παραδοσιακών «τεστ» και εστιάζει στις κατακτηµένες γνώσεις 
των παιδιών, αξιολογεί δηλαδή µε θετικό τρόπο. Τέλος έκριναν ότι τους παρείχε τη δυνατότητα να 
σκιαγραφήσουν το προφίλ της τάξης τους µε συστηµατικό τρόπο και να µπορέσουν εν συνεχεία να 
ενδυναµώσουν τις πρακτικές γραµµατισµού που υιοθετούν στην τάξη τους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Το εργαλείο που παρουσιάσαµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς ως 
εκπαιδευτικό υλικό. ∆ηλαδή οι δοκιµασίες, οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο εργαλείο, επειδή 
είναι επικοινωνιακά προσανατολισµένες και δε διέπονται από την αυστηρή λογική των τεστ, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως γλωσσικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Το γεγονός επίσης ότι το 
συγκεκριµένο εργαλείο δεν αποτελεί µετάφραση κάποιου αλλού τεστ αλλά πρόκειται για ερευνητικό 
εργαλείο που κατασκευάστηκε για να διερευνήσει τις γνώσεις των παιδιών που φοιτούν σε ελληνικά 
νηπιαγωγεία καθιστά το εργαλείο κατάλληλο προς εφαρµογή στα ελληνικά σχολεία. Επιπλέον η 
ευκολία εφαρµογής του σε ένα ευρύ δείγµα και η ανταπόκριση από την πλευρά των παιδιών 
αποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα εύχρηστο και ελκυστικό εργαλείο. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρµόσουν το εργαλείο αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 
δοκιµασίες ως έχουν, αλλά και να κάνουν προσθήκες ή αλλαγές ώστε να τις προσαρµόσουν στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της τάξης τους. Για παράδειγµα, θα ήταν ενδιαφέρον, εάν βέβαια το 
επιτρέπει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά µιας τάξης, ο/η εκπαιδευτικός να εµπλουτίσει το 
συγκεκριµένο εργαλείο µε πιο σύνθετες δοκιµασίες φωνηµικής επίγνωσης. Επίσης θα µπορούσε να 
παραλειφθεί η δεύτερη δοκιµασία που αφορά την ικανότητα συλλαβικής κατάτµησης µια και, όπως 
φάνηκε από τα δεδοµένα της ερευνάς και όχι µόνο στην οποία χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο, είναι µια 
ικανότητα που έχει κατακτηθεί από το σύνολο των παιδιών της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις θα µπορούσαν να γίνουν και στην τέταρτη δοκιµασία. Για παράδειγµα 
εάν ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι τα παιδιά της τάξης του/της έχουν κατανοήσει τα δοµικά 
χαρακτηριστικά και την επικοινωνιακή λειτουργία που εκπληρώνει µια λίστα έχει τη δυνατότητα 
αλλάζοντας την επικοινωνιακή περίσταση της συγκεκριµένης δοκιµασίας να οδηγήσει τα παιδιά στη 
δηµιουργία άλλων ειδών κειµένων (π.χ. αφηγηµατικά κείµενα). 

Η χρήση του συγκεκριµένου εργαλείου µπορεί να καταστεί εξαιρετικά επωφελής για την 
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η εφαρµογή των δοκιµασιών στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, ως διαγνωστικό εργαλείο, µπορεί να παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό αξιόλογες και 
σηµαντικές πληροφορίες καθώς βοηθά στον προσδιορισµό του επιπέδου γνώσεων των παιδιών. Ο/Η 
εκπαιδευτικός είναι σηµαντικό να έχει µια πρώτη εικόνα για τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών της τάξης του γιατί αυτή η πρώτη εικόνα θα αποτελέσει το γνώµονα για το 
σχεδιασµό του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

Επιπλέον η εφαρµογή των δοκιµασιών στην αρχή µπορεί να φανεί χρήσιµη για τον εντοπισµό 
πιθανών δυσκολιών των παιδιών. Η χρήση των συγκεκριµένων δοκιµασιών ως εργαλείου πρόβλεψης 
είναι σηµαντική γιατί παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να σχηµατοποιήσει τα µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισής τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να θέσει 
ρεαλιστικούς στόχους και να προσαρµόσει το πρόγραµµά του στο επίπεδο, τις εµπειρίες και τις 
δυνατότητες κάθε παιδιού. 

Οι δοκιµασίες είναι χρήσιµο να εφαρµόζονται όχι µόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς αλλά να 
επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Με αυτό τον τρόπο ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί 
την εξέλιξη των παιδιών καθώς έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις επιδόσεις των παιδιών στις ίδιες 
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δοκιµασίες, οι οποίες όµως πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η εφαρµογή των 
δοκιµασιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχει και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα καθώς ο/η 
εκπαιδευτικός µπορεί να διαπιστώσει την αποτελεσµατικότητα ή µη των εκπαιδευτικών του πρακτικών 
και να προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις τόσο των εκπαιδευτικών του πρακτικών όσο και των αρχικά 
επιδιωκόµενων στόχων του. 

Παρότι έχουµε κατά νου ότι κάθε δοκιµασία έχει περιορισµένες δυνατότητες είµαστε σίγουροι 
ότι οι συγκεκριµένες προβάλλοντας µάλλον ένα πλαίσιο αποτίµησης των γνώσεων των παιδιών 
αποτελεί αξιόλογη πρόταση και ευελπιστούµε ότι θα τύχει της ανάλογης συζήτησης και υποδοχής. 
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