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Γραφή και ανάγνωση στην Α΄ τάξη ∆ηµοτικού
Η πρώτη ανάγνωση και γραφή συµπεριλαµβάνει τον αναδυόµενο γραµµατισµό,
δηλαδή όλες εκείνες τις εµπειρίες και τις γνώσεις που έχει το παιδί πριν αρχίσει η
συστηµατική διδασκαλία του γραπτού λόγου. Ακόµη στηρίζεται στις γνώσεις και τις
εµπειρίες τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον όσο και από την προσχολική
εκπαίδευση. Πρωταρχικό στοιχείο στη διαδικασία είναι η ανακάλυψη της
αλφαβητικής αρχής.
Η «αλφαβητική αρχή» ορίζεται ως η χρηστική γνώση του γεγονότος ότι τα
φωνήµατα αντιπροσωπεύονται από γράµµατα, έτσι ώστε όταν ένα συγκεκριµένο
φώνηµα υπάρχει σε µια λέξη – σε οποιαδήποτε θέση – µπορεί να αντιπροσωπευτεί
από το ίδιο γράµµα» (Μουζάκη, 2005:29). ∆ηλαδή για την κατάκτηση της ανάγνωσης
και της γραφής το παιδί πρέπει να µάθει α) ότι οι ήχοι – φωνήµατα που υπάρχουν στη
γλώσσα του αναπαρίστανται στο γραπτό κώδικα από ένα ή περισσότερα γράµµατα
και β)ότι αυτή η αναπαράσταση είναι σταθερή ανεξάρτητα από τη θέση του
συγκεκριµένου γράµµατος ή γραµµάτων µέσα στη λέξη.
Η γνώση της αλφαβητικής αρχής από το παιδί οδηγεί στην αποκωδικοποίηση, η
οποία αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία:
1) Γνώση του ήχου του γράµµατος, δηλαδή των αντιστοιχιών ανάµεσα στα
γραφήµατα και τα φωνήµατα.
2) Ικανότητα φωνηµικής κατάτµησης, δηλαδή ότι ένας ήχος είναι ένα
ψυχολογικά διακριτό συστατικό στοιχείο της λέξης.
3) Γνώση της φωνηµικής µη µεταβλητότητας, δηλαδή της γνώσης ότι ένα εύρος
ήχων αναπαρίστανται µε το ίδιο γράµµα (Αϊδίνης, 2006).

Η θεωρία µάθησης που βρίσκεται πίσω από τη διδασκαλία της πρώτης
ανάγνωσης και γραφής στο υλικό που προτείνεται στη συνέχεια για τη διδασκαλία
του φωνήµατος «ου» στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού είναι η κονστρουκτιβιστική.
Σύµφωνα µε αυτή η προηγούµενη γνώση δεν απορρίπτεται και δεν υποτιµάται αλλά
αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία της καινούριας. Θεωρεί πως η µάθηση είναι µία
υποκειµενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόµησης νοηµάτων και θεωρείται το
αποτέλεσµα οργάνωσης και προσαρµογής των νέων πληροφοριών σε ήδη

υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι τα παιδιά, πριν ακόµα πάνε στο
σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οικοδοµηθούν νέες
γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Απαιτούν ένα ενεργό ρόλο του µαθητή
στην οικοδόµηση της γνώσης του, καθώς «η µάθηση και η γνώση είναι
δηµιουργήµατα, «κατασκευές» και όχι αντικειµενικές αναπαραστάσεις….συνιστούν
ατοµικά επιτεύγµατα. απαιτούν ενεργητική στάση και προσπάθεια» (Παρθένης,
2010:183). Οι µαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά ενεργοί συµµέτοχοι στην
οικοδόµηση γνώσης και µάθησης, κατασκευάζουν δηλαδή τη δική τους άποψη για
τον κόσµο, µέσα από διαφορετικές εµπειρίες και νοητικά σχήµατα.
Ο δάσκαλος αναλαµβάνει έναν υποστηρικτικό- συµβουλευτικό ρόλο στη
δραστηριότητα των µαθητών. Χρησιµοποιεί µέσα και τεχνικές που εστιάζουν στην
ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων του µαθητή που τον ενθαρρύνει και τον
κινητοποιεί. Οι ανάγκες, τα όνειρα, τα συναισθήµατα, οι εµπειρίες, το πνευµατικό
επίπεδο των µαθητών αποτελούν τη βάση των κινήτρων που πρέπει να έχει υπόψη
του ο εκπαιδευτικός. Ακόµη θα πρέπει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες των παιδιών, να
θέτει ουσιαστικές ερωτήσεις και να ενθαρρύνει τη συζήτηση µεταξύ των µαθητών
καθώς και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης, να αφήνει περιθώριο
στα παιδιά να σκεφτούν πριν απαντήσουν, να σέβεται τις ιδέες τους (Παρθένης,
2010).
Η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο που να αποτελεί
φυσική συνέχεια των όσων συµβαίνουν εκτός τάξης. Αυτό µπορεί να συµβεί µε τη
δηµιουργία επικοινωνιακών συνθηκών στην τάξη, δίνοντας ένα κίνητρο κι ένα στόχο
στα παιδιά να εµπλακούν σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής.
Η ανάγνωση εννοείται ως διαδικασία εξαγωγής νοήµατος από το γραπτό λόγο
και είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού πολλών επιµέρους εργασιών και απαιτεί
εξάσκηση. Σε ένα κείµενο µπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερµηνείες που
οφείλονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και το πλαίσιο µέσα στο οποίο
πραγµατοποιείται η ανάγνωση. Η ανάγνωση απαιτεί τη χρήση στρατηγικών και
χρειάζεται κίνητρα.( Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 2000).
Η µεθοδολογία για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
περιλαµβάνει πολλές προσεγγίσεις. Η παλαιότερη µέθοδος είναι η αλφαβητική που
στόχος της ήταν η µάθηση των ονοµάτων των γραµµάτων. Η φωνητική µέθοδος
βασίζεται στην εκµάθηση των αντιστοιχιών ανάµεσα στα γράµµατα και τους ήχους
και στη συνέχεια συνδυασµός των φωνηµάτων για τη δηµιουργία λέξεων. Η

συλλαβική µέθοδος ξεκινά από τη διδασκαλία της συλλαβής που αποστηθίζουν τα
παιδιά και στο συνδυασµό τους για σχηµατισµό λέξεων. Η αναλυτικοσυνθετική
µέθοδος βασίζεται στην εκµάθηση φωνηµάτων και τους συνδυασµούς φωνηµάτων
ώστε να σχηµατισθούν συλλαβές µέσα από την ανάλυση και σύνθεση πρότυπων
λέξεων. Έχει κάποια στοιχεία ολικής και γενικά προσπαθεί να συνδέσει τη φωνητική
και τη συλλαβική µέθοδο. Η ιδεοπτική µέθοδος του Decroly δίνει σηµασία στη λέξη
και στην προσπάθεια δηµιουργίας λεξικού για τη γραφή και την ανάγνωση. Μετά την
εκµάθηση ενός αριθµού λέξεων γίνεται ανάλυση και σύνθεση σε επίπεδο συλλαβών
και φωνηµάτων. Η ολιστική µέθοδος προτείνει τη χρήση κειµένων λογοτεχνικών ή µη
για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Χονδρικά θα µπορούσαν να
χωριστούν σε αυτές που δίνουν βαρύτητα στην εκµάθηση του κώδικα και των
βασικών ικανοτήτων της ανάγνωσης και σε αυτές που δίνουν βαρύτητα στο νόηµα
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εξισορροπηµένης προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία πρέπει να είναι
πολυσύνθετη και να περιέχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων αποκωδικοποίησης, της
ολικής αναγνώρισης λέξεων, του εµπλουτισµού του λεξιλογίου, συγκεκριµένων
ικανοτήτων κατανόησης και χρήση της ανάγνωσης σε ένα κοινωνικοπολιτισµικό
πλαίσιο (Αϊδίνης, 2006).
Ο Smith, (2006), θεωρεί πως η διδασκαλία αποµονωµένων γραµµάτων και
λέξεων για την εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής υπονοµεύει το στόχο του να
βρουν ενδιαφέρον τα παιδιά σε αυτό που γράφουν ή διαβάζουν. Τα γράµµατα –
φωνήµατα είναι µια αφηρηµένη µονάδα της γλώσσας που δε γίνονται κατανοητά από
τα παιδιά. Ο φυσικός λόγος που έχει χρησιµότητα και νόηµα είναι οι προτάσεις και τα
κείµενα. Η διδασκαλία των φθογγοσήµων αποµακρύνει τα παιδιά από την κατανόηση
του νοήµατος που µεταφέρει το κείµενο. Με τα παραπάνω συµφωνεί και η
Παπαδοπούλου που σηµειώνει: «Κανένα διδακτικό υλικό δεν είναι καλό όταν
αποσπά τον αναγνώστη από την ανάγνωση, δηλαδή την αναγνώριση των νοηµάτων»
(Παπαδοπούλου, 2000:93).
Η αναγνωστική µονάδα στην ολική µέθοδο είναι ένα παραµύθι, µια ιστορία, µια
αφήγηση. Είναι ελκυστική, γιατί στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες και οι διηγήσεις.
Παρουσιάζει αρτιότερη δοµή του λόγου και νοηµατική πληρότητα που κρατά το
ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά ασκούνται στην παρακολούθηση διαδεχόµενων
ιδεών, στην εναλλαγή των περιγραφόµενων καταστάσεων και γεγονότων και γίνονται
όχι µόνο καλοί αναγνώστες αλλά και φιλαναγνώστες. Βέβαια «σε ένα καλά

σχεδιασµένο πρόγραµµα η εκµάθηση των επιµέρους δεξιοτήτων δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά το µέσο για να επιτευχθεί ο στόχος» (Anderson κ.α., 2000:43) που
είναι η κατανόηση του κειµένου.
Η επιλογή των δραστηριοτήτων ολικής προσέγγισης της γλώσσας στηρίχθηκε
στο ενδιαφέρον των παιδιών (επίσκεψη σε µουσείο τρένων, ή σε σιδηροδροµικό
σταθµό, αν υπάρχουν) και στο συνδυασµό του ενδιαφέροντός τους µε τη σχολική ύλη
της τάξης, θέλοντας να δώσουµε κίνητρα για ανάγνωση στα παιδιά και να τα
βοηθήσουµε να αντιληφθούν πως η εκµάθηση της γραφής και ανάγνωσης είναι
σηµαντική καθώς συνδέεται µε τα ενδιαφέροντά τους. Τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα
βοηθούν στην αµεσότερη εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία της ανάγνωσης γραφής.
Η ανάγνωση ιστοριών αναπτύσσει το λεξιλόγιο των παιδιών όταν οι νέες λέξεις
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χρησιµοποιήσουν τις λέξεις που µαθαίνουν (Μουζάκη, 2005), όπως µε την
επανάληψη του τραγουδιού της ιστορίας από όλα τα παιδιά.
Για να δηµιουργήσουµε στην τάξη συνθήκες επικοινωνιακής χρήσης της
γλώσσας, σχεδιάζουµε δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκουµε τους µαθητές που για
να τις διεκπεραιώσουν προσπαθούν να συνεργαστούν και να λύσουν το πρόβληµα
που προκύπτει (π.χ. ποια φυτά µπορούν να ανεβούν στο βαγόνι του τρένου κλπ.). Η
ύπαρξη επικοινωνιακού στόχου κάνει τους µαθητές να ενεργοποιήσουν όλες τις
δυνατότητες που διαθέτουν και να τις αξιοποιήσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
Η διαδικασία κατασκευής µιας δραστηριότητας ξεκινά από το στόχο για να
περάσει από την αναζήτηση των γλωσσικών και άλλων µέσων για την επίτευξη του
στόχου και να φτάσει στη σύνθεση και οργάνωση των µέσων σε δραστηριότητα µε
επικοινωνιακό στόχο (Τοκατλίδου, 2003). Έτσι κι εµείς στο προτεινόµενο πρόγραµµα
µε στόχο την κατάκτηση του φωνήµατος «ου» από τους µαθητές/τριες
δηµιουργήσαµε µία ιστορία και οργανώσαµε δραστηριότητες µε τη βοήθεια καρτών
και την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Οι δραστηριότητες είναι έτσι δοµηµένες
ώστε να επιτρέπουν την εναλλαγή διάφορων µορφών λόγου και να δίνουν ερεθίσµατα
στα παιδιά για δηµιουργική έκφραση.
Η επιλογή συγγραφής ενός κειµένου για την πρώτη ανάγνωση και γραφή έγινε
για να υπάρξει µία ιστορία που θα ήταν στα άµεσα ενδιαφέροντά τους αν και
γνωρίζαµε πως γι’ αυτό απαιτούνται πολλές ικανότητες. Γιατί, όπως αναφέρουν οι
Anderson κ.α., 2000, το κείµενο θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον (παρά το περιορισµένο

λεξιλόγιο) ώστε τα παιδιά να θέλουν να το διαβάσουν, να είναι κατανοητό ώστε να το
καταλάβουν (οι εικόνες βοηθούν), να είναι γραµµένο στο ύφος που έχουν συνηθίσει
να χρησιµοποιούν και να είναι διδακτικό ώστε να διδάσκονται από αυτό. Ακόµη
συµπληρώνουν πως το κείµενο θα πρέπει να εξυπηρετεί δυο βασικούς στόχους: α)
καλλιέργεια της ικανότητας των παιδιών στην αναγνώριση των λέξεων και β)
κατανόηση ότι η ανάγνωση δεν είναι απλά µια διαδικασία αναγνώρισης λέξεων αλλά
και µια δραστηριότητα δηµιουργίας και επικοινωνίας νέων ιδεών.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και, όσον αφορά τη διδασκαλία του φωνήµατος ου,
γίνεται µια προσπάθεια να καταγραφούν δραστηριότητες όπου, η ακρόαση, η οµιλία,
η ανάγνωση και η γραφή εµφανίζονται και εξελίσσονται παράλληλα. Επιπλέον η
γλώσσα προσεγγίζεται λειτουργικά, πράγµα που έχει ως συνέπεια

η πορεία

διδασκαλίας να ξεκινά από το ολοκληρωµένο κείµενο, το µόνο που ουσιαστικά έχει
νόηµα για το παιδί, προς τις µικρότερες µονάδες που το απαρτίζουν (θεωρία της
γλώσσας ως όλου).
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