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Περίληψη
Η εκµάθηση της ανάγνωσης απαιτεί σύνθετες γνωστικές, γλωσσικές και
µεταγλωσσικές διεργασίες, η κατάκτηση των οποίων πραγµατοποιείται
κανονικά στα προσχολικά χρόνια.

Για την αξιολόγηση των δεικτών

αναγνωστικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα χορηγήθηκαν σε 101
παιδιά νηπιαγωγείου δοκιµασίες που αξιολογούν τη γλωσσική ανάπτυξη,
τη µεταγλωσσική επίγνωση σε επίπεδα µικρότερα της λέξης, την
εξοικείωση µε τις συµβάσεις του γραπτού λόγου, τα γράµµατα και τη
φωνηµική τους ταυτότητα, και την προώθηση της γραφής και της
ανάγνωσης στο σπίτι. Σε συµφωνία µε δεδοµένα από άλλες χώρες,
βρέθηκε ισχυρή συνάφεια µεταξύ µετρήσεων σε φωνηµικό επίπεδο, γνώσης
αλφαβήτου και συµβάσεων του γραπτού λόγου καθώς και µέτρια συνάφεια
µεταξύ των γλωσσικών δεικτών.

Λέξεις-κλειδιά: Προαναγνωστικές δεξιότητες, ανάδυση γραµµατισµού,
αναγνωστική ετοιµότητα, φωνολογική επίγνωση, προσχολική.
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∆είκτες αναγνωστικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία
H προσχολική ηλικία, εκτεινόµενη από την γέννηση του παιδιού ως
περίπου τα 6 του χρόνια, δηλαδή ως την έναρξη της τυπικής
διδασκαλίας στο σχολείο, είναι ιδιαιτέρως κρίσιµη όσον αφορά στην
ανάδυση του γραµµατισµού. Η ανάδυση του γραµµατισµού αναφέρεται σε
γνώση και συµπεριφορές, σχετικά µε τη γραφή και την ανάγνωση, που
αποκτούν τα παιδιά που δεν έχουν ακόµη κατακτήσει τον συµβατικό
γραµµατισµό, δηλαδή που δεν εγγράµµατα µε την τυπική έννοια. ∆εν
αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποκτούνται κατόπιν
διδασκαλίας για την εκµάθηση της ανάγνωσης αλλά αποτελεί µέρος µιας
εξελικτικής διαδικασίας µέσω της οποίας το παιδί κατακτά τον
γραµµατισµό µέσα σε µια εγγράµµατη κοινωνία. Η διερεύνηση του
αναδυόµενου γραµµατισµού είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, καθώς υπάρχουν
ενδείξεις ότι αυτές οι δεξιότητες αποτελούν προγνωστικούς δείκτες
της µετέπειτα αναγνωστικής ικανότητας.

Στο παρόν άρθρο εξετάζουµε

τη συγχρονική συνάφεια ανάµεσα στους δείκτες αυτούς.
Τη σχέση µεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων της προσχολικής περιόδου
και ανάδυσης του γραµµατισµού συνοψίζουν στο µοντέλο τους οι
Whitehurst & Lonigan (1998).

Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι είναι

απαραίτητες δύο ειδών δεξιότητες για την κατάκτηση της γραφής και
της ανάγνωσης: οι «από µέσα προς τα έξω» («inside-out») και «από έξω
προς τα µέσα» («outside-in»). Οι πρώτες περιλαµβάνουν τη φωνηµική
επίγνωση και τη γνώση των γραφηµάτων και του ήχου τους και δεν
απαιτούν αναφορά στο περικείµενο (context), καθώς η κατάκτησή τους
δεν απαιτεί σηµασιολογική ή πραγµατολογική γνώση. Αντίθετα, στην
περίπτωση των δεύτερων περιλαµβάνονται σηµασιολογικές και
αφηγηµατικές δεξιότητες, που συντελούν στην κατανόηση και
προϋποθέτουν γνώση του περικειµένου. Οι Whitehurst & Lonigan έδειξαν
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ότι οι δεξιότητες «από µέσα προς τα έξω» είχαν σηµαντική επίδραση
στην ανάπτυξη του συµβατικού γραµµατισµού κατά την πρώτη και δεύτερη
τάξη του ∆ηµοτικού, ενώ οι αντίστοιχες «από έξω προς τα µέσα» δεν
είχαν σηµαντική επίδραση µέχρι τη δεύτερη και τρίτη τάξη.
Οι προαναγνωστικοί δείκτες για τους οποίους έχει τεκµηριωθεί
ότι συνεισφέρουν στην εκµάθηση της ανάγνωσης, είναι:
1. Η φωνολογική επίγνωση (ή «συνειδητότητα» ή «ενηµερότητα»·
στα αγγλικά «phonological awareness») αφορά στη συνειδητοποίηση των
φωνολογικών µερών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και φωνήµατος, και
στον χειρισµό τους πέρα από το νόηµα και την επικοινωνιακή τους
φύση. ∆ιακρίνεται σε συλλαβικό και φωνηµικό επίπεδο, που αναφέρονται
στην επίγνωση της ύπαρξης και δυνατότητα χειρισµού της συλλαβής και
του φωνήµατος, αντίστοιχα. Η επίγνωση της συλλαβικής δοµής είναι
ευκολότερη από τη φωνηµική, και συνεπώς προγενέστερη (Aidinis &
Nunes, 2001). Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής στην προσχολική
ηλικία.
Η σηµασία του προαναγνωστικού αυτού δείκτη έχει επισηµανθεί
σε διάφορες γλώσσες όπως είναι η δανική (Lundberg, Frost, &
Petersen, 1998), η ισπανική (Domínguez, 1996), η γερµανική
(Schneider, Kuespert, Roth, & Vise, 1997) η πορτογαλική (CardosoMartins, 1995), η φινλανδική (Niemi, Poskiparta, & Vauras, 2001),
και η ελληνική (Πόρποδας 2002).
2. Η επίγνωση των λειτουργιών και συµβάσεων του γραπτού λόγου
(εφεξής: επίγνωση του γραπτού) εµπερικλείει τη γνώση της κατεύθυνσης
της ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, τη σχέση γραφής και
οµιλίας, τον διαχωρισµό των λέξεων µε κενά, την εξοικείωση µε τα
βιβλία και ούτω κάθε εξής (Whitehurst & Lonigan, 1998).

Παρά την

ισχυρή συσχέτιση της επίγνωσης του γραπτού µε την ανάπτυξη του
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προφορικού λόγου, τη γραφηµική γνώση, και τη φωνολογική επίγνωση, η
προβλεπτική της ισχύ όσον αφορά σε αναγνωστικές ικανότητες στις
πρώτες τάξεις του δηµοτικού δεν είναι ανεξάρτητη από εκείνη της
φωνολογική επίγνωσης και γραφηµικής γνώσης (Lonigan, Burgess &
Anthony, 2000). Εποµένως, η επίγνωση του γραπτού φαίνεται να
σχετίζεται µε άλλους παράγοντες (π.χ. οικογενειακός γραµµατισµός)
που επηρεάζουν τόσο τη φωνολογική επίγνωση όσο και τη µετέπειτα
αναγνωστική ικανότητα του παιδιού.
3. Η αναγνώριση του αλφαβήτου, όπου συµπεριλαµβάνεται και ο
φωνηµικός του προσδιορισµός, δηλαδή η ικανότητα του παιδιού να
ονοµάζει τα οπτικά σχήµατα και να παράγει τους αντίστοιχους φθόγγους
(Fuchs κ.συν., 2001).
4. Η προώθηση του γραµµατισµού από το οικογενειακό περιβάλλον
θεωρείται από πολλούς ερευνητές ιδιαίτερης σηµασίας για την
αναγνωστική επιτυχία (Sonnenschein & Munsterman, 2002). Τα παιδιά
έρχονται σε επαφή µε τον γραπτό λόγο από πολύ µικρή ηλικία µέσα σε
ένα εγγράµµατο περιβάλλον στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης µε γραφικά
και αναγνωστικά ερεθίσµατα. Σηµαντική είναι και η αλληλεπίδραση µε
τα ενήλικα µέλη της οικογένειας σε δραστηριότητες όπως η ανάγνωση
παιδικών βιβλίων, που γίνεται ακόµη πιο ουσιαστική µε τη συζήτηση
αναφορικά µε την ιστορία του βιβλίου, την αναγνώριση γραµµάτων, την
ενθάρρυνση των παιδιών να µαντέψουν το νόηµα νέων λέξεων κ.ά.
5. Σηµαντικό προγνωστικό δείκτη αποτελεί και ο προφορικός
λόγος, ο οποίος αντανακλά το επίπεδο κατάκτησης της µορφολογίας,
σύνταξης, σηµασιολογίας, πραγµατολογίας· πεδία που θα
συστηµατοποιηθούν αργότερα µε την κατάκτηση του συµβατικού
γραµµατισµού. Η φύση της σχέσης του προφορικού λόγου και του
συµβατικού γραµµατισµού (Speece, Roth, Cooper, & de la Paz, 1999)
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προσεγγίζεται από δυο διαφορετικές σκοπιές: Κατά την προσέγγιση της
φωνολογικής ευαισθησίας («phonological sensitivity»), η ανάπτυξη του
προφορικού λόγου οδηγεί έµµεσα στην ανάδυση του γραµµατισµού, µέσω
της ανάπτυξης της φωνολογικής ευαισθησίας. Αντίθετα, η προσέγγιση
της γλωσσικής ολότητας («comprehensive language») πρεσβεύει ότι ο
προφορικός λόγος οδηγεί άµεσα στην ανάδυση του γραµµατισµού και
συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην µετέπειτα αναγνωστική
επίδοση (Dickinson, McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg, & Poe,
2003).
6. Τέλος, τα δείγµατα γραφής του ονόµατος συνιστούν µια πρώτη
έκφραση των αναδυόµενων δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Η γραφή του
ονόµατος, της πρώτης λέξης που γράφουν συνήθως τα παιδιά, περνά από
τα ορνιθοσκαλίσµατα στα σύµβολα που µοιάζουν µε γράµµατα, στην
άστατη παράταξη γραµµάτων και τελικά στη σωστή ορθογραφική δοµή
(Moomaw & Hieronymus, 2001).

Αποτελεί έναυσµα για να γράψουν και

άλλες λέξεις που περιέχουν τα ίδια γράµµατα µε αυτά του ονόµατός
τους (Haney, 2002).
Οι προγνωστικοί δείκτες δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους.
Ειδικότερα, η γνώση του φωνηµικού προσδιορισµού των γραµµάτων είναι
στενά συνδεδεµένη µε τη συλλαβική και φωνηµική επίγνωση (Βowey,
1994). Οι Dickinson & Snow (1987) επισηµαίνουν συνάφεια ανάµεσα στη
φωνολογική και γραπτή επίγνωση και τον προφορικό λόγο. Συνάφεια
υπάρχει ανάµεσα στο λεξιλόγιο και τον αφηγηµατικό λόγο (Scarborough,
2001). Τέλος, η ανάπτυξη του λεξιλογίου συνδέεται µε την φωνολογική
επίγνωση (Goswami, 2001).
Στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε δεξιότητες που αποτελούν
προγνωστικούς δείκτες

για την κατάκτηση της γραφής και της

ανάγνωσης. Λαµβάνοντας υπόψη το µοντέλο των Whitehurst & Lonigan
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(1998) ακολουθήσαµε το διαχωρισµό σε δεξιότητες «από µέσα προς τα
έξω» και «από έξω προς τα µέσα».

∆εξιότητες «από µέσα προς τα έξω»

αποτελούν η φωνολογική επίγνωση, η εξοικείωση µε την ονοµασία και
τον προσδιορισµό της φωνηµικής ταυτότητας των γραµµάτων και η
ικανότητα γραφής του ονόµατος. ∆εξιότητες «από έξω προς τα µέσα»
είναι η γραπτή επίγνωση, η προώθηση του γραµµατισµού στο πλαίσιο της
οικογένειας, το επίπεδο ανάπτυξης του λεξιλογίου και του
αφηγηµατικού λόγου.
Μέθοδος
Συµµετέχοντες
Έλαβαν µέρος 101 παιδιά προσχολικής ηλικίας (58 κορίτσια) από
τρία σχολεία, ηλικίας 65-77 µηνών (ΜΟ 71 ± 4), που είχαν όλα µητρική
γλώσσα την ελληνική.
Υλικό
Χορηγήθηκαν οι ακόλουθες δοκιµασίες:
1. Τεστ λεξιλογίου (Renfrew, 1995)
Αξιολογεί το λεξιλόγιο έκφρασης του παιδιού (expressive
vocabulary). Περιλαµβάνει 50 κάρτες µε εικόνες αυξανόµενης
δυσκολίας. Οι εικόνες παρουσιάζονται µία-µία µε σταθερό ρυθµό ανά
5’’ περίπου και ζητείται από το παιδί να τις ονοµάσει. Αξιολογείται
ο αριθµός των ορθά κατονοµασµένων εικόνων.
2. Τεστ αφηγηµατικού λόγου (Renfrew, 1997)
Αξιολογεί τον προφορικό λόγο. Απαρτίζεται από τέσσερις σειρές
τριών εικόνων, όπου απεικονίζεται η εξέλιξη µιας ιστορίας.
Παρουσιάζοντας τις εικόνες αφηγούµαστε την ιστορία όπως περιγράφεται
από αυτές. Στη συνέχεια ζητάµε από το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία
στηριζόµενο στις ίδιες εικόνες. Καταγράφουµε το µήκος των προτάσεων
στην οµιλία του και υπολογίζουµε το µέσο όρο λέξεων στις 5
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µεγαλύτερες προτάσεις. Αξιολογούµε την υποτακτική σύνδεση µετρώντας
τις δευτερεύουσες προτάσεις. Ελέγχουµε τις πληροφορίες που
συµπεριέλαβε µε βάση έναν κατάλογο της ιστορίας, δίνοντας βαθµούς
για όσες περιείχε η αφήγησή του (µέγιστο σύνολο 50 βαθµοί).
3. Τεστ αναγνώρισης γραµµάτων
Ελέγχει τη γνώση των γραµµάτων και της φωνηµικής τους
ταυτότητας (δύο υποενότητες). Περιλαµβάνει 24 κάρτες µε τυπωµένο σε
καθεµιά ένα γράµµα του αλφαβήτου (κεφαλαίο και πεζό). Κάθε κάρτα
παρουσιάζεται στο παιδί µε τυχαία σειρά για να ονοµάσει το γράµµα
και να προφέρει τον ήχο του. Για κάθε σωστή απάντηση (ονόµατος ή
ήχου) δίνεται ένας βαθµός (µέγιστο σύνολο 48 βαθµοί και για τις δύο
υποενότητες).
4. Τεστ φωνολογικής επίγνωσης
Αξιολογεί τη φωνολογική επίγνωση σε συλλαβικό και φωνηµικό
επίπεδο, σε επιγλωσσικό και µεταγλωσσικό επίπεδο αναπαράστασης.
Περιλαµβάνει 4 υποενότητες:
α) Επισήµανση διαφοράς (συλλαβικό και φωνηµικό επίπεδο, 6
τετράδες λέξεων στο καθένα). Το παιδί εντοπίζει τη λέξη που αρχίζει
όπως η λέξη-στόχος που δίνεται προφορικά (αρχική συλλαβή ή αρχικό
φώνηµα, ανάλογα).
β) Οµοιοκαταληξία (6 τετράδες λέξεων). Το παιδί εντοπίζει τη
λέξη που δεν οµοιοκαταληκτεί µε τις υπόλοιπες τρεις.
γ) Σύνθεση λέξεων (συλλαβικό και φωνηµικό επίπεδο, 6 λέξεις στο
καθένα). Το παιδί καλείται να συνθέσει συλλαβές και φωνήµατα σε
λέξεις.
δ) Απαλοιφή τµήµατος λέξης (συλλαβικό και φωνηµικό επίπεδο, 6
και 5 λέξεις αντίστοιχα). Το παιδί απαλείφει την πρώτη φωνολογική
µονάδα (συλλαβή ή φώνηµα) της λέξης.
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Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός (µέγιστο σύνολο 41
βαθµοί).

Οι 3 δοκιµασίες σε συλλαβικό και φωνηµικό επίπεδο

απαρτίζουν τους επιµέρους δείκτες συλλαβικής και φωνηµικής
επίγνωσης, αντίστοιχα.
5. Τεστ επίγνωσης του γραπτού
Αξιολογεί την εξοικείωση µε τις συµβάσεις και λειτουργίες του
γραπτού λόγου. Περιλαµβάνει 12 ερωτήσεις που αφορούν στην κατεύθυνση
της ανάγνωσης, το διαχωρισµό των λέξεων µε κενά, την κατεύθυνση που
γυρίζουµε τις σελίδες, την εξοικείωση µε σηµεία στίξης κ.ά. Θέτουµε
στο παιδί µια σειρά ερωτήσεων µε βάση τα περιεχόµενα ενός παιδικού
βιβλίου. Κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε ένα βαθµό (µέγιστο
σύνολο 12 βαθµοί).
6. ∆είγµα γραφής του ονόµατος
Αξιολογεί την παραγωγή των κατάλληλων γραφηµάτων και τη σωστή
διάταξή τους. Το παιδί γράφει σε χαρτί το όνοµά του και το
αποτέλεσµα βαθµολογείται στην ακόλουθη κλίµακα 6 µονάδων:
(1) λιγότερα από τα µισά γράµµατα σωστά
(2) περίπου τα µισά γράµµατα κατά βάση σωστά
(3) πάνω από τα µισά γράµµατα είναι απολύτως σωστά
(4) ένα ή δύο λάθη
(5) ένα ή δύο λιγότερο σηµαντικά λάθη
(6) τέλεια γραφή του ονόµατος
7. Οικογενειακό ερωτηµατολόγιο
Απευθύνεται στους γονείς και αξιολογεί κατά πόσο προάγονται οι
αναγνωστικές δεξιότητες στο οικογενειακό περιβάλλον. Περιλαµβάνονται
26 ερωτήσεις που αναφέρονται στην ποιότητα και συχνότητα της επαφής
του παιδιού µε γλωσσικό υλικό (π.χ. βιβλία), σε πιθανή διδασκαλία
ανάγνωσης και γραφής από τους γονείς κ.ά. Σε κάθε ερώτηση παρέχονται
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προκαθορισµένες απαντήσεις, µορφής ναι/όχι ή κλίµακας 5 σηµείων, από
τις οποίες ο γονέας επιλέγει την προτιµότερη.
∆ιαδικασία
Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε 1 ατοµική συνεδρία διάρκειας 20-30
λεπτών, σε ήσυχο χώρο του σχολείου τους. Οι δοκιµασίες χορηγήθηκαν
από ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο. Οι αποκρίσεις καταγράφηκαν σε ατοµικά
φυλλάδια και ηχογραφήθηκαν σε κασέτα.
Αποτελέσµατα
Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι συνάφειες µεταξύ των µετρήσεων,
πολλές από τις οποίες είναι υψηλές και σηµαντικές, ιδιαίτερα µεταξύ
φωνολογικών και αλφαβητικών

µετρήσεων και επίγνωσης του γραπτού. Οι

υψηλότερες συνάφειες διαπιστώνεται ανάµεσα στη φωνηµική επίγνωση και
το φωνηµικό προσδιορισµό των γραµµάτων (r=0,742) και ανάµεσα στη
φωνολογική επίγνωση και την επίγνωση του γραπτού (r=0,742). Επίσης ο
αφηγηµατικός λόγος έχει σηµαντική συνάφεια µε την επίγνωση του
γραπτού και το λεξιλόγιο µε το µέσο όρο λέξεων στον προφορικό λόγο
και µε την φωνολογική επίγνωση.
Η συλλαβική επίγνωση (µ.ο. 15,89) ήταν σηµαντικά ευκολότερη από
τη φωνηµική (µ.ο. 9,73), F(1,100)=274,5, p<0,0005). Ειδικότερα για
τη φωνηµική επίγνωση, οι τρεις υποκλίµακες διαφέρουν σηµαντικά
µεταξύ τους σε δυσκολία, F(2,99)=133,4, p<0,0005. Σε επιµέρους
συγκρίσεις post-hoc, η απαλοιφή (µ.ο. 1,81) ήταν δυσκολότερη από τη
σύνθεση (µ.ο. 2,96) που ήταν δυσκολότερη από τη διαφορά (µ.ο. 4,95),
p<0,0005.
Η αξιοπιστία των κλιµάκων συλλαβικής και φωνηµικής επίγνωσης (α
του Cronbach) από τις τρεις επιµέρους κλίµακες ήταν 0,31 και 0,77
αντίστοιχα.

Η τελευταία βελτιώνεται (σε 0,82) µε την αφαίρεση της

φωνηµικής διαφοράς, κάτι που δικαιολογείται δεδοµένου ότι η διαφορά
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φωνήµατος επιφέρει και διαφορά σε συλλαβικό επίπεδο, άρα για τη
σωστή απάντηση δεν είναι απαραίτητη η επίγνωση και επεξεργασία
µεµονωµένων φωνηµάτων.
Με επιφύλαξη, λόγω του σχετικά µικρού αριθµού συµµετεχόντων,
αναφέρουµε ότι τα αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης (principal axis
factoring µε περιστροφή varimax) των 15 επιµέρους δοκιµασιών δίνουν
4 παράγοντες µε ιδιοτιµές µεγαλύτερες του 1, οι οποίοι φαίνεται ότι
αντιστοιχούν κατά σειρά στη φωνηµική και γραπτή επίγνωση, στη
συλλαβική επίγνωση, τη γλωσσική επίδοση και τη νοητική ανάπτυξη.
Στους παράγοντες αυτούς µπορεί να αποδοθεί 53% της συνολικής
διακύµανσης.
Οι συνάφειες µεταξύ των απαντήσεων στο οικογενειακό
ερωτηµατολόγιο και των άλλων µετρήσεων δεν ήταν στατιστικά
σηµαντικές, πιθανότατα εξαιτίας του µικρού αριθµού (36)
συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων.

Σε αναλύσεις διακύµανσης των

διπολικών ερωτήσεων, F(1,34), το ότι δείχνουν οι γονείς στο παιδί
κατά την ανάγνωση παιδικών βιβλίων κάποια γράµµατα έχει στατιστικά
σηµαντική επίδραση στη γνώση του ονόµατος των γραµµάτων (p=0,005)
και στη γραπτή επίγνωση (p=0,015), ενώ το ότι έχουν µάθει στο παιδί
να γράφει το όνοµά του έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στο τεστ
αφηγηµατικού λόγου (p=0,020, p=0,058, p=0,011 στις τρεις επιµέρους
µετρήσεις).
Συζήτηση
Αναφορικά µε τη φωνολογική επίγνωση, επιβεβαιώνεται η ότι η
συλλαβική επίγνωση είναι ευκολότερη και συνεπώς κατακτάται νωρίτερα
από την αντίστοιχη φωνηµική (Πόρποδας, 2002). Ο µέσος όρος των
επιδόσεων στις συλλαβικές υποδοκιµασίες υπερέχει σηµαντικά από τον
αντίστοιχο µέσο όρο των φωνηµικών. Η διαφορά ίσως οφείλεται στο
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µέγεθος της χειριζόµενης γλωσσολογικής µονάδας. Οι υψηλές επιδόσεις
στη συλλαβική ενηµερότητα είναι σύµφωνες µε την υπόθεση ότι τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη
συνειδητοποίηση της συλλαβικής δοµής του προφορικού λόγου (Πόρποδας,
2002).
Η συγκριτική εξέταση των επιµέρους δοκιµασιών του φωνολογικού
τεστ σε επίπεδο φωνήµατος (επισήµανση διαφοράς, σύνθεση, απαλοιφή)
επιβεβαιώνει ότι η απαλοιφή είναι η δυσκολότερη. Η δυσκολία µπορεί
να οφείλεται στις γνωστικές απαιτήσεις που προϋποθέτει, συγκεκριµένα
«για να διεκπεραιωθεί το τεστ απαλοιφής πρέπει να ενεργοποιηθούν µε
τη σειρά οι λειτουργίες επιλογής του στοιχείου που πρέπει να
απαλειφθεί, ανάλυσης της λέξης στα δοµικά φωνολογικά της στοιχεία,
σύγκρισης του υπό απαλοιφής στοιχείου µε όλα τα άλλα, επισήµανσης
του στοιχείου αυτού στην σειρά των άλλων στοιχείων, αφαίρεσης του
στοιχείου, σύνθεσης των υπολοίπων και εκφώνησης του τµήµατος της
λέξης που µένει» (Πόρποδας, 2002, σ. 233).
Η υψηλή συνάφεια ανάµεσα στη φωνηµική επίδοση και το φωνηµικό
προσδιορισµό των γραµµάτων ερµηνεύεται ως εξής: εφόσον τα παιδιά
µπορούν να αποδώσουν στα γράµµατα µεµονωµένους φθόγγους, έχουν
συνειδητοποιήσει ότι οι φθόγγοι απαρτίζουν µονάδες του προφορικού
λόγου. Η υψηλή συνάφεια ανάµεσα στη φωνολογική επίγνωση και την
επίγνωση του γραπτού ίσως οφείλεται σε συνάφεια και των δυο
δεξιοτήτων µε το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και
τις αναγνωστικές δραστηριότητες στο σπίτι (Lonigan κ. συν., 2000). Η
εξοικείωση του παιδιού µε τις γραπτές συµβάσεις προϋποθέτει τη
γόνιµη επαφή του µε γλωσσικό υλικό, όπως για παράδειγµα την ανάγνωση
παιδικών βιβλίων από ενήλικες της οικογένειας (µια συνηθισµένη
δραστηριότητα της καθηµερινής ζωής των παιδιών). Στα πλαίσια τέτοιων
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δραστηριοτήτων, µε συζήτηση πάνω στην ιστορία του βιβλίου,
ενθαρρύνεται το παιδί να αποδώσει το κείµενο, µαθαίνει καινούριες
λέξεις, ενώ εκτίθεται και σε όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας
(φωνολογία, µορφολογία, σηµασιολογία, σύνταξη, πραγµατολογία) τις
οποίες και οικειοποιείται.
Σε µελλοντική µελέτη θα ερευνηθεί η προβλεπτική ισχύς των
δεικτών αναγνωστικών δεξιοτήτων όσον αφορά στην εκµάθηση της
ανάγνωσης στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού.

Για τις δεξιότητες των οποίων

η προβλεπτική ισχύς θα τεκµηριωθεί, θα πρέπει η προσχολική τάξη να
διαδραµατίσει ένα πιο ενεργό ρόλο στην συστηµατική καλλιέργειά τους
µε την εισαγωγή κατάλληλων δραστηριοτήτων στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Προσχολικής Αγωγής.
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Πίνακας 1.
Συνάφειες µεταξύ των αναγνωστικών δεξιοτήτων (δείκτης r του Pearson,

Λεξιλόγιο
Αλφάβητο

Γραφή ονόµατος

∆ευτερ. προτάσ.

Μ.Ο. λέξεων

Πληροφορίες

Φωνηµ. επίγ.

Συλλαβ. επίγ.

Φωνολογ. επίγ.

Φώνηµα-απαλ.

Συλλαβή-απαλ.

Φώνηµα-σύνθ

Συλλαβή-σύνθ

Οµοιοκαταληξία

Φώνηµα-διαφ.

Συλλαβή-διαφ.

Γραπτή επίγν.

Αλφάβ,-Φωνηµ

Αλφάβ,-Όνοµα

Αλφάβητο

µε έντονα στοιχεία όταν p<0.0005)

0.47 0.41 0.40 0.44 0.39 0.23 0.15 0.23 0.50 0.19 0.27 0.41 0.34 0.42 0.44 0.33 0.20 0.03
0.86 0.88 0.70 0.50 0.54 0.18 0.14 0.66 0.40 0.59 0.67 0.54 0.72 0.14 0.20 0.11 0.20

Αλφάβ,-Όνοµα

0.51 0.55 0.36 0.33 0.15 0.10 0.49 0.30 0.41 0.48 0.40 0.50 0.18 0.19 0.05 0.09

Αλφάβ,-Φωνηµ

0.66 0.50 0.61 0.17 0.14 0.65 0.39 0.61 0.68 0.54 0.74 0.06 0.16 0.13 0.25

Γραπτή επίγν.

0.45 0.49 0.34 0.26 0.67 0.53 0.61 0.74 0.63 0.72 0.35 0.25 0.17 0.28

Συλλαβή-διαφ.

0.71 0.31 0.39 0.43 0.23 0.34 0.65 0.67 0.56 0.28 0.11 0.21 0.18

Φώνηµα-διαφ.

0.30 0.24 0.46 0.33 0.44 0.71 0.60 0.70 0.19 -0.01 0.08 0.17

Οµοιοκαταληξία

0.17 0.30 0.13 0.42 0.58 0.26 0.41 0.30 0.10 0.15 0.19

Συλλαβή-σύνθ

0.27 0.18 0.20 0.35 0.39 0.29 0.12 0.10 0.06 0.07

Φώνηµα-σύνθ

0.46 0.70 0.82 0.57 0.90 0.26 0.16 0.16 0.07

Συλλαβή-απαλ.

0.44 0.65 0.87 0.50 0.14 0.06 0.00 0.19

Φώνηµα-απαλ.

0.82 0.51 0.88 0.20 0.05 0.07 0.14

Φωνολογ. επίγ.

0.82 0.94 0.32 0.12 0.15 0.21

Συλλαβ. επίγ.

0.66 0.24 0.11 0.10 0.23

Φωνηµ. επίγ.

0.26 0.09 0.13 0.14

Πληροφορίες

0.34 0.21 0.00

Μ.Ο. λέξεων

0.65 0.03

∆ευτερ. προτάσ.

0.06
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Abstract

Mastery of reading presupposes complex cognitive, linguistic,
and

metalinguistic

preschool years.

skills

that

are

normally

acquired

during

the

To evaluate these reading prerequisites in the

Greek language, we tested 101 children in kindergarten. A broad
range of correlates was examined, including metalinguistic awareness
in

smaller-than-word

single

letters

in

units,

terms

of

print
their

awareness,
names

and

identification
sounds,

and

of

family

literacy. In accordance with studies in other languages, a strong
correlation

was

found

among

phonemic

awareness,

letter

identification and print awareness and medium correlation among the
linguistic skills.

Keywords: Early reading skills, family literacy, phonological
awareness, preschool

