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Πρόλογος

Η παραύσα εργασία εκπανήθηκε στα πλαίσια πραπτυχιακών σπαυδών

ταυ Παιδαγωγικαύ Τμήματας Πρασχαλικής Εκπαίδευσης ταυ Πανεπιστημίαυ

Θεσσαλίας και για την αλακλήρωση της χρειάστηκε περίπαυ ένας χρόνας.

Η επιλαγή ταυ θέματος προέκυψε από την περιέργεια παυ μαυ

πρακάλεσε η ένναια "παλυτραπικότητα" την πρώτη φαρά παυ την άκαυσα.

Απατελαύσε μια ένναια άγνωστη για εμένα, παρ' όλα παυ στην

καθημερινότητα και στα άμεσα περιβάλλαν μαυ υπάρχαυν δεκάδες

παλυτραπικά σταιχεία με τα απαία έρχαμαι σε επαφή, αλλά δεν μπαραύσα να

τα ενταπίσω και τα ερμηνεύσω ως τέταια. Ακριβώς αυτός ήταν και αλόγας

παυ μαυ πρασέλκυσε τα ενδιαφέραν τα συγκεκριμένα θέμα. Είναι ένα ζήτημα

παυ αφαρά τη ζωή και την καθημερινή μας εμπειρία. Επίσης είναι ένα ζήτημα

παυ αφαρά την εκπαίδευση και επηρεάζει τις αντιλήψεις και ταν τρόπα

μετάδασης της γνώσης, καθιστώντας ταν εκπαιδευτικό πια ευέλικτα και

'Όναιχτό" σε νέες ερμηνείες, και αυτός ήταν ακόμη ένας λόγας παυ μαυ

πρασέλκυσε τα ενδιαφέραν για να διερευνήσω τα συγκεκριμένα θέμα. Η

ένναια λαιπόν της παλυτραπικότητας σε συνδυασμό με τα εικαναγραφημένα

παιδικά βιβλία, στα απαία συναντάμε παλλά παραδείγματα παλυτραπικών

σταιχείων, απατέλεσαν τα αντικείμενα της παραύσας έρευνας.

Στα σημεία αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιστημανική

υπεύθυνα της εργασίας, την καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδαπαύλαυ, για την

παλύτιμη βαήθεια παυ μαυ πρόσφερε και για την συνεργασία μας, η απαία

ήταν άψαγη. Από την πρώτη μας συνάντηση, μαυ έδειξε εμπιστοσύνη για την

ανάληψη της εργασίας. Επιδείκνυε σεβασμό στις ιδέες και τις απόψεις μαυ και

μαυ πρασέφερε απόλυτη στήριξη σε όπαια δυσκαλία και αν αντιμετώπιζα. Η

κστανόηση και η ενθάρρυνση της, μαζί με τις γνώσεις και τις συμβαυλές της

υπήρξαν καθαριστικά για την αλακλήρωση της εργασίας.

Επιπλέαν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δεύτερη επιβλέπαυσα της

εργασίας, την καθηγήτρια κ. Δόμνα- Μίκα Κακανά, η απαία δέχτηκε να

αξιαλαγήσει την εργασία μαυ.
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Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριατήσω την κ. Μαρία Θεοδωροκόκου, για την

πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε σε όποιες δυσκολίες και αν

συναντούσα κατό την διόρκεια της έρευνας, και για την στήριξή της όλα αυτό

τα χρόνια των σπουδών μου.

Τέλος, θα ήθελα να εκφρόσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους

διευθυντές και νηπιαγωγούς όλων των σχολείων που επισκέφθηκα, μιας και

δέχτηκαν με χαρό να συμμετόσχουν με τις τόξεις τους στην έρευνα, καθώς

και σε όλα τα παιδιό, τα οποία έδειξαν μεγόλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό

κατό την διόρκεια των συνεντεύξεων.

Ι
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1. Εισαγωγή

Στην παραύσα έρευνα διερευνήθηκε εόν τα παιδιό προσχαλικής ηλικίας

εντοπίζουν και ερμηνεύουν την πολυτροπικότητα των κειμένων που τους

δίνονται, με αφορμή την παντοδυναμία της εικόνας οτο επικοινωνιακό τοπίο

και την υπεροχή της έναντι του γραπτού λόγου για τη μετόδοση του

μηνύματος, αλλό και τον ισχυρισμό του Kress, ότι καμία από τις ανθρώπινες

αισθήσεις δεν λειτουργεί ανεξόρτητα από τις όλλες, πρόγμα που σημαίνει ότι

ο όνθρωπος αντιλαμβόνεται το περιβόλλον του "πολυτροπικό" (Kress,

1998:166). Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν να

διερευνήσει εόν τα παιδιό προσχολικής ηλικίας, που δεν κατέχουν την τυπική

αναγνωστική δεξιότητα, είναι σε θέση να κόνουν υποθέσεις για το

περιεχόμενο της λεκτικής πληροφορίας. βασιζόμενα οτην οπτική τροπικότητα

(εικόνες, εικονογρόφηση, ΟΓΠικές συμβόσεις), έτσι όπως αυτή παρουσιόζεται

σε πολυτροπικού είδους κείμενα, και συγκεκριμένα σε εικονογραφημένα

παιδικό βιβλία.

Για τον λόγο, οτο θεωρητικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε

εκτενής αναφορό οτην έννοια "της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών",

βασική αρχή της οποίας είναι η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, κειμένων

δηλαδή με έντονη πολυμορφία, τα οποία συνδυόζουν μεγόλο εύρος μέσων και

τρόπων για την κατασκευή του νοήματος τους. Έπειτα, έγινε αναφορό στην

έννοια "του οπτικού γραμματισμού", ο οποίος νοείται ως η ικανότητα των

αναγνωοτών να διαβόζουν εκτός από τις λέξεις και τις εικόνες, και να τις

αποκωδικοποιούν ώοτε να κατανοούν το νόημα της ιοτορίας που τους

παρουσιόζεται κόθε φορό. Τέλος, αναλύθηκε η έννοια "της

πολυτροπικότηταζ, η οποία νοείται ως η ποικιλία των σημειωτικών τρόπων

που αξιοποιούνται για να δημιουργηθεί ένα κείμενο.

Στη συνέχεια, παρουσιόζεται μια προσπόθεια ορισμού των

εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και η σχέση της εικόνας και των λέξεων,

όπως αυτή δομείται για την κατασκευή του νοήματος τους. Τα

εικονογραφημένα παιδικό βιβλία αποτελούν, ως κατηγορία, παρόδειγμα

πολυτροπικών κειμένων, και για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκαν τέτοιου είδους
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βιβλία ως εργαλεία της παραύαας έρευνας. Επίαηι;, τα εικανογραφημένα βιβλία

είναι τα αυνήθη κείμενα με τα αποία έρχονται αε επαφή τα παιδιά

προαχολικής ηλικίας στον οικαγενειακά και αχαλικά χώρα.

Έπειτα, γίνεται αναφορά στην εικανογράφηαη και τις απτικές

αυμβάσεις παυ παραυσιάζονται στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, και στον

καταλυτικά ράλο που διαδραματίζαυν ως στοιχεία που συμβάλλουν στην

κατασκευή ταυ ναήματας της ισταρίας και τη αχέση αλληλεπίδρασης που

έχουν με το γραπτά λόγο. Τέλοι;, μελετάται ο ρόλος του αναγνώστη, α αποίος

καθίσταται πλέον αναγνώστης- θεατήι;, μιας και καλείται να ..διαβάζει" τάσο

τις λέξειι;, άσα και τις ει κάνες στην πρασπάθεια αποκωδικοποίησης του

ναήματας της ιστορίας που έχει κάθε φορό στα χέρια του.

Ι
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2. Από τον γραμματισμό στην παιδαγωγική των

πoλυγρaμματισμών

Ζούμε σε μιο εποχή όπου ο γρομμοτισμός, OΠOδεlΚVύετOI ένο πολύ

περιορισμένο πλοίσιο γιο την ικονοποιητική εκποίδευση των ποιδιών σε μιο

συνεχώς μετοβολλόμενη κοινωνίο (Ποποδοπούλου, 2006). Με τον όρο

«γρομμοτισμι)ς», δεν εννοούμε μόνο την ικονότητο του οτόμου νο διοβόζεl

KOI να κατανοεί ένα κείμενο, αλλά κοι την ικανότητα να κατανοεί, να

ερμηνεύει KOI νο οντιμετωπίζεl κριτικά τους διάφορους τύπου λόγου, νο είνοl

σε θέση νο ποράγεl μιο γκάμο ειδών λόγου KOI, γενικότερο, νο είνοl σε θέση

νο λειτουργεί σε διάφορες επlκοlνωνlοκές συνθήκες χρησιμοποιώντος γροπτό,

προφορικό λόγο κοl μη γλωσσικά κείμενο (Χοτζησοββίδης, 2003).

Πορ' όλο ουτά, η ούξηση των μέσων KOI των κονολιών επικοινωνίος κοl

η πολιτισμική κοι γλωσσική διοφοροποίηση μέσο σε κάθε κοινωνική οργάνωση

οδηγούν οτην διεύρυνση των ορίων του γρομμοτισμού, ώστε νο

εξυπηρετηθούν οι νέες ΚΟΙ μελλοντικές κοινωνικές ονάγκες (Ποποδοπούλου,

2006). Τουτόχρονο, οι νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την πορογωγή

πολυμεσlκών προϊόντων κοτοσκευάζουν πολυτροπικά νοήμοτο μέσο οπό

γλωσσικές μορφές, φόρμες κοι οτιλ, οτο οποίο το πλοίσιο του γρομμοτισμού

δεν είνοl ορκετό γιο νο δώσει οποντήσεις (Χοτζησοββίδης, 2003).

Γιο τον λόγο ουτό, το 1994 συστάθηκε μιο ομάδο επιστημόνων στο

New London του New Hampshire, οτις Η.Π.Α. γιο νο συζητήσουν το μέλλον

της διδοσκολίος του γρομμοτισμού κάτω οπό το πρίσμο των νέων κοινωνικών

επιτογών. Η ομάδο ουτή ονομάστηκε New London Group κοl το 1996

δημοσίευσε το πρώτο της κείμενο, στο οποίο γινότον ονοφορά οτην έννοlο

των «πολυγρομμοτισμών» (multiliteracy). Η έwοιο ουτή ονοφέρετοl στην

ικονότητο οντίληψης της μορφικής ποικιλίος που μπορούν νο έχουν οι

σημειωτικοί τρόποι κοι το κείμενο που ουτοί μορφώνουν, κυρίως μετά την

εμφάνιση κοl εξάπλωση των νέων τεχνολογιών κοι των τεχνολογιών των

πολυμέσων, οτο πλοίσιο πολύγλωσσων κοl πολυπολιτισμικών κοινωνιών

(Κυπριώτης, 2006). Η πρότοση των πολυγρομμοτισμών μελετά το κείμενο ως
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συνισταμένη της αλληλεπίδρασης της γλώσσας με άλλαυς τρόπαυς

κατασκευής του ναήματος (Παπαδαπούλου, 2001).

Η twoIa των πολυγραμματισμών οδήγησε και οτη δημιουργία της

παιδαγωγικήςτων πολυγραμματισμών.Η παιδαγωγικήτων πολυγραμματισμών

είναι μια πολύμορφη και πολυτραπική διαδικασία. Είναι μια πρaoπάθεια

δημιουργίας και μετασχηματισμούτων σημείων και των κειμένων ανάλογα με

τα δεδομένα που επικρατούν τόσο οτον μαθησιακό, όσο και στον κοινωνικό

χώρο, και ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέραντα όσων συμμετέχουν στη

μαθησιακή διαδικασία, των εκπαιδευτικών δηλαδή και των μαθητών. Η

παιδαγωγική των πολυγραμματισμών πρατείνει διδακτικές αρχές, όπου οι

εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν στη δημιουργία κειμένων με έντονη

πολυμορφία, οτη διεύρυνση των οριζόντων τους, οτην καλλιέργεια

αξιοποίησης όλων των πηγών νοήματο.;, κοι γενικότερα οποσκοπεί οτον

εκπαιδευτικό πλουραλισμό. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών δεν

αναιρεί τις αρχέςτου γραμματισμού,αλλά τις συμπληρώνει με νέες αρχέ.;, που

στόχο έχουν να εντάξουν τους μαθητές σε διαδικασίες παραγωγής νοήματος

χρησιμοποιώνταςδιάφορα μέσα και τρόπους (Χατζησαββίδης,2005).
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2.1 Οπτικόςγραμματισμός

Στη σημερινή κοινωνίο ποροτηρείτοl μιο συνεχής ούξηση της

εlκονlκότητος του γροπτού μηνύμοτος, η οποίο εξυπηρετεί την ονόγκη

όμεσης σύλληψης του. Οριοκό, ουτή η τόση οδηγεί στην οντlκοτόοτοση

κοθορό γλωσσικών σημείων με οπτικό εξοιτίος, οφενός της πογκοσμιοποίησης

της πληροφορίος, οφετέρου της ουξημένης κυκλοφορίος πολιτών κοι

εμπορευμότων έξω οπό το όριο του εθνικού κρότους. Έτσι, εμφονίζετοl

οντlκοτόστοσητου λόγου οπό εικόνες που ονοποριοτούν οπτικό το γλωσσικό

περιεχόμενοτου μηνύμοτος(Ποποδοπούλου,2001).

Όπως ονοφέρουν χοροκτηριοτικό KOI ΟΙ Kress & van Leeuwen, η

κυρίορχη οπτική γλώσσο ελέγχετοl οπό τις πογκόσμιες πολιτικές KOI

τεχνολογικές ουτοκροτορίες των Μέσων Μοί)κής Ενημέρωσης KOI ερχόμοστε

οντlμέτωποl πλέον με την εισβολή του οπτικού οτοιχείου σε πολλές περιοχές

της δημόσιος επικοινωνίος, όπου στο πορελθόν η γλώσσο ήτον ο μονοδlκός

KOI κυρίορχος τρόπος (Kress & van Leeuwen, 1996:4, 13-16). Η εξόπλωση

λοιπόν της εlκόνος ορίζει την ονόγκη ενός νέου γρομμοτισμού, του οπτικού

γρομμοτισμού (visual literacy) που θο περιλομβόνεl, πορόλληλο με την

κοτόκτηση των γροφο- φωνημοτικών οντlοτοlχίσεων ενός γροφlκού

σuOτήμOΤOς, KOI την ικονότητο κοτονόησης κοl διοχείρισης εικόνων, σχεδίων,

διογρομμότων, πινόκων κ.ο. (Ποποδοπούλου, 2001).

Με τον όρο «οπτικός γρομμοτισμός» εννοείτοl το σύνολο των

δεξιοτήτων που κοτοκτό ο όνθρωπος, κοι οι οποίες του είνοl οποροίτητες γιο

τη μόθηση KOI τον κοθιστούν οπτικό εγγρόμμοτο. Οι δεξιότητες ουτές είνοl η

οντίληψη, η ερμηνείο των συμβολικών ονοποροοτόσεων κοl η επικοινωνίο

(Γκόριο, 2007). Ο οπτικός γρομμοτισμός ονοφέρετοl οτην ικονότητο του

οτόμου νο ποροτηρεί τις εlκόνες, νο τις ..διοβόζεl" κοl νο οποκωδlκοποιεί

κόθε φορό το νοήμοτο .που ουτές φέρουν, κοθώς KOI νο πορόγεl κείμενο που

νο φέρουν ποικίλο οπτικό χοροκτηριοτικό. Σύμφωνο με την Γκόριο λοιπόν, ως

οπτικό εγγρόμμοτος χοροκτηρίζετοl ουτός που κοτέχεl την ικονότητο κριτικής

σκέψης, ώστε νο είνοl σε θέση με ουτόν τον τρόπο νο ερμηνεύει κοι νο

οποκωδlκοποιεί το οπτικό μηνύμοτο που τον περιβόλλουν (Γκόριο, 2007).
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Ειδικότερα, έρευνες με παιδιό πραaχαλΙKής και aχαλΙKής ηλικίας έδειξαν

ότι τα παιδιό μποραύν, εφόααν εκπαιδευταύν, να χειρίζονται κείμενα πλούσια

σε οπτικό χαρακτηριστικό, γεγονός που, ενίοτε, τα καθιστό πιο ικανούς

αναγνώστες σε aχέση με τους ενήλικες, όπως έδειξε και η έρευνα των Arizpe

και Stγles, (2003).

Ο οπτικός γραμματισμός δημιουργεί το πλαίσιο για μια νέα

αντιμετώπιση της ίδιας της γραφής, όπως εμφανίζεται η διαπλοκή της με άλλα

σημειωτικά συστήματα οπτικής επικοινωνίας. Η αύξηση λοιπόν της

εικονικότητας της γραφής επιτυγχάνεται με τη συμβολή σημειωτικών

συστημάτων όπως του τυπογραφικού, του χρωματικού και του εικονικού, τα

οποία ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ευκολότερη και αμεσότερη σύλληψη του

γραπτού μηνύματος (nαπαδοπούλου, 2001). Από τα παραπάνω γίνεται

κατανοητό ότι, ένα άτομο μπορεί να χαρακτηρίζεται ως οπτικά εγγράμματο

άτομο, όταν είναι σε θέση να χειρίζεται με ευχέρεια τους κώδικες και την

εικονικότητα ενός κειμένου, η οποία συνίσταται ακριβώς στο τυπογραφικό, το

χρωματικό και το εικονικό σημειωτικό σύστημα.

Η καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού εξαρτάται από την επαφή και

εξοικείωση των ατόμων σε περιβάλλοντα πλούσια σε οπτικά ερεθίσματα και τη

δημιουργία εκπαιδευτικών πρακτικών που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν

όλες εκείνες τις δεξιότητες για να καταστούν οπτικά εγγράμματοι (Γκόρια,

2007). ·Οσον αφορά τα παιδιά, όπως αναφέρει και η Pantaleo, είναι

απαραίτητο να διδάσκονται τον τρόπο πρασέγγισης και ερμηνείας των οπτικών

χαρακτηριστικών ή και των ποικίλων τροπικοτήτων, ενώ εξίσου σημαντικό

είναι να τους δίνεται χρόνος να aχOλιάσOυν τα πολυτροπικά στοιχεία που

συναντούν σε ένα κείμενο, καθώς και τις aχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα

στο κείμενο και την εικόνα (Pantaleo, 2005). Με τέτοια πολυτροπικά κείμενα

έρχονται σε επαφή τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και η συνεργασία των δύο

τραπικοτήτων (λεκτικής και οπτικής) στη δημιουργία και μετάδοση

μηνυμάτων, αποκτά μεγάλο ενδιαφέραν για την κατάκτηση του

γραμματισμού, και συγκεκριμένα του οπτικού (Γιαwικοπούλου &

nαπαδοπούλου, 2004).
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2.2 Η έννοια της πολυτροπlκότητας

Η έννοια της πολυτροπικότηταςως ιδέα και ως θεωρητική σύλληψη

όρχισε να κόνεl την εμφόνιση της την τελευταία δεκαετία παρόλληλα με την

ανόπτυξη των πολιτισμικώνσπουδών. Οι σχετικές με το αντικείμενο σπουδές,

στην προσπόθεια τους να ερμηνεύσουν και να οριοθετήσουν τα διόφορα

πολιτισμικό προϊόντα που περιέχουν και λόγο, πέρα από τις όλλες μορφές

πολιτισμικών προϊόντων (εικόνα, μουσική, ήχοι, κ.α.), διαπίστωσαν ότι τα

θεωρητικό εργαλεία του παρελθόντος δεν ήταν πλέον επαρκή (Στόμου,

Τρανός, Χατζησαββίδης,2004 και Χατζησαββίδης, 2005). Οι νέες τεχνολογίες,

που αναπτύχθηκαν ραγδαία κατό το διόστημα αυτό, μετέβαλαν όχι μόνο την

καθημερινότητα αλλό σε μεγόλο βαθμό και τον τρόπο αντίληψης του νέου,

πολυπολιτισμικού, περιβόλλοντος κόσμου. Ο συνακόλουθος πολλαπλασιασμός

και πλουραλισμός των επικοινωνιακών μέσων, οδήγησε στη διαπίστωση ότι η

επικοινωνία και οι τρόποι της δεν είναι δυνατόν πλέον να ερμηνεύονται και να

ερευνώνται με βόση τα δεδομένα του παρελθόντος (Κυπριώτης, 2006). Έτσι,

το νέο πολιτισμικό τοπίο που προέκυψε την τελευταία δεκαετία στις δυτικού

τύπου κοινωνίες είναι αυτό που ανόγκασε τους επιστήμονες να εισαγόγουν

στο λεξιλόγιο τους τον όρο της πολυτροπικότητας (Στόμου, Τρανός,

Χατζησαββίδης, 2004 και Χατζησαββίδης, 2005).

Όπως χαρακτηριστικό αναφέρει και ο Kress, οι αλλαγές που 'Επέφερε η

σύγχρονη τεχνολογία, η δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών στις χώρες

του βορείου ημισφαιρίου, καθώς και οι γνωσlοκεντρlκές (ή

πληρoφOΡIKOKΕVΤΡIKές) οικονομικές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία

χρόνια ανήγαγαν την εικόνα σε επικρατέστερο από το λόγο επικοινωνιακό

μέσο. Εκτός από την εικόνα, διόφοροl σημειωτικοί τρόποι (σχέδιο,

φωτογραφία, σχεδιαγρόμματα, κινούμενη εικόνα, μουσική, κ.α.)

αντικατέστησαν ένα μέρος του γραπτού και προφορικού λόγου στη δημόσια

επικοινωνία (Στόμου, Τρανός, Χατζησαββίδης, 2004 και Χστζησαββίδης,

2005).

Η έwοια της πολυτροπικότητας (multimodality) λοιπόν αναφέρεται

στην ποικιλότητα των σημειωτικών συστημότων που διαμορφώνουν τα
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κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ποικιλία των σημειωτικών

τρόπων (modes) που αξιοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κείμενο

(Κυπριώτης, 2006). Τρόποι που μπορούν να συνδυόζονταl σε ένα κείμενο για

την κατασκευή του νοήματος του είναι ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος,

η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το σχεδιόγραμμα, το χρώμα, η

γρομματοσειρό, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο ρυθμός και οι χειρονομίες

(Στόμου, Τρονός, Χατζησαββίδης, 2004, Χατζησαββίδης και Γαζόνη, 2005,

Χατζησαββίδης, 2005).

Ένα πολυτροπικό σημειωτικό προϊόν είναι σύνθεση επιμέρους

σημειωτικών τρόπων, οι οποίοι επηρεόζονταl και διαπλέκονται μεταξύ τους

(Χατζησαββίδης και Γαζόνη, 2005). Τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν

την σύνθεση και διαπλοκή, είναι και τα στοιχεία που συνθέτουν την

πολυτροπικότητα. Η δυνατότητα μείξης των διόφορων σημειωτικών τρόπων

για την παρογωγή ενός πολιτισμικού προϊόντος δημιουργεί ένα νέο σε

σημειολογικό περιβόλλον που χρήζει ανόλογης προσέγγισης (Στόμου, Τρονός,

Χατζησαββίδης, 2004 και Χατζησαββίδης, 2005).

Η πολυτροπικότητα αναπόφευκτα αποτελεί μέρος του σημειολογικού

περιβόλλοντος μέσα στο οποίο ζουν τα υποκείμενα και δρουν είτε ως

κοινωνικό είτε ως ψυχολογικό όντα. Ως επιλογή όμως, ενταγμένη στο πλαίσιο

μιας επικοινωνιακής λειτουργίας, είναι μια σημειωτική πρόξη, η οποία πρρόγεl

και αναπαρόγεl νοήματα (Στόμου, Τρονός, Χατζησαββίδης, 2004,

Χατζησαββίδης και Γαζόνη, 2005, Χατζησαββίδης, 2005), και όπως αναφέρουν

και οι Kress & van Leeuwen, δεν αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει

να ενταχθεί στην ανόλυση της επικοινωνίας, αλλό θεωρείται ουσιαστική και

θεμελιώδης παρόμετρος νοηματοδότησης κόθε κειμένου (Kress & van

Leeuwen, 1996).

Η πολυτροπικότητα λοιπόν των κειμένων είναι μια πραγματικότητα και

ο κόθε ένας οφείλει να κατακτήσει τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να είναι

σε θέση να ερμηνεύει τέτοιου είδους κείμενα, να αποκωδικοποιεί το πλήθος

των επικοινωνιακών μηνυμότων που εκπέμπονται καθημερινό και ανόλογα να

τα αξιολογεί και ενδεχομένως να τα αξιοποιεί (Κυπριώτης, 2006). Όπως

αναφέρει και η Παπαδοπούλου, η ανάδειξη των ποικίλων οπτικών μέσων που
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συμβάλλουν στην οπάδοση της σημοσίος ενάς κειμένου οδηγεί στην

επονεξέτοση του τράπου που OVΤιλOμβOνάμOστε το γραπτά κείμενα και στην

αναζήτηση διαφορετικών διαδικασιών ανάλυσης και παραγωγής της γραπτής

πληροφορίας. Η ανάγκη διαχείρισης πολυτροπικών κειμένων επιβάλλει μια

παιδαγωγική πολυγραμματισμού, η οποία θα περιλαμβάνει παράλληλα με την

ανάλυση του λάγου, και αναλύσεις πραγμαΤΟλογικές, κοινωνιολογικές και

ευρύτερα σημειωτικές που θα διαμορφώνουν την ικανάτητα κατανάησης και

διαχείρισης εικάνων, σχεδίων, διαγραμμάτων, πινάκων, Κ.Τ.λ. (nαπαδοπούλου,

2005). Ειδικά για το παιδί, το οποίο ως υποκείμενο είναι περισσάτερο

επιδεκτικά των επιδράσεων του περιβάλλovτoς απ' άτι ο ενήλικας, η υπάθεση

αυτή παίρνει ακάμη μεγαλύτερη αξία (Χατζησαββίδης και Γαζάνη, 2005).
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3. Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία: Προσπάθεια ορισμού

και η σχέση εικόνας και λέξεων για την κατασκευή

νοήματος

Ως εικονογραφημένα παιδικά βιβλία μπορούμε να χαρακτηρίσαυμε

κείμενα με ποικίλο περιεχάμενο και δαμή: κάμlκι;, επlατολές, βιογραφίες,

μικρές lσταρίες και ποιήμστα, βιβλία γνώσεων, μύθους καθώς και λαϊκές

παραδάσεις (Γιαwικοπούλου, 2008:17). Ακριβώς άμως για αυτάν τον λάγο, άτι

δηλαδή ως εικονογραφημένα παιδικά βιβλία μπαρούν να χαρακτηριστούν

παλλά είδη κειμένου υπάρχει πράβλημα αμογενοποίησης ταυ είδους και

δημιουργία ορισμού. Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο λειτουργικά

ορισμά, τάσο στην Ελλάδα άσο και διεθνώς, με βάση τον οποίο να μπορούμε

να περιγράψουμε το συγκεκριμένο είδος.

Αρχικά, άπως αναφέρει η Γιαwικοπούλου, στην Ελλάδα ο άρος

"εlκονογραφημένο παιδικά βιβλίο" χρησιμοποιείται εξίσου και για τα βιβλία

που στα αγγλικά ονομάζονται illustrated book και για τα βιβλία που

ονομάζονται pIcture book ή picturebook, παρ' άλο που οι διαφορές ανάμεσα

σε αυτούς τους δύο άρους στην αγγλάφωνη βιβλιογραφία είναι πολύ

σημαντικές. Ο άρος illustrated book αναφέρεται στα βιβλία εκείνα, άπου το

κείμενο υπερέχει της εlκονογράφησηι;, η ιστορία ουσιαστικά εκτυλίσσεται

μέσω των λέξεων και η οπτική τροπικάτητα έχει δευτερεύοντα ράλο. Υπάρχει

για να μεταφράζει σε έναν άλλο κώδικα (οπτικά) κάποιες απά τις πληροφορίες

του λεκτικού κειμένου.

Ο άρος pIcture book ή picturebook αναφέρεται σε εκείνα τα βιβλία

άπου η ιστορία αποτελεί προϊάν συνεργασίας κειμένου και εlκάναι;, καθώς το

νάημα της δεν προκύπτει ούτε απά αυτά που παρουσιάζουν οι λέξεις, ούτε

απά αυτά που παρουσιάζουν οι ει κάνες, αλλά προκύπτει απά την

αλληλεπίδραση και συν- ανάγνωση αυτών των δύο (Γιαwικοπούλου,

2008:19). Σύμφωνα με τους Arizpe και Stγles, ένα picturebook μπορεί να είναι

ένα κείμενο, απεικονίσεις, συνολικά σχέδιο: ένα αντικείμενο κστασκευής και

ένα εμπορικό προϊάν, ένα κοινωνικά, πολιτισμικά, lατορικά ντακουμέντο και
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πρωτίστως μια εμπειρία για ένα παιδί. Ως ένα είδας τέχνης βασίζεται στην

αλληλεξάρτηση των εικόνων κσι των λέξεων, στην ταυτόχρανη παρουσίαση

των δύο εμφανιζόμενων σελίδων και στο "δράμα" που ακολουθεί γυρίζοντας

τη σελίδα (Arizpe & Stγles, 2003:19). Ο Nodelman αναδεικνύει τον ιδεολογικό

τους ρόλο, υποστηρίζοντας ότι τα picturebook είναι σημαντικά μέσα με τα

οποία ενσωματώνουμε τα μικρά παιδιά στην ιδεολογία του πολιτισμού μας.

Όπως τα περισσότερα αφηγήματα, οι ιστορίες των picturebook οδηγούν τους

αναγνώστες στις πολιτισμικά αποδεκτές ιδέες σχετικά με το ποιοι είναι

(Nodelman, 1996:116-118).

Ακόμα όμως και μετά την διάκριση των δύο αυτών εwοιών, τα όρια

ανάμεσα στο i1lustrated baok και το picturebook παραμένουν ασαφή και

δυσδιάκριτα. Το μοναδικό κοινό σημείο σε όλα τα εικονογραφημένα παιδιά

βιβλία, που μπορεί να είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ του" φαίνεται να είναι η

παρουσία της εικόνα" ένα στοιχείο που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Παρ'

όλα αυτά, αυτό που δείχνει να έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι το πόσες

εικόνες περιέχει ένα βιβλίο, αλλά το πώς αυτές λειτουργούν σε συνάρτηση με

το κείμενο. Σύμφωνα με την Γιαwικοπούλου, σε ένα εικονογραφημένο παιδικό

επιβάλλεται οι εικόνες να συμμετέχουν μαζί με τις λέξεις, και σε ένα

ΚΥμαινόμενο βαθμό, στη διήγηση της ιστορίας. Γιατί εκείνο που χαρακτηρίζει

και διακρίνει το εικονογραφημένο βιβλίο από άλλα πολυτροπικά κείμενα δεν

είναι η απλή παρουσία του εικονιστικού κώδικα δίπλα στο λεκτικό, αλλά η

αμοιβαία και ισότιμη σχέση που αναπτύσσουν εικονιστικός και λεκτικός

κώδικας μαζί (Γιαwικοπούλου, 2008:27). Ο Lewis αναφέρει χαρακτηριστικά

ότι, στο εικονογραφημένο παιδικό «οι λέξεις ποτέ δεν είναι μόνο λέξει" αλλά

λέξεις επηρεασμένες από τις εικόνει;» και «οι εικόνες ποτέ δεν είναι μόνο

εικόνες, αλλά εικόνες επηρεασμένες από τις λέξειι;» (Lewis, 2001:74).

Σύμφωνα με τους Arizpe και Stγles, η σχέση μεταξύ της εικόνας και της λέξης

σε ένα pictureboak είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ενισχύουν μάλιστα τα

λεγόμενα τους με την άποψη του Mitchell (1994) ο οποίος μιλάει για μια

σύνθετη σχέση (εικόνας και λέξης) αμοιβαίας μετάφρασης και ερμηνεία" και

την άποψη του Kummerling- Meibauer, ο οποίος προτείνει ότι η σχέση μεταξύ

εικόνας και λέξης είναι πάντα διαλογική και ότι η ..ένταση μεταξύ του
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κειμένου κοι των εικόνων είνοι το κεντρικό θέμο οτο picturebook. Ακόμο,

ονοφέρουν ότι ο Nodelman ήτον ένος οπό τους πρώτους κριτικούς που

εξέτοοε τη σχέοη μετοξύ των λέξεων κοι των εικόνων γιο την κοτοοκευή του

νοήμοτος του κειμένου, διοπιστώνοντος ότι: η τοποθέτηοη τους οε σχέοη του

ενός με το όλλο, ολλόζει ονοπόφευκτο το νόημο κοι των δύο, έτσι ώστε το

κολό picturebook νο είνοι μιο πλουσιότερη εμπειρίο σον σύνολο, πορό το

μεμονωμένο μέρη αυτών (Arizpe & Stγles, 2003:22-24). Τέλοι;, οι Kress και

van Leeuwen εοτιόζουν οτο οπτικό ατοιχείο ενός κειμέναυ ως το ..ανεξόρτητα

αργανωμένα και δομημένο μήνυμα" παυ συνδέεται με το λεκτικό κείμενα. Τα

δύο σύνολα εννοιών επομένωι;, ούτε πλήρως συγχωνεύονται, ούτε είναι εξ'

αλακλήραυ αντίθετα (Kress & van Leeuwen, 1996:16-17).

Συνοψίζοντας, αξίζει να αναφέρουμε την όποψη της Γιαwικοπούλου,

σύμφωνα με την απαία, για ένα είδος πολυτροπικό, όπως είναι το

εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, είναι ορθότερο οι λέξεις και οι εικόνες να μην

αντιμετωπίζονται σαν δύο διαφαρετικό σύνολα, μιας και το νόημα του

κειμένου προκύπτει από τη σχέση αλληλεπίδρασης της λεκτικής και της

οπτικής τροπικότητας. Καθώς το συνολικό κειμενικό νόημα δεν προκύπτει από

μια απλή πρόσθεση του νοήματος των λέξεων και εκείνου της εικόνας, αλλό

από την διαλεκτική σχέση αυτών των δύο, οτην περίπτωση του

εικαναγραφημέναυ βιβλίου είναι φανερό ότι και αι εικόνες γίνονται αντιληπτές

μέσω των λέξεων, και αι λέξεις μέσω των εικόνων (Γιαwικοπαύλαυ, 2008:38).

1~



3.1 Η εικονογράφηση

Το στοιχείο της εlκονογρόφησης, είτε σφορό το εξώφυλλο, είτε τις

εσωτερικές σελίδες, στσ σύγχρονσ εlκονογρσφημένσ πσιδιό βιβλίσ

δισδρσμστίζεl πολύ σημσντlκό ρόλο στην κστσσκευή του νοήμστος της

lστορίσς, όπου η οπτική τροπικότητσ συνεργόζετσl με τη λεκτική, γισ την

σπόδοση της πλοκής της. Ο Lanes (1980) κόνεl λόγο γισ δισκοσμητική,

διηγητική ή ερμηνευτική εικονογράφηση (graphic decoration, narrative

illustration, InterρretIve illustratIon), ορίζοντσς με συτόν τον τρόπο μισ

σνιούσσ κλίμσκσ συμμετοχής των εικόνων στην κστσσκευή της lστορίσς

(έμμεση σνσφορό σπό Γισwικοπούλου, 2008:29). Η «διηγητική» κσl η

«ερμηνευτική» εlκονογρόφηση πσρσπέμπουν στην οπτική τροπικότητσ, η

οποίσ είθιστσl νσ είνσl η επσνόληψη της λεκτικής (έμμεση σνσφορό σπό

Γισwικοπούλου, 2008). Η lδισίτερη σημσσίσ του ρόλου της εlκονογρόφησης

στσ πσιδlκό βιβλίσ, τονίζετσl κσl σπό τσ σποτελέσμστσ ερευνών που

διεξήχθησσν σε πσιδιό προσχολικής κσl πρωτοσχολlκής ηλlκίσς.

Σύμφωνσ με τους Arizpe & Stγles (2003) τσ πσιδιό έχουν τη

δυνστότητσ νσ διεισδύσουν ολοένσ κσl περισσότερο στην lστορίσ ενός

κειμένου σξιοποιώντσς την εlκονογρόφηση, κσθώς κσl τους υπόλοιπους

σημειωτικούς τρόπους, κσθιστώντσς τσ με συτόν τον τρόπο πιο

..σνεξόρτητου(· κσl ικσνούς σνσγνώστες σπό τους ενήλlκες, σκόμη κσl σν τσ

ίδισ δεν κστέχουν την τυπική σνσγνωστlκή δεξιότητσ. Οι ίδιοι μόλιστσ

τονίζουν την lδισίτερη σημσσίσ νσ δίνεις χρόνο στσ πσιδιό γισ νσ κοιτόξουν

κσl νσ μιλήσουν γισ τις εικόνες σε μισ στμόσφσιρσ ..σμοιβσίσς εξερεύνηοη(·

μετσξύ των μσθητών κσl των δσσκόλων (Arizpe & Stγles, 2003:48). Η Bucky

Carter (2008) σνσφέρεl ότι, η εlκονογρόφηση εγείρει τη φοντσσίσ των

πσιδιών, ενώ η συνύπσρξη λέξεων κσl εικόνων συμβόλλεl ουσισστlκό στην

κστσνόηση της lστορίσς σπό τσ πσιδιό.

Πσρόμοισ ήτσν κσl τσ σποτελέσμστσ της έρευνσς των Πσπσδοπούλου,

Κούκσ κσl Ποιμενίδου (2010), όπου σποδείχθηκε ότι τσ πσιδιό προσχολικής κσl

πρωτοσχολlκής ηλlκίσς ερμήνευσσν την πσρουσίσ οπτικών στοιχείων στους
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τίτλους των βιβλίων βοσlσμένο κυρίως στην εικονογράφηση του εξώφυλλου

κοι λιγάτερο στη γροπτή πληροφορίο.

Όλο το ποροπάνω έρχετοl νο το επιβεβοιώσεl με τον ισχυρισμό της η

Γιοwικοπούλου, η οποίο υποστηρίζει άτι η εικονογράφηση διοδρομοτίζεl

κοτολυτικής σημοσίος ράλο στην οφήγηση, ομφισβητώντος «την

ποντοδυνομίο του γροπτού λόγου» (Γιοwικοπούλου, 2008). Αντίστοιχο

οποτελέσμοτο βρέθηκον κοl στην πορούσο έρευνο άπως θο φανεί ποροκάτω

(κεφ.4).

Ι
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3.2 ΟΙ οπτικές συμβάσεις των γραπτών κειμένων στα

εικονογραφημένα παιδικά βιβλία

Το κείμενο των εικονογροφημένων ποιδικών βιβλίων, ολοένα και

περισσότερο, εκμεταλλεύεται διόφορες τροπικότητες, και ιδιαίτερο την οπτική,

για την κατασκευή του νοήματος του. Η μετάδοση δηλαδή του κειμενικού

μηνύματος αποκτά, ολοένα και περισσότερο, και οπτική διάσταση

(Γιαwικοπούλου, 2008:303), και το κείμενο αρχίζει να εκφράζεται ακάμη και

με τον τρόπο που φαίνεται (Γιαwικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004). Με

ποικιλία χρωμάτων και γραφών, με πλήθος τυπογραφικών στοιχείων, με

παραβιάσεις στη γραμμικάτητα του γροπτού λόγου, με κατάργηση των ορίων

ανάμεσα σε γράμματα και εικόνες, με καινούριες γροφές (Yannicopoulou,

2001, 2003 και Γιαwικοπούλου, 2008), το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

κατασκευάζει το νόημα του με πολυτροπικά τρόπο.

Οι οπτικές συμβάσεις που πολλαπλασιάζουν την εκφροστική

δυνατάτητα των γραπτών κειμένων των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων

είναι πολλές, κάποιες εκ των οποίων θα παρουσιαστούν παρακάτω, μιας και

αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και της παρούσας έρευνας.

Στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία είναι δυνατό να συναντήσουμε

οπτικά στοιχεία που, τονίζουν τη σπουδαιότητα συγκεκριμένων σημείων της

ιστορίας. Τα σημεία ουτά, τα οποία συνήθως είναι τα πιο σημαντικά για την

εξέλιξη της ιστορίας και έχουν στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των

αναγνωστών και την κατεύθυνση της προσοχής τους σε αυτά, είναι δυνατά να

δηλώνονται είτε με κεφαλαιογράμματη γροφή, με έντονη γροφή, με την

υπογράμμιση λέξεων, με την αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς, την

περίοπτη θέση που καταλαμβάνουν στο κείμενο ή ακόμα και με την προσθήκη

χρώματος στη γραμματοσειρά των λέξεων. Τέτοιες οπτικές συμβάσεις

συναντήσαμε και στα εικονογραφημένα βιβλία που αποτέλεσαν τα εργαλεία

της παρούσας έρευνας. Ενδεικτικά παροδείγματα τέτοιων συμβάσεων που

πορατηρήθηκαν στο υλικό της πορούσας έρευνας, ήταν τα ακάλουθα:

Κι4ΤΑΣΤΡΟΦΗ! llAPAΚAΛQ llQr;
ι • ,

ΔΕΝ- ΓΡΗΓΟΡΑ!
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Επίσης είναι παλύ σύνηθες να υπάρχαυν απτικές συμβάσεις στα

κείμενα, παυ να απατυπώναυν, να παλλαπλασιάζαυν ή και να ενδυναμώναυν

τη σημασία των λfI,εων (Γιαwικαπαύλαυ & Παπαδαπαύλαυ, 2004). Σε αυτές

τις περιπτώσεις, αι λέξεις με την βαήθεια των απτικών συμβάσεων αλλάζαυν

μαρφή και δίναυν σταιχεία για τη σημασία ταυς. Πρασπαθαύν να δηλώσαυν

και να αποδώσαυν και απτικά τα περιεχόμενα ταυς. Ένα χαρακτηριστικό

παράδειγμα, παυ συναντήσαμε και στα βιβλία της έρευνας, είναι όταν αι λfI,εις

παυ αναφέρανται σε κάπαιο χρώμα, να είναι γραμμένες με το χρώμα αυτό.

Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας σύμβασης ήταν το ακόλουθο:

n ΚΟΚΚΙΝΟσκουφίτσα

Από την άλλη, στην αναγραφή πολλών γραπτών μηνυμάτων

υιοθετούνται εικονογραφικές μεταπλάσεις ή αντικαταατάσεις γραμμάτων με

αποτέλεσμα τη δημιουργία μικτών οπτικολεκτικών κειμένων (Γιαwικοπούλου

& Παπαδοπούλου, 2004). Χαρακτηριατικά παραδείγματα τέτοιων οπτικών

συμβάσεων ήταν τα ακόλουθα:
ερ.τευόταν

Με βάση όλα τα παραπάνω, Kαθίστσrαι προφανές ότι το γραπτό

κείμενο με το πέρασμα του χρόνου ξεφεύγει από την παλιά του μορφή και για

χάρη της KσrασKευής του νοήματος του, εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν

περισσότερους τρόπους έκφρασης. Όπως αναφέρουν χαρακτηριατικά και οι

Kress και Leeuwen, ατις σύγχρονες κοινωνίες, οι εικόνες διαδραμσrίζoυν έναν

πολύ σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι τα κείμενα περιλαμβάνουν μια σύνθετη

αλληλεπίδραση του γραπτού κειμένου, των εικόνων και άλλων γραφικών

ατοιχείων (Kress & Leeuwen, 1996:15). Ο παραδοσιακός αναγνώστης αλλάζει

και τα πολυτροπικά κείμενα ζητούν μια διαφορετική προσέγγιση, απαιτούν μια

ανάγνωση- θέαση (Γιαwικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004).
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3.3 Ο αναΥνώστης-θεατής

Καθώ<; τα επικαινωνιακό ταπία αλλάζει και τα κείμενα με τα αποία

έρχεται σε επαφή ο αναγνώστης καθίστανται πλέον πολυτροπικά, ολλάζει

ταυτόχρονα κοι ο ρόλος του ανογνώστη και ο τρόπος σύμφωνο με τον οποίο

καλείται να τα προσεγγίσει. Ιδιαίτερα στο χώρο του εικονογροφημένου

παιδικού βιβλίου, που είναι κοι το οντικείμενο της παρούσας έρευνας, είνοι

επιτακτική ανάγκη να διευρυνθούν τα όρια με τα οποίο ο αναγνώστης

προσεγγίζει το βιβλίο, μιας και για την κατοσκευή του νοήματος

συνεργάζονται ποραπάνω οπό μία τροπικότητες (λεκτική, οπτική, απτική,

κ.α.).

Όπως τονίζετοι από την Γιαwικοπούλου, το εικονογραφημένοποιδικό

βιβλίο στο σύγχρονο επικοινωνιακό κλίμο της πολυτροπικότητας στηρίζεται

για την κατασκευή της ιστορίας συγχρόνως στη λεκτική και οπτική

τροπικότητα. Συνέπεια αυτής της οργάνωσης του βιβλίου, όπου το κειμενικό

μήνυμα δομείται τόσο οπό τις λέξεις όσο και από την εικόνα, είναι ο

αποδέκτης του να μετατρέπεται σε αναγνώστη- θεατή (Γιαwικοπούλου,

2008:76).

Καθώς η οπτική τροπικότητα συνεργάζεται όλο και περισσότερο στη

μετάδοση του κειμενικού μηνύματος (Kress & van Leeuwen, 1996), ο

ανογνώστιης οφείλει να δώσει την οποιτούμενη προσοχή τόσο στην ανάγνωση

των λέξεων, όσο κοι στην ονάγνωση των εικόνων. Είνοι δυνατό σε ένα βιβλίο,

εκτός από την λεκτική και την οπτική τροπικότητο, να ενυπάρχουν κοι άλλες

για την δόμηση του νοήματος, όπως είνοι η ηχητική και η απτική τροπικότητα,

μέσα από την πορουσία ηχητικών και οπτικών ερεθισμάτων, αντίστοιχα. Τα

βιβλία που κυκλοφορούν πλέον συνδυάζουν κάθε δυνατό μέσο για την

παρογωγή του νοήματος τους και οπαιτούν ένα διοφορετικό αναγνώστη, που

θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες αποιτήσεις των κοιρών κοι θο

κοταφέρει νο αποκωδικοποιήσει το μήνυμο που περιέχει το βιβλίο που κρατάει

στα χέρια του.

Ο αναγνώοτης- θεατής λοιπόν καλείται να εξοικειωθεί με την

προσεκτική πορατήρηση των εικόνων, ολλά κοι των υπόλοιπων τροπικοτήτων
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που μπορεί νο συνοντήσεl στο βιβλίο, νο κστολάβεl τι πορουσιάζουν, νο μάθει

νο τις .. διοβάζεl·· κοι νο τις νοημοτοδοτεί, ώστε νο μπορέσει σε ένο τελικό

στάδιο νο τις οποκωδlκοποιήσεl. Κολείτοl νο κστονοήσεl το νόημο κοι την

πλοκή της lστορίος, νο βρει τι κρύβετοl προγμοτικά πίσω οπό τις εικόνες κοl

τις λέξεlς, διοτηρώντος πάντο μιο κριτική σκοπιά ονοφορικά με ουτά που

διοβάζεl KOI βλέπει. Είνοl γεγονός ότι, σε πολλά βιβλίο ή γενικότερο σύγχρονο

πολυτροπικά κείμενο, η lστορίο που οφηγούντοl οι λέξεις με την lστορίο που

οφηγούντοl οι εικόνες, νο μετοφέρουν δlοφορετlκές πληροφορίες ή οκόμο KOI

νο είνοl τελείως δlοφορετlκές. Είνοl επιτοκτική ονάγκη λοιπόν, ο ονογνώστης

νο γίνει πιο ··ευέλlκτος··, νο μάθει νο ··διοβάζεl·· κοl την lστορίο που

οφηγούντοl οι εlκόνει;. ώστε νο έχει μιο ολοκληρωμένη άποψη της lστορίος

γιο νο κοτονοήσεl Κοl την πλοκή της. Αυτό είνοl δυνστό νο συμβεί μόνο εάν ο

ονογνώστης μετοτροπεί σε ονογνώστη- θεστή.

Βέβοlο, όπως ονοφέρεl KOI η Κονοτσούλη, ο ονογνώστης δε

χειραγωγείτσl στο τι πρέπει νο προσέξει κάθε φορά που έρχετοl σε εποφή με

ένο βιβλίο. Κοθώς δε η εlκόνο εμπεριέχει δυσκολίες κστά την ονάγνωση της,

οι οποίες δημιουργούντοl είτε οπό την πλευρά του ονογνώστη ο οποίος δεν

είνοl εξοικειωμένος στην ονάγνωση τηι;. είτε οπό την πλευρά του

εικονογράφου ο οποίος χρησιμοποιεί ένον πολύ προσωπικό KOI συχνά

συμβολικό τρόπο γροφής, ο ονογνώστης θο πρέπει νο ονοπτύξεl lδιοίτερες

δεξιότητες. Οι δεξιότητες ουτές δεν κερδίζοντοl εύκολο, ολλά σε ουτό

οκριβώς το σημείο έγκειτο ι KOI η επονοστοτικότητο στην lδεολογίο πολλών

εlκονογροφημένων βιβλίων: στον ονογνώστη- θεοτή που επιδιώκουν νο

δημιουργήσουν (κονοτσούλη, 2004:168).

Ο ονσγνώστης λοιπόν κσλείτσl νσ προσεγγίζει το κείμενο με το οποίο

έρχετσl σε επσφή, όχι σπσρσίτητσ μόνο με τσ στενά όρισ της σνάγνωσης των

λέξεων, σλλά κσl εφσρμόζοντσς όλες εκείνες τις στρστηγlκές που θεωρούντσl

κστάλληλες γισ την σποκωδlκοποίηση κσl των υπόλοιπων τροπικοτήτων,

πέρσν της λεκτικής.

Όπως σνσφέρεl η Γισwικοπούλου, κσθώς κσl πολλοί άλλοι που έχουν

σσχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμσ (Kalantzis, Μ. & Cope, 2000; Cankshear

et al., 1997; Street, 1995), γισ νσ δισβάσεl πλέον κάποιος δεν σρκεί νσ
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γνωρίζει τα γράμματα, τα φωνήματα και τις μεταξύ ταυς αντιοταιχίες. Ο

αναγνώaτης των nαλυτροnlκών κειμένων αpεiλει να μυηθεί οε μια σειρά

γρομματισμών, ξεκινώντας αnό τον αnτικό (visual Iiteracy), για να μnαρέσει

να ανταnεξέλθει οτα ράλα ταυ (Γιαννικαnούλου, 2003).
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Μεθοδολογίαέρευνας

Το κεντρικά ερωτήμοτο, που οποοχάλησον τη πορούσο έρευνο κοι θο

πορουσιοστούν OνOλUΤΙKά στη συγκεκριμένη ενάτητο, ήτον εάν το παιδιά

προοχολικής ηλικίος, που δεν κοτέχουν την τυπική ονογνωστική δεξιάτητο,

μπορούν νο ονιχνεύσουν πολυτροπικά στοιχείο που υπάρχουν σε σύγχρονο

κείμενο, κοι συγκεκριμένο σε εικονογροφημένο ποιδικά βιβλίο κοι εάν

μπορούν νο οξιοποιήσουν το στοιχείο ουτά ώστε νο κοτονοήσουν ή νο

εκφράσουν υποθέσεις γιο το περιεχάμενοτης λεκτικής πληροφορίος.

Η έρευνο δηλοδή επιδιώκει νο δείξει εάν το ποιδιά της συγκεκριμένης

ηλικιοκής ομάδος μπορούν νο κοτονοήσουν ή νο κάνουν υποθέσεις γιο το

περιεχάμενο της λεκτικής πληροφορίος που τους δίνετοι κάθε φορά,

βοσιζάμενο σε ποικίλους τράπους των κειμένων άπως την εικονογράφηση,το

χρώμο, την πορουσίο σημείων στίξης, τις ιδιοίτερες τυπογροφικές επιλογές

(το μέγεθος κοι το χρώμο της γρομμοτοσειράς, την έντονη γροφή, την

υπογράμμιση, κλπ).

Επίσης στην έρευνο διερευνήθηκε η οχετική σημοσίο των διοφάρων

τράπων που συλλειτουργούν σε σύγχρονο πολυτροπικά κείμενο γιο ποιδιά,

ονοζητήθηκον δηλοδή οι κυρίορχοι τράποι που χρησιμοποιούντοι οπά το

ποιδιά γιο νο νοημοτοδοτήσουντο κείμενο, ολλά κοι νο εικάσουν τη λεκτική

πληροφορίο. Ποράλληλο, την έρευνο οποοχάλησε κοι το ερώτημο εάν το

ποιδιά βοσίζοντοι περισσάτερο στη λεκτική πληροφορίο, δηλοδή στο

γράμμοτο κοι τις συλλοβές ή στην εικάνο κοι την εικονογράφηση, γιο νο

μπορέσουν νο κοτονοήσουν το γλωσσικά και εικονιοτικά υλικά που τους

δίνετοι. Τέλος, διερευνήθηκε εάν υπάρχουν διοφορές ως προς το φύλο

(ογάριο- κορίτσιο) κοι την ηλικίο (νήπιο- προνήπιο) οχετικά με το ποροπάνω

ζητήματο.
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Τα δεδαμένα παυ συλλέχθηκαν είναι τόσο παlοτικά όσα και ποσοτικά.

Τα ποιοτικού χαρακτήρα δεδομένα συλλέχθηκαν με ημlδομημένες ατομικές

συνεντεύξεις παυ καταγράφηκαν σε ηλεκτρανlκά αρχεία, και στη συνέχεια

ακολούθησε απομαγνητοφώνηση για την επεξεργασία τους. Τα πασατικού

χαρακτήρα δεδομένα προέκυψαν με δαμημένες αταμlκές συνεντεύξεις πάνω

σε άσκηση αντιστοίχισης που δημιουργήθηκε για τα παιδιά, για την οποία θα

γίνει εκτενέστερα λάγος στη συνέχεια. Και οι συνεντεύξεις αυτές

καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία και στη συνέχεια ακολούθησε

απομαγνητοφώνηση για την επεξεργασία τους. Όπως επιβεβαιώνουν και οι

Cohen, Manion και Morrison, όσα περισσότερα επιδιώκει κανείς να συλλέξει

συγκρίσιμα δεδομένα τόσο πιο τυποποιημένη και ποσοτική τείνει να γίνει η

συνέντευξη του, ενώ όσο πιο πολύ επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε

μοναδlκέι;. μη τυποποlημένει;. εξατομικευμένες πληροφορίες για τον τρόπο με

ταν οποία τα άτομα προσλαμβάναυν ταν κόσμα, τόσο περισσότερο στρέφεται

στην ποιατική συνέντευξη (Cahen, Manian & Marrison, 2008: 454-455).

Τέλος, τόσο αl ημlδομημένες όσο και αl δομημένες συνεντεύξεις

βασίστηκαν σε ειδικά φύλλα παρατήρησης που δημιουργήθηκαν για ταυς

σκαπούς της έρευνας.
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2. Δείγμα

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημόσια

Νηπιαγωγεία της πόλης του Βόλου και σε ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο της Αγριάς

και διήρκεσε τρεις μήνες (Μόρτιος- Απρίλιος- Μόιος 2011). Συμμετείχαν

συνολικά σαράντα έξι παιδιά, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε (25) ήταν νήπια

και τα είκοσι ένα (21) προνήπια.

Η ηλικία των παιδιών αλλό και το φύλλο ήταν δύο παρόγοντες που

λήφθηκαν υπ' όψιν στην ανόλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όπως θα

παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα.

Όσον αφορά τον τρόπο επιλογής του δείγματο<;, τέθηκαν κόποιοι

παράμετροι. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν παιδιά τα οποία να μην

παρουσιόζουν μαθησιακές δυσκολίες και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην

γνωστική τους ανάπτυξη, τα παιδιό ξένης καταγωγής που επιλέχθηκαν ήταν

απαραίτητο να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα και

τέλο<;, επιδιώξαμε το δείγμα να μην κατέχει την αναγνωστική δεξιότητα. Ο

τελευταίος παράγοντας ήταν και ο πιο καθοριστικός διότι διαμόρφωσε και τα

αποτελέσματα της έρευνα<;, μιας και ένας από τους σκοπούς μας ήταν να

διερευνήσουμε εάν τα παιδιά που δεν ξέρουν να διαβόζουν, μπορούν να

βασιστούν στην οπτική τροπικότητα για να κάνουν σωστές υποθέσεις για το

περιεχόμενο της λει<τικής πληροφορίας που τους δίνεται κάθε φορά.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε ένας προέλεγχος πριν την κάθε

συνέντευξη ώστε να διαπιστωθεί εάν το κάθε παιδί κατέχει την τυπική

αναγνωστική δεξιότητα.

Τέλο<;, αξίζει να σημειώσουμε πως οι συγκεκριμένοι παράμετροι που

αναφέρθηκαν σε συνδυασμό με την έλλειψη χώρου στα περισσότερα

νηπιαγωγεία που θα επέτρεπε την απομόνωση των παιδιών για τις

συνεντεύξει<;, μας έφερε αντιμέτωπους με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον

εντοπισμό του δείγματος, και συγκεκριμένα στη εύρεση προνηπίων που θα

συμμετείχαν στη έρευνα.
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3. Συλλογή και επεξεργασίαδεδομένων

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκεστην πορούσο έρευνσ γιο τη συλλογή

των δεδομένων ήτσν συτή των στομικών συνεντεύξεων, οι οποίες

κστογράφηκον σε ηλεκτρονικά ορχείσ κοι η κάθε συνέντευξη διήρκεσε κστά

μέσο άρο δεκσπέντε με είκοσι λεπτά.

Οι οίθουσες οι οποίες επιλέχθηκον γισ την πρσγμστοποίηση των

συνεντεύξεων ήτον στο πρώτο νηπισγωγείο η κουζίνο, σε δύο νηπισγωγείσ

μος πορσχωρήθηκετο γροφείο της διευθύντρισς, η βιβλιοθήκη του δημοτικού

σχολείου στο οποίο συστεγοζάτον κσι ένσ σπά το νηπιογωγείο που συμμετείχε

στην έρευνσ κσι στο τελευτσίο νηπισγωγείο πσροχωρήθηκεμισ σίθουσσ στην

οποίσ γευμάτιζσντο ποιδιά.

Η επιλογή του χώρου κοθορίστηκε με κριτήριο τη δυνστάτητο

'σπομάνωσης του κάθε πσιδιού, ώστε κστά την διάρκεισ της συνέντευξης νο

μην σποσπάτοι η προσοχή του σπά τις ενέργειες των υπάλοιπων ποιδιών ή

σπά διάφορσ εξωτερικά ερεθίσμστσ, κσι νσ διστηρηθεί το ενδισφέρον τους

κοθ' άλη την διάρκεισ της διοδικοσίος, ώστε νσ εξσσφσλιστεί κοι η

εγκυράτητσ της έρευνσς.

Πριν σπά την κάθε συνέντευξη, ζητήθηκε οπά το ποιδιά νο διοβάσουν

μισ φράση, η οποίο δεν έφερε πολυτροπικά στοιχείσ, ώστε νσ βεβσιωθεί άτι

δεν γνώριζσν νσ διοβάζουν. Κονένσ οπά το πσιδιά του δείγμστος δεν μπάρεσε

νο δισβάσει την φράση που του δάθηκε κσι έτσι διοπιστώθηκε η έλλειψη της

τυπικής ονογνωστικήςδεξιάτητος.

Το υλικά που χρησιμοποιήθηκε σντλήθηκε οπά δύο εικονογρσφημένσ

βιβλίσ, σπά το οποίσ επιλέχθηκον συγκεκριμένες σελίδες κοθώς κσι μιο

άσκηση σντιστοίχισης που δημιουργήθηκε με βάση το υλικά (εικάνες κσι

φράσεις) που οντλήθηκε σπά το ένο πορσμύθl. Εκτενέστερη ονοφορά κσι

περιγρσφήτου υλικού που πσρουσιάστηκεστσ πσιδιά, θσ γίνει πσροκάτω.

Γιο κάθε εικονογροφημένο βιβλίο, ολλά κοι γιο την άσκηση

σντιστοίχισης που δάθηκε στσ ποιδιά, σνσπτύχθηκε ειδικά φύλλο

πσρστήρησης(βλ. πορ. σελ. 105). Τσ φύλλο πσρστήρησης σποτελούντσν σπά

τις ερωτήσεις που οντιστοιχούσσν σε κάθε εικονογρσφημένο βιβλίο κοι στην

29



οντιστοίχιση κοι τροποποιήθηκον εφόσον κρίθηκε οποροίτητο ύστερο οπό

πιλοτική τους εφορμογή που έγινε σε ένο ορχικό δείγμο ποιδιών.

Στη συνέχειο, οκολουθεί μιο εκτενής περιγροφή κοι ονόλυση του

υλικού που χρησιμοποιήθηκε κοι πορουσιόζοντοι το εικονιοτικό- πολυτροπικό

χοροκτηριστικό, το οποίο ονομένοντον νο ποροτηρήσουν το ποιδιό.

Ι
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• "Γράμματα και ξάρκια για μια μάγισσα παυ δεν ήθελε να είναι μάγισσα

Απά το συγκεκριμένο εικονογραφημένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν στην

έρευνα το εξώφυλλο του και μία εσωτερική σελίδα. Η πρώτη ερώτηση που

αφορούσε το εξώφυλλο ήταν "Τι πιστεύεις άτι γράφει ο τίτλος του

παραμυθιού και πώς το κατάλαβες αυτό;" και η δεύτερη ήταν 'Το εξώφυλλο

σε βοηθάει να καταλάβεις για ποιο πράγμα μιλάει το παραμύθι; Από πού το

κατάλαβες αυτό;". Ο σκοπός της πρώτης ερώτησης που τέθηκε στα παιδιά,

ήταν να διαπιστωθεί εάν θα χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία της εικονογράφησης

του εξώφυλλου για να κάνουν υποθέσεις για το γλωσσικό περιεχόμενο του

τίτλου. Η εικόνα του εξώφυλλου, όπως φαίνεται πιο κάτω, αποτελείται από

ένα ταχυδρομικό φάκελο, μια μάγισσα και ένα γάτο. Πάνω στο φάκελο είναι

γραμμένος ο μισός τίτλος του παραμυθιού, οι λέξεις δηλαδή "Γράμματα και

ξόρκια", ενώ δίπλα στη μάγισσα υπάρχει ένα βελάκι που παραπέμπει στον

υπόλοιπο τίτλο, δηλαδή "για μια μάγισσα που δεν ήθελε να είναι μάγισσα".

Αυτό λοιπόν που επιθυμούσαμε να διερευνηθεί ήταν εάν τα παιδιά θα

μπορούσαν να αντιληφθούν ότι το πρώτο κομμάτι του τίτλου έγραφε κάτι

σχετικό με γράμματα μιας και ήταν γραμμένος ο τίτλος πάνω στην εικόνα του

φακέλου. Έπειτα, αν θα μπορούσαν να αντιληφθούν ότι επειδή το βελάκι

δείχνει προς την μάγισσα στην εικόνα, ότι και το κομμάτι εκείνο του τίτλου

αναφέρεται στην μάγισσα. Άλλωστε και η λέξη "μάγισσα" στον τίτλο είναι

γραμμένη σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά σε σχέση με τις υπόλοιπες λέξεις και

αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί βοηθητικό για τα

παιδιά.
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Όσον αφορό τη δεύτερη ερώτηση, στόχος ήταν να διερευνηθεί εόν η

εlκονογρόφηση του εξώφυλλου, με τα στοιχεία που περlέ)(εl, θα μπορούσε να

βοηθήσει τα παιδιό να αντιληφθούν το θέμα που πραγματεύεται το παραμύθι

Η τρίτη ερώτηση που αφορούσε το συγκεκριμένο παραμύθι, αναφερόταν σε

μια σελίδα που επιλέχθηκε και παρουσίαζε ένα γρόμμα που έστειλε ένας από

τους πρωταγωνιστές της lστορίας, όπως φαίνεται πιο κότω. Η συγκεκριμένη

σελίδα επlλέ)(θηκε για την πληθώρα των πολυτραπικών στοιχείων που

περlέ)(εl. Οι περισσότερες λέξεις είναι γραμμένες με κεφολαιογρόμματη

γραφή, κόποιες έχουν έντονη υπογρόμμιση, ενώ κόποιες όλλες ακολουθούνται

από διόφορα σημεία στίξης. Η ερώτηση που τέθηκε στα παιδιό ήταν "Τι σου

κόνεl περισσότερα εντύπωση στο κείμενο; Γιατί;", και στόχος ήταν να

διερευνηθεί εόν τα πολυτραπικό αυτό στοιχεία θα εντοπίζονταν από τα παιδιό,

αλλό και αν θα μπορούσαν να κατανοήσουν και τη λειτουργία τους, για ποιο

λόγο δηλαδή οι συγκεκριμένες λέξεις είναι γραμμένες κατ' αυτόν τον τρόπο.

"ί.~6 ru_."!'Dt.:I
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• "Εγώ + εσύ= μοζί. Η τέχνη του νο είσοι γιογιά'"

Απά το συγκεκριμένο εικονογροφημένο βιβλίο, επιλέχθηκον τρεις σελίδες

εκ των οποίων η μίο οποτέλεσε το υλικά γιο την άσκηση οντιστοίχισης, που

δάθηκε στο ποιδιά. Η πρώτη σελίδο που επιλέχθηκε, οποτελείτοι οπά τέσσερις

εικάνες διοτογμένες η μίο δίπλο στην άλλη κοι κάτω οπά κάθε εικάνο υπάρχει

ένο μικρά κείμενο κοι μιο λέξη με ιδιοίτερη τυπογροφίο, η οποίο πορουσιάζει

το περιεχάμενο της εικάνος. Η ερώτηση που τέθηκε στο ποιδιά κοι ήτον ίδιο

κοι γιο τις τέσσερις εικάνες, ήτον 'Τι πιστεύεις άτι γράφει η συγκεκριμένη

λέξη κοι πως το κοτάλοβες ουτά;" .

Η πρώτη εικάνο, άπως φοίνετοι ποροκάτω, πορουσιάζει ένο σπίτι σε κοφέ

κοι γολάζιο χρώμο, το οποίο είνοι σχεδιοσμένο ονάποδο, κοι κάτω οπ' την

εικάνο υπάρχει η λέξη 'Όνάποδο" σε μεγολύτερη γρομμοτοσειρά οπ' το

υπάλοιπο κείμενο, το χρώμο των γρομμάτων της είνοι κοφέ κοι το γράμματο

είνοι σχεδιοσμένο ονάποδο, σον νο είνοι οντονάκλοση σε κοθρέφτη. Αυτά

που επιθυμούσομε νο διερευνήσουμε ήτον εάν το ποιδιά θο μπορούσον νο

συνδέσουν το χρώμο της του σππιού κοι της λέξης που ήταν ίδιο, δηλοδή

κοφέ, κοι τον τράπο που οπεικονίζετοι το σπίτι κοι η λέξη, δηλοδή ονάποδΟ,

γιο νο κάνουν υποθέσεις γιο το περιεχάμενο της λέξης.

~. τ'<> σ"'~ noφ<i"'t~
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Η δεύτερη εικάνο πορουσίοζε ένο κοριτσάκι ντυμένο με κάκκινο φουστάνι

νο είνοι πάνω σε ένο άγριο πράσινο τέρος, κοι η λέξη κάτω οτο κείμενο

έγροφε .. ΚΟΚΚΙΝσ' σε κεφολοιογράμμοτη γροφή κοι το χρώμο της

γρομμοτοσειράς ήτον κάκκινο. Αυτό που επιθυμούσομε νο διερευνηθεί ήτον

εόν το ποιδιά θο μπορούσον νο συνδέσουν το κόκκινο χρώμο της λέξης με το
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κόκκινο χρώμο του φορέμοτος οτην εικόνο γιο νο κόνουν υποθέσεις γιο το

περιεχόμενο της ζητούμενης λέξης.

ΚΗΚΚ'Ν(λ>Κο ""

n"γα,,,,, '"~ ...σ ,.""..-.... "'- .....
.ι""" ....6.,.... _~;

Η τρίτη εικόνο παρουσίαζε ένα μαύρο ζώο, που αντί για μότι είχε μια

ροζ καρδιό, και η λέξη από κότω στο κείμενο έγραφε "ερωτευόταν" και στη

θέση του γρόμματος "ω" μπήκε η εικόνα μιας ανόποδης ροζ καρδιός, υπήρχε

δηλαδή αντικατόσταση του γρόμματος με εικόνα. Αυτό που επιθυμούσαμε να

διερευνήσουμε ήταν εόν το παιδιό θο μπορούσαν να συνδέσουν την ροζ

καρδιό στο μότι του ζώου με την ροζ κορδιό της λέξης, για να κόνουν

υποθέσεις για το γλωσσικό περιεχόμενο αυτής.

". "ν" Α,..,.,.................",...,,,,, .., ........,::

Η τελευταία εικόνα παρουσιόζει μια κοπέλα που φορόει μόνο το ένο

ροζ γοβόκι της κοι δίπλα βρίσκεται ένα τερόστιο ροζ γοβόκι, μέσο ατο οποίο

κόθονται δύο παρόξενο πλόσματο. Η λέξη κότω στο κείμενο γρόφει

"τερόστιο" και είναι γραμμένη σε μεγαλύτερη γραμμοτοσειρό απ' ότι οι

υπόλοιπες λέξεις του κειμένου και το χρώμα των γραμμότων της είναι ροζ.

Αυτό που επιθυμούσαμενα διερευνήσουμεήτον εόν τα παιδιό θα μπορούσαν

νο συνδέσουντο μεγόλο μέγεθος απ' το ροζ γοβόκι με το μεγόλο μέγεθοςτης

λέξης "τερόστιο" αλλό κοι το χρώμο ροζ που ήταν ίδιο τόσο στην εικόνα, όσο
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και στην λέξη, για να κάναυν υπαθέσεις για τα γλωσσικά περιεχόμενα της

λέξης.
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Η δεύτερη σελίδα παυ επιλέχθηκε για την έρευνα απατελαύνταν από

τέσσερις εικάνει;, η μία διαταγμένη δίπλα ατην άλλη και κάτω από την κάθε

μία υπήρχαν μικρά κείμενα. Η πρώτη εικόνα παραυσίαζε μια μέλισσα, η

δεύτερη ένα μαύρα λύκα, η τρίτη μια πρίζα και ένα καλώδια, και η τελευταία

μια αράχνη, όπως παραυσιάζεται και παρακάτω. Τα κείμενα κάτω απ' τις

εικόνες έδιναν πληροφαρίες για τις μέλισσες, ταυς λύκαυι;, τις πρίζες και τις

αράχνες αντίαταιχα. Αυτό παυ επιθυμαύσαμε να διερευνήσαυμε ήταν εάν τα

παιδιά θα μπαρούσαν να κάνουν υπαθέσεις για τα περιεχόμενα των κειμένων

μέσω της εικαναγράφησης, μιας και δεν κατείχαν την τυπική αναγνωατική

δεξιότητα για να τα διαβάσαυν.
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• Άσκηση αντισταίχισης

Τα υλικό της συγκεκριμένης αντισταίχισης αντλήθηκε από τα

εlκαναγραφημένο βιβλίο, "Εγώ + εσύ= μοζί, Η τέχνη του να είσαι γιαγιό", Η

σελίδα στην αρχική της μορφή αποτελούνταν από εικόνες και κάτω απ' ουτές

υπήρχαν φράσεις που επεξηγούσον τι έδειχνον οι εικόνες, Οι φράσεις αυτές

αποτελούνταν από διάφορα πολυτροπικά στοιχεία κοι ουτός ήταν ο λόγος που

επελέγησον για την έρευνο, Γιο την δημιουργία της αντιστοίχισης,

οπομονώθηκαν οι εικόνες οπό τις οντίστοιχες φράσεις τους κοι σκοπός μας

ήταν να διερευνήσουμε εάν τα παιδιά θα μπορούσαν να συνδέσουν την κάθε

εικόνα με την φράση της, βοσιζόμενα στο πολυτροπικά στοιχεία της κάθε

φράσης,

Η πρώτη εικόνα πορουσίοζε μία τούρτο με ένα κεράκι και η αντίστοιχη

φράση της ήταν "η χώρα των γενεθλίων", Το ιδιαίτερο στοιχείο που είχε η

φράση, ήταν ότι το γράμμα ··, ήταν μεγαλύτεροαπό τα υπόλοιπα και ο τόνος

του ήταν KiτρlνOς, όπως και η φλόγα στο κεράκι της εικόνας,

n χώρα των γενε6 Ιων

Η δεύτερη εικόνα παρουσίαζε ζευγάρια ποδιών να χορεύουν και χέρια που

κουνιούνταν και η αντίστοιχη φράση της έγραφε "η χώρα του χαρού", Το

στοιχείο της φράσης που παρέπεμπε σε κίνηση και χορά, ήταν ότι είχε

σχεδιασμένα τα γράμμστα της τρεις φορές,

,
n χωρα του x~

Qv
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Η τρίτη εlκόνο πορουσίοζε ένο χριστουγεννιότικο δέντρο ΚΟΙ η

οντίστοιχη φρόση της έγροφε "η χώρο των Χριστουγέννων". Η lδιοιτερότητο

της φρόσης βρισκότον στο χρώμο της γρομμοτοσειρός, ήτον δηλοδή το μισό

γρόμμστο πρόσινο κοl το υπόλοιπο κόκκινο, όπως οκριβώς ήτον KOI το

χρώμοτο που είχε κοl το δέντρο στην εlκόνο.

,

••• n χώρα των Χριστουγέννων

Η τέτορτη εlκόνο ήτον όλη μούρη κοl φοίνοντον μόνο δύο μότιο. Η

οντίστοιχη φρόση της ήτον .. η χώρο του σκοτοδιού" κοl το lδιοίτερο στοιχείο

που είχον το γρόμμοτο, ήτον ότι το ο, το σ, το ο κοι ΤΟ δ ήτον σχεδlοσμένο

μούρο, στο εσωτερικό του κύκλου που σχημστίζετοl, έτσι όπως γρόφοντοι.

n χώρα τ.υ .κ.τaίil,.ύ

Η πέμπτη εlκόνο πορουσίοζε ένον ήλιο KOI η οντίστοιχη φρόση της

ήτον .. η χώρο του ήλιου". Η lδιοιτερότητο της φρόσης βρισκότον στο χρώμο

της γρομμοτοσειρός. Το χρώμοτο των γρομμότων ήτον μόνο θερμό, κοl

κυρίως το κίτρινο κοl οι οποχρώσεις του, δηλοδή το κόκκινο κοl το πορτοκολί,

όλο χρώμοτο που ποροπέμπουν στον ήλιο.

n χώρα του φωτ
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Η τελευταία εικόνα παρουσίαζε ένα πιόνα και η αντίστοιχη φρόση της

ήταν .. η χώρα της μουσlκής"·. Η lδιοιτερότητο της φρόσης βρισκόταν στο

γρόμμα ··0·· το οποίο είχε αντικστασταθεί από μία νότα, η οποίο παρέπεμπε

στην μουσική και το πιόνο.

,
η χωρa της

Ι
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4. Αποτελέσματα-ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα παυ συλλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν

τόσο ποιοτικό, όσο και ποσοτικό.

Οι απαντήσεις των παιδιών, για όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν,

καταμετρήθηκαν και τα αποτελέσματα αυτής της κσταμέτρησης εισήχθησαν

στα πρόγραμμσ του υπολογιστή ""Micrasaft Graph"" ώστε να επιτευχθεί η

δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων με τιμές σε ποσοστά επί τοις εκστό,

ώστε να διευκολύνεται απτικά η ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Ι
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• Τράμματα και ξόρκια για μια μάγισσα παυ δεν ήθελε να είναι

μάγισσα",

Για την πρώτη ερώτηση παυ αφορούσε το εξώφυλλο του συγκεκριμένου

βιβλίαυ, δηλαδή 'Τι πιοτεύεις ότι γράφει α τίτλας ταυ παραμυθιαύ και πώς τα

κατάλαβες αυτό;", ως σωστές θα χαρακτηρίζονταν οι απαντήσεις των παιδιών

αι αποίες θα περιείχαν τη λέξη '"γράμματα" και τη λέξη "μάγισσα", μιας και

τόσα α τίτλας όσα και η εικαναγράφηση ταυ εξώφυλλου βασίζεται σε αυτά τα

δύα σταιχεία, Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παυ συλλέξαμε, καμία απάντηση

δεν μπαρεί να θεωρηθεί πλήρης. διότι κανένα παιδί δεν σχαλίασε την εικόνα

ταυ ταχυδραμικαύ φακέλαυ στα εξώφυλλο και δεν ανέφερε στην απάντηση

ταυ τη λέξη "γράμματα", Όσαν αφορά το δεύτερο σταιχείο παυ

διερευναύσαμε, δηλαδή τη λέξη "μάγισσα", παλλά παιδιά εντόπισαν και

σχαλίασαν την εικόνα της και τη συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις ταυς, Αρκετά

παιδιά στις απαντήσεις ταυς συμπεριέλαβαν και τα γάτα της εικόνας ταυ

εξώφυλλου, αν και ο τίτλας ταυ βιβλίου δεν αναφερόταν σε αυτόν,

Γενικότερα, αι απαντήσεις παυ πραέκυψαν ήταν ποικίλες και ήταν δύσκαλο

να κστηγαριαπαιηθαύν, μιας και σχεδόν τα κάθε παιδί ατην προσπάθεια ταυ να

καταλάβει τι λέει α τίτλας και χρησιμοπαιώντας και τη φαντασία ταυ, εστίασε

σε διαφορετικά στοιχεία, Παρ' όλα αυτά, μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση που

μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ανάμεσα στα παιδιά που εστίασαν στην

εικόνα της μάγισσας και θεώρησαν ότι ο τίτλος αναφέρεται σε αυτήν, στα

παιδιά που εστίασαν στην εικόνα του γάτου και θεώρησαν ότι ο τίτλος

αναφέρεται σε αυτόν, στα παιδιά που εστίασαν στην εικόνα και της μάγισσας

κοι του γάτου και θεώρησαν ότι και ο τίτλος αναφέρεται σε αυτούς. στα

παιδιά που εστίασαν σε άλλα στοιχεία της εικονογράφησης και θεώρησαν ότι ο

τίτλος του βιβλίου αναφέρεται σε αυτά και στα παιδιά που δεν απάντησαν

στην ερώτηση,

Αναλυτικότερα, από τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματος, τα εννέα

(9) δεν απάντησαν οτην ερώτηση, Από τα υπόλοιπα τριάντα εφτά (37) παιδιά

που απάντησαν, πέντε (5) αναφέρθηκαν στον γάτο, εwέα (9) παιδιά εστίασαν

στην εικόνα της μάγισσας και αναφέρθηκαν σε αυτήν ως "μάγισσα",

40



πριγκίπισσα", μπαλαρίνα', Ένα (1) παιδί εστίασε στα μαξιλάρι της

εικονογράφησης και θεώρησε άτι και ο τίτλος του βιβλίου αναφέρεται σε

αυτά, και τέλος δέκα παιδιά (10) παιδιά εστίασαν τάσο στην εικόνα της

μάγισσας και στην εlκάνα του γάτου και θεώρησαν ότι και ο τίτλος του βιβλίου

αναφέρεται σε αυτά τα δύο, Κάποιες απά τις απαντήσεις που προέκυψαν

ήταν, "μάγισσα και γάτος", 'Ύάτα και κοπέλα", "μάγισσα και ποντίκι", "γάτα

και πριγκίπισσα", "μάγισσα και λύκος",

Τα υπόλοιπα παιδιά του δείγματος (12), έδωσαν πιο περιγραφικές ή και

αφηγηματικές αλλά ταυτάχρονα και ευφάνταστες απαντήσεις, οι οποίες ήταν

οι ακόλουθες, Ή κακιά μάγισσα παυ αγκαΛιάζει έvα φόVΤασμα ", 'Ή κακιά

μάγισσα πήρε έvα φόVΤασμα και έvας κακάς ,ι,ύκος πήγε VQ TηV κοιτάξει άτι

πήρε το φόVΤOσμO '; 'Ή μάγισσα lφατάεl έvα μαξιΛάρι με μάτια και σώμα ';

Ή γάτα θα επιτεθεί οτηv πριγκίπισσο '; "ΉθeAε VQ τηv κάvεl γοτούΑο η

μάγισσο και ΔΕv πρόΛαβε γιοτι' είχε μπει στη φωΛιά της και lφύφτηκε,'; "η

άοχημη YUVGiKO, που μετά ήταv άμορφη και μετά έγιvε άοχημη κοl μετά τηv

ποvτρεuτηκε Ο πρίγκιπος '; ':4υτός σκέφτεται κάτι και άτι αυτή αγαπάει τα

πΡόγματο'; 'Ή κακιά μάγισσα που είvοl αveβoσμέvη σ( έvα μαξιΛάρι '; "Μια

κοπέΛα που lφοτάεlχριοτουγεwιάτικοκαι κάvεl μπαΛέτο '; 'Ή κοπέΛα, είvαl η

γατούΑο της και τηv αγαπάει'; Αυτή ΨOiVΈTOI OOV πριγκίπισσα και αυτά oov

μαξιΛάρι, Γιατί αυτή είvαl ΛΙγο oaV μάγισαα με το καπέΛο και ,ι,ίγο πριγκίπισσα

με το ψουστάvl, Και αψο'; δεΊΧVεl αυτά το ακουπόξυΑο αίγουρο θα είvαl

μάγισαα. Δεv ξέρω, μπορεί VQ είvαl και καμιά πριγκίπισσα '; και 'Ή μάγισσα

πουμπορεί VQ αγαπάει έvα μαξιΛάρι ",

Όσον αφορά το στοιχείο ατο οποίο βασίατηκαν τα παιδιά για να κάνουν

υποθέσεις για το περιεχόμενο ΤΟυ τίτλου, αξίζει να σημειώσουμε ότι από τα

τριάντα εφτά (37) παιδιά που απάντησαν στην ερώτηση, τα τριάντα έξι (36)

βασίστηκαν στην εικόνα του εξώφυλλου, ενώ μάνο ένα (1) παιδί δεν

αιτιολόγησε την απάντηση ΤΟυ, γπερίσχυσε δηλαδή η εικονογράφηση του

εξώφυλλου έναντι της λεκτικής πληροφορίας σε ποσοστό 97%, άπως φοίνεταl

και παρακάτω,
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Που στήριξαν ης απαντήσεις

• •

Β εικόνα

• δεν αιτιολόγησαν

97%

Κάποιες ενδεικτικές απιολογήσεις που αξίζει να αναφέρουμε, είναι 70

κοτάΑοβο 00' rqv EIKrjVO '; 'Νε '/3dήθησοv οι εικάvες'; '"Επειδή το δεiχvει

εδώ" και έδειξε το παιδί το εξώφυλλο, 70 KoτάAoβdοπά το εξώφυΜο, Αυτά

το βιβΑίο txEI μιο YUVOiKO που μετά ίίTov άμορφη κοι μετά έγιvε άσχημη ΚΟΙ

μετά rqv ΠΟV1'ρεύτηκεο πρίγκιπος'; 70 κοτάΑοβο γιοτί έβΛεπο τις εΙKάVΕς';

70 KστάAσβd επειδή είδο τη ζωγΡοφιά'; "ΌTov το είδο, το είπο '; 70

KστάAoβdεπειδή το '/3Αέπω '; και 'ΑυΤή Eivot Λίγο oov μάγισσο με, το κοπέΛο

κοι "'ίγο 'Πριγκίπισσο με το φουcπάvι, Αφού δεΊΧVει (oτqv EIKrjVO) το

σκουπόξυΑο σίγουρο θο EiVOI μάγισσο. ΔΕV ξέρω, μπορεί vo EiVOI κοι κομιά

πριγκίπισσο '..

Τέλος, άσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, από τα δώδεκα (12)

παιδιά που μας έδωσαν τις πιο ευφάνταστες, περιγραφικές και εκτενείς

απαντήσεις, που αποδεικνύουν τη δημιουργική τους φαντασiα, τα οχτώ (8)

ήταν κορίτσια, έναντι των αγοριών που ήταν τέσσερα (4), Όσον αφορά τη

μεταβλητή της ηλικίας, από τα δώδεκα αυτά παιδιά (12), τα έξι (6) ήταν

προνήπια και τα υπόλοιπα έξι (6) νήπια, Στη μεταβλητή της ηλικίας δηλαδή,

δεν παρουσιάζονται αξιοσημείωτες διαφορές,
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Η δεύτερη ερώτηση που τέθηκε στα παιδιά για το συγκεκριμένα

εικονογραφημένο βιβλία και αφοραύσε τα εξώφυλλο του, ήταν 'Τα εξώφυλλο

σε βοηθάει να καταλάβεις για ποιο πράγμα μιλάει τα παραμύθι; Απά πού το

κατάλαβες αυτό;'" Από τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματοζ, τα εφτά (7)

δεν απάντησαν στην ερώτηση, άλλα εφτά (7) παιδιό απάντησαν ότι το

εξώφυλλο δεν τα βοηθάει να καταλάβουν το θέμα της ισταρίαζ, ενώ τα

υπόλοιπα τριόντα δύα (32) παιδιά απάντησαν ότι τα εξώφυλλο τα βοηθόει να

κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Απαντήσεις των παιδιών

15% 0%

70%

15%

Ι!] απάντησαν αρνητικά

• απάντησαν θετικά

Ο δεν απάντησαν

Από τα τριάντα δύα (32) παιδιά παυ απόντησαν ότι το εξώφυλλο τα

βοηθάει να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενα της ιστορίαζ, τα είκασι πέντε

(25) βασίστηκαν στην εικόνα του (εξώφυλλου), ένα (1) παιδί βασίστηκε στα

γράμματα παυ υπήρχαν, ενώ έξι (6) παιδιό, αν και παραδέχτηκαν ότι το

εξώφυλλο τα βαηθάει, δεν απιολόγησαν την απόντηση τους.

19%

Που στήριξαν τις απαντήσεις

0%

(1)εlκόνο

8γρ6μμοτο

[] δεν αιτιολόγησαν
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Κόποιες ενδεικτικές οlτιολογήσεις που προέκυψσν, KOI ενισχύουν τις

οποντήσεις των ποιδιών, ότι το εξώφυλλο KOI η εlκονογρόφηση ουτού, το

βοήθησσν νο κόνουν υποθέσεις γιο το περιεχόμενο ολόκληρου του βιβλίου,

ήτον ΟΙ οκόλουθες. 'Νομίζω 6τι (το ποραμύθι) λέει γιο κ6ποιο βοοιλι6 που

παραμορφώθηκε οε μοξιλ6ρι, 6πως Έδώ (EIK6vo). Ποτί ουτά; φορ6ει στέμμο

που υποτίθετοι 6τι EiVOI βοσιλι6ς κσι EiVOI μοξιλάρι, γι' ουτ6 το κοτάλοβο';

Νου Υ1έει κρυφό κρυφό πωt; πρέπει VO το κοιτάξεις κολά γιο VO ΤΟ διοβάσεις

ΌTOV η μάγιοοο ίITOV έΤοι, μπολαρίvο κσι έκλΈιοε το μάτιο Τι/ς κοι με το

φόvτoσμo χορεύουvε'; ·Νε. βοηθάει (το εξώφυΜα) γιοτί τη όEixvEI

(μ6γισσοΓ, 'Νε βοηθάει (το ΈξώφυΜα) απ.' τη μάγισσο κοι το γάτο (OTqV

EIK6vo)'; 'Νε βοηθάει Έπειδή το δείxvει σε EIK6vo'; ':4φού βλέπω τις EIK6vEt;

ΚΟΙ με. βοηθάει'; 'Νε βοηθάει γιοτί η μάγιοσο ποίρvει το μοξιλάρι της κοι το

αγοπάει (oτqV EIK6vo)'; 'Νε βοηθάει γιοτί τη όEixvEI τη κοκιά τη μάγισσο';

'Νε βοηθάει γιατί η μάγιοσο θέλΈΙ VO ερωτευτεί έvοv πρίγκιπο (oτqV ΈIK6vo) ...

Τέλοι;, όσον οφορό τις μετοβλητές της ηλlκίος KOI του φύλου, οξίζεl νο

σημειώσουμε πως δεν προέκυψον δlοφορές στις οποντήσεις ονόμεσο στο

νήπιο κοl το προνήπιο κοl στο ογόριο με το κορίτσισ.
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Με εργαλεία τα ίδια εlκαναγραφημέναβιβλία, διερευνήθηκε εάν τα παιδιά

ήταν σε θέση να ενταπίσαυντην ιδιαιτερότητα αυγκεκρlμένωντυπαγραφlκών

επιλαγών/διευθετήαεων παυ εμφανίζανταl αε μια σελίδα ταυ βιβλίαυ και

απαακαπαύν να "τανίσαυν" κάπαιες πληροφαρίες ή να "πρααελκύσαυν" τα

ενδlαφέραν των μικρών αναγνωστών, Πράκειταl για χρήση

κεφαλαιαγράμματης γραφής (αντί για πεζής), μεγαλύτεραυ μεγέθαυς

χαρακτήρων, παραυσία σχεδίων, παραυσία εμφατικής στίξης και

υπαγράμμιαης. Στα παιδιά ταυ δείγματας τέθηκε η ερώτηση 'Τι ααυ κάνει

περισσότεροεντύπωαη στα κείμενα; Γιατί; '.. Τα παιδιά αε αυτό τα σημεία της

έρευνας κλήθηκαν να δείξαυν παιες λέξεις ταυ κειμέναυ τράβηξαν την

προσαχή ταυς και να αιτιαλαγήσαυν την απάντηση ταυς. Οι λέξεις παυ μας

έδειξαν τα παιδιά ήταν δεκατέασερlς και παρουσιάζανταl παρακάτω, στην

αυθεντική ταυς μαρφή, όπως δηλαδή είναι στα παραμύθι, για να φαίνανταl τα

ιδιαίτερα τυπαγραφlκά σταιχεία παυ φέρει η καθεμία και θα βαηθήααυν στην

ανάλυση των απατελεαμάτων. Δίπλα σε κάθε λέξη αναγράφεται α αριθμός

των παιδιών παυ την επέλεξαν, η τιμή αε παααστά επί ταις εκατό και κάπαιες

ενδεικτικές αιτιαλαγήαεις των παιδιών, παυ φανερώναυν τα λόγα παυ ταυς

τράβηξε την προσαχή η εκάστατε λέξη, Σε αυτό τα σημεία αξίζει να

σημειώσαυμε ότι τα παιδιά ήταν ελεύθερα να μας δείξαυν παραπάνω από μία

λέξεις.

, δεκαέξι (16) παιδιά, 34.7%

"Μου κάvει ΈVT'ύπωση το «Α» που εμείς δεv το φτιάxvουμε έτσΙ. Το

φτιάxvουμε, δεν 'βγαίvει καθάλου η γραμμούλα έξω ",

"Το διάλεξα γιατί μου αρέσει".

"Το διάλεξα γιατί είvαι πολύ, αστείο".

"Το διάλεξα επειδή έχει το καβουράκι ",

"Το διάλεξα γιατί (το α) είvαι στο όvομα μου",

"Το διάλεξα γιατί έτσι είvαι αυτά ζωγραφIσμΈVα. Το έχουvε κάvει έτσι για va

το καταλαβαίvουμε. '..

"Το διάλεξα γιατί είvαι lva γράμμα που κρέμεται μια apόXVq, EivaI πιο

όμορφο",
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ΜΤι4ffiΟΦΗ!

"Το διόΛεξο γιοτίiκει το <'<ο» ",

"Το διόΛι;ξο γιοτί μ'ορtσει",

"Επειδή civoI μεγόΛη ",

'"Ποτί ε/ναι έτσι ...

έντεκα (11) παιδιά, 23,9%

"Επειδή έχει ουτά" κοι tδειξε το μεγόΛο γράμμοτο

''Ποτί έχει μιο γρομμρύΛο εδώ κάτω ",

ηΟΣ·
• -, ,δέκα (10) παιδιά, 21,7%

''Ποτίμου oρtσει ",

"Το διόΛΈξο γιοτί το γρόμμρτο civoI ωροίο ",

"Το διόΛεξο γιοτί civoI ογοπημάο μου ",

ΔΕΝ
• -, δέκα (10) παιδιά, 21,7%

''Ποτίμου oρtσει ",

"Γιοτί tκει ωροίο γρόμμρτο ",

"Γιοτί μου ορtσει το γρόμμρ <'<v.., Μου ορtσουv το γράμμοτο, EivoI

μεγoJιύτeρo ",

"\/1
<ΙV<ΙΤΡΙΧΙ<Ι6ΜεVοrl, ,

• . , , , εwεα (9) παιδια, 19,5%

"Γιοτίεχει πΛάκο ".

"Γιοτί εχΕΙ κοΛύτερο γράμμοτο ",

''Ποτί ciVOI ποΛύ μεγόΛη ".

"ΠΟΤ/' Λέει ωροίο ιστορίο ",

''Ποτί μου ορtσει πόρο ποΛύ ",

Τιοτί ψι το <'<Ο» ",

"Ποτί έ)(ει ουτό, εδώ πό.vω (οτο ο) ",
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<ι:~οgεDό'"
• , ~ . οχτώ (8) παιδιά, 17.3%

"Γιατίέχει αυτά τα βελάκια'"

""Μαυ αρtσει γιατίέχει ωραία γράμματα'"

70 διάλεξα γιατίείναι καλά ".

"Γιατί έχει ένα Kύ~o'"

"Γιατί έχει αυτά ώώ (τα εισαγωγικά), νόμιζα όπ αυτό εδώ είνσι κορΜλες'"

• Α ~cιπlηέ ~είε Σι:i€€cι, εφτά (7) ποιδιά, 15.2%

"Επειδή έχει τα «Α». Αρχίζει το όναμα μου ...

70 διόλεξα γιατίέχει πλάκα'"

"Γιατίείναι μεγάλη (λέξη) ".

70 διά~αεπειδή έχει «α» ".

«KOεdτo&λιές;. .
.' , εφτο (7) παιδια, 15.2%

Γιατίέχει το «Κ» ...

70 διάλεξα γιατίέχει το «Θ>. Είναι στο όνομαμαυ'"

"Γιατίέχει πλάκα ...

""Επειδή έχει αυτά ('ΕΡωτηματικά) ...

"Γιατί έχει πιο παΜά γράμματα και είναι μεγαλύτερη ...

"Γιατί έχει ωραία γράμματα'"

ΙΙn;'.π~.ι
• "1;' -"--. έξι (6) παιδιά, 13%

70 διάλεξα γιατίμαυ άΡεοε".

"Γιατίείνσι αγαπημέναμου ...

"Γιατί έχει το «Ε" ...

""Μου κάνει ΈVTύπωση γιατί αυτά τα γράμματα είναι μικρά....
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ηΑΡΑΚΑΛ2
ο " έξJ (6) παιδιά, 13%

'Πaτίέχει το «ω» ",

"Αφού έχει μιο γραμμή ενώ το άΜο γραμμοτάκιο ΔΕv ΈXouv γραμμή. Αυτή τη

γραμμή τηv έχει γιο vo μπορώ vo πlατέψω ...

70 διάλεξο γιατίκάπμου ορέοει'"

"Ποτίκοι ουτή έχει γραμμούλο'"

ο πι:ι.eι:ι.κι:ι.λdει,έξι (6) παιδιά, 13%

'ΠοτίoivoI oγoπημΈVo μου'"

"Επειδή oiVOI πιο μεγάλο ...

ΠΟ71' μου άρεοε'"

'Ποτί Tηv είδα ΚΟι Tηv διάλεξο'"

ο ίΡΗΓΟΡΑ!, ένα (1) παιδί, 2.17%

'Γιατί ουτά (το γρόμματο της 'λέξης) oiVOI με μεγάλο κοι ουτά (το γρόμματο

τωv υπάλοιπωv AέfEωV) oiVOI με μικρό. Αυτά. το γρόμμοτο το KΆVOVE,

μεγολύτερα γιο vo KOTOAOβaivOUv οι μεγάλοι, οι ποππούδες κολύτερα'"

~. Ιτ-

ο ."qvqo". ένα (1) παιδί, 2.17%

'Ποτί το «ξ» το ΈXouv γρόψει έτοι, oovμοΜιά".

.... _Ο.!. .. , ...
ο IUU~~'~, ένα (1) παιδί, 2.17

"Έχει το «κ» που το ΈXow έτοι οτραβά ...

Τέλαζ, όσαν αφαρά τις μεταβλητές της ηλικίας και ταυ φύλαυ, αξίζει να

σημειώσαυμε πως δεν πραέκυψαν διαφορές στις απαντήσεις ανάμεσα στα

νήπια και τα πρaνήπια και στα αγόρια με τα καρίτσια.
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• "Εγώ + εσύ= μαζί. Η τέχνη ταυ να είσαι γιαγιά".

Κατά την ανάλυση των απατελεσμάτων των συγκεκριμένων λέξεων

(ανάποδα, ΚΟΚΚΙΝΟ, ερωτευάταν και τεράστιο) δημιουργήθηκον δυσκολίες.

Οι αποντήσεις που έδωσαν τα περισσάτερα παιδιά του δείγματος στην

ερώτηση "Τι πιοτεύεις ότι γράφει η συγκεκριμένη λέξη;", δεν ήταν

μονολεκτικές. Ήταν μικρές φράσεις, προτάσεις ή ακόμα και μικρές ιατορίες,

που απέδιδαν λεπτομερώς και με μεγάλη φαντασία, την εκδοχή του κάθε

παιδιού για το παιο θεωρούσαν ότι είναι το περιεχάμενο της κάθε λέξης. Αυτά

άμως δυσχέρανε την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων, διάτι η καθεμιά είχε

το δικό της νόημα και δεν μπορούσε εύκολα να ενταχθεί σε κατηγορίες. Για

τον λάγο αυτά, δεν ήταν δυνατή η δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων και

η ποσοτικοποίηση των απαντήσεων των παιδιών. Επιλέχθηκε να

παρουσιαστούν αναλυτικά πολλά παραδείγματα των απαντήσεων και με αυτόν

τον τράπα να καταστεί σαφές, τι υποθέσεις έκαναν τα παιδιά για το γλωσσικά

περιεχόμενα των λέξεων αυτών. Παρόμαιο πρόβλημα δεν προέκυψε με την

κατηγοριοποίηση των παραγόντων που στήριξαν τις απαντήσεις ταυς τα

παιδιά. Όπως και σε άλλα σημεία της έρευνας, τα στοιχεία που βοήθησαν τα

παιδιά για να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους ήταν συγκεκριμένα,

καταμετρήθηκαν και παρουσιάζανται σε γραφικές αναπαραστάσεις, με τιμές σε

ποσοστά επί τοις εκατό.
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Όσον αφορά τη λέξη σΛφ.ιορσ ,αξίζει να σημειώσουμε ότι μάνα

μία απάντηση που πήραμε θα μπαρούσε να θεωρηθεί άσο το δυνατάν πιο

ακριβής, σε σχέση με τις υπόλοιπες παυ προέκυψαν και αυτή ήταν "Πιστεύω

ότι γρόφει «το ποιδάκι που eiVOI οvόποδο οα' το σπlτι"", Η απάντηση αυτή

θεωρήθηκε ακριβής διότι περιείχε την λέξη που ψάχναμε, δηλαδή τη λέξη

'Όνάποδα'" Οι υπάλοιπες απαντήσεις που προέκυψαν, ήταν ποικίλες και

περίπαυ το κάθε παιδί έδινε και τη δική ταυ εκδοχή για το ποια θα μπαρούσε

να είναι η λέξη που του παραυσιαζάταν,

Απά τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματος, τα εφτά (7) απάντησαν

άτι η ζητούμενη λέξη ήταν .. παιδϊ', ενώ πέντε (5) παιδιά θεώρησαν πως η

ζητούμενη λέξη ήταν "άνθρωπος/-άκι'" Τα υπόλοιπα παιδιά, έδωσαν τα

καθένα τη δική του εκδοχή, και κάποιες απά τις απαντήσεις που προέκυψαν,

ήταν "σπίτι", "ταίχας", 'Όγάπη", "καράβι", "φάκελος" και άλλες, Αξίζει να

σημειώσουμε επίσης άτι παλλά παιδιά θεώρησαν άτι η ζητούμενη λέξη

επικεντρωνάταν στο παιδάκι της εικάνας και στο τι μπορεί να κάνει, Έτσι,

κάποιες απαντήσεις που προέκυψαν, ήταν "Πιστεύω ότι γρόφει «ποιδάκι πόvω

σε 'κρουοζιερόπΛοιο,,", .. ποιδάκι χοριτωμέvο", .. ποιδάκι που ποίζεΓ, το

ποιδάκι κάvει τσουΛήθρο", .. ποιδάκι πόvω σε, σπίτΓ και άλλες,

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε και τις απαντήσεις εκείνες, παυ ήταν

ιδιαίτερα ευφάνταστες και ουσιαατικά κάποιες απά αυτές αποτελούν μικρές

ισταρίες, άπως .. Πιστεύω ότι γρόφει γιο έvο ποιδάκι που κάθετοι σ: ΈVo ποΛύ

μεγάΛο γοΛάζιο κοι εδώ έχει ΈVo ψικρότερο ποιδάκι που eiVOI κοφέ, Κοι ουτό

eiVOI ΈVo ποΛύ μεγόΛο, φoiVΈTOI σo~ Α κοι μου φοίvετοι ότι eivoI oovΑόσπη το

κοφέ', "Πιστεύω ότι γρόφει «φάKεΛoς»'~ "Πιστεύω ότι γρόφει «IOTopiet;»'~

ή οκάμο "Πιστεύω ότι γρόφει «KoπέΛo"'~ .. Πιστεύω ότι γρόφει ότι eiVOJ έvος

άVΘρωπoς εδώ πόvω στo~ τοίχο ΚΟΙ ουτό eiVOI μπΛε κοι ουτό eiVOI πάτωμο",

'Το ποιδάκι eiVOJ xoρoύμεvo'~ "Έvο ποιδάκι κάvει τσoυΛήθρo'~ "Ότι

xoιρόμoστε'~ .. Πιστεύω ότι γρόφει «ΈVOς ψισάς τοίχος που έχει οvέβει έvο

ποιδάκρ", .. Πιcπεύω ότι γράφει «ποιδάκι πόvω σε κρουοζιερόπΛοιο"",

.. ποιδάκι χοριτωμέvο", και τέλος, ..Πιστεύω ότι γρόφει «VO κάvουμε

χορούμεvο το ποιδιό>,' ,
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Όσον αφορά τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν τα παιδιά για να

καταλάβουν το περιεχόμενο της ζητούμενης λέξης, αξίζει να σημειώσουμε ότι,

από τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματος, τα σαράντα ένα (41)

βασίστηκαν στην εικόνα, ένα (1) μόνο παιδί στα γράμματα στης λέξης και

τέσσερα (4) παιδιά δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Που βασίστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών

9% 2%

lDγρόμματα

• εικόνα

Ο δεν απάντησε

89%

Από τα παιδιά που βασίστηκαν στην εικόνα, κάποιες ενδεικτικές

απιολογήσεις που μας έδωσαν, ήταν .. Το κοτάλοβα επειδή το δεiχvει οε

εικόvο", .. ΌTOv το εΙδσ (oτqV εικόvοj, το κοτάλοβα", .. ΠστΙη εικόvο eivoI ΈVo

οπΙτι κοι οπό πάvω ΈVo ποιδάκ"; 'Έπειδή το κοΙτοξο κολά (CΠqV εικόvοΓ

"Αφού το εΙδσ (oτqv εικόvο!" και 'Έπειδή μοιάζει ουτό (OrqV εικόvο) oov

κρουοζιεΡόπλοιο".

Αντίστοιχα, η αιτιολόγηση που έδωσε το παιδί που στήριξε την

απάντηση του στα γράμματα της λέξης, ήταν 70 κοτάλοβα (ότι εδώ γΡόφει

'Όγάπη "") οπό το γΡόμμρτο" και έδειξε το γράμμα 'Α' που υπήρχε στην λέξη

"ανάποδα'"

Τέλος, όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, από τα δώδεκσ (12)

πσιδιά που μας έδωσαν τις πιο ευφάνταστες, περιγρσφικές και εκτενείς

απαντήσεις, που αποδεικνύουν τη δημιουργική τους φαντασία, τα οχτώ (8)

ήταν κορίτσια, έναντι των αγοριών που ήτσν τέσσερα (4). Όσον σφορά τη

μεταβλητή της ηλικίας, σπό τα δώδεκα αυτά παιδιά (12), τσ εφτά (7) ήταν

προνήπια, έναντι των νηπιών που ήταν πέντε (5).
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Για τη λέξη 11 Κ' -ΚΚΙΝυσΚΟΗφίτσα , δεν προέκυψε καμία σωστή

απάντηαη. Κανένα δηλαδή από τα παιδιά του δείγματος δεν απάντηαε ότι η

συγκεκριμένη λέξη γράφει "ΚΟΚΚΙΝΟ". Υπήρξαν βέβαια δύο (2) παιδιά που

αναγνώρισαν τη συλλαβή "ΚΟ" στην αρχή και στο τέλος της λέξης, αλλά δεν

κατάφεραν να την αναγνωρίσαυν, μιας και δεν χρησιμοποίησαν το χρώμα των

γραμμάτων της (κόκκινο) για να βοηθηθούν. Οι υπόλοιπες απαντήσεις παυ

προέκυψαν ήταν ποικίλες.

Από τα σαράντα έξι (46) παιδιά, τα πέντε (5) θεώρησαν ότι η

ζητούμενη λέξη ήταν ..καρχαρίας" , τρία (3) παιδιά θεώρησαν ότι ήταν

"τέρας", άλλα τρία (3) ότι ήταν η λέξη "παιδάκι" και δύο (2) παιδιά

απάντησαν ότι ήταν η λέξη "άνθρωπο"" ένα (1) παιδί ότι ήταν "φάλαινα",

και άλλο ένα (1) "μπλούζα". Μεγάλο δείγμα των παιδιών εστίασε στο κορίτσι

της εικόνα" θεωρώντας ότι η ζητούμενη λέξη θα αναφεράταν σε αυτό και σε

κάποια ενέργεια που εκτελούσε. Έτσι, προέκυψαν απαντήσεις όπω" 'Πιστεύω

ότι γρόφεl «το κοριτσόκι πόvω σε μια σούρο» .. ή "το κοριτσόκι πόvω σ' ένο

πιρόvκoς", "το κοριτσόκ/ Όvεβαίvει σ' tVG δρόκο" και "το κοριτσόκι Όvέβηκε

σ'ένα δElvόoouρo ...

Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα και κάποιες από τις πιο πρωτότυπες

απαντήσεις, όπως 'Πιστεύω ότι γρόφεl «lvo κοριτσόκι Όvεβαίvει Όπόvω κσl

πιόvει Όυτό (OKOIVi) και μετό φεΙΙγουv»'; ή 'Πιστεύω ότι γρόφει «ένα

κοριτσόκ/ EiVOI σ' tVG ψόρι που έχει κότι OOv.no τρομερό»'; "ένα παιδόκι έχει

γνωρίσει tVG δEIVoσoupόKI", "πόει βόλτα με το ελικόπτερο", "το κοριτσόκι

πόvω σ'ένα πιρόvκας'" "oeρonAόvo" και 'Ίππσσία'"

Όσον αφορά τους παράγοντες στους οποίους απέδωσαν τα παιδιά τις

απαντήσεις ταυ" αξίζει να σημειώσαυμε ότι από τα σαράντα έξι (46) παιδιά

ταυ δείγματας, τα σαράντα δύο (42) στηρίχτηκαν στην εικόνα που υπήρχε,

τρία παιδιά (3) βασίστηκαν στα γράμματα της λέξης, ενώ ένα (1) παιδί δεν

απάντησε στην ερώτηση.

52



Που βασίστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών

2% 7%

Βγράμματα

• εικόνα

[] δεν απάντησε

91%

Από τα παιδιό παυ στηρίχτηκαν ατα γράμματα της λέξης για να κάνουν

υποθέσεις για το περιεχόμενο της, ενδεικτικές αιτιολογήσεις που προέκυψαν,

ήταν 70 κοτάΛοβα γιοτίέχει το Κ· και 70 κοτάΑοβα γιοτίορχίζει οπά Κ'.

Από τα παιδιά που χρησιμοποίησαντην εικόνα γιο νο κάνουν υποθέσεις

για το περιεχόμενοτης λέξης, ενδεικτικές αιτιολογήσειςπου προέκυψον, ήταν

70 κοτάΑοβα επειδή το δείχνει σε εικόvο'; 70 κοτάΛοβα γιοτί είδο Tqv

εικάvο vo έχει μάτιο οvοl)(Τά'; 70 κοτάΛοβα γιοτί έχει η εικόvο ένο ψάρι κοι

μίο κοπέΛο'; Τιοτί το κοίτοξο (oτqv εικόvο) που Eivot vευριοσμένο κοι το

κοτάΛοβα" και 'Επειδή ουτά μοιάζει σοv πιράvκoς" και το παιδί έδειχνε την

εικόνα του παραμυθιού.

Τέλος, όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, από τα εφτά (7) παιδιά

που μος έδωσαν τις πιο ευφάντοστες, περιγραφικές και εκτενείς απαντήσεις,

που αποδεικνύουν τη δημιουργική τους φοντοσίο, το πέντε (5) ήταν κορίτσια,

έναντι των αγοριών που ήτον δύο (2). Όσον αφορά τη μεταβλητή της ηλικίος,

από τα εφτά ουτά παιδιά (7), το πέντε (5) ήταν προνήπια, έναντι των νηπιών

που ήταν δύο (2).
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Οσον αφορά τη λέξη ερ_τευοταν ,αξίζει να σημειωσουμε πως απο

τα σαράντα έξι (46) ποιδιά του δείγματοι;, τα οχτώ (8) έδωσαν απαντήσεις

που θεωρούνται σωστές, Ως σωστές θεωρήθηκον οι οποντήσεις που

εννοιολογικά ήταν ίδιες με τη έwοιο "ερωτευάταν", Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες

απαντήσεις ήταν οι εξήι;, ·Πισ.rεύω ότι γρόφει «μ 'αγαπόει»'; 7α ακυλόκι

παυ ερωτεύεrα"', "Ένας σκύλος αγσπιέται" και 'Ό σκύλας αγαπιέται';

·Πισ.rεύω ότι γρόφει «αγόπη» ", 'Μια σκύλο παυ ερωτεύτηκε το πιρόvxας';

"Ένα ζώο παυ αγαπόει ένα όΜα" και "Αυτός α σκύλος ε/ναι όγριος και ότι

αυτός τα αγαπόει αυτό ';

Το υπάλοιπα ποιδιά επικεντρώθηκαν κυρίως στο ζώο που παρουσίαζε η

εικόνα, Έτσι, από τα σαράντα έξι παιδιά (46) του δείγματοι;, τα έντεκα (11)

θεώρησαν ότι η ζητούμενη λέξη ήτον .. λύκος", τα εwέα (9) θεώρησαν ότι

ήταν η λέξη "σκύλος", τρία (3) από αυτά θεώρησαν ότι η λέξη ήτον "ζωάκι",

δύο (2) ότι η ζητούμενη λέξη ήταν "γουρούνι" και άλλα δύο (2) "γάτα",

Τέλοι;, οξίζει να επισημάνουμε τις πιο εκτενείς απαντήσεις που αποδεικνύουν

τη δημιουργική φαντοσία των ποιδιών, Μερικές από αυτές ήταν οι ακόλουθει;,

'Πιστεύω ότι γρόφει «α ,ιύκος πηγο/νει νο φόει, να παλέψει μ' αυτόν κοι μ'

αυτόν»'; "Μιο σκύλο παυ ερωτεύτηκε τα πιρόvxος'; 'Έ/νοι ένας λύκος παυ

το πόδια ταυ, τα ένο ε/νοι φουσκωτό, κοι μαλακό και έχει μότια από κορδιό';

"Μιο αλεπαύ στα μότι της έχει μιο κορδιό για να φιλήσει μια αλεπαύ αγόρι';

'Έiνoι κοι όΜα κακό ζώο παυ ΓΙVωρ/ζει τα όΜα κοκό ζώο'; και 'Έ/νοι ένα

κακό οκυλόκι κοι ότανβλέπει έναν όνθρωπα πόει να ταυ αρμήσει .;

Όσαν αφορά τα στοιχεία στα οπαία στηρίχθηκαν τα παιδιά για να

δώσουν τις πρααναφερθείσες απαντήσειι;, από τα σαράντα έξι (46) παιδιά ταυ

δείγματοι;, τα τριάντα εwιά (39) βασίστηκαν στην εικόνα που υπήρχε για να

κάναυν υπαθέσεις για το περιεχόμενο της λέξηι;, τέσσερα (4) παιδιά

βασίστηκαν στην τυπογραφία της λέξης (όπου υπήρχε αντικστάσταση του ω

με μια καρδιά), δύο (2) παιδιά βαηθήθηκαν εξίσου στους δύο παράγοντες παυ

αναφέραμε, και στην λειτουργία δηλαδή της εικόνας αλλά και της

τυπογραφίαι;, ενώ ένα (1) μόνο παιδί δεν απάντησε στην ερώτηση,
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Που βασiστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών

4" 2%9% FO

D δεν απάντησε

.εlκόνα

DεlκόναlτυΠΟΥραφiα

Ο τυπογραφία

85%

Κόποιες ενδεικτικές οlτιολογήσεις των ποιδιών που βασίστηκον στην

ΕΙκόνο γιο νο κόνουν υποθέσος γιο το περιεχόμενο της λέξη<;. ήτον 70

κοτάΑοβο επειδή 1J)oiπω κορδούΛο στο μάτια της'; "Γιατί δEί)(VEI αγάπη στα

μάτια'; 70 κατάΛαβο γιατί καιτάω rqv EJKOVO'; 'Επειδή το σκυΛάκι έχει μια

καρδιά ατο μάτι του'; κοι 70 κατάΛαβο γιατί το δεί)(Vει (η EIKrJVO). Το έχω

δει orqv τηΛεάραση".

Αντίστοιχο, οι οιτιολογήσεις που προέκυψον οπό το ποιδιό που

βοσίστηκον στην τυπογροφίο της λέξης, ήτον 70 κατάΑοβαεπειδή είχε αυτές

τιςι'ιεξούΛεςμε. καρδούΛα'; ΙιατίβΛέπω μια καρδούΛα" ΚΟΙ έδειχνε την λέξη,

70 κατάΛαβοεπειδή δεί)(Vειμια καρδούΛα" κοι έδειχνε την λέξη,

Το πο,δ,ό που στηρίχτηκονεξίσου στην εlκόνο KOI την τυπογροφίο της

λέξης, οlτιολόγησον την οπόντηση της, όπως 70 κατάΑοβα γιατί είδα rqV

καρδιά (Λέξη) και τα μάτια του παυ EiVGl καρδιά (EIKOVO)'; κοι "AV δεν έβΛεπα

TηV EIKrJVO, θα σου ~ΕVα ότι γράφει «καρδιά», αφού. έχει. TηV καρδιά" κοι

έδοχνε την λέξη.

Τέλος, όοον οφορό τη μετοβλητή του φύλου, οπό το έξι (6) ποιδιό που

μος έδωσον τις πιο ευφόντοστες, περlγΡοφlκές KOI εκτενείς οποντήσεις, που

οποδεικνύουν τη δημιουργική τους φοντοσίο, το πέντε (5) ήτον κορίτσιο,

ένοντl των ογοριών που ήτον μόνο ένο (1). Όσον οφοΡό τη μετοβλητή της

ηλlκίος, κοι το έξι (6) ποιδιό ήτον ΠΡονήπlο.
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.... ;~ι)({Γ;~z-{(1
Όσον οφορά τη λέξη , θεωρήθηκαν ως σωστές

απαντήσεις, εκείνες αι αποίες περιείχαν συνώνυμα του επιθέταυ "τεράστια"

και είχαν εννοιολογικά δηλαδή το ίδιο περιεχάμενο, Κάποιες απά αυτές τις

απαντήσεις ήταν 'Πιστεύω ότι γρόφεl «έvα γοβάκι μεγόλο» '; 'Μια κοπέΛα και

έvα γlγόVΤΙO παπούτοι '; 'Η μαμό '/3Αέπει τα παιδιό της ότι EiVGI πόvω σο' ένα

γlγόVΤΙO τακούvl'; 'Eival τα παιδάκια τα μικρό σε ένα μεγόλο παπούτσl

γοβάκι και η μαμό τους ήρθε VQ τα δει '; 'Eva μεγόλο παπαύτσι, που έχει δύο

αVΘρωπόKια και μία YUVaiKG '; 'Μία πριγκίπισσα με δύα παιδόκια πόvω σε έvα

τακαύvι μεγόλο" και Πιστεύω ότι γρόφεl «μια πριγκίπισσα και έχει έvα πολύ

μεγόλΟ παπαύτσl» ",

Απά τα υπάλοιπα παιδιά που επικεντρώθηκαν στην εικάνα της καπέλας

και ταυ παπαυτσιού, τρία (3) απά αυτά θεώρησαν πως η ζητούμενη λέξη ήταν

"πριγκίπισσα", άλλα τρία (3) "τακούνι", δύο (2) παιδιά θεώρησαν πως η λέξη

ήταν "μαμά", άλλα δύο (2) "παπαύτσι", ένα (1) παιδί απάντησε πως η

ζηταύμενη λέξη ήταν "Σταχτοπαύτα", ενώ ένα (1) άλλα πως ήταν η λέξη

"καπέλα",

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον άμως παρουσιάζουν και οι απαντήσεις εκείνες,

άπου τα παιδιά με την φαντασία τους συνέθεσαν μικρές ιστορίες, στην

πρασπάθεια τους να καταλάβαυν το περιεχάμενο της ζηταύμενης λέξης,

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι, Πιστεύω ότι γρόφεl «πιόvει τα παιδιό

η μαμό που τσουλόvε απ' rqV τσουλήθρα» '; "ΌToV τα παιδάκια πήγαv στο

παπαύτσι και κρυφτήκαvε, μια καπέΛα ήρθε και ταυς είπε, «Τι κόvετε στα

παπαύτσι μου εκεί;» '; "Μια κοπέΛα που έχει ένα σόλι και το όΜο γοβάκι της

EiVOI αυτό, Και EiVGI μέσα τα παιδάκια '; 'Η πριγκίπισσα και δύο παιδιό ήταv

στο παπούτσι της Σταχτοπούτας" και 'Η μαμό κόvει '/3όλ τα τα μωρό σTqv

παραλία'',

Όσαν αφορά ταυς παράγοντες, στους οπαίους στηρίχθηκαν τα παιδιά

για να κάνουν υποθέσεις για το περιεχάμενο της ζητούμενης λέξης, αξίζει να

αναφέρουμε άτι απά τα σαράντα έξι (46) παιδιά ταυ δείγματος, τα σαράντα

τρία (43) βασίστηκαν στην εικάνα που υπήρχε, ένα (1) παιδί ανέφερε άτι τον
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βοήθησαν τα γράμματα της λέξης, ενώ δύο (2) παιδιά δεν απάντησαν στην

ερώτηση,

Που βασίστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών

4% 2%

~γρ6μμαTα

• εικόνα

Q δεν απάντησε

94%

Κάποιες ενδεικτικές αιτιολογήσεις παυ προέκυψαν απά τα παιδιά παυ

στηρίχθηκαν ατην εlκάνα του παραμυθιού για να κάνουν υποθέσεις για το

περιεχάμενα της λέξης που τους ζητήθηκε, ήταν "Το KaτόλOβa οπ' Tηv

εικόvα '; "Το KOΤάλαβa γιατί της 'λείπει τα παπαύτσι" και έδειχνε την εlκάνα,

"Πατί τα είδα (οτηv εικάvα) '; 'Επειδή τα δεί)(vει σε εικόvα '; "Επειδή τα

1Jλέπω και έχει κάτι oov τακαύvια'; "Το Kατάλαβaεπειδή είδα τηv πριγκίπισσα

και τα τακαύvι (oτηV εικόvα) ", "Το Kατάλαβa γιατί EiVOI εδώ πέρα (oτηV

εικόvα) ".

Αντίοταιχα, αιτιαλάγηση που έδωσε τα παιδί παυ στηρίχθηκε στα

γράμματα της λέξης για να καταλάβει το γλωσσικά της περιεχάμενα, ήταν "Το

Kατάλαβa γιατί βλέπω αυτό" και έδειξε τα γρόμμα 'ΤΌ

Τέλος, όσον αφαρά τη μεταβλητή ταυ φύλου, από τα πέντε (5) παιδιά

παυ μας έδωσαν τις πιο ευφάνταστες, περιγραφικές και εκτενείς απαντήσεις,

που αποδεικνύουν τη δημιουργική τους φαντασία, τα τέσσερα (4) ήταν

κορίτσια, έναντι των αγοριών παυ μόνο ένα (1). Όσον αφορά τη μεταβλητή

της ηλlκίας, από τα πέντε αυτά παιδιά (5), τα τέσσερα (4) ήταν πρανήπια,

έναντι των νηπιών που ήταν μόνο ένα (1).
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Όσον οφορά το κείμενο που αναφεράταν ατη μέλισσα, από τα σαράντα

έξι (46) παιδιά, τα σαράντα τρία (43) απάντησαν σωατά άτι το κείμενο έδινε

πληροφορίες για τη μέλισσα, ένα (1) παιδί απάντησε πως το κείμενο

αναφεράταν ατα μάτια, ίσως κάποιου ζώου που είχε ατο μυαλό του, ένα (1)

άλλο άτι το κείμενο μιλούσε για κάτι που πετάει, και τέλος ένα (1) ακόμα παιδί

θεώρησε άτι το κείμενο έγραφε «δεν πρέπει να χτυπάμε και δεν πρέπει να

κάνουμε χαζά πράγματα» .

Απαντήσεις των παιδιών

94%

Bμtλloσα

• μάτια

Dνα πε1'όει αυτό

Ο δεν πρέΠΕΙ να χτυπάμε κοι

δεν πρέπει να κάνουμε

χαζά πράγματα

Από τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματος, τα σαράντα πέντε (45)

βασίατηκαν ατην εικάνα που βρισκόταν πάνω από το κείμενο για να κάνουν

υποθέσεις για το περιεχάμενο αυτού, ενώ μάνο ένα (1) παιδί βασίατηκε ατα

γράμματα κάποιων λέξεων του κειμένου, για να καταλάβει ποιο ήταν το θέμα

του.

Που στήριξαν τις απαντήσειςτους

Βεlκόνα

_Υράμματα

98%
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Πολλό ποιδιό ορκέστηκον σε μονολεκτικές σποντήσεις, Αξίζει όμως νο

παραυσιασταύν και αι απαντήσεις εκείνων των παιδιών, αι οπαίες ήταν

ιδιαίτερα ευφόνταστες και πρωτότυπες, Ξεκινώντας από την εικόνα που

βρισκόταν πόνω από τα κείμενο παυ ταυς δινόταν κόθε φορό, τα παιδιό

όφησαν την φαντασία τους ελεύθερη και δημιούργησαν μικρές ιστορίες στην

πρασπόθεια τους να καταλόβαυν παιο μπορεί να είναι τα περιεχόμενα των

κειμένων αυτών,

Κόποιες ενδεικτικές αιτιολογήσεις παυ προέκυψαν από τα παιδιό που

στηρίχθηκαν στην εικόνα για να κόναυν υπαθέσεις για τα περιεχόμενο του

κειμένου, ήταν 'Ποτίείδα μιο μέλισσο (στηvεικόvο) κίφιvη κοι πετόει'; Το

κοτόΛοβο οπ' τη μέλιaοο oτqv εικόvο '; Άφού. έχει μιο μέλιaοούΛα οπό πάvω

(oτqv εικόvο '; 'Έπείδή το δεΊΧVει oTqv εικόvο '; Το κοτάΛaβα οπ' τη μέλισσο

που Eivot πάvω (oτqv εικόvο), που έχει φτερό στο σώμο της'; Το κατάΛαβα

γιστί είδα τη φωτογροφίο "και Βοο oτqv εικόvο '..

Αντίσταιχα, η αιτιολόγηση που έδωσε τα παιδί παυ στηρίχθηκε στα

γρόμμστα ταυ κειμένου για να κσταλόβει το περιεχόμενα ταυ, ήταν Το

κοτάΛαβο γιοτ! ΤΟ θυμήθηκο οπ: το γράμμοτο '..

Κόποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις που προέκυψαν για τα κείμενο

που αναφερόταν στη μέλισσα ήταν "Το κείμειιο μιΛάει γιο τις μέλισσες ότι

τσιμπάvε, τους ορέσει το μέλι, τους ορέσει vo πετάvε κσι τους ορέσει vo

KάθoVΤOΙ στη φωΛιά τους '; "Το KείμΕVO μιΛάει γιο μιο σκοτωμέvη μέλισσο,

που EivoI aκόμο ,ιίγο ζωvτοvή, ότι Λίγο πετάεΙ', ΗμέλισσούΛa που πετάει ΚΟΙ

'/3όζει το μέλι '; 'Νιο μέλισσο πάει σε μιο aΛεπού. '; "Το κείμεvο μιΛάει γιο μιο

μέλισσο που έχει μάτια οπό χιόvι'; 'Έίvοι μιο μέλισσο KfrPIVq κοι πετάει" και

.. Το KείμΕVO ουτό μιΛάει γιο τις μέλισσες που ότοv τσιμπάvε δυvοτά με το

'βέλοvάκι aυτέι; πεθοίvουv, κοι ότοv τσιμπάvε, σιγά εμείς πεθοίvουμε, οι

άVΘρωπo(,

Τέλα;, όσον αφορό τη μεταβλητή του φύλου, από τα εφτό (7) παιδιό

παυ μας έδωσαν τις πια ευφόνταστες, περιγραφικές και εκτενείς απαντήσεις,

τα έξι (6) ήταν κορίτσια, έναντι των αγαριών που ήταν μόνο ένα (Ι), Όσαν

αφορό τη μεταβλητή της ηλικίας, από τα εφτό (7) αυτό παιδιό, τα τέσσερα

(4) ήταν πρανήπια, έναντι των νηπιών που ήταν τρία (3),
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Όααν αφαρό τα κείμενα παυ αναφερόταν ατα λύκα, από τα ααρόντα

έξι (46) παιδιό, τα δεκαέξι (16) απόντηααν αωστό ότι τα κείμενα έδινε

πληραφαρίες για τα λύκα, πέντε (5) παιδιό θεώρηααν πως αναφερόταν αε

κόπαια ζώα, τα τρία (3) ότι αναφερόταν ατην αλεπαύ, δύα (2) παιδιό ότι

αναφερόταν ατη γότα, ένα παιδί (1) στα γαυραύνι και ένα (1) ατην καιλιό,

ίαως κόπαιαυ ζώαυ παυ είχε στα μυαλό ταυ αλ/ό δεν τα διευκρίνιαε, και τέλας

δεκααχτώ (18) παιδιό απόντηααν ότι αναφερόταν αταν ακύλα.

Απαντήσεις παιδιών

11%

d.l% 4% 7%

~ζωάKI

• λύκος

Ο αλεπού

Dγάτα

_γουρούνι

35% ra κοιλιά

8σκUλος

Όααν αφαρό τα αταιχεία ατα απαία βααίστηκαν τα παιδιό για να κόναυν

υπαθέσεις για τα περιεχόμενα ταυ κειμέναυ, στη αυγκεκριμένη περίπτωαη και

τα ααρόντα έξι (46) παιδιό ταυ δείγματας στηρίχθηκαν στην εικόνα για να

κσταλόβαυν τα θέμα ταυ κειμέναυ παυ ταυς δόθηκε.

Που στήριξαν τις απαντήσεις τους

0%

.εlκόνα

8γΡάμματα

100%
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Κόποιες ενδεικτικές οlτιολογήσεις που προέκυψον οπό το πο,δ,ό που

στηρίχθηκον στην εlκόνο γιο νο κόνουν υποθέσεις γιο το περιεχόμενο του

κειμένου, ήτον 'Ποτί 'είδο το οκυΛί κοι το μικρό σκυΛιά μπορεί VO

δoYKώoOUV'; 'Απ 'rqv εικάvο'; 'Ποτί το έχω δει orqv εικάvο'; 'Αφού έχει

οΛεπού (orqv εικάVΟ) '; Το KOτάAoβa γιοτί'είδο τη φωτογΡοφίο'; 'Επειδή το

δεί)(vει οπά πάvω (oτqv εικάvο) '; 7ίoτiοπά πάvω έχει tVO ζωάκι" κοι 'Επειδή

το δεί)(vει σε, εικάvο",

Κόποιες χοροκτηρlστlκές οποντήσεις που προέκυψον γιο το κείμενο

που ονοφερότον στο λύκο ήτον .. Το κείμενο μιΛάει γιο ΈVo σκύΛο που είvοι

άγριος κσι θέΛει VO φάει τη μeΛισσOύAo που κάvει κοκά, Όμως δεv πρέπει γιοτί

οι μeΛισσOύΛες φέρvουv μέΛΓ, .. Το κείμενο μιΛάει γιο rqV οΛεπού που

vευρίοοε κσι πάει στη μeΛισσOύΛO VO της πει κάτΓ , "ΜιΛάει γιο το κοκά σKυΛi

που θέΛει VO φάει '; 'Ό σκύΛοςπου τρώει κρέος '; 'Ή οΛεπού που έχει μεγάΛο

στάμο, έχει οvοl)(Τά το στάμο γιο vo φτάvει τη μέΛισσο '; Το κείμεvο Λέει γιο

i.vOV Λύκο με τρίγωvο μάτιο '; 'Ό σκύΛος περποτάει'; 'Κοι άΜο κοκά ζώο,

άγριο, που θέΛει VO φάει τη μέΛισσο '; .. Το κείμενο μιΛάει γιο τους σκύΛους

που δογκώvου<j γοβγίζουν, οκούvε, περποτάvε κσι κουvάvε. rqV ουρό", .. Το

κείμενο μιΛάει γιο tVO σκύΛο vευριοσμέvο που θέΛει vo φάει τη μέΛισσούΑο"

κοι ..Δεv πρέπει vo πιάvουμε, ΛερωμΈVO OVΤΙKείμενO κοι δεv πρέπει VO

πΛησιάζουμε '/lIKpό οκυΛιά γιοτί μπορεί VO μος δογκώσουv γιοτί tXOUV

μικρόβιο το χέριο κοι θο δηΛητηριοστούv με τους μορκοδάρους που

ζωγΡοφίζουμε εδώ στο χέριο μος κοι εδώ δεv θο φτάσουμε βρώμικο

οvτικείμεvο" ,

Τέλος, όσον οφορό τη μετοβλητή του φύλου, οπό το έντεκο (11)

πο,δ,ό που μος έδωσον τις πιο ευφόντοστες, περlγροφlκές κοι εκτενείς

οποντήσεις, που οποδεικνύουν τη δημιουργική τους φοντοσίο, το εννέο (9)

ήτον κορίτσιο, ένοντl των ογοριών που δύο (2). Όσον οφορό τη μετοβλητή

της ηλlκίος, οπό το έντεκο (11) ουτό ποιδιό, το έξι (6) ήτον προνήπιο, ένοντl

των νηπιών που ήτον πέντε (5).
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7%

Όσον οφορά το κείμενο που αναφερόταν ατη πρίζα και το καλώδιο,

απά τα σαράντα έξι (46) παιδιά, τα σαράντα ένα (41) οπάντησον σωστά άτι το

κείμενο έδινε πληροφορίες για τη πρίζα και το καλώδιο, τρία (3) παιδιά

απάντησαν πως ανοφερόταν σε κάποιο κινέζοΙ ονθρωπάκι, ένο παιδί (1)

οπάντησε πως αναφερόταν το κείμενο στα μακαράνια και τέλος, ένο (1) ποιδί

απάντησε πως το κείμενο ονοφεράταν σε κάποιο σκοινί.

Απαντήσεις των παιδιών

2%

89%

ffiJ κινέζος/ανθρωπάκι

• μακαρόνια

Οσκοιν!

Οπρlζαlκαλώδlο

Απά το σοράντα έξι παιδιά (46) του δείγμστος, τα σαράντα πέντε (45)

βασίστηκαν στο ατοιχείο της εlκάνας για νο κάνουν υποθέσεις γιο το

περιεχάμενο του κειμένου που τους δόθηκε, ενώ μάνο ένα παιδί (1) ονέφερε

πως στηρίχθηκε στα γράμμστα του κειμένου για να καταλάβει το θέμα αυτού.

Που στήριξαν τις απαντήσεις τους

[3εικ6να

.γράμματα

98%

62



Κάποιες ενδεικτικές αιτιαλογήαεις που προέκυψαν απά τα παιδιά που

στηρίχθηκαν στην εικάνα για να κάνουν υποθέαεις για το περιεχάμενο του

κειμέναυ, ήταν '"Ποτί έχει rqV εικόvο '; Άφού έχει πρίζο (OΤqV εικόvο) ';

'Έχει OρόΧVη (OTqV εικόvο) '; "Επειδή το δεΊΧVει σε, εικόvο '; 'Το κοτόλοβα

γιοτί είδο τη φωτογραφίο" 'Το κοτόλοβο οπ' τις εικόvες'; 'Τόση ώρο σου

έδεΙXVO rqV εικόvο" και 'Γιοτί το είδα '..

Αντίστοιχα, η αιτιολάγηση που έδωσε το παιδί που στηρίχθηκε στα

γράμματα του κειμέναυ για να καταλάβει το περιεχάμενα του, ήταν 'Το

κοτόλοβα οπ' το γρόμμοτο το πολλό '..

Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις παυ προέκυψαν για το κείμενο

που αναφερόταν στη πρίζα και το καλώδιο, ήταν "Το κείμε,vο μιλόει γιο ΈVov

μούρα κιvέζο κοι τρώει κιvεζόκι, το δεΊΧVει εδώ χωρίς μολλιό κοι γιοτί είvοι

κιvέζο ουτό γιοτί έχει ξυλόκιο', "Το κείμενο μιλόει γιο μιο πρίζο που έχει

μότιο, μέτωπο, σογόv/ κοι μύτη', "Το κείμενο 'λέει μοκριό οπό πρίζες γιοτί θο

πάθουμε. ηλεΚ7'ραπληξίο κοι θο πηγοίvουμε. (Πο vοοοκομείο γιο vo μος κάvει

κολά γιοτί ουτά το OVΤΙKείμενO μος δημιουργούv πρόβλημο γιο τη μvήμη μος

" , "Το κείμενο μιλόει γιο μιο μομά που πάει vo βάλει σε μιο πρίζο γιο vo

cπε.ΓVώσει το μοΜιά της γιοτί tKOVo, μπάvιο', 'Το Kείμε.vO μιλάει γιο μιο πρίζο

που είvοι έξω κσι θέλει vo μπει μέσο '; 'Μιλάει γιο ΈVo κολώδιοβγoλμΈVO οπ'

Tηv πρίζο του '; 'Λέει vo μη '/36ζουμε, το ΟΟχτυλο οτη πρίζο '; 'Το κείμεvο

γράφει <ψοκορόvιο»'; "Το κείμε.vο μιλάει γιο ΈVo ποιδάκι που έχει κεφάλι κοι

μύτη και μάτιο' και 'Δεv πρέπει vo βόζουμε. το κολώδιο γιοτί μετά οε πιάvει

το ρεύμο και πεθοίvεις ,

Τέλος, άσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, απά τα δέκα (10) παιδιά

που μας έδωσαν τις πιο ευφάνταστες και πρωτάτυπες απαντήσεις, που

αποδεικνύουν τη δημιουργική τους φαντασία, τα εφτά (7) ήταν κορίτσια,

έναντι των αγοριών που ήταν τρία (3), Όσον αφορά τη μεταβλητή της

ηλικίας, απά τα δέκα (10) αυτά παιδιά, τα έξι (6) ήταν προνήπια, έναντι των

νηπιών που ήταν τέσσερα (4),
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Όσον οφορά το κείμενο που ονοφεράτον στην οράχνη, οπά τα

σαράντα έξι (46) παιδιά, τα σαράντα δύο (42) απάντησαν σωστά άτι τα

κείμενα έδινε πληροφορίες για την αράχνη, τρία (3) παιδιά απάντησαν πως

αναφερόταν στην κστσαρίδα, και τέλοζ, ένα παιδί (1) απάντησε πως το

κείμενο αναφερόταν στο μυρμήγκι.

Απαντήσεις των παιδιών

2% 7%
r--~===-- ~::---,

91%

Ε:Ι μυρμήγκι

• κατσαρίδα

Dαρόχνη

Από τα σαράντα έξι (46) παιδιά του δείγματοζ, τα σαράντα πέντε (45)

βασίστηκαν στα σταιχείο της εικόνας για να κάναυν υπαθέσεις για το

περιεχόμενο του κειμένου παυ τους δόθηκε, ενώ μόνο ένα (1) παιδί ανέφερε

πως στηρίχθηκε στα γράμματα του κειμένου για να κσταλάβει το θέμα αυταύ.

Που στήριξαν τις απαντήσεις τους

mεlκόνα

.γράμματα

98%
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Κάποιες ενδεικτικές οιτιολογήσεις που προέκυψον οπά το ποιδιά που

στηρίχθηκον στην εικάνο γιο νο κάνουν υποθέσεις γιο το περιεχόμενο του

κειμένου, ήτον 70 κοτάλοβοοπ' rqv opόXVq, rqv μουρούλο(oτqv εικάvο) ';

'Απ 'rqv εικάvο '; "Έχει opόXVq (oτqv εικάvο) '; 'Επειδή το δεΊΧVει οε

εικάvο '; 70 κοτάλαβα γιοτίείδα τη φωτογροφίο" και 70 είδα oτqV εικάvο ",

Αντίστοιχα, η αιτιολόγηση που έδωσε το παιδί που στηρίχθηκε στα γράμματα

του κειμένου για να καταλάβει το περιεχόμενο του, ήταν 70 κοτάλοβαεπειδή

EivoI λίγο μεγάλο το γρόμμοτο ΚΟΙ το 'f3Atnw '..

Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις που προέκυψαν για το κείμενο

που αναφερόταν στην αράχνη ήταν .. Το KείμΕVO μιλάει γιο rqv opόxvq που

φτιάxvει δίχτυο, φτιάxvει τη φωλιά της, πέφΤOυvε πάvω οε κάποιοv κοι

τσιμπάvε κοι yivεroI opόxvq", 'Ή κοτσορίδαEivoI οπάvω σ' lvo OKOIV/; 70

κείμεvο μιλάει γιο rqv apόXVq που φτιάxvει άλο ιστούς κοι τσιμπάει '; "Μιο

οράxvη που δEv Iίrov οε ιστά, ήTov σ'ΈVo OKOIV/; .. Το KEίμEVO λέει άτι ΔΕv

πρέπει vo φaβόμoστε, μιο μικρή οροχvούλο EiVOI, κοι EiVOI κολή, ΔΕv EiVOI

γουρλωμέvο μάτιο, δEV EiVaI εχθρική", .. Το κείμεvο μιλάει γιο μια αράχvη που

KaτeβoivEI γιοτί είδε κάτι μοκορόvιο ", .. Το κείμειιο μιΜει γιο μιο apόXVq που

'f3yoivΈI οπά κει πάvω, οπά το TOPόVI κοι nqyaiVEI κάτω προς το πάτωμο ΚΟΙ

EVOXAEi το ποιδιά ΚΟΙ τη μητέρο", .. Το κείμεvο μιΜει γιο μιο οράxvη που ήρθε

με lvo OKOI,Vi κοι, το κορι,τσάκι έπεσε κάτω, που του σ.rέγvωσε η μαμά του, το

μοΜιά του", .. Το κείμεvο μιΜει γιο μιο opόXVq που τρομάζει στη vύχτο κοι σε

τσιμπάεΓ ΚΟΙ .. Το KείμΕVO μιλάει γιο μιο οράxvη που ιφέμετοι ΚΟΙ έχει εκοτά

πόδιο",

Τέλος, όσον αφορά τη μεταβλητή του φύλου, από τα δέκα (10) παιδιά

που μας έδωσαν τις πιο ευφάνταστες, περιγραφικές και εκτενείς απαντήσεις,

που αποδεικνύουντη δημιουργική τους φαντασία, τα οχτώ (8) ήταν κορίτσια,

έναντι των αγοριών που ήταν δύο (2), Όσον αφορά τη μεταβλητή της ηλικίας,

από τα δέκα αυτά παιδιά (10), τα έξι (6) ήταν προνήπια, έναντι των νηπιών

που ήταν τέσσερα (4),
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• Άσκηση αντισταίχισης

Στην άσκηση αντισταίχισης παλλά παιδιά βασίατηκαν σε παρσπάνω σπά

ένσν πσράγοντες στις οιτιολογήσεις τους. Γιο ποράδειγμα, πολλά παιδιά για να

αντιστοιχίσουν μια εικόνα με μια φράση, βασίστηκαν κοι στην τυπογροφίο της

φράσης, ολλά κοι στο χρώμο της γρομμοτοσειράς της. Στην περίιττωση αυτή,

λήφθηκαν υπ' όψιν όλοι οι παράγοντες που διαμόρφωσον τις οποντήσεις των

ποιδιών.

Όσον οφορά την εικόνο της τούρτος, το 65% των ποιδιών την

αντιστοίχισε σωστά με την φράση ..η χώρο των γενεθλίων", ενώ το 35%

έκονε λάθος στην αντιστοίχιση.

Απαντήσεις παιδιών

Λάθ~_-:::

35'1.

Από το 65% των παιδιών που έκαναν σωστά την οντιστοίχιση, το 61%

βασίστηκε στον παράγοντα της τυπογροφίαι;. το 33% στο χρώμο της

γρομματοσειράς που είχε η φράση ..η χώρο των γενεθλίων", το 6%

βασίστηκε σε άλλο ποράγοντα για να κάνει την οντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί

δεν στηρίχθηκε στα γράμματα της φράσης.

Που βασίστηκαν οι αιτιολογήσειςτων παιδιών

rnΤυπογρ.

• Χρώμα

Ο Γράμματα

Ο Άλλο
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Από τα παιδιό που βααίατηκαν στην τυπογραφία της φρόαηι;, κόπαιες

ενδεικτικές αιτιαλαγήσεις που προέκυψαν ήταν .. είδα το κερόκι (oτqV εlκόvα)

με αυτό (ί) και το κοτόλαβα. ΌΠωζ στις 'λαμπόδει;, έτσι και στο κερί, το

τσακμόκι φυσούσε και μια φορό. ο Ορέστης κσηκε στο χέρί". Το συγκεκριμένο

παιδί είδε το ί και κατόλαβε ότι έμαιαζε με κεράκι αναμμένο, όπως είχε και η

εικόνα ένα αντίσταιχο, τα έβαλε μαζί και διηγήθηκε και μια προσωπική

εμπειρία που είχε με λαμπάδα.

Από τα παιδιά που βασίστηκαν στα χρώμα των γραμμάτων παυ

παρέπεμπε στην εικόνα της τούρτας, κάποιες ενδεικτικές απιολογήσεις που

προέκυψαν ήταν .. το κατσλαβα γιατί είδα. το χρώμα, απ' το κόκκιvο και το

KiTρIVO" και" είvαl όλο παρτοκαλί και KiτpIVO" .

Από το 35% των παιδιών που έκαναν λάθος την αντιστοίχιση, τα 6%

βασίστηκε σταν παράγαντα της τυπογραφίαι;, το 47% στο χρώμα της

γραμμστοσειράς που είχε η φράση, τα 12% στηρίχθηκε στα γράμμστα από τα

οποία αποτελούνταν αl λέξεις της φράσηι;, ενώ τα 35% βασίστηκε σε άλλο

παράγοντα για να κάνει την αντισταίχιση.

Που βασίστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

6%

7%

IJI Τυπογραφlα

• Χρώμα

Ω Γράμμο'ο

C]ΆMo

Από τα παιδιά που έκαναν λάθας την αντισταίχιση, αξίζει να

σημειώσουμε ότι δύα (2) παιδιά αντιστοίχισαν την εικόνα της τούρτας με την

φράση "η χώρα του σκοταδιού", τρία (3) παιδιά με την φράση "η χώρα της

μαυσικής", άλλα τρία (3) με την φράση "η χώρα ταυ χορού", ακόμα τρία (3)

παιδιά με την φράση "η χώρα του φωτός" και τέλοι;, πέντε (5) παιδιά με την

φράση .. η χώρα των Χριστουγέννων". Μία ενδεικτική αιτιαλόγηση παυ

προέκυψε από παιδί που αντιστοίχισε την εικόνα της τούρτας με την φράση

"η χώρα του σκαταδιαύ" και βασίστηκε στον παράγοντα των γραμμάτων,

ήταν" το έβαλα με αυτή επειδή όλες οι όΜες δεν έxOuV Κ'. Το συγκεκριμένο
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παιδί έψαχνε να βρει μια λέξη παυ να γράφει ··κεράκι··. Απά τα παιδιά παυ

αντιαταίχισαν την εικάνα της ταύρτας με την φράση "η χώρο ταυ χορού", τα

περισσάτερα βασίστηκαν κυρίως σε άλλους παράγοντες για να κάνουν την

αντιστοίχιση. Ένας απά αυτούς ήταν το μέγεθος της λέξης κοι μιο ενδεικτική

απιολάγηση που έδωσε ένα παιδί ήτον .. το έβαλο γιοτί EiVOI πολύ μικρή λέξη".

Σε αυτή την περίπτωση, το ποιδί μάλλον είχε στο μυολά του να βρει μια μικρή

λέξη, άπως είναι η λέξη "τούρτα" μικρή σε μέγεθος και η μάνη μικρή λέξη

ήταν η λέξη "χοράζ, γι' αυτά τα έβολε μοζί. Τα τρία (3) παιδιά που

αντιστοίχισαν την εικάνα της τούρτας με την φράση "η χώρο του φωτάς"

βασίατηκαν κυρίως στον παράγοντα του χρώματος, και μια ενδεικτική

απιολάγηση που προέκυψε, ήταν .. έχει χρυσό εδώ (εικόvο 'ήλιου) κοι ΈVo

χρυσό εδώ (ί)". Τέλος, τα πέντε (5) παιδιά που αντιστοίχισαν την εικάνα της

τούρτας με την φράση "η χώρα των Χριστουγέwων", βασίστηκαν κυρίως

στον παράγοντα του χρώματος των γραμμάτων και κάποιες ενδεικτικές

απιολογήσεις που προέκυψαν, ήταν .. το έβολο μοζί γιοτί έχει διόφρρο

χρώμοτο (εικόvο κοι φρόση/" και .. το έβολο μοζί γιοτί έχει npόOIVO ΚΟΙ

κόκκινο" .

Όσον αφορά τη μεταβλητή της ηλικίας, το 27% των νηπίων και το

23% των προνηπίων έκανε σωστά την αντιστοίχιση. Τέλος, άσον αφορά τη

μεταβλητή του φύλου, το 23% των αγοριών και το 27% των κοριτσιών έκανε

σωστά την αντιστοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα με το φύλο και

την ηλικία

, ,
@)Αγόρια

• Κορίτσια

Ο Νήπια

ΟΠρονήπια
, ,
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Όσον οφορά την εικόνα του χορού, το 54% των παιδιών την

αντιστοίχισε σωστά με την φράση ..η χώρα του χορού··, ενώ το 46% έκανε

λάθος στην αντιατοίχιση.

Απαντήσεις παιδιών

Λάθος

46%

Σωστά

54%

Από το 54% των παιδιών που έκαναν σωστά την αντιστοίχιση, το 29%

βασίστηκε ατον παράγοντα της τυπογραφίας, το 21% ατο χρώμα της

γραμματοσειράς που είχε η φράση ..η χώρα του χορού··. το 25% βοηθήθηκε

από τα γράμματα της φράσης ενώ το 25% βασίστηκε σε άλλο παράγοντα για

να κάνει την αντιατοίχιση.

Που βασίστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

mΤuπογρ.

• Χρώμα

Ο Γράμματσ

Ο Άλλο

Από τα παιδιά που βασίστηκαν ατην τυπογραφία της φράσης, μία από

τις πιο ενδεικτικές αιτιολογήσεις που προέκυψαν ήταν .. τα κατάλαβα επειδή

έχει παΜά εδώ (γράμματα) και εδώ έχει παΜά αιιθρωπάκια·· .

Από τα παιδιά που βασίστηκαν ατο χρώμα των γραμμάτων που

παρέπεμπε ατην εικόνα του χορού. μία ενδεικτική απιολόγηση που προέκυψε,

ήταν .. είδα κάκκ/vα εδώ (εικάvα) και είχε και λίγα κάκκ/vα γpάμμρτa (φΡάσηΓ.
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Από τα παιδιά παυ βασίατηκαν ατα γράμματα, από τα απαία

αποτελείται η φράση, κόποιες ενδεικτικές απιολογήσεις που προέκυψον ήταν

.. το Koτόλdβo γιοτί έχει Χ" ΚΟΙ "το έβοΛο μοζί γιοτί έχει Χ ΚΟΙ σ.

Από το 46% των ποιδιών που έκαναν λόθος την αντιοτοίχιση, το 60%

βασiστηKε στο χρώμα της γρομματοσειράς που είχε η φράση, το 40%

βασiστηKε σε άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιστοίχιση, ενώ κανένα παιδί

δεν στηρίχθηκε στην τυπογραφίο της φρόσης και στα γράμματο της.

Που βασΙστηκαν οι αιτιολογήσεις των παιδιών

0%

• ΤυπογΡαφlα

• Χρώμα

Ο Γράμματα

ΟΆλλο

Από τα ποιδιά που έκονον λάθος την αντιστοίχιση οξίζει νο

σημειώσουμε ότι δύο (2) ποιδιό αντιστοίχισαν την εικόνα του χορού με την

φρόση "η χώρα της μουσικήζ', όλλα δύο (2) με τη φρόση "η χώρα του

σκοταδιού", τρία (3) παιδιό με την φρόση "η χώρο του φωτόζ, πέντε (5)

ποιδιό με την φρόση "η χώρα των γενεθλίων" και εννέα (9) παιδιό την

αντιστοίχισαν με την φρόση "η χώρα των Χριστουγέwων··. Τα παιδιά που

αντιστοίχισαν την εικόνα του χορού με την φρόση .. η χώρα του φωτόζ',

βοσίστηκον κυρίως στον παράγοντο του χρώματος και κάποιες ενδεικτικές

αιτιολογήσεις που προέκυψον, ήταν .. τα έβαΛα 'jJοζί γιοτί Έίvοι ποΛύχρωμο"

και .. τα Koτόλdβα οπό ΤΟ κόκκιvο χρώμο (Λέξης κοι ΈικόvοςΓ . Τα παιδιά που

την αντιστοίχισαν με την φρόση ..η χώρα των γενεθλίων" βασiστηKαν και

αυτό ατον παρόγοντα του χρώματος των γραμμάτων και μια από τις

ενδεικτικότερες αιτιολογήσεις που έδωσαν ήταν .. το έβαΛο μοζί γιοτί έχει

(φράση) κόκκιvο γράμμοτα'" Τέλος, και τα παιδιά που αντιστοίχισαν την

εικόνα του χορού με την φράση "η χώρα των Χριατουγέwων" βασίστηκαν
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στον πορόγοντο του χρώμοτος ΚΟΙ το περισσότερο ονέφερον ότι .. τα έβαΑα

μαζί γιατί έχει (φράαη) κόκκιvα γράμματα .

Όσον οφορό τη μετοβλητή της ηλικίος, το 32% των νηπίων κοι το

18% των προνηπίων έκονε σωοτό την οντιστοίχιση. Τέλοι;, όσον οφορό τη

μετοβλητή του φύλου, το 28% των ογοριών ΚΟΙ το 22% των κοριτσιών έκονε

σωστό την οντιοτοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα μι το φύλο και την ηλlκ(α

18%

•

13 Αγόρια
8 ΚορΙ,σια

ΟΝήπlα

ΟΠρονήπια
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Όσον οφορά την εlκάνο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το 63% των

ποιδιών την οντιστοίχισε σωστά με την φράση "η χώρο των Xρlστoυγέwων",

ενώ το 37% έκονε λάθος ατην αντιστοίχιση,

Απαντήσεις παιδιών

ΛάθΟ!i--~

37%

ωστά

"'-_....ι 63%

Απά το 63% των παιδιών που έκαναν σωστά την αντιατοίχιση, κανένα

δεν βασίατηκε ατον παράγοντα της τυπογραφίας, το 40% στηρίχθηκε στο

χρώμα της γραμματοσειράς που είχε η φράση "η χώρα των xρlστoυγέwων",

το 40% βοηθήθηκε απά τα γράμματα της φράσης, ενώ το 20% βασίατηκε σε

άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιατοίχιση,

Που βασίστηκαν οι αιτιολογήσεις των παιδιών

0% 8 Τυπογρ.

• Χρώμα

Ο Γράμματα

DΆλλο

Απά τα παιδιά που βασίστηκαν ατο χρώμα των γραμμάτων που

παρέπεμπε ατην εlκάνα του χριστουγεwιάτικου δέντρου, κάποιες ενδεικτικές

αιτιολογήσεις που προέκυψαν ήταν "το κοτάΛοβα γ/οτί το γράμμοτο έXOuV

πράσιvο κοι KdKKIVO", "το κστάΛσβο γ/οτί EiVOI ίδιο το χρώμοτο με. rqv

EIKdvo", "η KdKKIVq μπαΛίτσο (EIKdvo) EiVOI ίδιο με το KdKKIVO γράμμοτσ",
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Από τα παιδιά παυ βασίοτηκαν ατα γράμματα, απά τα οπαία

αποτελείται η φράση, κάποιες ενδεικτικές αιτιολογήσεις που προέκυψαν ήταν

.. το κατάλαβα αη' τα Χ, .. επειδή εχει το Χ μΠ/fOOTά" και .. το κατάλαβα απά

το Ε παυ εχει και Tόvo··. Το συγκεκριμένο παιδί νόμιζε άτι η λέξη που έβλεπε

ήταν η λέξη .. έλατα" .

Τα παιδιά του δείγματος που βασίοτηκαν σε άλλους παράγοντες για να

κάναυν την αντιοταιχία, κάπαιας απά αυτούς ήταν το μέγεθος της λέξης και

μια ενδεικτική αιτιολάγηση που προέκυψε, ήταν .. το κατάλαβα γιατί EiVOI

μεγάλη η Αεξη" ,

Απά τα 37% των παιδιών που έκαναν λάθας την αντιοταίχιση, το 22%

βασίοτηκε οτον παράγοντα της τυπογραφίας της φράση" εξίσου το 22% οτο

χρώμα της γραμματασειράς που είχε η φράση, το 17% οτηρίχθηκε οτα

γράμμστα των λέξεων, ενώ τα υπόλοιπο 39% βασίοτηκε σε άλλο παράγοντα

για να κάνει την αντιοτοίχιση,

Που βασίστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιων

ο ΤυπογροφΙα

.Χρώμα

c::JΓράμμα,α

ΟΆ.λλο

17%

Από τα παιδιά που έκαναν λάθος την αντισταίχιση αξίζει να

σημειώσουμε ότι δύο (2) παιδιά αντιοτοίχισαν την εικόνα του

χριοτουγεννιάτικαυ δέντραυ με την φράση ..η χώρα του φωτός", άλλα δύα

(2) με την φράση "η χώρα των γενεθλίων", έξι (6) παιδιά με την φράση "η

χώρα της μουσικής" και εφτά (7) παιδιά με την φράση "η χώρα του χορού",

Από τα παιδιά που αντιοτοίχισαν την εικόνα του χριοτουγεννιάτικου δέντραυ

με την φράση "η χώρα των γενεθλίων" μια ενδεικτική αιτιαλάγηση που

πραέκυψε και βασίοτηκε οτον παράγαντα του χρώμστος, ήταν" τα εβαλα μαζί

γιατί εχει (φράση) κάκκιvα γράμματα", Από τα παιδιά παυ την αντιοταίχισαν

με την φράση "η χώρα του χορού" μια ενδεικτική αιτιολόγηση που προέκυψε
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κοι βοοίστηκε οτον ποράγοντο των γρομμάτων, ήτον .. το έβαλο μοζί γιοτί

έχει το Χ, λάγω δηλοδή του γράμμστος 'Χ' που υπάρχει ΚΟΙ στην λέξη

"χρlοτουγέννων" KOI στη λέξη "χορού". Απά το ποιδιά που οντιστοίχισσν την

εlκάνο του χριστουγεwιάτικου δέντρου με την φράση ..η χώρσ της

μουσικής", κάποισ σπά συτά βασίστηκσν στον πσράγοντσ της τυπογρσφίσς

κσl οι αιτιολογήσεις που προέκυψσν, ήτον .. το έβολο μοζί γιοτί το

XΡΙOΤOύγΕWO ΤΡOγoUΔΌμε" κσl έδειξε τη νάτσ που είχε η λέξη, .. το

Xριστaύγεwo που οτολίζουμε το δέντρο οκούμε κάλOVΤO" κσl .. η vάτο είvοι

OOV το οοτέρι τωv XΡΙOΤOυγΈVVω,1" .

Όσον σφορά τη μετσβλητή της ηλlκίσς, το 29% των νηπίων κσl το

21% των προνηπίων έκονε σωστά την σντιστοίχιση. Τέλος, άσον οφορά τη

μετσβλητή του φύλου, το 24% των σγοριών κσl το 26% των κοριτσιών έκσνε

σωστά την σντιστοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα με το φύλο και

την ηλικία

21'

ιiJAγόρια

• Κορίτσια

Ο Νήπια

ΟΠρονήπια
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Όσον αφορά την εικάνα του σκοταδιού, το 65% των παιδιών την

αντιστοίχισε σωστά με την φράση "η χώρα του σκοταδιού", ενώ το 35%

έκανε λάθος στην αντιστοίχιση.

Απαντήσεις παιδιών

Λάθ'''/i--_--=

35'1.

Από το 65% των πσιδιών που έκαναν σωστά την αντιστοίχιση, το 87%

στο χρώμσ της γραμματοσειράς που είχε η φράση ..η χώρσ του σκοτσδιού",

το 10% βοηθήθηκε από τα γράμματσ της φράσης, το 3% βασίστηκε σε άλλο

παράγοντσ για να κάνει την σντιστοίχιση, ενώ κανένσ πσιδί δεν βσσίστηκε

στον παράγοντατης τυπογρσφίας.

Που βασίστηκανΟΙ αιτιολογήσειςτων παιδιών

3%
0%

GίlΤυπoγρ.
• Χρώμα

Ο Γρόμματα

Ο Άλλο

Από τσ παιδιά που βασίστηκαν στο χρώμσ των γρσμμάτων που

παρέπεμπε στην εικόνα του σκοταδιού, κάποιες ενδεικτικές σιτιολογήσεις που

προέκυψσν ήτσν .. το 'ΚοτάΑσβο σπ' το σκοτειvά, γράμμρτο", .. ΤΟ γράμμοτο

είvοι μούρο oo~ βουΛίΤΟΈς', .. ΤΟ γράμμοτο είvοι ίδιο με το μούρο της

ει'Κάvος' και .. το 'ΚοτάΛσβο γιοτί το γράμμοτο είvοι οοvβούΛες με ο'ΚοτΟδΓ.
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Από το 35% των παιδιών παυ έκαναν λόθος την αντιατοίχιση, το 31%

βασίατηκε στο χρώμα της γραμματοσειράς παυ είχε η φράση, εξίσου το 31 %

βασίατηκε ατα γράμματα των λέξεων της φράσης, το 38% στηρίχθηκε σε

άλλο παράγοντα για να κάνει την αντιοτοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν

βασίατηκε στην τυπογραφία της φράσης.

Που βασίστηκαν οι αιτιολογήσεις των παιδιών

00/.

380
Ο Τυπογραφία

.Χρώμα

ΟΓράμματα

DΆλλο

31%

Από τα παιδιά που έκαναν λάθος την αντιαταίχιση αξίζει να

σημειώσαυμε ότι ένα (1) παιδί αντιατοίχισε την εικόνα του σκοταδιού με την

φράση "η χώρα των γενεθλίων", έξι (6) παιδιά την αντιατοίχισαν με την

φράση ..η χώρα ταυ χορού" και εwέα (9) παιδιά την αντισταίχισαν με την

φράση "η χώρα της μουσlκήζ. Από τα παιδιά που αντιαταίχισαν την εικόνα

ταυ σκοταδιαύ με την φράση .. η χώρα του χαραύ" μια ενδεικτική αιτιολόγηση

που προέκυψε και βασίατηκε ατον παράγοντα των γραμμάτων, ήταν .. το

έβoJισ μο(ι επειδή είνοι νύχτο (στην εικόνο) και αυτή (η λέξη χορό<;) έχει Χ

μπροστό". Από τα παιδιά που αντιατοίχισαν την εικόνα του σκαταδιού με την

φράση "η χώρα της μαυσlκής", μία ενδεικτική αιτιαλόγηση που προέκυψε και

βασίατηκε στον παράγοντα του χρώματοζ, ήταν .. επειδή είναι μαύρο (εικόνα

και τα γρόμμστα της φρόαης)'; και μία αιτιολόγηση που βασίατηκε ατον

παράγοντα των γραμμάτων, ήταν .. το κατάλαβα από το Σ και το Κ.. Το

συγκεκριμένα δηλαδή παιδί ήξερε ότι το ..σκατάδl" γράφεται με Σ και Κ και τα

είδε ατην λέξη .. μαυσlκή", και έτσι έκανε την αντιοτοίχιση.
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Όσον οφορό τη μεταβλητή της ηλlκίας. το 28% των νηπίων και το

22% των προνηπίων έκονε αωστό την αντιστοίχιαη. Τέλος, όσον αφορό τη

μεταβλητή ταυ φύλου, το 20% των αγοριών και το 30% των κορπσιών έκανε

σωστό την αντιατοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα με το φύλο και

την ηλικία

t

22% 20%

GιΑγόρlα

• Κορίτσια

Ο Νήπια

ΟΠρονήπια
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Όσον οφορά την εlκάνο του ήλιου, το 83% των παιδιών την

οντιστοίχισε σωστό με την φρόση ..η χώρο του φωτός··, ενώ το 17% έκονε

λόθος στην οντιστοίχιση.

Λάθος

17%
Άπαντήσεις παιδιών

Από το 83% των ποιδιών που έκονον σωστά την οντιστοίχιση, το 77%

στο χρώμο της γρομμοτοσειρός που είχε η φρόση .. η χώρο του φωτόζ, το

5% βοηθήθηκε οπό το γρόμμστο της φράσης, το 18% βοσίστηκε σε άλλο

πορόγοντο γιο νο κάνει την οντιστοίχιση, ενώ κονένο πOlδί δεν βοσίστηκε

στον πορόγοντο της τυπογροφίος.

Που βασlστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

0%
Γ~--

@]Τυπογρ .

• Χρώμα

Ο Γράμματα

Ο Άλλο

Από το ποιδιό που βοσίστηκον στο χρώμο των γρομμάτων που

πορέπεμπε στην εlκόνο του ήλιου, κόποιες ενδεικτικές ΟΙΤιολογήσεlς που

προέκυψον ήτον .. το κοτάΛΟβα οπά ΤΟ γρομμοτάκ/ο που ε/γοι κ/τριγο·· κοι .. το

κοτάΛΟβα γιοτl ε/γοι /διο το χρώμο του ήΛιου (εικάγο) με το χρώμο στο

γράμμοτο··.
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Από τα παιδιά παυ βασίατηκαν ατα γράμματα, από τα αποία

αποτελείται η φράση, κάποια ενδεικτική αιτιολόγηση που πραέκυψε, ήταν "τα

κατάλαβα γιατί έχει τα Φ και τα σ,

Τα παιδιά ταυ δείγματος παυ βασίατηκαν σε άλλους παράγαντες για να

κάνουν την αντιατοιχία, αυτοί ήταν και οι αιτιολογήσεις ήταν "έχει λίγα

γράμματα (ψβάσηΓκαι "τα κατάλαβα γιατί είναι πvλύ μικρή λέξη", Τα παιδιά

αυτά δηλαδή βασίατηκαν στο μέγεθος της λέξης "φωτόζ για να κάνουν την

αντιοτοίχιση με την εικόνα του ήλιου, γιατί πιθανότατα έψαχναν μια λέξη

μικρή, όπως είναι η λέξη "ήλιαζ,

Από το 17% των παιδιών που έκαναν λάθος την αντιαταίχιση, το 13%

βασίστηκε ατον παράγαντα της τυπαγραφίας, το 25% ατο χρώμα της

γραμματοσειράς που είχε η φράση, το 13% στα γράμματα από τα οποία

αποτελούνταν αι λέξεις της φράσης, ενώ το 49% στηρίχθηκε σε άλλο

παράγοντα για να κάνει την αντιοταίχιση.

Που βασiστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

13%

49%

13%

25%

8Τυπoγρaφlα

• Χρώμα

αΓράμματα

ΟΆλλ.

Από τα παιδιά που έκαναν λάθας την αντιοτοίχιση αξίζει να

σημειώσουμε ότι ένα (1) παιδί αντιστοίχισε την εικόνα ταυ ήλιαυ με την

φράση "η χώρα ταυ χαρού", άλλα ένα (1) με την φράση "η χώρα των

Χριστουγέννων", τέσσερα (4) παιδιά με την φράση "η χώρα του σκαταδιαύ"

και δύο (2) παιδιά με την φράση "η χώρα των γενεθλίων", Από τα παιδιά παυ

αντιστοίχισαν την εικόνα ταυ ήλιαυ με την φράση "η χώρα των γενεθλίων",

αυτά που βασίστηκαν στον παράγοντα του χρώματας των γραμμάτων της

φράσης, έδωσαν ενδεικτική αιτιολόγηση, ότι "τα κατάλαβα γιατί έχει μια
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KiTρIVq τελεία από πό.vω αυτό τα γράμμα". Συνδύασαν δηλαδή τα κίτρινο που

είδαν στη φρόση με το κίτρινο χρώμα στην εικόνα του ήλιου.

Όσον αφορό τη μεταβλητή της ηλικίαι;, το 28% των νηπίων και το

22% των προνηπίων έκανε σωστό την αντιατοίχιση. Τέλοι;, όσον αφορό τη

μεταβλητή του φύλου, το 20% των αγοριών και το 30% των κοριτσιών έκανε

σωστό την αντιατοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλlκΙα

f

22% 20%

DΑγόρlο

8 Κορl,οlο

DΝήπlο

ΟΠρονήπlο
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Όσον σφορό την εικόνσ του πιόνου, το 59% των πσιδιών την

σντιστοίχισε σωστό με την φρόση "η χώρσ της μουσικής", ενώ το 41% έκανε

λόθος στην αντιοτοίχιση,

Απαντήσεις παιδιών

Λάθος

41%

Σωστά

59%

Από το 59% των παιδιών που έκαναν σωστό την αντιστοίχιση, το 70%

βασίστηκε στον παρόγοντα της τυπογραφίας, το 23% στο χρώμα της

γραμματοσειρός που είχε η φρόση "η χώρα της μουσικής", το 7% βασίστηκε

σε όλλο παρόγοντα για να κόνει την αντιοτοίχιση, ενώ κανένα παιδί δεν

βασίστηκε στα γρόμματα της φρόσης.

Που βασίστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

0% 7%
r-- ---'-~=::::::'ί23 ....

IΙΙΤυπογρ .

• Χρώμα

Ο Γράμματα

Ο Άλλο

Από τα παιδιό που βασίστηκαν στην τυπογραφία της φρόσης, από τις

ενδεικτικότερες αιτιολογήσεις που προέκυψαν ήταν .. το κοτάΑοβο γlοτί έχει

μιο vάτο .

Από τα παιδιό που βασίστηκαν στο χρώμα των γραμμότων που

παρέπεμπε στην εικόνα του πιόνου, από τις ενδεικτικότερες αιτιολογήσεις που

προέκυψαν ήταν .. το κοτάΑοβο γιοτί τοιριάζου,,> EiVOI το ίδιο χρώμο" ,
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Από το 41 % των ποιδιών που έκονov λόθος την αντιστοίχιση, το 11%

βασίστηκε στην τυπογραφία της φρόσης, το 42% στο χρώμα της

γρaμματoσειρός, το 47% βασίστηκε σε όλλο παρόγοντα για να κόνει την

αvηστoίxιση, ενώ κανένα παιδί δεν στηρίχθηκε στα γρόμμστα της φρόσης.

Που βασίστηκαν ΟΙ αιτιολογήσεις των παιδιών

11%

47%

2%

• ΤυπογραφΙα

• Χρώμα

Ο Γρόμματα

ΙJΆλλο

0%

Από τα παιδιό που έκαναν λόθος την αντιστοίχιση αξίζει να

σημειώσουμεότι ένα παιδί (1) μόνο αντιστοίχισε την εικόνα του πιόνου με τη

φρόση "η χώρα των Χριστουγέwων", έξι (6) παιδιό την αντιστοίχισαν με τη

φρόση "η χώρα των γενεθλίων", πέντε (5) παιδιό την αντιστοίχισαν με την

φρόση "η χώρα του χορού" και εφτό (7) παιδιό με την φρόση "η χώρα του

σκοταδιού",

Από τα παιδιό που αντιστοίχισαν την εικόνα του πιόνου με την φρόση

η χώρα του χορού", αυτό που βασίστηκαν στον παρόγοντα της

τυπογραφίας, έδωσαν χαρακτηριστικές αιτιολογήσεις, όπως "το γρόμμοτο

ομοιοζουvε oov vό7Έζ; OOV vo ποίζουμε, πιόvο" και "το κοτόΛοβα επειδή είvοl

έτσι" και ΕWOOύσαν και τα δύο παιδιό ότι ο τρόπος που ήταν σχεδιασμένα τα

γρόμματα της φρόσης, τους θύμιζαν μουσική.

Από τα παιδιό που αντιστοίχισαν την εικόνα του πιόνου με τη φρόση

"η χώρα του σκοταδιού", τα περισσότερα από αυτό βασίστηκαν στο χρώμα

των γραμμότων της φρόσης και κόποιες ενδεικτικές αιτιολογήσεις που

έδωσαν, ήταν "είvοl το 1610 χρώμο" και" έΧει κότι μουρόκιο (η Λtξη) KOI ΤΟ

ορμόvιο (εlκόvο) έχει μουρόκιο KOI ουτό στη σειρό" .
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Όσον οφορά τη μεταβλητή της ηλικίας, το 30% των νηπίων και το

20% των ΠΡονηπ;ων έκανε σωστά την οντιστοίχιση. Τέλος, όσον οφοΡά τη

μετσβλητή του φύλου, το 24% των αγαριών και το 26% των κοριτσιών έκανε

σωστά την αντιοτοίχιση.

Σωστές και λάθος απαντήσεις ανάλογα με το φύλο και την

ηλικiα

Ι
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5. Συζήτηση-ΣυμπεράσμαΤΩ

• Τράμματα και ξόρκια για μια μάγιασα παυ δεν ήθελε να είναι

μάγισσα".

Τα απατελέσματα παυ συλλέχθηκαν για τα συγκεκριμένα εικαναγραφημένα

βιβλία, απαδεικνύαυν ότι τα παιδιά πρασχαλικής ηλικίας χρησιμαπαιαύν την

εικαναγράφηση ταυ εξώφυλλαυ για να κάναυν υπαθέσεις για τα γλωσσικό

περιεχόμενα ταυ τίτλαυ ταυ. Πια συγκεκριμένα, τα παιδιά χρησιμαπαίησαν την

εικόνα ταυ εξώφυλλαυ σε πασαατό 97% για να κάναυν υπαθέσεις για τα παιας

μπαρεί να είναι α τίτλας ταυ βιβλίαυ, μιας και δεν κατείχαν την τυπική

αναγνωατική δεξιότητα για να ταν διαβάσαυν.

Όπως παρουσιάζεται στα απατελέσματα, τα παιδιά εστίασαν την προσαχή

ταυς ατις δύα φιγαύρες ταυ εξώφυλλαυ (μάγισσα και γάτας) και θεώρησαν ότι

α τίτλας ταυ βιβλίαυ αναφέρεται σε αυτές. Αξίζει να αναφέραυμε ότι κανένα

παιδί δεν σχαλίασε ταν ταχυδραμικό φάκελα παυ υπήρχε στην εικαναγράφηση

για να υπαθέσει ότι και α τίτλας αναφέρεται σε γράμματα, παρά τα γεγανός

ότι η συγκεκριμένη εικόνα (ταυ φακέλαυ) καταλάμβανε αρκετά μεγάλα χώρα

ατα εξώφυλλα. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά, όπως πρααναφέρθηκε,

παρατήρησαν τα γάτα, αν και α τίτλας δεν αναφερόταν σε αυτόν. Ίσως αυτό

συνέβη γιατί α γάτας έφερε ανθρώπινα χαρακτηριατικά (καθόταν με

αταυρωμένα χέρια και παρατηραύσε τη μάγισσα) σε σχέση με τα φάκελα.

Τράβηξαν δηλαδή την προσαχή των παιδιών περισσότερα αι φιγαύρες απ' ότι

τα αVΤΙKείμενα. Πέραν όμως αυταύ, είναι αδιαμφισβήτητη η δύναμη της

εικόνας, ατην απαία στηρίχθηκαν τα παιδιά για να καταλάβαυν και να κάναυν

υπαθέσεις για ταν τίτλα, όπως ταυς ζητήθηκε.

Επιπρόσθετα, η δύναμη της εικόνας απαδείχθηκε όταν τα παιδιά

ερωτήθηκαν εάν τα εξώφυλλα ταυ βιβλίαυ τα βαηθάει να καταλάβαυν παια

είναι τα περιεχόμενα αλόκληρης της ιαταρίας ταυ. Τα 70% των ερωτηθέντων

παιδιών απάvτησε πως τα εξώφυλλα τα βαηθάει να κάναυν υπαθέσεις για τα

περιεχόμενα ταυ βιβλίαυ, και συγκεκριμένα η εικαναγράφηση αυταύ. Όταν τα

παιδιά δηλαδή ερωτήθηκαν με παια τρόπα τα εξώφυλλα τα βαηθάει να κάναυν
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υποθέσεις γιο την ιστορίο του βιβλίου, το 78% ουτών οπόντησε ότι το

βοηθόει η εικόνο του.

Όσον σφορό το κείμενο που πορουσιόστηκε στο ποιδιό, οπό το

συγκεκριμένο εικονογροφημένο βιβλίο, οξίζει νο σημειώσουμε ότι, οπό τις

δεκοτέσσερις (14) λέξεις που έδειξον το ποιδιό, οι δώδεκο (12) έφερον

πολυτροπικό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένο, το "Α" που μος έδειξον ήτον

κεφολοίο, με έντονη γροφή, το μέγεθος της γρομμοτοσειρός του ήτον το

μεγολύτερο όλου του κειμένου ΚΟΙ συνοδευότον οπό μιο μικρή εικόνο. Η λέξη

'"ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΙ" που συνοδευότον οπό σημείο στίξης (θουμοστικό),

"ΔΕΝ" κοι "ΠΑΡΑΚΑΛΩ" ήτον με κεφολοιογρόμμοτη κοι έντονη γροφή,

υπογρόμμιση κοι σε μεγολύτερη γρομμοτοσειρό σε σχέση με τις υπόλοιπες

λέξεις του κειμένου. Οι λέξεις "ΠΩΣ;" κοι "ΤΡΗΓΟΡΑΙ" ήτον με

κεφολοιογρόμμοτη γροφή, το μέγεθος της γρομμοτοσειρός τους ήτον

μεγολύτερο σε σχέση με ουτό του υπόλοιπου κειμένου κοι συνοδεύοντον οπό

σημείο στίξης (ερωτημοτικό κοι θουμοστικό οντίοτοιχο). Στη λέξη

"Όνοτριχιοσμένος!" πόνω οπό το γρόμμο "Ό" υπήρχον γρομμές κοι η λέξη

συνοδευότον οπό σημείο στίξης (θουμοστικό). Η λέξη " «φοβερό,>"

συνοδευότον κοι ουτή οπό σημείο στίξης (εισογωγικό) κοι το γρόμμοτο της

είχον μεγαλύτερη σε μέγεθος γραμματοσειρό απ' αυτό του υπόλοιπου

κειμένου. Οι λέξεις "Αγαπητέ θείε Σάββα", "Πρέπει" κοι "παρακαλάει"

ήτον γρομμένες με μεγαλύτερη σε μέγεθος γρομματοσειρό σε οχέση με τις

υπόλοιπες λέξεις του κειμένου, και τέλοι;, η λέξη "«Κρεατοελιές;"

συνοδευόταν από σημεία στίξης (εισαγωγικό και ερωτηματικό) κοι το γρόμμο

"Χ" ήταν κεφαλοίο. Μόνο οι λέξεις ""γοβόκια" κοι "ξανόδε" δεν έφεραν

κανένα πολυτροπικό στοιχείο αλλό επιλέχθηκαν μόνο οπό ένα (1) παιδί.

Από τα παραπόνω αποτελέσματα απoδεικvύεται ότι όταν σε μία λέξη

υπόρχουν περισσότεροι οπό ένας σημειωτικοί τρόποι, αυξόνονται οι

πιθανότητες να την προσέξουν, να την παροτηρήσουν και να κόνουν

υποθέσεις γιο το γλωσσικό της περιεχόμενο.

85



Μπορεί τα παιδιό να μην αιτιολόγησαν τις επιλογές τους, για ποιο λόγο

δηλαδή επέλεξαν να δείξουν τις συγκεκριμένες λέξεις έναντι όλ/ων, αλ/ό από

την ανόλυση που πραγματοποιήθηκε, αποδεικνύεται ότι η προσοχή και το

ενδιαφέρον των παιδιών εστίασε στα πιο πολυτροπικό σημεία του κειμένου

που τους δόθηκε.

Ι
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• "Εγώ + εσύ =μσζί. Η τέχνη του νο είσοl γιογιά'"

Σύμφωνο με το οποτελέσμστο που συλλέχτηκον γιο τις τέσσερις ουτές

λέξεις (ονάποδο, ΚΟΚΚΙΝΟ, ερωτευότον, τεράστιο), οποδεlκνύετοl ότι το

ποιδιά προσχολικής ηλlκίος, που δεν κστέχουν την τυπική ονογνωοτική

δεξιότητο, μπορούν νο κάνουν υποθέσεις γιο το περιεχόμενο της λεκτικής

πληροφορίος, βοσιζόμενο σε τρόπους των κειμένων, κοι στη συγκεκριμένη

περίπτωση, στην εικονογράφηση του. Σκοπός της έρευνος γιο το

συγκεκριμένο υλικό ήτον εάν το ποιδιά θο μπορούσον νο ονιχνεύσουν το

πολυτροπικά στοιχείο που περιείχον οι λέξεις, όπως το μέγεθος της

γρομμστοσειράς, το χρώμο κοι τις lδιοίτερες τυπογροφlκές επlλογές, κάτι το

οποίο δεν συνέβη, πορά μόνο γιο μίο λέξη (ερωτευότον). Πορ' όλο ουτά, το

ποιδιά χρησιμοποίησον την εlκόνο, ως κυρίορχο τρόπο, γιο νο εlκάσουν τη

λεκτική πληροφορίο.

Ανολυτικότερο, γιο τη λέξη 'Όνάποδο" λειτούργησε η εlκόνο ως κυρίορχος

τρόπος, σε ποσοστό 89%, ένοντl του χρώμοτος, του μεγέθους της

γρομμοτοσειρός ολλά κοι της lδιοίτερης τυπογροφlκής επιλογής του

εlκονογρόφου, νο σχεδιάσει το γράμμστο της λέξης ονάποδο, το οποίο δεν

εντοπίστηκον κοθόλου οπό το ποιδιά.

Γιο τη λέξη "ΚΟΚΚΙΝΟ" επίσης λειτούργησε η εlκόνο ως κυρίορχος

τρόπος, σε ποσοστό 91%, ένοντl του χρώμοτος κοι του μεγέθους της

γρομμστοσειράς, το οποίο δεν εντοπίστηκον κοθόλου οπό το ποιδιά.

Γιο τη λέξη '"ερωτευότον" λειτούργησε η εlκόνο ως κυρίορχος τρόπος, σε

ποσοστό 85%, πορ' όλο ουτά υπήρξον κοι ποιδιά που χρησιμοποίησον την

lδιοίτερη τυπογροφίο της λέξης (οντlκοτάοτοση του γράμμοτος ..ω", οπό την

εlκόνο μιος ονάποδης κορδιάς), γιο νο κάνουν υποθέσεις γιο τη λεκτική της

πληροφορίο. Το ποσοοτό βέβοlο ήτον 4%, πορ' όλο ουτά οξίζεl νο το

σημειώσουμε διότι ήτον η μονοδlκή λέξη στην οποίο το ποιδιά

χρησιμοποίησον κάποιον άλλο σημειωτικό τρόπο, εκτός οπό την εlκόνο. Αξίζει

επίσης νο σημειώσουμε ότι κάποιο ποιδιά βοσίστηκον εξίσου στην εlκόνο κοι

την τυπογροφίο της λέξης γιο νο εlκάσουν το περιεχόμενο της, σε ποσοστό

9%. Ίσως η οντlκοτάστοση του γράμμστος (ω) οπό εlκόνο (ονάποδη κορδιά)
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να ήταν πιο ελκυατική και βοηθητική για τα παιδιά, σε σχέση με τα χρώματα

και το μεγολύτερο μέγεθος της γραμματοσειράς που έφεραν οι υπάλοιπες

λέξεις.

Τέλα;, για τη λέξη "τεράατιο" λειτούργησε ως κυρίαρχος τρόπος η εικάνα

σε ποσοστά 94%, έναντι του χρώματος και του μεγέθους της

γραμματοσειράς, τα οποία δεν εντοπίστηκαν καθάλου από τα παιδιό.

Εκτός από την εικόνα, αξίζει να σημειώσουμε ότι για τη λέξη "ανάποδα"

και τη λέξη "τεράατιο" σε ποσοατό 2% και για τη λέξη "ΚΟΚΚΙΝΟ" σε

ποσοστό 7%, για κόποια παιδιά λειτούργησαν βοηθητικά τα γράμματα των

λέξεων αυτών. Στις συγκεκριμένες δηλαδή λέξεις, τα παιδιό αυτό ανογνώρισαν

κάποια γρόμματα και τα χρησιμοποίησαν για να εικάσουν το περιεχάμενο των

συγκεκριμένων λέξεων.

Παρ' όλο αυτά, η εικόνα αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά ως ο κυρίαρχος

τρόπος που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να εικόσουν τη λεκτική πληροφορία

των λέξεων που τους δόθηκαν.

Σωστές απαντήσεις για τη λέξη 'Όνάποδα" προέκυψε μόνο μία και για τη

λέξη "ΚΟΚΚΙΝΟ" καμία, αν και δύο παιδιά αναγνώρισαν τη συλλαβή "ΚΟ"

που υπήρχε ατην αρχή και το τέλος της λέξης. Για τη λέξη '"ερωτευόταν"

προέκυψαν οχτώ σωατές απαντήσεις και για τη λέξη "τερόατιο" επτά, και σαν

σωατές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που εννοιολογικά ήταν ίδιες, δηλαδή

συνώνυμα των εν/οιών '"ερωτευόταν" και "τεράατιο'"

Τέλα;, αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων,

προέκυψε και άλλη μία ενδιαφέρουσα παράμετρα;, που μπορεί να οδηγήσει σε

εξίσου ενδιαφέροντα συμπερόσματα. Αναλύοντας τα αποτελέσματα και για τις

τέσσερις αυτές λέξεις, προέκυψε ότι τις πιο ευφάνταατες, περιγραφικές και

εκτενείς απαντήσεις, τις έδωσαν σε σχέση με τη μεταβλητή του φύλου, τα

κορίτσια, και σε σχέση με τη μεταβλητή της ηλικίας, τα προνήπια. Τα παιδιά

δηλαδή που απέδειξαν τη δημιουργική τους φαντασία κατά την διάρκεια των

συνεντεύξεων, ήταν κυρίως κορίτσια και παιδιά που ανήκαν στην ηλικιακή

ομόδα των προνηπίων.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν για το ίδιο

εικονογραφημένο βιβλίο και αφορούσαν τα τέσσερα κείμενα (το κείμενο που

αναφερόταν στη μέλισσα, στο λύκο, την πρίζσ/καλώδιο και την αράχνη),

αποδεικνύεται ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο

της λεκτικής πληροφορίας, βασιζόμενα σε τρόπους των κειμένων, και στην

συγκεκριμένη περίπτωση, στην εικονογράφηση τους. Τα παιδιά δηλαδή στην

προσπάθεια τους να καταλάβουν ποιο μπορεί να είναι το θέμα των κειμένων

για τα οποία ερωτήθηκαν, βασίστηκαν στις εικόνες που υπήρχαν πάνω από

αυτά.

Οι περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν για το κείμενο που

αναφερόταν στη μέλισσα, σε ποσοστό 94%, έπειτα για το κείμενο που έδινε

πληροφορίες για την αράχνη σε ποσοστό 91%, έπειτα για το κείμενο που

αναφερόταν στην πρίζα και το καλώδιο με ποσοστό 89%, και τέλος, για το

κείμενο που αναφερόταν στο λύκο, με το μικρότερο ποσοστό σωστών

απαντήσεων, δηλαδή 35%.

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι τα σκίτσα ήταν

αναγνωρίσιμα στα παιδιά, εκτός από το σκίτσο του λύκου, το οποίο όπως

δείχνουν και οι απαντήσεις των παιδιών, περισσότερο τους θύμισε σκύλο.

Πέραν όμως από το γεγονός των σωστών απαντήσεων και της

αναγνωσιμότητας των σκίτσων, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά, όπως

προαναφέρθηκε, βασίστηκαν στην εικόνα για να κάνουν υποθέσεις για το

περιεχόμενο των κειμένων. Τα αποτελέσματα που συλλέξαμε αποδεικνύουν

την αδιαμφισβήτητη δύναμη της εlκόνας, μιας και για τα κείμενα που

αναφέρονταν στη μέλισσα, την αράχνη και τη πρίζα με το καλώδιο, το 98%

των παιδιών στηρίχθηκε στις εικόνες για να κάνει υποθέσεις για το γλωσσικό

τους περιεχόμενο, ενώ για το κείμενο που αναφερόταν στο λύκο, το ποσοστό

έφτασε στο 100%.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι αναλύοντας τα αποτελέσματα, προέκυψε

ότι και για τα τέσσερα αυτά κείμενα, τις πιο ευφάνταστες, περιγραφικές και

εκτενείς απαντήσεις, τις έδωσαν τα κορίτσια, και τα προνήπια. Τα παιδιά

δηλαδή που απέδειξαν τη δημιουργική τους φαντασία κατά την διάρκεια των
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συνεντεύξεων, ήταν κυρίως κορίτσια και κυρίως παιδιά που ανήκαν στην

ηλικιακή ομάδα των προνηπίων.

• Άσκηση ανηστοίχισης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν για την άσκηση της

αντιστοίχισης διαφαίνεται άτι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εντοπίζουν τα

πολυτροπικά στοιχεία που φέρει η γλωσσική πληροφορία και τα

χρησιμοποιούν για να κάνουν υποθέσεις για το περιεχάμενο αυτής. Τα παιδιά

δηλαδή στην προσπάθεια τους να καταλάβουν ποιο μπορεί να είναι το

περιεχόμενο των φράσεων που τους δόθηκαν, χρησιμοποίησαν τα

πολυτροπικά στοιχεία που έφεραν αυτές (το κίτρινο χρώμα στα γράμματα για

τη φράση .. η χώρα του φωτός"" , τα έντονα μαυρισμένα γράμμστα για τη

φράση "η χώρα του σκοταδιού", τα κόκκινα και πράσινα γράμματα για τη

φράση "η χώρα των Χριστουγέννων", την αντικστάσταση του γράμματος "0"

με νότα για τη φράση "η χώρα της μουσικής"", το γράμμα "ι" σχεδιασμένο με

τρόπο που να μοιάζει με κερί για τη φράση "η χώρα των γενεθλίων" και τη

λέξη "χορού" που ήταν σχεδιασμένη με τρόπο που να δηλώνει κίνηση για τη

φράση "η χώρα του χορού").

Η πιο αναγνωρίσιμη φράση ήταν, σύμφωνα με τα αποτελέσμστα, "η χώρα

του φωτός"" που τα παιδιά καλούνταν να την αντιστοιχίσουν με την εικόνα

του ήλιου. Το 83% των παιδιών έκανε σωστά την αντιστοίχιση και το 77%

αυτών χρησιμοποίησε, όπως αναμέναμε, το χρώμα της γραμματοσειράς

(κίτρινο) για να την αντιστοιχίσει με τον κίτρινο ήλιο της εικόνας.

Αρκετά αναγνωρίσιμες ήταν και οι φράσεις .. η χώρα των γενεθλίων" και .. η

χώρα του σκοταδιού" με ποσοστό 65%, αλλά και η φράση "η χώρα των

Χριατουγέννων" με ποσοστό 63%. Όπως αναμέναμε, τα παιδιά aντιστoίxισαν

την φράση ..η χώρα των γενεθλίων" με την εικόνα της τούρτας, βασιζόμενα

στην τυπογραφία της (το γράμμα ·1· σχεδιασμένο σαν κεράκι) σε ποσοστό

61%, τη φράση "η χώρα του σκοταδιού" με την μαύρη εικόνα, βασιζόμενα

στο χρώμα των γραμμάτων της σε ποσοστό 87% και τη φράση .. η χώρα των
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χρlστOυγΈWων·· με την εlκόνο του χριστουγεwιάτικου δέντρου, βοσιζόμενο

εξίσου στο χρώμο των γρομμάτων (πράσινο KOI κόκκινο) ολλά KOI στο ίδιο το

γράμμοτο, σε ποσοστό 40%.

Λιγότερο ονογνωρίσιμες ήτον οι φράσεις ..η χώρο της μουσικής·· KOI .. η

χώρο του χορού··, με ποσοστά 59% KOI 54% οντίστοιχο. Πορ' όλο ουτά, γιο

νο οντιστοιχίσουν το πο,δ,ά τη φράση .. η χώρο της μουσlκής"· με την εlκόνο

του πιάνου βοσίστηκον στην ιδιοίτερη τυπογροφίο της φράσης

(οντlκοτάστοση του ··0·· με μιο νότο) σε ποσοστό 70%, ενώ γιο νο

οντιστοιχίσουν τη φράση .. η χώρο του χορού·· με την εlκόνο που έδειχνε

ονθρώπους νο χορεύουν, βοσίστηκον KOI πάλι στην τυπογροφίο της φράσης

(το γράμμστο ήτον σχεδlοσμένο με τρόπο που νο δηλώνει κίνηση) σε

ποσοστό 29%.

Το ποιδιά που έκονον λάθος την οντιοτοίχιση, όπως πορουσιάζουν το

οποτελέσμστο, βοσίστηκον κυρίως σε άλλους ποράγοντες, πέρον της

ΤUΠOγΡOφίOς, του χρώμοτος της γρομμοτοσειράς κοι των γρομμάτων των

λtE,εων, KOI ίσως ουτός είνοl KOI ο λόγος που δεν κοτάφερον νο τοιριάξουν

σωστά τις φράσεις με τις οντίστοιχες εικόνες. Ποροτηρήθηκε δηλοδή η τάση

νο μετρούν τον οριθμό των γρομμάτων των φράσεων, νο ποροτηρούν το

μέγεθος των λέξεων, ή οκόμο KOI νο χρησιμοποιούν κάποιες οπό τις γνώσεις

που είχον γιο τις γροφο- φωνημοτικές οντιστοιχίσεις, χρησιμοποιούσον

δηλοδή ως κριτήριο επιλογής το πρώτο γράμμο της φράσης, ενώ σε

περίπτωση όμοιων γρομμάτων, το πο,δ,ά χρησιμοποιούσον το συνδυοσμό

πρώτου KOI δεύτερου γράμμοτος, γιο νο βρουν ποιο φράση οντιστοιχεί με

ποιο εlκόνο. Οι ποροπάνω στροτηγlκές ονομενότον ότι δεν θο βοηθούσον το

ποιδιά νο κάνουν σωστά την οντιοτοίχιση, πορ' όλο ουτά είνοl στροτηγlκές

που χρησιμοποιούντο ι οπό το ποιδιά της συγκεκριμένης ηλlκιοκής ομάδος,

όπως επισημοίνουν KOI η Ποποδοπούλου KOI Ποιμενίδου, στην προσπάθειο

τους νο προσεγγίσουν τον γροπτό λόγο (Ποποδοπούλου, 2001,

Ποποδοπούλου KOI Ποιμενίδου, 2004). Μόνο στη φράση ..η χώρο των

γενεθλίων·· κοι ..η χώρο του χορού·· στηρίχθηκον στον ποράγοντο του

χρώμοτος γιο νο κάνουν την οντιοτοίχιση σε ποσοστό 47% KOI 60%

οντίστοιχο.
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Τα νήπια είχαν σε όλες τις φράσεις καλύτερες επιδόσεις σε αχέση με τα

πρανήπια. Τα πασαστά επιτυχίας δηλαδή των νηπίων ήταν μεγαλύτερα από

αυτά των πρανηπίων για όλη την άσκηση της αντιαταίχισης. Όσον αφορά τη

μεταβλητή του φύλου, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα κορίτσια του δείγματος

είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις φράσεις της άσκησης, εκτός μόνα από

τη φράση η χώρα του χορού", την οποία την αντιστοίχισαν σωστά

περισσότερα αγόρια.

Συνοψίζαντας, μποραύμε να αναφέρουμε ότι, στα δύο από τα τρία

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμαποιήθηκαν, ατα εικονογραφημένα δηλαδή

παιδικά βιβλία "Γράμματα και ξόρκια για μια μάγισσα παυ δεν ήθελε να είναι

μάγισσα" και ατο "Εγώ + εσύ = μαζί. Η τέχνη του να είσαι γιαγιά", οι

απαντήσεις των παιδιών σε όλες τις ερωτήσεις που αφαρούσαν τα δύα αυτά

βιβλία, προέκυπταν από την εlκαναγράφηση. Η προσοχή των παιδιών

κατευθυνόταν πρωτίατως ατην εlκοναγράφηση, είτε αυτή αφορούσε το

εξώφυλλα του βιβλίαυ, είτε εσωτερικές τους σελίδες, την οποία

παρστηρούσαν, σχολίαζαν και στηρίζονταν σε αυτή για να απαντήσουν στις

ερωτήσεις που τους θέταμε κάθε φορά. Η παροπάνω θέση επιβεβαιώνεται και

από ταυς lαχυρισμούς των Χατζησαββίδη και Γαζάνη (2005), ότι «η εικόνα

φαίνεται να είναι κυρίαρχη για τις συνειδήσεις των παιδιών», αλλά και τον

ισχυρισμό του Kress (1996) για την παντοδυναμία της εικόνας και την

αναγνώριση της ως ο κυρίαρχος τρόπο<;, έναντι των υπόλοιπων τρόπων

αναπαράατασης. Τέλας αξίζει να σημειώσαυμε ότι, με αφετηρία την

εικονογράφηση, δημιουργούσαν μικρές ιστορίες για την πλακή και το

περιεχόμενο του εκάστοτε βιβλίου. Η τάση αυτή των παιδιών για την

κατασκευή μικρών lατοριών βασισμένων ατην εικονογράφηση, απαδεικνύεl τη

δημιουργική τους φαντασία, ένα συμπέροσμα ατο απαίο κατέληξε η παραύσα

έρευνα.

Όααν αφορά τα τρίτο ερευνητικό εργαλεία, την άσκηση αντιαταίχισης, τα

παιδιά για τις τρεις (η χώρα του φωτός, η χώρα των Χρlατουγέννων, η χώρα

του σκοταδιού) από τις έξι φράσεις βασίατηκαν ατο χρώμα της

γρομματοσειράς τους, και για τις υπόλαιπες τρεις (η χώρα των γενεθλίων, η

χώρο της μουσlκής, η χώρα του χορού) βασίστηκαν στην ιδιαίτερη

92



τυπογροφίο τους. Το χρώμο κοι η τυπογροφίο των φράσεων, δηλοδή,

οποδείχθηκον εξίσου κυρίορχοl τρόποι στην προσπόθειο των ποιδιών νο

οντιστοιχίσουν την κάθε φράση με την οντίοτοιχη εlκόνο της. Η ποροπάνω

θέση γιο τη δύνομη του χρώμοτος κοι του σημοντlκού ρόλου που

διοδρομοτίζεl στην σύλληψη του νοήμοτα;. ολλά ΚΟΙ της τυπογροφίος ως

σύστημο που κοθορίζεl σε μεγόλο βοθμό την κοτονόηση κοι τη συγκράτηση

της γροπτής πληΡοφορίος, υποοτηρίζετοl κοι οπό το οποτελέσμοτο όλλων

ερευνών (nοποδοπούλου, 2001 κοι nοποδοπούλου, Κούκο, nοιμενίδου,

2010).
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6. Επίλογοςκαι προτάσεις

Συμπερασματικό, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο οπτικός

γραμματισμός θεωρείται επαρκώς ανεπτυγμένος στα παιδιό προσχολικής

ηλlκίας, σε σχέση με τη διόδοση και χρήση του στο σύγχρονο επικοινωνιακό

περιβόλλον. Τα παιδιό έχουν την τόση να ανιχνεύουν το οπτικό μήνυμα και η

εκπαίδευσητους σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πολυτροπικότοπίο θα μπορούσε

να συμβόλεl στην διεύρυνση της τόσης αυτής.

Η παραπόνω θέση όμως δεν βρίσκει ανταπόκριση στα πλαίσια της

εκπαίδευσης, γεγονός που επισημαίνεται και από τους Kress & van Leeuwen,

οι οποίοι υποατηρίζουν ότι αν και η εικόνα είναι τώρα τουλόχιατον τόσο

ισχυρή όσο και η λtξη, αυτή η αναγνώριση δεν έχει γίνει κατανοητή από τους

lθύνοντες, ιδιαίτερα εκείνους που εμπλtKoνταl στην εκπαίδευση (Kress & van

Leeuwen, 1996). Υπόρχεl γενικό η τόση στους εKπαιδεUΤIKoύς να δίνουν

μεγαλύτερη βαρύτητα στις δραστηριότητες της ανόγνωσης και της γραφής και

πολύ λιγότερη σε οτιδήποτε σχετίζεται με την εικόνα και τον οπτικό

γραμματισμό. Πέρα από την κατόκτηση της ανόγνωσης και της γραφής,

ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να γίνονται προσπόθειες και για την καλλιέργεια

του οπτικού γραμματισμού στα παιδιό.

Όπως παρουσιόζουν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η

δύναμη της εικόνας είναι πολύ μεγόλη, και τα παιδιό θα πρέπει να μόθουν να

"διαβόζουν" τις εικόνες και να αξιοποιούν όλους τους σημειωτικούς τρόπους

για να κατανοούν ευκολότερα την γλωσσική πληροφορία. Θα ήταν ιδιαίτερα

χρήσιμο να εξασκούνται τα παιδιό στη χρήση, την ανόλυση ακόμα και την

παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, μιας και το περιβόλλον ατο οποίο ζουν και

αλληλεπιδρούν, κατακλύζεται κυρίως από κείμενα τα οποία φέρουν πληθώρα

σημειωτικών τρόπων για τη μετόδοση του μηνύματος τους. Όπως αναφέρει

και ο Χατζησαββίδης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ασχολούνται με τέτοιου

είδους κείμενα, ώατε να εξοικειωθούν με τους νέους τρόπους παρουσίασης

του γραπτού λόγου μαζικής επικοινωνίας (Χατζησαββίδης, 2003). Όπως ήδη

έχουμε αναφέρει, οι ανόγκες της κοινωνίας έχουν αλλόξεl και οι όνθρωποl θα
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πρέπει να καταατούν οπτικά εγγρόμματοι, μέσω της εκπαίδευσης. για να

προσαρμοστούν στις επιταγές της.

Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει με την κατάλληλη

επιμάρφωση των εκπαιδευτικών, που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά αυτής

της ηλικίας και θέτουν τις πρώτες βάσεις. σύμφωνα με τις οποίες σκέφτονται,

μαθαίνουν και δρουν τα παιδιά. πέραν άμως της αναγκαιάτητας να καταστούν

οι εκπαιδευτικοί οπτικά εγγράμματοι, θα ήταν απαραίτητο και οι άνθρωποι που

σχετίζονται με το εικονογραφημένο παιδικά βιβλίο και την παιδική λογοτεχνία,

να στρέψουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους προς την ίδια κατεύθυνση.

Καθ' άλη τη διάρκεια της αναζήτησης του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, συναντήσαμε πολλά εικονογραφημένα βιβλία,

τα οποία έμοιαζαν πολυτροπικά, στην ουσία άμως δεν ήταν. Στα κείμενα τους

υπήρχαν διάφοροι σημειωτικοί τράποι, άπως μεγαλύτερη γραμματοσειρά σε

κάποιες προτάσεις, χρωματιστή γραμματοσειρά σε κάποιες άλλες.

υπογράμμιση, κεφολαιογράμματη γραφή, Κ.α., που άμως δεν είχαν καμία

λειτουργική αξία. Δεν ήταν ικανοί, οι τρόποι αυτοί, να βοηθήσουν τα παιδιά να

κατανοήσουν το περιεχάμενο της γλωσσικής πληροφορίας. η συνεισφορά

τους φοίνεται να υπακούει σε σκοπούς αποκλειστικά αισθητικούς. Η

παρατήρηση μας αυτή επιβεβαιώνεται και απά τον ισχυρισμά του

Χατζησαββίδη, ο οποίος υποστηρίζει άτι «η χρήση της πολυτροπικάτητας, δεν

φοίνεται να είναι ακάμα αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής, αλλά περισσάτερο

στοιχείο εντυπωσιασμού του αναγνωοτικού κοινού» (Χοτζησαββίδης. 2005).

Κλείνοντος. αξίζει νο αναφέρουμε κοι τις παρατηρήσεις των Arizpe κοι

5tyles (2003) που επιβεβαιώνουν την ποροπάνω θέση, πως το παιδιά έχουν τη

δυνοτάτητα να διεισδύσουν ολοένα κοι περισσάτερο στην ιστορίο ενάς

κειμένου, αξιοποιώντος την εικονογράφηση κοθώς και τους υπάλοιπους

σημειωτικούς τράπους. καθιστώντος τα με ουτάν τον τρόπο πιο ανεξάρτητους

οναγνώστες οπά τους ενηλίκους. ακάμα και ον ουτά δεν κατέχουν το σύστημο

ονάγνωσης.
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Παράρτημα 1: Εικάνες από το υλικό της έρευνας

Βιβλίο: Τράμματο κοι ξόρκιο για μια μάγισσα που δεν ήθελε νο είναι

μάγισσο··.

Εξώφυλλο
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πα πU7ω tTT"nV oικoyέvεια του.

σι oqάxν..", ει'wιι. xρυσoXιo'q....I .. ,ι μιιΛ

λnv Jαl,-.π,ι.ιN ...•. πJtέ"'ΟΙJν Π> ι':Iαvτ"ι,;ι,'

ν.ο .σn:S τους ",α. ",dθoντo • ....α. ογνα

"""cύoιιν. Ότον €να ",.ΚQό toυtι>t"" "'~

χπ:{ στο ~ Τ"",,'. ~dva: ι<αl το

ι:τoψdto.,.. για ...a το φάνε. 1'01.· τους

ανθQώΠOvς δeν ~ouν ...a qoιιν "'οι

π<>ο\ΝΙ o;ιιtfσι. γιατi ~NTΩΙ ότι θα

τι~ παΤιΙοοιlv
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Άσκηση avτιστaίxισης

n χώρα των Χριο"tοογέννων

n χώQα του φω

n χώρα των γενευί\Ιων

11 χώρα του να

"'"~C;lί

ι Ι
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Παράρτημα 2: Φύλλα παρατήρησης

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Βιβλίο: Τράμμοτο κΟΙ ξόρκιο γιο μιο μόγισσο που δεν ήθελε να είνOl

μόγισσα··.

Τι πιστεύεις ότι Το εξώφυλλο σε ΤΙ σου Kάνεl

γράφει ο τίτλος του βοηθάεινο περισσότερο

παραμυθιού κοι πώς καταλάβεις γιο ποιο εντύπωση στο

το κατάλαβες ουτό; πράγμο μιλάει το κείμενο; Γιατί;

παραμύθι; Από πού

το κατάλαβες αυτά;
Όνομο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Χοροκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημερομ.

lδ. Χοροκτ.

'Ονομο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Χοοοκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Χοροκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημερομ.

lδ. Χοροκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημερομ.

lδ. Χορακτ.

Όνομα

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Χαροκτ.
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ΦΥλ/Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Βιβλίο: ··Eγώ+εσύ=μoζi. Η τέχνη του νο είσοl γιογιό".

ΤΙ πιστεύεις ότι γΡάφει n συγκεκριμένη λέξη κοι πως το κaτόλοΒεc ουτό;

αA~~~α
nΚΟΚΚΙΝΟακουφιταα ερ.τευόταν

Όνομα

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημερομ.

lδ.

Χααακτ.

Όναμα

ΗλJlαο

Νηπιαγ.

Ημεραμ.

lδ.

Χααακτ.

Όναμα

Hλικiα

Νηπιαγ.

ΗμεΡομ·

lδ.

Χαρακτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηπιαγ.

ΗμεΡαμ.

lδ.

Χαοακτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηπιαγ.

ΗμεΡομ.

lδ.

Χαοακτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημεραμ.

lδ.

Χαοακτ.

Όνομα

Ηλικία

Νηπιαγ.

ΗμεΡομ·

lδ.

Χαρακτ. -
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ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Βιβλίο: ·Eγώ+εσύ=μoζi. Η τtxνη του νο είσοι γιογιά

Τι πιστεύειο όΤ1 voo(J)E! το συvκεKDlυένo κείυενο κοl πωο-το κοτάλοΒε
~

ουτό'

--,
• ~ ϊ"-

Όνομο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. ΧοΟΟκτ.
Όνομο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημεραμ.

lδ. ΧοΟΟκτ.
Όναμο

Ηλικία

Νηπιαγ.

Ημερομ.

lδ. Xo~κτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Xα~κτ.

Όναμο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημεραμ.

lδ. XonnΚT.

Όναμα

HλJKίO

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. χοόοκτ.
Όναμο

Ηλικία

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. χοόοκτ.
Όναμο

HλJKίO

Νηπιογ.

Ημερομ.

lδ. Χοροκτ.
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φνλ/Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Άσκηση οντιστοίχισης

~ συνκεΚΟlq"fνο υε ni
Οόσn

.,ναίνεl κοι νιοτί' " ' rn
• \. t Ι; ι .

Όνομο

Ηλικία

Νηnιαγ.

Ημερομ.

lδ.Χαoaκτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηnιογ.

Ημερομ.

lδ.Χαοοκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηnιογ.

Ημερομ.

lδ.Χαοοκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηnιαγ.

Ημεoaμ.

lδ.Χοοοκτ.

Όναμα

Ηλικία

Νηnιογ.

Ημερομ.

lδ.Χαοοκτ.

Όνομο

Ηλικία

Νηnιαγ.

Ημερομ.

lδ.Χαoaκτ.
Όναμα

Ηλικία

Νηnιαγ.

Ημερομ.

lδ.Χαοακτ.
Όναμα

Ηλικία

Νηnιογ.

Ημερομ.

lδ.Χαοακτ. --
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