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Σκοποί  ενότθτασ 

• Να κατανοθκεί θ μετάβαςθ από τθν 
κοινι/κακθμερινι γνϊςθ ςτθ ςχολικι 

• Να ςυηθτθκοφν οι ζννοιεσ τθσ αναγνωςτικισ 
ετοιμότθτασ, τθσ φωνθμικισ επίγνωςθσ και τθσ 
γραφοφωνθμικισ αντιςτοίχιςθσ 
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Ρεριεχόμενα ενότθτασ 

• Κακθμερινι/κοινι και ςχολικι/μθ κοινι 
γνϊςθ 

• Αναγνωςτικι ετοιμότθτα 

• Φωνθμικι επίγνωςθ και γραφοφωνθμικι 
αντιςτοίχιςθ 



Κακθμερινι/κοινι και 
ςχολικι/μθ κοινι γνϊςθ 
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Η εκπαιδευτικι γνϊςθ ωσ                 
ςυςτιματα νοθμάτων 

Αςυνζχειεσ ανάμεςα ςτα δφο είδη γραμματιςμοφ 
• κοινωνικζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςε 

μακθτζσ/μακιτριεσ 

• διαφορετικά ςυςτιματα νοθμάτων που 
αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο του κακθμερινοφ 
περιβάλλοντοσ ανάλογα με τθν κοινωνικι κζςθ των 
ατόμων (πρωτογενισ κοινωνικοποίθςθ) και το 
βακμό απόςταςισ τουσ από τα ςυςτιματα 
νοθμάτων που αναπτφςςονται για τισ ανάγκεσ τθσ 
ςχολικισ γνϊςθσ (δευτερεφουςα κοινωνικοποίθςθ) 
(π.χ.  Bernstein 1990, Hasan & Cloran 1990). 
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• Οι αξίεσ, οι πεποικιςεισ, οι ςυνικειεσ 
κωδικοποιοφνται ςε διάφορα μοτίβα 
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μζςα ςτα οποία 
λειτουργοφν τα άτομα (+ γλωςςικά μοτίβα). 

 

• παιδιά διαφορετικϊν τάξεων ζχουν 
διαφορετικζσ επιδόςεισ ςτο ςχολείο. 
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* από παιδιά (διαφορετικϊν κοινωνικϊν τάξεων;) 

 

Ν. Θζλεισ να μασ πεισ μια ιςτορία; 

ν1. Τςου! 

ν2. Εεε… Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα παιδάκι που… 

ν3. Ε, τι να πω, κυρία… Α, ναι! Ήταν μια φορά ζνα κοριτςάκι που 
το ζλεγαν Κοκκινοςκουφίτςα… 

ν4.  Μια φορά ιταν κάτι ανκρϊποι που ιταν πολφ κακοί και 
τουσ ζλεγαν δράκουσ… 

ν5. Η μθτζρα μου, ο πατζρασ μου, θ αδελφι μου κι εγϊ πιγαμε 
μια φορά εκδρομι… 

(να ςχολιαςτοφν τι ςτάςεισ, ςυνικειεσ, γλϊςςα και κοινωνικι 
προζλευςθ κωδικοποιοφνται ςτισ παραπάνω εκφορζσ) 

 

Ραραδείγματα διαφορετικϊν 
κωδικοποιιςεων του νοιματοσ* 



8 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Συνοπτικά, θ καθημερινή/κοινή γνώςη αποκτάται 
μζςα ςτο κακθμερινό περιβάλλον και μζςω του 
προφορικοφ λόγου, είναι ςποραδικι και αυκόρμθτθ, 
δεν είναι τεχνικι, αναπτφςςεται τυχαία κτλ. 

• Ενϊ θ εκπαιδευτική/μη κοινή γνώςη είναι 
ςυςτθματικι, δομείται ςτο πλαίςιο ενόσ κζματοσ, 
περιλαμβάνει κάποια τεχνικότθτα, ςτθρίηεται ςτθν 
πολυτροπικότητα (βλ. Σθμειϊςεισ Ενότθτασ 7) και 
ςτο γραπτό λόγο κτλ.  

 

 

Κακθμερινι και ςχολικι γνϊςθ 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1419/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 7_%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC %CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7 %CF%83%CF%84%CE%BF %CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
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• Η μετάβαςη ςτθ ςχολικι γνϊςθ είναι ζνα πεδίο ςτο 
οποίο το νθπιαγωγείο διαδραματίηει ςθμαντικότατο 
ρόλο. Ζτςι, θ εκπαιδευτικι γνϊςθ απαιτεί τθν 
εξοικείωςθ με τρόπουσ νοθματοδότθςθσ, όπωσ θ 
γενίκευςθ, θ αφαίρεςθ, θ ταξινόμθςθ και θ 
κατθγοριοποίθςθ, θ εξοικείωςθ με οριςμοφσ, θ 
χριςθ πολλαπλϊν πθγϊν και πόρων (γλωςςικϊν και 
μθ γλωςςικϊν),  θ ςυνεχισ επαφι με τθ γραπτι 
γλϊςςα και τα νοιματά τθσ (ανεξάρτθτα από το 
βακμό γνϊςθσ αποκωδικοποίθςθσ/κωδικοποίθςθσ 
των γραφθμάτων τθσ) κτλ.  

 

 

Η μετάβαςθ ςτθ ςχολικι γνϊςθ 
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• Τι κεωρείται ικανότθτα ανάγνωςθσ /γραφισ και πϊσ ςυνδζεται με το 
γραμματιςμό; 

• Τι ξζρουν τα παιδιά για τθν ανάγνωςθ/γραφι και τι για το γραπτό λόγο 
πριν από το πρϊτο ςχολείο; 

• Ρϊσ ςτισ γνϊςεισ περί γραπτοφ λόγου εμπλζκεται ο οικογενειακόσ και ο 
περιβαλλοντικόσ γραμματιςμόσ; 

• Ρότε ξεκινά θ πορεία μάκθςθσ του γραπτοφ λόγου; 

• Ρϊσ αντιμετωπιηόταν ο γραμματιςμόσ των παιδιϊν μζχρι πρόςφατα 
(κεωρία αναγνωςτικισ ετοιμότθτασ για τθν ανάγνωςθ/γραφι); 

• Ρϊσ εμπλζκονται τα παιδιά ενεργά ςτισ διεργαςίεσ ςχολικοφ 
γραμματιςμοφ; 

• Ο γραμματιςμόσ είναι μόνο γλωςςικι διεργαςία; (νόθμα, μεταγλωςςικι 
και ευρφτερθ γνϊςθ). (βλ. προθγ. παρουςιάςεισ) 

 

 

Γραμματιςμόσ ςτο πρϊτο ςχολείο 
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• Συγκεκριμζνθ θλικία (δθμοτικό 
ςχολείο): εκμάκθςθ 
γραφισ/ανάγνωςθσ 

 

• Ειδικι προετοιμαςία: 
“προαναγνωςτικζσ - 
προγραφικζσ δεξιοτιτων” 

 

• Επθρεάηεται από τθ μζκοδο 
τθσ κεωρίασ του 
Συμπεριφοριςμοφ 

 

 

Η κεωρία τθσ αναγνωςτικισ 
ετοιμότθτασ και ο αντίλογοσ 

Αντίλογοσ 

• Οι ςφγχρονεσ επιςτημονικζσ 
προςεγγίςεισ ςτη γλωςςική 
ανάπτυξη (Τςόμςκι, Ριαηζ, 
Βιγκότςκυ, Μπροφνερ, Χάλλιντεϊ): 
Ανεξάρτθτα από τισ διαφορζσ 
τουσ, τονίηουν τον ενεργό ρόλο 
των παιδιϊν ςτθ γλωςςικι τουσ 
ανάπτυξθ.  

• Δεν μιμοφνται απλϊσ γλωςςικά 
πρότυπα, αλλά αναδομοφν και 
νοθματοδοτοφν τον λόγο του 
περιβάλλοντοσ. 
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• Η εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ είναι εκμάκθςθ του 
νοιματοσ (Halliday). 

• H “ανάγνωςθ των κειμζνων” του κόςμου και θ 
ανάγνωςθ των γραπτϊν κειμζνων (Bruner). 

 

Τι λζνε ο Halliday και ο Bruner 
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• Oι οικογζνειεσ που ανικουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικζσ πρακτικζσ γραμματιςμοφ  (π.χ. μορφωμζνα μεςοαςτικά 
ςτρϊματα, λευκοί και μαφροι εργάτεσ-αγρότεσ). 

• Οι πρακτικζσ γραμματιςμοφ είναι κοινωνικά και πολιτιςμικά ποικίλεσ. 
Ξεκινά ςε πολφ μικρή ηλικία, μζςα ςτισ εγγράμματεσ κοινωνίεσ. 

• Τα παιδιά διαβάηουν/γράφουν πριν από το ςχολείο. 

• Ο προφορικόσ λόγοσ είναι πρόδρομοσ και μζςο ενδυνάμωςησ του 
γραπτοφ. 

• Τα ςκαριφιματα, τα τυχαία γράμματα κτλ. είναι πολφτιμοι τρόποι 
γραφήσ. 

• Ο γραμματιςμόσ αναπτφςςεται καλφτερα ςε αυθόρμητεσ και πλήρεισ 
νοήματοσ καταςτάςεισ. 

• Η ανάγνωςθ/γραφι είναι κοπιϊδθσ διαδικαςία, τθσ οποία θ εξζλιξη 
δεν ςταματά 

 

Οι ζρευνεσ τθσ Β. Heath (1983)  
και ο πρϊιμοσ γραμματιςμόσ 
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Αναγνωςτικζσ πράξεισ των παιδιών (Clay 1975, 
1985): 

 

• Διαβάηουν το κείμενο και όχι τθν εικόνα. 

• Ανάγνωςθ από αριςτερά προσ τα δεξιά και από 
πάνω προσ τα κάτω. 

• Ζνα ζντυπο ζχει αρχι και τζλοσ. 

• Στο γραπτό κείμενο οι λζξεισ ξεχωρίηουν μεταξφ 
τουσ. 

• Αναγνωρίηουν γράμματα και ςθμεία ςτίξθσ  

 

Δεςπόηων γραμματιςμόσ 
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• Διάταξθ ςελίδασ. 

• Κάκε ςφμβολο μεταφζρει ζνα μινυμα (π.χ. γραφι αρχικοφ ςτο τζλοσ 
τθσ ςελίδασ ι ςυμβόλου). 

• Κάκε γραπτό μεταφζρει ζνα μινυμα. 

• Κακρεπτικά ι βουςτροφθδόν γραπτά. 

• Ρειραματιςμόσ με τα ιδθ γνωςτά γράμματα (γραφιματα) για να 
παράγει άλλα (π.χ. Λ-Α, Τ-Ρ, ν-Ν). 

• Χρθςιμοποίθςθ ιδθ γνωςτά γραφιματα με διαφορετικά διάταξθ για 
να παραγάγει νζεσ λζξεισ. 

• Ρερίλθψθ και άλλων ςυμβόλων (αρικμοί, ςιματα, λογότυπα κτλ). 

Τα παιδιά διζρχονται διαφορετικζσ φάςεισ εικαςίασ για τθν 
ανάγνωςθ/γραφι (εξελικτικζσ ι αλλθλοεπικαλυπτόμενεσ). Αλλά δεν 
υπάρχει κοινι ερευνθτικι ςυναίνεςθ. 

 

 

Αρχζσ ανάπτυξθσ των πρϊιμων 
γραπτϊν  
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• Θεωρείται πολφ ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ ανάγνωςθσ/γραφισ και 
δείκτθσ πρόγνωςθσ για τθ μετζπειτα ορκογραφικι και αναγνωςτικι 
δραςτθριότθτα, αλλά δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή ςυνθήκη για 
την ανάπτυξη του γραμματιςμοφ. 

• Φωνημική επίγνωςη: θ επίγνωςθ ότι τα γραφιματα 
αντιπροςωπεφουν ιχουσ τθσ προφορικισ γλϊςςασ (φωνιματα). 
Κατάτμθςθ τθσ γλϊςςασ ςε ιχουσ μικρότερουσ από τθ λζξθ. 

• Δραςτθριότθτεσ που ενιςχφουν τθ φωνθμικι επίγνωςθ, χωρίσ να 
υπερκαλφπτουν τισ δραςτθριότθτεσ που εςτιάηονται ςτο νόθμα. 

• Από τθν πρόταςθ ςτθ λζξθ, ςτθ ςυλλαβι, ςτο φϊνθμα (ςφνκεςθ, 
παραγωγι, ςυλλαβιςμόσ, αντικατάςταςθ ςυλλαβϊν, αρχικό/τελικό 
φϊνθμα, απουςία κάποιου φωνιματοσ, ομοιοκαταλθξία, κτλ.). 

 

 

 

 

Φωνθμικι επίγνωςθ και 
γραφοφωνθμικι αντιςτοίχιςθ  
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• Συνειδθτοποίθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ του γραπτοφ 
λόγου ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με το πλαίςιο επικοινωνίασ 
και ςε περιςτάςεισ μθ εξαρτθμζνεσ από το φυςικό πλαίςιο 
επικοινωνίασ. 

• Επικοινωνιακόσ ςκοπόσ και μορφι του κειμζνου. 

• Χριςθ προφορικοφ για να μιλιςουμε για το γραπτό. 

• Μεταγνωςτικζσ και μεταγλωςςικζσ ικανότθτεσ. Ρϊσ 
λειτουργεί θ γλϊςςα (φωνολογικό, γραμματικό, 
ςθμαςιολογικό, πραγματολογικό επίπεδο). 

(βλ. Goodman 1980, 1990) 

 

 

Αλλθλοεξαρτϊμενεσ παράμετροι 
καταβολϊν του γραμματιςμοφ 

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι. Γραμματιςμόσ και ςυςτθματικι γνϊςθ». Ζκδοςθ: 
1.0. Ράτρα 2014.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Πχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


