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Έρεη, άξαγε, ε γξαθή κε ην ρέξη ηδηαίηεξε ζεκαζία; Ορη απαληνύλ πνιινί
εθπαηδεπηηθνί. Σύκθσλα κε ηα εθπαηδεπηηθά πξσηόθνιια πνπ αθνινπζνύληαη ζε
λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά, ηα παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ λα γξάθνπλ «κε ην ρέξη»
ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ. Από ηελ ηξίηε ηάμε θαη κεηά,
όκσο, πξέπεη λα γίλνληαη ζαΐληα ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
Ψπρνιόγνη θαη λεπξνιόγνη ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη πνιύ λσξίο γηα λα αλαγγείιεη
θαλείο ηνλ ζάλαην ηνπ ρεηξόγξαθνπ. Αληηζέησο, επηζηεκνληθέο έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ
κηα βαζηά ζρέζε αλάκεζα ζην γξάςηκν κε ην ρέξη θαη ηελ επξύηεξε δηαλνεηηθή
αλάπηπμε. Τα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ηαρύηεξα όηαλ γξάθνπλ κε ην ρέξη,
αιιά ηαπηόρξνλα γελλνύλ πεξηζζόηεξεο λέεο ηδέεο θαη ζπγθξαηνύλ πιεξνθνξίεο.
Τειηθά, ινηπόλ, δελ έρεη ζεκαζία κόλν ηη γξάθνπκε αιιά θαη ην πώο ην γξάθνπκε.
Σε κηα κειέηε ηνπ 2012, ςπρνιόγνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ιλδηάλα έδεημαλ ζε παηδηά
πνπ δελ ήμεξαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ γξάκκαηα ή ζρήκαηα, πάλσ ζε θάξηεο,
θαη ηνπο δήηεζαλ λα ηα αληηγξάςνπλ κε ην ρέξη ζ’ έλα θύιιν ιεπθό ραξηί, κε ηε
βνήζεηα πιεθηξνινγίνπ ή ζε κία θάξηα πνπ είρε ήδε έλα πεξίγξακκα κε θνπθθίδεο.
Σηε ζπλέρεηα έβαιαλ ηα παηδηά ζε ζθάλεξ εγθεθάινπ θαη ηνπο μαλαέδεημαλ ηελ
εηθόλα. Οπσο δηαπηζηώζεθε, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά είραλ αληηγξάςεη ην
αξρηθό ζρήκα είρε κεγάιε ζεκαζία. Τα παηδηά πνπ αληέγξαςαλ ηα γξάκκαηα κε ην
ρέξη είραλ απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη
ζηνπο ελήιηθεο κε ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Αληηζέησο, o εγθέθαινο ησλ παηδηώλ
πνπ αθνινύζεζαλ ηνπο δύν άιινπο ηξόπνπο δελ είρε ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα. Η
ςπρνιόγνο δξ Κάξηλ Τδέηκο ιέεη όηη νη δηαθνξέο απνδίδνληαη αθξηβώο ζηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν γξάθνπκε κε ην ρέξη. Αξρηθά πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα
εθηειέζνπκε θάηη ην νπνίν δελ επηβάιιεηαη όηαλ αθνινπζήζνπκε ηηο θνπθθίδεο ελόο
πεξηγξάκκαηνο γηα λα ζρεκαηίζνπκε ην γξάκκα.
Σε κία δηαθνξεηηθή κειέηε ζπγθξίζεθαλ παηδηά πνπ ζρεκάηηδαλ γξάκκαηα κε άιια,
ηα νπνία απιά παξαθνινπζνύζαλ ηε δηαδηθαζία. Οπσο δηαπηζηώζεθε, ε πξνζπάζεηα
πνπ θαηέβαιιαλ ηα παηδηά ζρεκαηίδνληαο ην γξάκκα δξαζηεξηνπνηνύζε πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε. Μία δηαθνξεηηθή κειέηε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηγθηνλ ζε παηδηά δύν έσο πέληε εηώλ απέδεημε όηη ηα παηδηά
πνπ έγξαθαλ κε ην ρέξη παξήγαγαλ πεξηζζόηεξεο ιέμεηο γξεγνξόηεξα απ’ ό,ηη έθαλαλ
όηαλ ηηο πιεθηξνινγνύζαλ αιιά θαη εμέθξαζαλ πεξηζζόηεξεο ηδέεο.
Ταπηόρξνλα ηα παηδηά κε ηε κεγαιύηεξε επθνιία ζην ρεηξόγξαθν είραλ κεγαιύηεξε
δξαζηεξηόηεηα ζηα λεπξσληθά θπθιώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε.
Tα νθέιε ηεο γξαθήο ζην ρέξη εμαθνινπζνύλ θαη θαηά ηνλ ελήιηθν βίν. Γηα ηνπο
ελήιηθεο ε πιεθηξνιόγεζε κπνξεί λα είλαη κία γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
ελαιιαθηηθή ιύζε ζηε ρεηξόγξαθε γξαθή, αιιά απηή αθξηβώο ε απνηειεζκαηηθόηεηα
πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηά καο λα επεμεξγαδόκαζηε θαηλνύξγηεο πιεξνθνξίεο.

Γξάθνληαο ζην ρέξη εληζρύεηαη ε κλήκε αιιά θαη ε ηθαλόηεηα κάζεζεο. Φνηηεηέο
πνπ θξαηνύλ ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο καζαίλνπλ θαιύηεξα από απηνύο πνπ θξαηνύλ
ζεκεηώζεηο ζην θνκπηνύηεξ.

