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ΠΓΡΙΛΗΨΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη: α) ηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ θαη αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο β) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ 

θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο, 

θαη γ) πσο νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 85 εθπαηδεπηηθνί δεκνζίσλ λεπηαγσγείσλ ζην λνκφ Υαλίσλ 

ηεο Κξήηεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρηεθε κε ηε κέζνδν ηεο επηιεθηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην κε 

εξσηήζεηο ηχπνπ Likert πνπ αθνξνχζαλ: α) ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ησλ λεπηαγσγψλ, β) ζηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο θαη γ) ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη λεπηαγσγνί ζηηο απφςεηο ηνπο ηείλνπλ λα 

πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Φάλεθε επίζεο κέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε 

φηη νη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο δελ δηαρσξίδνληαη ζε πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. Απφ ηελ έξεπλα βξέζεθε αθφκα φηη νη 

λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο. Σέινο παξαηεξήζεθε φηη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο.  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 1 

Γηζαγςγή  

Η αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο είλαη κία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θαη δεκνθηιείο 

πξαθηηθέο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνπο Vukelich, Christie & 

Morrow (2004, ζει. 15) « ε αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο απνηειεί ην πην βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο πξψηκεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο». χκθσλα κε ηελ Σάθα 

(2001, ζει. 150) «κε ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε θνξά ηεο 

αλάγλσζεο, εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε θαη ην είδνο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα βηβιία θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ».  

ηε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, θάλνληαο πξνβιέςεηο θαη εξσηήζεηο, δίλνληαο ηηο δηθέο ηνπο 

απφςεηο θαη εξκελείεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ 

(Morrow & Gambrell, 2004· Vukelich, et al. 2004). Απηή ε εξκελεία λνήκαηνο 

πηζαλφηαηα εμεγεί ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ έρεη ε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηελ παηδηθή 

ινγνηερλία, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο (Morrow & Gambrell, 2004). 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο απνηειεί ε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο». Η δηεζλήο 

έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε κέζνδνο ηεο «ζθαισζηάο» θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εζηηάζνπλ ζε έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ζε ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο γηα ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο (Beauchat, et al. 

2009, Connor, et al.  2006 ·Santoro, et al. 2008, van Kleeck et al. 2006). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν φξνο «ζθαισζηά» θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ πξνζδηνξίδεηαη: 

α) απφ ηα επίπεδα ηεο «ζθαισζηάο» (ην κέγεζνο ηεο βνήζεηαο), πςειφ, κεζαίν, 

ρακειφ, θαη β) ηα είδε ηεο βνήζεηαο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειαδή ζηξαηεγηθέο πνπ 

εθαξκφδεη ε/ν εθπαηδεπηηθφο (McGee & Morrow, 2005). 

Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο απφ 

ηηο /ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά (Beauchat, et al. 2009, Connor, et al. 2006, Santoro, et al. 

2008, van Kleeck et al. 2006). Η ρξήζε ηεο «ζθαισζηάο» θαίλεηαη λα βξίζθεη 

απήρεζε κέζα απφ ηε ζπλαιιαγή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εθπαηδεπηηθνί-παηδηά) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Η ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
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θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηηο /ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζε κηα απφ θνηλνχ 

«θαηαζθεπή» ηεο ηζηνξίαο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πξνζέγγηζε ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη φηη εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά 

είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ 

ηζηνξηψλ (Christenson, 2009, Wiseman, 2010).  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα επίπεδα θαη ηα είδε ζθαισζηάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ θαίλεηαη 

α) λα βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ γισζζηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ (Justice, et al. 

2008), β) λα εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν κηαο 

ηζηνξίαο θαη ην ζπλνιηθφ λφεκα ηεο (Bond & Wasik, 2008, Connor, et al. 2006, 

Kleeck, 2008, Myers, 2005, Sipe, 2002) θαη γ) λα βνεζνχλ ηα παηδηά ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Morrow & Cambrell, 2004). Δπηπιένλ ε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο θαζψο δηεπθνιχλεη θαη παξάιιεια εληζρχεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ (Kleeck, et al. 2006). 

Ωζηφζν ιίγεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη: α) θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ ηελ ηερληθή ηεο 

«ζθαισζηάο», θαη β) πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ είδε «ζθαισζηάο» (ζηξαηεγηθέο 

πςειήο θαη ρακειήο ππνζηήξημεο) ζηελ ηάμε ηνπο (Pentimonti & Justice, 2010). Γη’ 

απηφ ινηπφλ βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη: α) ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο», θαη β) 

ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» 

ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζθαισζηάο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη επέιηθηα ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ (παξέρνληαο 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν κέγεζνο ππνζηήξημεο) θαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ φπσο κεγαιφθσλε ζθέςε, κνληεινπνίεζε-ππφδεημε, αιιειεπηδξαζηηθή 

ζπκκεηνρή, δηεπθξίληζε, πξφβιεςε, αηηηνιφγεζε, επέθηαζε (Notary et al. 2007, 

Pentimonti & Justice, 2010). Σν κέγεζνο θαη ν ηχπνο ηεο ππνζηήξημεο πξνζαξκφδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, θαη εθηείλεηαη ζε έλα ζπλερέο, απφ ην 

ςειφηεξν επίπεδν ππνζηήξημεο ζην ρακειφηεξν (Santoro, et al. 2008) θαζψο ηα 

παηδηά θαηαλννχλ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο δηαβάδεηαη θαη απνθηνχλ 

δεμηφηεηεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (θνξά αλάγλσζεο, θσλεκηθή επίγλσζε, 

νλνκαζία γξακκάησλ, έλλνηα ηεο ιέμεο θιπ.)  
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Η παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

γίλεηαη κηα κηθξή εηζαγσγή φπνπ αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ηη πξφθεηηαη λα πξαγκαηεπηεί 

ε παξνχζα εξγαζία. ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε φπνπ παξνπζηάδνληαη: α) ε ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, β) ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζην πιαίζην ησλ πξνζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαη γ) νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηδαθηηθή 

ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο» (ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «ζθαισζηάο», ε έλλνηα θαη ν 

νξηζκφο ηεο), πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο, θαζψο θαη ηα 

επίπεδα θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο. Αθφκε αλαθέξεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηε «ζθαισζηά» ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε θαη 

πεξηγξάθεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο «ζθαισζηάο» θαηά ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» ζηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε, θαη ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε. Σέινο πεξηγξάθεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο. 

ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ν κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο. Αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξάθεηαη ν 

ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ησλ φξσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο ηα κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ν πιεζπζκφο θαη ην δείγκα θαζψο θαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο: α) σο πξνο ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο 

ζθαισζηάο, θαη β) σο πξνο ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ νη λεπηαγσγνί 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, νη πεξηνξηζκνί θαη νη κειινληηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη αλαθέξνληαη νη παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηερληθή 

ηεο «ζθαισζηάο» θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 
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Κεθάιαημ 2  

Ακαζθόπεζε ηεξ βηβιημγναθίαξ 

2.1. Η ζεμαζία ηεξ ακάγκςζεξ ηζημνηώκ ζηα παηδηά πνμζπμιηθήξ 

ειηθίαξ 

Όηαλ ηα παηδηά αθνχλ κηα ηζηνξία, απνθηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε γιψζζα. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δψζνπλ λφεκα ζηελ ηζηνξία, θαηαθέξλνπλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο ιέμεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη, λα αληηιεθζνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο γηα 

λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, «λα δηεπξχλνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ, λα 

πξνζδηνξίζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ην πεδίν ελφο ζεκαίλνληνο, ηα φξηα ελφο 

ζπλσλχκνπ, ηε ζθαίξα επηξξνήο ελφο επηζέηνπ. Αλαθαιχπηνπλ ηε ρξήζε κηαο 

έγθιηζεο, ηε ιεηηνπξγία κηαο πξφζεζεο. Γειαδή έξρνληαη ζε επαθή κε ηε κεηξηθή 

γιψζζα, ηηο ιέμεηο ηεο, ηνπο ηχπνπο ηεο, ηηο δνκέο ηεο» (ηβξνπνχινπ, 2004, ζει. 

231). 

Η αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο θαη εηδηθφηεξα ην παξακχζη σο κνξθσηηθφ αγαζφ 

κεηαμχ άιισλ: α) «πξνζθέξεη αηζζεηηθή απφιαπζε, ραξά θαη ζπγθίλεζε γηα ηηο 

πεξηπέηεηεο ηνπ ήξσα θαη ηνπο καγεπηηθνχο ηφπνπο», θαη β) «αλαπηχζζεη ηε θαληαζία 

θαη ην ζπλαίζζεκα, ην δηπνιηθφ άμνλα θάζε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Απφ ηελ 

άπνςε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αβίαζηε εηζαγσγή ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο» 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1997, ζει. 89). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ηα 

παηδηά βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαζψο απεπζχλνληαη άκεζα ζηνπο ήξσεο θαη 

ζηηο ελέξγεηεο ηνπο γεγνλφο πνπ ελψλεη γηα θάπνην δηάζηεκα ηνπο δχν θφζκνπο ηνπο: 

ηνλ θφζκν ηεο ηζηνξίαο, θαη ηνλ θφζκν πνπ βηψλνπλ (Sipe 2002). Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα παξεκβαίλνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, 

θάλνληαο ππνζέζεηο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, ζρφιηα γηα ηνπο ήξσεο, θαη 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο θαη εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε πινθή ηεο ηζηνξίαο 

ζπζρεηίδνληαο ηα δξψκελα κε ηε δηθή ηνπο δσή θαη κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

«Μέζσ ηεο ηαχηηζεο κε ηνπο ραξαθηήξεο, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο αλαπηχζζεη ζηνηρεία 

ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη ησλ ελδερνκέλσλ κειινληηθψλ θνηλσληθψλ ξφισλ ηνπ 

θαη εθηηκάεη ηηο απφςεηο άιισλ αλζξψπσλ» (ηβξνπνχινπ, 2004, ζει. 203). 

Δπηπξφζζεηα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα απψιεηαο φπσο ν ζάλαηνο ή ην δηαδχγην (Morrow & Gambrell, 
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2004). Δηδηθφηεξα «γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά ην παξακχζη ιεηηνπξγεί κέζα ζ’έλα 

ζχλζεην θιίκα ςπραγσγίαο σο ιχηξσζε, πξνεηδνπνίεζε, θαη πξνεηνηκαζία, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην ζθιεξφ θαη αληηθαηηθφ θνηλσληθφ πεξίγπξν» (Αλαγλσζηφπνπινο, 

1997, ζει 87). 

Σα παηδηά κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην θείκελν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γίλνληαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ηζηνξία, (πξνβιεκαηίδνληαη γηα 

ηηο ελέξγεηεο ησλ εξψσλ, εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, 

δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα), έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γξαπηή γιψζζα, καζαίλνπλ 

λέεο ιέμεηο, πηνζεηνχλ βαζηθέο ζπκβάζεηο αλάγλσζεο ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γξαθήο, θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο γιψζζαο. 

Σαπηφρξνλα ηα παηδηά καζαίλνπλ βαζηθά ζέκαηα γηα ηε γλψζε ηεο δνκήο ηεο 

ηζηνξίαο φπσο φηη νη ηζηνξίεο έρνπλ ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην, ήξσεο, ζθεληθφ, θάπνην 

ελαξθηήξην γεγνλφο, έλα πξφβιεκα, επεηζφδηα θαη ιχζε (Dymock, 2007 

ηβξνπνχινπ, 2004).  

Η αλάγλσζε ηζηνξηψλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ 

φηαλ εληζρχεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ. Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ 

γξάκκαηα ή ιέμεηο κέζα ζην θείκελν, παξαηεξνχλ ηα ζεκεία ηεο ζηίμεο θαη 

γεληθφηεξα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γξαπηή γιψζζα (Γηαλληθνπνχινπ, 1998). Η 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ απφ ηε θχζε ηεο παξέρεη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν έλλνηεο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη άιιεο ζπκβάζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα 

(Justice & Kaderavek, 2002).  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηε γιψζζα ησλ βηβιίσλ. Η γλψζε ησλ ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηα βηβιία απνηειεί γηα ηα 

παηδηά έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα βηβιία, ίζσο γλσξίδνπλ θάπνηεο έλλνηεο γξαπηνχ 

ιφγνπ φπσο πψο λα ρεηξίδνληαη ηα βηβιία, λα αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε ελφο βηβιίνπ θαη 

ηε δηαθνξά εηθφλαο θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Ωζηφζν κηα θαιή γλψζε ησλ ελλνηψλ 

ζρεηηθά κε ηα βηβιία απφ ηα παηδηά πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα: α) λα γλσξίδνπλ φηη 

έλα βηβιίν είλαη γηα αλάγλσζε, β) λα αλαγλσξίδνπλ ην εμψθπιιν, ην νπηζζφθπιιν, 

ηελ αξρή θαη ην ηέινο ελφο βηβιίνπ, γ) λα γπξλάλε ηηο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ κε ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε, δ) λα γλσξίδνπλ φηη δηαθέξεη ν γξαπηφο ιφγνο απφ ηελ εηθφλα, ε) 

λα γλσξίδνπλ φηη ε εηθφλα ζε κηα ζειίδα ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ιέεη ην θείκελν, ζη) 

λα γλσξίδνπλ πνπ αξρίδεη θαη πνπ ηειεηψλεη κηα ζειίδα, δ) λα γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν 
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ηίηινο, θαη ε) λα γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο θαη πνηνο είλαη ν εηθνλνγξάθνο 

(Morrow & Gambrell, 2004). 

Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζε 

δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ζε πνην 

ρξφλν θαη ηφπν δηαδξακαηίδεηαη κηα ηζηνξία, φηη ππάξρνπλ θχξηνη θαη δεπηεξεχνληεο 

ραξαθηήξεο, θαη φηη απηνί νη ραξαθηήξεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, φηη 

θάζε ηζηνξία έρεη έλα πξφβιεκα θαη ν πξσηαγσληζηήο ζα αληαπνθξηζεί ζε απηφ κε 

θάπνηα ελέξγεηα γηα λα νδεγεζεί ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Dymock, 2007). 

 χκθσλα κε ηελ Rog, (2001), ζηα νθέιε ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ πεξηιακβάλνληαη 

κεηαμχ άιισλ ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ε θαηαλφεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε 

αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ γηα ην γξαπηφ ιφγν, θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα 

ζηα γξάκκαηα θαη ζηνπο ήρνπο.  

χκθσλα κε πεηξακαηηθή κειέηε ησλ Justice θαη Ezell, (2002), ε αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηξηάληα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα. Σα παηδηά εμεηάζηεθαλ 

ζε ηέζζεξηο καζεζηαθέο πεξηνρέο: α) ηηο ζπκβάζεηο γξαπηνχ ιφγνπ, β) ζηελ έλλνηα 

ηεο ιέμεο, γ) ζηε γλψζε ηνπ αιθάβεηνπ, θαη δ) ηηο έλλνηεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ επηδξά 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επίγλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα θηλδχλνπ. Παξνκνίσο ζχκθσλα κε πεηξακαηηθή κειέηε ησλ Lefebvre, Trudeau 

& Sutton, (2011) ε απφ-θνηλνχ αλάγλσζε ηζηνξηψλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην 

ιεμηιφγην, ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα.  

χκθσλα κε ηνπο Anderson, Hiebert, Scott θαη Wilkinson, (1985, ζει 23) «ε 

ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ απαηηείηαη γηα ην 

ηειηθφ επίηεπγκα ηεο αλάγλσζεο, είλαη ε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ζηα παηδηά». Η 

κεγαιφθσλε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελλνηψλ ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ. Ωο πξαθηηθή 

εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: ζην ζχλνιν κηαο νκάδαο παηδηψλ κε ζθνπφ λα 

δηαηεξήζνπλ ακείσηε ηελ πξνζνρή ηνπο, θαη ζε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ κε ζθνπφ λα 

εζηηάζνπλ ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο ηεο ηζηνξίαο (Allor & McCathren, 2003). 

Καιιηεξγεί κηα ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα παηδηά κέζα απφ 

ηε ζπλάληεζε κε ηηο ίδηεο ηζηνξίεο θαη ηνπο ραξαθηήξεο, αιιά θαη κέζα απφ θνηλέο 
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αληηδξάζεηο πξνο ηα γεγνλφηα (Oueini, et al. 2008). Πξνηξέπεη ηα παηδηά λα 

ηαπηηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο θαη κε ηελ νπηηθή πνπ πξνζδηνξίδεη ην θείκελν 

(ηβξνπνχινπ, 2004). Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα δηαηππψλνπλ θξίζεηο γηα 

ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ θαη ζηαδηαθά λα αλαπηχζζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο πξνο ηνπο άιινπο (Seefeldt, 2003). Αλαπηχζζεη ζηα παηδηά ζεηηθή 

ζηάζε σο πξνο ηελ αλάγλσζε (Morrow & Gambrell, 2004). Σαπηφρξνλα παξέρεη έλα 

πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν ελήιηθνη θαη παηδηά κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ έλα ζεκαηηθφ 

πεδίν ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πην απαηηεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ θηλνχληαη πάλσ απφ ην ζεκαηηθφ πεδίν 

ηεο άκεζεο αληίιεςεο ηνπο έηζη ψζηε λα πεξηβάιινπλ θηινζνθεκέλεο εξκελείεο 

(Dickinson & Tabors, 2001). 

Μηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ ηεο κεγαιφθσλεο 

αλάγλσζεο αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμσ-θεηκεληθέο 

ζπδεηήζεηο καζαίλνπλ λα ζπδεηνχλ γηα ιέμεηο, ηζηνξίεο θαη ραξαθηήξεο θαη λα 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ (Pellegrini 

& Galda, 2003, ζει 322.). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεηαη φηη ε κεγαιφθσλε 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηα παηδηά κπνξεί: α) λα απμήζεη ην ιεμηιφγην ηνπο (De Temple 

& Snow, 2003, Eller, et al. 1988, Feitelson, et al. 1986, Robbins & Ehri, 1994, 

Senechal,1997, Sharif, et al. 2003), β) λα πξνσζήζεη ηε ζπληαθηηθή αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ (Chomsky, 1972), γ) λα ζπληειέζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηζηνξίαο (Beck & Mckeown, 2001), δ) λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο (Stahl, 2003), θαη ε) λα ζπλδεζεί κε αζθήζεηο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο (Allor & McCathren, 2003).  

Η άκεζε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ιέμεηο κέζα απφ γλσζηέο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ απνθέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

πιενλεθηήκαηα (Allor & McCathren, 2003). Πξψηνλ βνεζά ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αθνχ κέζα απφ ηηο γλσζηέο 

ηζηνξίεο ε ζχλδεζε απηή απνθηά λφεκα γηα εθείλα. Γεχηεξνλ ε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

παηδηά θαη ζηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνξίεο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα λα εμαζθήζνπλ 

ηελ θσλνινγηθή ηνπο επίγλσζε.  

Σα παηδηθά βηβιία παξέρνπλ έλα πινχην απφ λέεο έλλνηεο θαη ιεμηιφγην. Οη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ πνπ 
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δίλνληαη κέζα απφ ηα βηβιία πξέπεη λα ζθεθηνχλ πξνζερηηθά γηα λα δηαιέμνπλ ηηο 

ιέμεηο πνπ ζα απνζαθελίζνπλ. Έηζη πξηλ ηε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ 

δηαβάδνπλ νιφθιεξν ην βηβιίν θαη δηαιέγνπλ 4-8 ιέμεηο ή θξάζεηο γηα λα εμεγήζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Οη ιέμεηο απηέο είλαη ιίγν πην δχζθνιεο απφ απηέο 

πνπ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο ιεμηιφγην. Αλαθέξνληαη ηέζζεξηο 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνζαθελίζνπλ ηε ζεκαζία 

κηαο ιέμεο: α) εηζάγνληαο κηα κηθξή θξάζε ή πξφηαζε πνπ εμεγεί κηα ιέμε θαζψο ηε 

δηαβάδνπλ κέζα ζην θείκελν, β) δείρλνληαο πεξίνπηα κέξε ηεο εηθνλνγξάθεζεο πνπ 

βνεζνχλ λα απνζαθελίζνπλ ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο ή θξάζεο, γ) ρξεζηκνπνηψληαο 

ζεαηξηθέο ρεηξνλνκίεο θαη δ) ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπο γηα ηελ ππφδεημε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ (McGee, & Morrow, 2005 ·McGee & Schickedanz, 2007 

·Υιαπάλα, 2013).  

χκθσλα κε ηελ Kindle, (2010), νη κεγαιφθσλεο αλαγλψζεηο είλαη 

αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο νη ελήιηθνη δηακεζνιαβνχλ θαη έηζη παξέρνπλ έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα ηε κάζεζε. Μέζα απφ ηνλ επηηνληζκφ, ηηο ρεηξνλνκίεο, θαη 

ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην λφεκα 

ησλ ιέμεσλ. Πηζαλφηαηα απνκαθξχλνληαη απφ ην θείκελν γηα λα πξνζζέζνπλ 

πιεξνθνξίεο, παξαδείγκαηα θαη δηεπθξηλίζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηα κηθξά 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 

Σν ιεμηιφγην πνπ δειψλεη ζπλαηζζήκαηα (emotion vocabulary) κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί κέζσ ηεο δηαινγηθήο αλάγλσζεο κε ηελ επηινγή ηζηνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζε θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδέεηαη ν αλαδπφκελνο 

γξακκαηηζκφο κε ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ 

α) αλνηρηέο εξσηήζεηο, β) εξσηήζεηο ζχλδεζεο, γ) εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ θελνχ 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα (πρ Η 

ιέμε-ζηφρνο: αγαλαθηηζκέλνο. Ση ζεκαίλεη λα ληψζεη θάπνηνο αγαλαθηηζκέλνο; 

Τπάξρεη θάπνηα άιιε ηδέα γηα ην ηη ζεκαίλεη λα ληψζεη θάπνηνο αγαλαθηηζκέλνο; 

Απηφ θάλεη απηφλ λα ληψζεη_______). Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έλαλ νξηζκφ ηεο ιέμεο 

θαη έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε ζηελ ηζηνξία. πγρξφλσο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ επηβεβαίσζε, ηελ 

επαλάιεςε, ηελ επέθηαζε, ή ηελ δηφξζσζε (Doyle & Bramwell, 2006). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε έξεπλα ησλ Walsh θαη Blewitt (2006) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ, 
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σθεινχληαη ζηε απφθηεζε λένπ ιεμηινγίνπ, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζέηνπλ 

εξσηήζεηο εκπιέθνληάο ηα ελεξγά ζε ζπδήηεζε γηα ηηο λέεο ιέμεηο ηεο ηζηνξίαο. 

Πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Ewers θαη Brownson (1999) θαηαδεηθλχεη ηελ ππεξνρή ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ (active storybook reading) ζπγθξηηηθά κε 

ηελ παζεηηθή αλάγλσζε (αλάγλσζε παξάζηαζε) σο πξνο ηελ απφθηεζε λένπ 

ιεμηινγίνπ απφ ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζε εξσηήζεηο ηνπ 

ηχπνπ: ηη θαη πνπ, θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά εκπιέθνληαη ελεξγά.  

Οη Justice, Meier, Walpole (2005), ζηελ έξεπλα ηνπο εμέηαζαλ: α) ηε κάζεζε 

λέσλ ιέμεσλ απφ κηθξά παηδηά πνπ άλεθαλ ζε νκάδα θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 20 

αλαγλψζεσλ ηζηνξηψλ, β) ηνλ αληίθηππν ηεο επεμεξγαζίαο ηεο ιέμεο (word 

elaboration) ζηελ εθκάζεζε θαη γ) ηηο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

άλεθαλ ζηηο νκάδεο πςειψλ ή ρακειψλ δεμηνηήησλ ιεμηινγίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο 

έλα πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ είθνζη –ελλέα λήπηα απνηέιεζαλ ηελ νκάδα παξέκβαζεο 

θαη είθνζη-νθηψ λήπηα απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα παηδηά επίζεο ρσξίζηεθαλ 

ζε δχν νκάδεο: ηελ νκάδα κε πςειέο δεμηφηεηεο ιεμηινγίνπ θαη ηελ νκάδα κε 

ρακειέο δεμηφηεηεο ιεμηινγίνπ. Σα παηδηά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ είθνζη αλαγλψζεσλ εθηέζεθαλ ζε 60 λέεο ιέμεηο. Σν πξν-πεηξακαηηθφ θαη κεηα-

πεηξακαηηθφ ηεζη έιεγμε ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ιέμεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα παηδηά ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηηο επεμεξγαζκέλεο ιέμεηο ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο ηα παηδηά κε ηηο ρακειέο δεμηφηεηεο ιεμηινγίνπ 

είραλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηηο επεμεξγαζκέλεο ιέμεηο.  

χκθσλα κε ηνπο Santoro, Chard, Howard θαη Baker (2008) πξηλ ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα επηιέγεηαη ην ιεμηιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ιέμεηο πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη λα 

έρνπλ λφεκα, λα έρνπλ ελδηαθέξνλ, θαη λα είλαη ζεκαληηθέο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

ηζηνξία.  

 χκθσλα κε άξζξν ηεο Wasik, (2010), έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ πνπ απνπζηάδεη 

απφ ηα πξνζρνιηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε επαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζηα κηθξά παηδηά. Τπέξ ηεο 

ππφζεζεο απηήο ηίζεηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή κηαο επαγγεικαηηθήο παξέκβαζεο 

ε νπνία νδήγεζε ζηε βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. χκθσλα 

κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο παξέκβαζεο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη 
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επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνη ψζηε λα «ρηίδνπλ» ηε γιψζζα ησλ παηδηψλ κέζα απφ 

ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ελειίθνπο θαη λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί μεθηλνχλ ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ εηζάγνληαο ηξεηο ή ηέζζεξηο 

ζπγθεθξηκέλεο ή αθεξεκέλεο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βηβιίν θαη είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ πνιιέο ιέμεηο ηνπ βηβιίνπ ρξεζηκνπνηψληαο απιέο 

εμεγήζεηο γηα ην ιεμηιφγην. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα ζπζρεηίζνπλ 

ην ιεμηιφγην κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ρηίδνληαο ηελ γλψζε ηεο ιέμεο μεθηλψληαο 

απφ απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηα παηδηά γηα λα κάζνπλ λέεο άγλσζηεο ιέμεηο.  

Η Silverman (2007), ζην άξζξν ηεο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ δχν 

κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. Οη πξνζεγγίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: α) ε 

δηδαζθαιία κέζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα (contextual instruction) πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζχλδεζε ιέμεσλ κέζα απφ ηα βηβιία κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, β) ε 

αλαιπηηθή δηδαζθαιία (analytical instruction) πνπ εληζρχεη ηε δηδαζθαιία κέζα απφ 

ηα ζπκθξαδφκελα κε ηε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ ζε πεξηβάιινληα εθηφο 

απφ ηα βηβιία θαη ηελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ, θαη γ) ε αγθπξνβνιεκέλε δηδαζθαιία 

(anchored instruction) πνπ απμάλεη ηελ αλαιπηηθή δηδαζθαιία δίλνληαο πξνζνρή ζηελ 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή κνξθή ησλ ιέμεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε 

δηδαζθαιία πνπ εκπιέθεη ηα παηδηά ζε ελεξγή αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο λέσλ ιέμεσλ απ’ φηη ε 

δηδαζθαιία πνπ απιά ζπλδέεη ιέμεηο κε ην πιαίζην κηαο ηζηνξίαο θαη ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Δμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε αγθπξνβνιεκέλε 

δηδαζθαιία δίλνληαο πξνζνρή ζηε θσλνινγηθή θαη νξζνγξαθηθή ζεκαζία ησλ 

ιέμεσλ.  

Οη Silverman θαη Crandell (2010) παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ κηα 

ζπζρεηηζηηθή κειέηε πνπ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ 

ιεμηινγίνπ απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Οη ηάμεηο (244 παηδηά, 16 εθπαηδεπηηθνί) παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

κεγαιφθσλσλ θαη κε κεγαιφθσλσλ αλαγλψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη γεληθά κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε 

ιεμηινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη πέληε πξαθηηθέο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηδάμνπλ ην ιεμηιφγην. Καηά ηελ πξψηε πξαθηηθή 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ην παίμηκν ξφισλ θαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ ιέμεσλ. H πξαθηηθή 

απηή ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά κε ρακειή γλψζε 

αξρηθνχ ιεμηινγίνπ. ηε δεχηεξε πξαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαζηνινγηθή 

αλάιπζε ιέμεσλ. Η πξαθηηθή απηή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ παξνπζίαζε θαλέλα απνηέιεζκα. Καηά ηελ ηξίηε πξαθηηθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ησλ ιέμεσλ ζε λέα πιαίζηα. χκθσλα κε απηή ηελ 

πξαθηηθή φηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ιέμεηο φρη κφλν κέζα ζηo 

πιαίζην ζηo νπνίo ηηο άθνπζαλ αξρηθά αιιά θαη ζε άιια πιαίζηα, ηφηε κπνξνχλ λα 

αξρίζνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ κε έλα ηξφπν πνπ δελ ζηεξίδεηαη 

ζην θνηλφ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πιαίζην. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε ρξήζε 

απηήο ηεο πξαθηηθήο επλφεζε πεξηζζφηεξν ηα παηδηά κε πςειή γλψζε ιεμηινγίνπ 

γηαηί είραλ ήδε παγησκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ. 

Καηά ηελ ηέηαξηε πξαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ιέμεσλ ζε 

πινχζηα πεξηβάιινληα. Γηα λα κάζνπλ κηα ιέμε ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ κηα ζαθή 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. ’ απηή ηε κειέηε ν θαζνξηζκφο ησλ 

ιέμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα κε κεγαιφθσλσλ αλαγλψζεσλ θάλεθε λα είρε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηα παηδηά κε πςειή βαζκνινγία ζηε ιέμε ζηφρνπ απ’ φηη αληίζηνηρα ζηα 

παηδηά κε ρακειή βαζκνινγία. Καηά ηελ πέκπηε πξαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κειέηε 

ηεο ιέμεο (Word Study). Αθνχγνληαο ηηο ιέμεηο, βιέπνληαο ηηο ιέμεηο θαη 

αλαγλσξίδνληαο θάπνηα γξάκκαηα κέζα ζ’ απηέο, είλαη πηζαλφλ, ηα παηδηά λα 

ππνζηεξηρζνχλ ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ιέμεσλ, ζην λα ζπκνχληαη ηηο ιέμεηο πνπ 

καζαίλνπλ θαη λα ηηο αλαγλσξίδνπλ ζηνλ έληππν ιφγν. Η πξαθηηθή απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ιέμεηο ιεμηινγίνπ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο.  

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν αμηνζεκείσηε είλαη ε έξεπλα ηεο Υιαπάλαο (2012), 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ δχν ηερληθέο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ αιινδαπψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε κε δχν πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη κηα νκάδα ειέγρνπ. Η 

εξεπλήηξηα δηάβαζε ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ηεο θάζε νκάδαο 6 εηθνλνγξαθεκέλεο 

ηζηνξίεο απφ δχν θνξέο. ηελ πξψηε πεηξακαηηθή νκάδα δίδαμε ιέμεηο κε ηελ ηερληθή 

ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ελψ ζηε δεχηεξε πεηξακαηηθή νκάδα δίδαμε ηηο ίδηεο ιέμεηο 

κε ηελ ηερληθή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο δηδαζθαιίαο. ηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ ε εξεπλήηξηα δελ παξέθβεθε ζε θακία επεμήγεζε ησλ 
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ιέμεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη δχν ηερληθέο δηδαζθαιίαο 

αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ. Ωζηφζν ε ηερληθή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο δηδαζθαιίαο θαίλεηαη λα έρεη ην 

πξνβάδηζκα ζπγθξηηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ.  

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ σο καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ζπκβάιιεη α) ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, β) ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, γ) ζηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη δ) ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σαμηδεχεη ηα 

παηδηά ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ζπγθηλεί αιιά θαη επεξεάδεη ηνλ ηδενινγηθφ ηνπο 

θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ δηεπξχλνπλ 

ηνπο νξίδνληεο ηνπο, καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη 

θαηαλννχλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο ε αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ βνεζάεη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, ζηξαηεγηθέο θαη πξνζέζεηο, πνπ 

ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εθφδηα ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηνλ γξακκαηηζκφ (Teale, 

2003).  

 

2.2. Η ζεμαζία ηεξ ακάγκςζεξ ηζημνηώκ ζημ πιαίζημ ηςκ 

πνμζπμιηθώκ πνμγναμμάηςκ ζπμοδώκ 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην λεπηαγσγείν δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ βαζκφ έκθαζεο πνπ δίλνπλ ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Β.Γ. 30-4-1896, ΦΔΚ 68/η. 

Α΄/23-5-1896) δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ. ηε ζπλέρεηα θαη 

γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηδηαίηεξε έκθαζε θαίλεηαη λα δίλεηαη ζηελ 

αθήγεζε κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ. Αξθεηά αξγφηεξα ην παξακχζη εκθαλίδεηαη θαη ζε 

άιιεο κνξθέο (ιατθά θαη θιαζζηθά παξακχζηα) ελψ παξάιιεια θαζνξίδνληαη θαη 

ηξφπνη αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ.  

Σν πξψην επίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ 

θαζνξίζηεθε ην 1896 (Β.Γ. 30-4-1896, ΦΔΚ 68/η. Α΄/23-5-1896), θαη πεξηιάκβαλε 

έλα δηάγξακκα εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο ησλ λεπίσλ ειηθίαο 3-6 εηψλ ζε ηξεηο 

ηάμεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα έδηλε έκθαζε α) ζε ηρλνγξαθηθέο, 

ρεηξνηερληθέο θαη θεπνπξηθέο εξγαζίεο, β) ζε ξπζκηθά θαη γπκλαζηηθά παηρλίδηα, γ) 

ζε καζήκαηα ζξεζθεπηηθψλ θαη παηξηδνγλσζίαο θαη δ) ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο (Κηηζαξάο 2004· Σάθα 2005).  
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Σν 1962 εθδφζεθε ην λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ 

Κξάηνπο (Β.Γ. 494/1962, ΦΔΚ 124/η. Α΄/6-8-62). ην πξφγξακκα απηφ, ζην 

θεθάιαην «Μεηξηθή Γιψζζα», ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή αγσγή ησλ λεπίσλ 

πεξηιακβαλφηαλ κεηαμχ άιισλ ηα παξακχζηα. Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

θαηάιιεια παξακχζηα γηα ην λεπηαγσγείν ζεσξνχληαη νη Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ, απιά 

παξακχζηα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζε δψα ή ζε 

ινπινχδηα. Απνθιείνληαη ηα έληερλα παξακχζηα, ειιεληθά ή κεηαθξαζκέλα 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 1997· Σάθα 2005). 

Σν 1980 εθπνλείηαη έλα λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, (Π.Γ. 476/1980, ΦΔΚ 

132/η. Α΄22-5-80) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε γισζζηθή θαιιηέξγεηα απνηειεί πξσηεχνλ 

ζπζηαηηθφ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Η αγσγή ηνπ ιφγνπ θαιιηεξγνχηαλ κεηαμχ 

άιισλ «κε ην θαινδηαιεγκέλν παξακχζη, πνπ πξέπεη λα ην δηεγείηαη ν λεπηαγσγφο κε 

νξζφ ηξφπν θαη φρη λα ην δηαβάδεη» (Κηηζαξάο, 2004 ζει 50· Σάθα 2005).  

ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ 1989 (Π.Γ. 

486/1989-ΦΔΚ 208 Α΄) ην παξακχζη εκθαλίδεηαη ζην Μέξνο Σέηαξην: Αγσγή θαη 

λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ, επηκέξνπο ελφηεηα δ) ηεο ινγνηερλίαο, ελψ ζην ρέδην 

Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην Νεπηαγσγείν (ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην, ΟΔΓΒ, Αζήλα 1987) πεξηιακβαλφηαλ ζην Μέξνο Σέηαξην: Αγσγή θαη 

Αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ. ην βηβιίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην λεπηαγσγείν 

(ΤΠΔΠΘ, 1991, ζει 182) αλαθέξεηαη φηη: « ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ έρεη 

σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ςπραγσγία θαη ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ λεπίνπ». ηα 

ινγνηερληθά θείκελα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) Διιεληθά ιατθά παξακχζηα, 

παξακχζηα άιισλ ρσξψλ, θιαζηθά παξακχζηα, β) Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ, γ) χγρξνλεο 

ηζηνξίεο θαη παξακχζηα απφ θαηαμησκέλνπο ζπγγξαθείο παηδηθψλ βηβιίσλ. Μηα 

αλάινγε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ ζπλαληάκε ζην «Βηβιίν ηεο 

Νεπηαγσγνχ» ( ΤΠΔΠΘ, Αζήλα, 1995) ζηελ ελφηεηα 5. Η Λνγνηερλία ζην 

Νεπηαγσγείν (ζει 37), (Αλαγλσζηφπνπινο, 1997). 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2003 δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) γηα ην λεπηαγσγείν 

θαη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Τπ. Απ.Γ2/201072β, ΦΔΚ304/η. Β΄/13-3-2003). 

ην πιαίζην ηνπ Γ.Δ.Π.Π., (2003, ζει 9-13) ζηε καζεζηαθή πεξηνρή Παηδί θαη 

Γιψζζα: Πξνθνξηθή Δπηθνηλσλία (νκηιία θαη αθξφαζε), αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φηη ηα παηδηά πξέπεη «λα παξνηξχλνληαη λα ζπζρεηίδνπλ ηηο ηζηνξίεο 
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πνπ αθνχλ κε ηε δηθή ηνπο δσή θαη κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο». πλερίδνληαο ζηε 

καζεζηαθή πεξηνρή Παηδί θαη Γιψζζα: Αλάγλσζε, αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο 

καζεζηαθέο επηδηψμεηο:  

- Σα παηδηά πξέπεη «λα πηνζεηνχλ βαζηθέο ζπκβάζεηο αλάγλσζεο ηνπ αιθαβεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο» (Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.11). Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνπλ έλα βηβιίν ζηξακκέλν πξνο ηα παηδηά, δείρλνληαο κε ην 

δάρηπιν πνπ αθξηβψο δηαβάδνπλ. «Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηφ πνπ 

δηαβάδεηαη είλαη ην θείκελν θαη φρη ε εηθφλα» (Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.11).. 

- Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαλννχλ κηα ηζηνξία πνπ ηνπο δηαβάδεηαη. Σα παηδηά 

παξνηξχλνληαη λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζηελ 

ηζηνξία θαη λα ζρνιηάδνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ εξψσλ (Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.11). 

- Σα παηδηά πξέπεη «λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ζ’ έλα θείκελν πνπ ηνπο δηαβάδεηαη 

ηα δηαινγηθά απφ ηα κε δηαινγηθά κέξε» (Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.11). 

- Σα παηδηά πξέπεη «λα απνκλεκνλεχνπλ πνιχ κηθξά θείκελα» (Γ.Δ.Π.Π., 2003, 

ζει.11). Οη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο επαλαιακβάλνπλ αγαπεκέλα θείκελα ησλ 

παηδηψλ πξάγκα πνπ ζπρλά νδεγεί ζηελ απνκλεκφλεπζε. Σα έκκεηξα θείκελα 

απνκλεκνλεχνληαη εχθνια θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην 

ζπιιαβηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο. 

- Σα παηδηά πξέπεη «λα εληνπίδνπλ ηνλ ηίηιν, ην ζπγγξαθέα θαη άιια ζηνηρεία ηνπ 

βηβιίνπ» (Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.12). Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ζην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζηνηρεία φπσο ε εθδνηηθή εηαηξεία, ν εηθνλνγξάθνο, ν 

ζπγγξαθέαο θιπ. 

- Σα παηδηά πξέπεη «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη 

αλαπαξάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ε εηθφλα είλαη αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ» 

(Γ.Δ.Π.Π., 2003, ζει.13). Σα παηδηά κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ έρνπλ 

εληνπίζεη θάπνηεο ιέμεηο θαη έρνπλ αξρίζεη λα ηηο αλαγλσξίδνπλ. 

Σν 2006 εθπνλείηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ ν Οδηγόρ Νηπιαγυγού, Δκπαιδεςηικοί 

ζσεδιαζμοί, Γημιοςπγικά πεπιβάλλονηα μάθηζηρ, (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε, 

Μπαζαγηάλλε, 2006) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζην λεπηαγσγείν 

δηαβάδνπλ ηζηνξίεο ζηα παηδηά αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν: θξαηάλε ην 

βηβιίν ζηξακκέλν πξνο ηα παηδηά θαη δείρλνπλ πνπ δηαβάδνπλ. Ο ηξφπνο απηφο 

αλάγλσζεο ζεσξείηαη φηη επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ην θείκελν, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα βνεζάεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(πρ ηε θνξά αλάγλσζεο, ηε δηαθνξά εηθφλαο θαη γξαπηνχ ιφγνπ). Οη εθπαηδεπηηθνί 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο 

γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζηελ ηζηνξία, λα ζρνιηάδνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ εξψσλ 

θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Ωζηφζν θάπνηεο θνξέο νη 

εθπαηδεπηηθνί νινθιεξψλνπλ ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο «ππνβάιινληαο κε ην χθνο 

θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηα παηδηά λα ηελ απνιαχζνπλ ζησπειά» (Γαθέξκνπ, 

Κνπινχξε, Μπαζαγηάλλε, 2006, ζει.120) θαη κεηά ηα πξνηξέπνπλ λα ζρνιηάζνπλ ηα 

γεγνλφηα πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαθαινχλ ζηε κλήκε ηνπο 

ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο  

Σν 2011 εθπνλείηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ ν Οδηγόρ Δκπαιδεςηικού για ηο Ππόγπαμμα 

Σποςδών ηος Νηπιαγυγείος. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ηα «ηα παξακχζηα 

αξέζνπλ ζηα παηδηά θαη απνηεινχλ έλα ζπνπδαίν κέζν κάζεζεο, εθηφλσζεο, 

ζηήξημεο. Σα παηδηά ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο, πξνβιεκαηίδνληαη, αηζζάλνληαη θαη 

βηψλνπλ φηη θαη ν ίδηνο ν ήξσαο. Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο παίξλνπλ ηδέεο 

γηα ηελ επίιπζε δηθψλ ηνπο ζπγθξνχζεσλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ 

άιισλ, ηελ πηζαλή έθβαζε θαηαζηάζεσλ ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ» (Οδεγφο 

Δθπαηδεπηηθνχ γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 2011 ζει 128). 

Γεληθφηεξα ην παξακχζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

σο νξγαλσκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ 

πεξηνρψλ. Σα παηδηά επεμεξγάδνληαη ηελ ηζηνξία, αλαδεηνχλ ιχζεηο, απνδνθηκάδνπλ 

ή επηθξνηνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ εξψσλ θαη ηηο ζπζρεηίδνπλ κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Αθφκα αλαθέξνληαη ζε θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο έθαλαλ ηδηαίηεξε εληχπσζε 

θαη αλαδηεγνχληαη ηελ ηζηνξία (Οδεγφο Δθπαηδεπηηθνχ γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 2011). 

ηo πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνζσπηθήο θαη Κνηλσληθήο αλάπηπμεο 

(Οδεγφο Δθπαηδεπηηθνχ γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 2011) κε 

ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη φηη ε/ν 

εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη έλα παξακχζη ζηα παηδηά θαη ζην ηέινο ηνπο δεηάεη λα 

κηιήζνπλ γηα παξφκνηεο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

αληνρή ζηελ απνηπρία ε/ν εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ζηα παηδηά κηα ηζηνξία θαη 

ζηακαηάεη ζην ζεκείν πνπ ν ήξσαο αληηκεησπίδεη έλαλ θίλδπλν. ην ζεκείν απηφ 

θάλεη ηελ εμήο εξψηεζε: «Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη γηα λα γιηηψζεη;». Σέινο έλα 

παξακχζη κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα 

δηαρεηξηζηνχλ αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, αλαζθάιεηεο θαη θνβίεο (Οδεγφο 

Δθπαηδεπηηθνχ γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 2011). 
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Μειεηψληαο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηε ρψξα καο κέρξη ην 2003 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παξακχζηα έρνπλ 

σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ςπραγσγία θαη ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ. Με ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) 

γηα ην λεπηαγσγείν «ε αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα έλαλ άιιν ζθνπφ: λα δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ». Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ 

ηξφπν αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδηνχ (Σάθα, 2001, ζει 150). 

ην πξφγξακκα απηφ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ παηδηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. Σα παηδηά απφ παζεηηθνί δέθηεο κεηαηξέπνληαη 

ζε ελεξγά κέιε πνπ καδί κε ηηο /ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηακνξθψλνπλ ην λφεκα κηαο 

ηζηνξίαο. Παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ζρεηηθά 

κε ηα βηβιία απφ ηα παηδηά. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζεσξνχκε φηη 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζε κηα ζρέζε δσήο ησλ παηδηψλ κε ηα βηβιία 

(θηιαλαγλσζία) ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 

πνπ ζπλδένληαη κε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο. Οη ηζηνξίεο θαη ηα παξακχζηα 

εληάζζνληαη ζηελ καζεζηαθή πεξηνρή ηεο γιψζζαο κε ζαθείο καζεζηαθέο επηδηψμεηο. 

Ωζηφζν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο νξγαλσκέλε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ (πρ ζηα 

Μαζεκαηηθά, ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ζηα Δηθαζηηθά θαη ζηε Μνπζηθή κε ηηο 

ερνηζηνξίεο). 

ηνλ Οδηγό Δκπαιδεςηικού για ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηος Νηπιαγυγείος, (2011) 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ ζηε θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Η αλάγλσζε ηζηνξηψλ θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ πξνηξέπνληαο ηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζε κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σα παηδηά ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο, βηψλνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο, 

εκπλένληαη απφ ηα δξψκελα θαη θάλνπλ ζπζρεηηζκνχο ησλ γεγνλφησλ κε ηε δηθή ηνπο 

δσή. Με απηφ ηνλ ηξφπν μεπεξλνχλ αλψδπλα δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, 

γλσξίδνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αλζξψπσλ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ηα ίδηα 

έρνπλ πηνζεηήζεη θαη καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο, θαληαζηηθνχο θαη 

πξαγκαηηθνχο. 
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2.3. Μεζμδμιμγηθέξ πνμζεγγίζεηξ γηα ηεκ ακάγκςζε ηζημνηώκ ζηα 

παηδηά ηεξ πνμζπμιηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Η αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δνκείηαη κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο λα είλαη 

θαηάιιεινο γηα ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο (Fletcher & Reese, 2005). Ωζηφζν 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηάμεηο ηνπο δηαθέξνπλ. ηηο πην δεκνθηιείο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε, ε 

αλάγλσζε-παξάζηαζε, θαη ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο (Γηαλληθνπνχινπ, 

1988, Dickinson & Keebler, 1989, Dickinson & Smith, 1994, Martinez & Teale, 

2001, McGee, & Morrow, 2005, Morrow, 2009, Σάθα, 2001).  

Η αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαιπηηθή ζπδήηεζε θαη 

ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Η αλάγλσζε 

παξάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ειάρηζηεο δηαθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο 

θαη εθηεηακέλε ζπδήηεζε κεηά ηελ αλάγλσζε. Η απφ θνηλνχ αλάγλσζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Η 

αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ αλαθέξεηαη κε παξεκθεξείο φξνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο· φπσο αιιειεπηδξαζηηθφ 

ζηπι (interactive style) (Dickinson & Keebler, 1989), ζπλ-δνκηθή πξνζέγγηζε (co-

constructive approach,) (Dickinson & Smith, 1994) θαη δηαινγηθή αλάγλσζε (dialogic 

reading) (Whitehurst, 1988). Ωζηφζν αλ θαη κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνζεγγίζεσλ ππάξρνπλ δηαθνξηθά ζηνηρεία, θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο θαίλεηαη 

λα είλαη ηα πςειά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ. 

εκαληηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ, είλαη ε 

έξεπλα ησλ Dickinson & Keebler (1989). ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ: α) λα δηεξεπλήζεη 

αλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζηαζεξφ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ 

(αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ βηβιίνπ, ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ νηθεηφηεηα κε 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο βηβιίνπ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά), θαη β) λα κειεηήζεη 

θαηά πφζν ν ζηαζεξφο απηφο ηξφπνο αλάγλσζεο επηδξά ζηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 

ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά ειηθίαο ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ. Οη δχν 
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εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχζαλ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ζηπι πξνζέγγηζεο (interactive 

style). Γηέθνπηαλ ζπρλά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο γηα λα ππνβάινπλ ζηα παηδηά 

εξσηήζεηο αλάθιεζεο πεξηερνκέλνπ θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε αηηηνινγήζεηο θαη 

πξνβιέςεηο. Ωζηφζν ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε κηα εθπαηδεπηηθφο έδηλε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα παηδηά 

ελψ ε δεχηεξε έδηλε έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ αιιά θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βίσλαλ 

νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο. Η ηξίηε εθπαηδεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο εθάξκνδε ηε κέζνδν ηεο 

αλάγλσζεο-παξάζηαζεο. (performance style). Πην ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηνχζε 

ειάρηζηεο δηαθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ελψ ε ζπδήηεζε ηεο ηζηνξίαο 

γηλφηαλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο. Γη’ απηήλ ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα παηδηά θαληαζηηθνχο θφζκνπο. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έδηλε ζ’έλαλ αηζζεηηθφ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ κέζα απφ 

ηνλ επηηνληζκφ, ηηο ελαιιαγέο ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηεο θαη ηε δξακαηνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, δηαδξακαηίδεη ην πξνζσπηθφ ζηπι αλάγλσζεο πνπ πηνζεηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

Παξνκνίσο ε έξεπλα ησλ Martinez & Teale (2001) θαηέδεημε έλα επδηάθξηην 

ζηπι αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ην νπνίν παξέκελε ζηαζεξφ θαηά 

ηελ αλάγλσζε δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

επηθεληξψζεθε: α) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξίαο (δνκηθά ζηνηρεία) πνπ εζηίαδαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θαζψο θαη ηελ 

έθηαζε ηεο ζπδήηεζεο, β) ζηνλ «ηχπν πιεξνθνξηψλ» πνπ πξνζέγγηδαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θαη γ) ζηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπδήηεζε κε ηα 

παηδηά θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ.  

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Dickinson θαη Smith (1994), ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε, ηξεηο βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ αλαθέξνληαη: α) Η ζπλ-δνκηθή πξνζέγγηζε (co-

constructive approach) πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, β) H δηδαθηηθή - 

αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε (didactic interactional approach), ηεο νπνίαο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο ζπδήηεζεο πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, (ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο εζηηάδεηαη ζηελ άκεζε 

αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ ηεο ηζηνξίαο απφ ην παηδηά θαη ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

ηάμεο), θαη γ) ε πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο – παξάζηαζεο (performance-oriented 

approach). Η πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ εθθξαζηηθή αλάγλσζε, ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη ειάρηζηεο δηαθνπέο, κηθξήο έθηαζεο 

ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ελψ ε κεγάιε έθηαζεο ζπδήηεζε γίλεηαη 

κεηά ηελ αλάγλσζε. 

Ο φξνο «δηαινγηθή αλάγλσζε» (dialogic reading) πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Whitehurst θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Whitehurst et al., 1988), θαη αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθνη πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμνπλ 

ελεξγά ηα παηδηά ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ. ηνηρείν θιεηδί ηεο δηαινγηθήο 

αλάγλσζεο είλαη ε κεηαηφπηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά γίλνληαη νη αλαδηεγεηέο ηεο ηζηνξίαο 

(storyteller) ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ ελεξγνχ αθξναηή 

ππνβάιινληαο εξσηήζεηο, πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο θαη πξνηξέπνληαο ηα παηδηά ζε 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ελζαξξχλνληαη κέζσ επαίλσλ, 

επαλαιήςεσλ θαη επεθηάζεσλ ησλ εθθξάζεσλ ηνπο (Whitehurst & Lonigan, 1998). 

ηελ δηαινγηθή αλάγλσζε νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηνπίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο απφ ηηο ζρεηηθά απιέο εξσηήζεηο γηα απηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζε κηα 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία, ζε φιν θαη πην ζχλζεηεο εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ απφ ηα 

παηδηά λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπλδέζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο 

(εζσηεξηθά θίλεηξα, πξνζέζεηο ησλ εξψσλ, πινθή ηεο ηζηνξίαο) ή ζε ζπλδέζεηο ηεο 

ηζηνξίαο κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Lonigan et al., 2009). Πξφθεηηαη γηα κηα 

κέζνδν κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη πεξηιακβάλεη πςειά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηνλ ελήιηθν θαη ην παηδί (Reese, et al., 2003). Ο φξνο δηαινγηθή αλάγλσζε 

βαζίδεηαη ζε 3 ζεσξεηηθέο αξρέο: 1) λα ελζαξξχλεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, 2) λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε πνπ αλαδεηθλχεη 

κηα πην ζχλζεηε κνξθή γιψζζαο (sophisticated language), π.ρ επεθηάζεηο, θαη 3) λα 

πξνθαιέζεη ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο κέζα απφ 

κηα ζπδήηεζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Van Kleeck, 

et al.2003). Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Zevenbergen θαη Whitehurst (2003) 

αλαθέξνληαη πέληε είδε πξνηξνπψλ κε ηελ θσδηθνπνηεκέλε αγγιηθή ιέμε CROWD 
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(ζχκθσλα κε ηα αξρηθά ηνπο) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαηά ηελ δηαινγηθή αλάγλσζε ηζηνξηψλ κε ηα παηδηά. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 1) 

πξνηξνπή ζπκπιήξσζεο κηαο πξφηαζεο κε ηελ ιέμε πνπ ιείπεη (Completion prompt), 

2) αλάθιεζε ηεο ηζηνξίαο κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο 

(Recall prompt), 3) αλνηρηέο εξσηήζεηο (Open-ended prompts) πνπ επηδέρνληαη έλα 

εχξνο απαληήζεσλ, 4) εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ:ηη, πνπ, πφηε, γηαηί θαη πσο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ (Word prompts) θαη 5) εμσθεηκεληθέο παξσζήζεηο 

(Distancing prompts) πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ βησκάησλ ησλ παηδηψλ κε ηα 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 

Καηά ηελ αιιειεπηδξαζηηθή-δηαινγηθή αλάγλσζε ηζηνξηψλ (interactive-

dialogic reading) είλαη πνιχ ζεκαληηθά ην πψο θαη ην πφζν ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαβάδνπλ ηζηνξίεο ζηα παηδηά (Vukelich, et al., 2004). χκθσλα κε απηή ηε 

ζηξαηεγηθή νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο ηερληθέο: 1) ηελ παξαθίλεζε (Prompt), 2) ηελ 

αμηνιφγεζε (Evaluation), 3) ηελ επέθηαζε (Expansion), θαη 4) ηελ επαλάιεςε 

(Repetition). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα πξνζέγγηζε αλάγλσζεο ηζηνξηψλ, 

θσδηθνπνηεκέλε ζηελ αγγιηθή ιέμε PEER, απφ ηα αξρηθά ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ηερληθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξαθηλνχλ ηα παηδηά λα νλνκαηίζνπλ αληηθείκελα ή λα 

πνπλ θάηη ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, αμηνινγνχλ ηελ απάληεζε ηνπ παηδηνχ, επεθηείλνπλ 

ηελ απάληεζε ηνπ παηδηνχ αλαδηαηππψλνληαο ηα ιφγηα ηνπ θαη πξνζζέηνληαο 

πιεξνθνξίεο θαη ηέινο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα επαλαιάβνπλ ηα ιεγφκελα ηνπο γηα 

λα βεβαησζνχλ φηη ηα παηδηά έκαζαλ κέζα απφ ηελ επέθηαζε (Zevenbergen & 

Whitehurst, 2003).  

Οη Morgan θαη Meier (2008) πεξηγξάθνληαο ηε ρξήζε ηεο δηαινγηθήο 

αλάγλσζεο ζηελ βειηίσζε αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, 

παξαζέηνπλ ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξαθηλήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο αλάγλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο PEER θαη CROWD κέζα απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηνπο 

ρξήζε. 

χκθσλα κε ηηο McGee θαη Morrow (2005) oη κεγαιφθσλεο αλαγλψζεηο 

ηζηνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην επράξηζηεο εκπεηξίεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ δχν είδε αλάγλσζεο: 1) ηελ αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε (interactive 

reading), 2) ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε (shared reading). Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα 
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δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πνπ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά πιηθά θαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη πξναλαθεξφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ νκάδα 

ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ζε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ. Όπσο 

αλαθέξεη ε Morrow (2009) αιιά θαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ (2006), νη 

πξαθηηθέο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζε κηθξέο νκάδεο πξέπεη λα επηδηψθνληαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο απνθέξνπλ κεγάια νθέιε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηψλ 

απφ ηα παηδηά θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλψζεσλ. 

Η Wasik (2008) ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

ζε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε (κέρξη 4 παηδηά) αλαθέξεη φηη κηα 

ηέηνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε παηδί λα σθειεζεί απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα άιια παηδηά. Σα παηδηά θαη ε/ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία νη νπνίεο 

αληίζηνηρα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ μερσξηζηά απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. πλεπψο 

έλαο ζεκαληηθφο δηάινγνο γηα απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ ηζηνξία κπνξεί λα εκθαληζηεί. 

χκθσλα κε ηελ Wasik (2008) ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε κηθξέο νκάδεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη λα 

επεθηείλνπλ ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ θαζψο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαηάιιειν επίπεδν κάζεζεο ησλ παηδηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ 

ηελ δηδαθηηθή κέζνδν κε ηελ νπνία ζα επεμεξγαζηνχλ κηα ηζηνξία  ζχκθσλα κε ην ηη 

επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ν ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε 

αλαδηήγεζε κηαο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά, είλαη θαλεξφ φηη ζα επηιέμνπλ ηελ 

«αλάγλσζε- παξάζηαζε». Αλ ν ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε απφ-θνηλνχ 

(εθπαηδεπηηθνί- παηδηά) λνεκαηνδφηεζε κηαο ηζηνξίαο, είλαη θαλεξφ φηη ζα επηιέμνπλ 

ηελ αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε. Παξνκνίσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο 

ηζηνξίεο κε ηελ απφ –θνηλνχ αλάγλσζε εζηηάδνπλ ζε έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 
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2.3.1. Η αιιειεπηδναζηηθή ακάγκςζε (interactive reading) 

Η αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε βνεζά ηα παηδηά ζηελ απφθηεζε λένπ 

ιεμηινγίνπ, ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλαθάιπςε 

ζηνηρείσλ γξακκαηηζκνχ ζε δηάθνξα είδε βηβιίσλ. Σαπηφρξνλα ππνβάιιεη κηα 

ελεξγή αληαιιαγή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

ξφινη ηνπ αλαγλψζηε θαη αθξναηή ελαιιάζζνληαη ζπλερψο αθνχ ηα παηδηά δελ 

αθνχλ απιά κηα ηζηνξία αιιά δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο, πξνβιέςεηο, θάλνπλ ζρφιηα. 

Αλάινγα νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη κφλν αλαγλψζηεο αιιά θαη ελεξγνί αθξναηέο 

(McGee & Morrow, 2005). Οη αιιειεπηδξαζηηθέο κεγαιφθσλεο αλαγλψζεηο ηζηνξηψλ 

απαηηνχλ έλαλ πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ην πιαίζην ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο απαξηίδεηαη νπζηαζηηθά απφ 

3 ζηάδηα: ηε ζπδήηεζε πξηλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο, ηε ζπδήηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηε ζπδήηεζε κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο. ην θάζε 

ζηάδην πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο –βήκαηα (Σάθα, 2001). 

χκθσλα κε ηηο McGee θαη Morrow (2005) ην πιαίζην ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 1) πδήηεζε πξηλ 

ηελ αλάγλσζε: Έρεη ηε κνξθή κηαο εηζαγσγήο θαη γλσξηκίαο κε ηελ ηζηνξία πνπ 

πξφθεηηαη λα δηαβαζηεί. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο 

(ηνλ πξσηαγσληζηή, άιια πξφζσπα, ηα πξνβιήκαηα ηνπο, ηηο επηδηψμεηο ηνπο) 

δηακνξθψλνπλ ζηελ νπζία κηα πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 2) πδήηεζε θαηά ηελ 

αλάγλσζε: Οη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο θάλνληαο 

επεμεγήζεηο θαη ζρεδηάδνληαο πξνζερηηθά εξσηήζεηο πνπ παξαθηλνχλ ηα παηδηά λα 

πξνβιέςνπλ θαηαζηάζεηο, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα λα αηηηνινγήζνπλ γεγνλφηα θαη 

λα εξκελεχζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηεο ησλ πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ζρφιηα θαη εξσηήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ηε κέζνδν ηεο ζθαισζηάο. Οη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο είλαη δηαλνεηηθέο δξάζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα ζθεθηεί πάλσ ζε γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο θαζψο 

«ρηίδεη» ην λφεκα ηεο, λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο, λα θάλεη 

ζπλεηξκνχο θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. Δπηπξφζζεηα νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο ηερληθέο εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζαθελίζνπλ ιέμεηο ζηα παηδηά κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) ελζσκαηψλνληαο 

θξάζεηο πνπ εμεγνχλ πεξηθξαζηηθά ην λφεκα κηαο ιέμεο, β) ρξεζηκνπνηψληαο 
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ζηνηρεία κέζα απφ ηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο πνπ αλαπαξηζηνχλ κε έθδειν ηξφπν ην 

λφεκα κηαο ιέμεο, γ) κε ζεαηξηθή έθθξαζε θαη δ) κε επηηνληζκφ ηεο ιέμεο. 3) Μεηά 

ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο: Οη εθπαηδεπηηθνί μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε θάλνληαο κηα - 

δπν εξσηήζεηο ζηα παηδηά έρνληαο ζαλ ζηφρν λα αλαθέξνπλ ηη έγηλε ζηελ ηζηνξία θαη 

γηαηί. Δπαλαιακβάλνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (ζθεληθφ, ζέκα, ζηφρν, 

ιχζε) θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ θαη λα αλαθέξνπλ θαηλνχξηεο ιέμεηο. Η 

ζπδήηεζε κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε επφκελεο 

αλαγλψζεηο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο γηα λα εζηηάζνπλ ηα παηδηά ζε αγαπεκέλα κέξε ηεο 

ηζηνξίαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπζρεηηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ραξαθηήξεο 

ηεο ηζηνξίαο κε ηηο δηθέο ηνπο δσέο (McGee & Morrow, 2005, Σάθα, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Lonigan, (2006 ζηε Flynn 2011), ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαινγηθήο αλάγλσζεο ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμεη ηα παηδηά ζε κηα ζπδήηεζε. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγλσζε ηεο ίδηαο ηζηνξίαο ηξεηο θνξέο ηνπιάρηζηνλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηνχ εθαξκφζνπλ ηελ δηαινγηθή αλάγλσζε πξαγκαηνπνηνχλ κηα 

πξνεπηζθφπεζε ηνπ βηβιίνπ θαη παξνπζηάδνπλ ζηα παηδηά απφ δέθα έσο είθνζη 

εηθφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην επηιεγκέλν ιεμηιφγην. ηε ζπλέρεηα εζηηάδνπλ ζε 

έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (πρ ν ζπγγξαθέαο, ν εηθνλνγξάθνο, ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο 

θιπ.). ην πξψην επίπεδν ζθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα εηζάγνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ κε ηε 

ρξήζε ηεο «ζθαισζηάο». Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εηθφλεο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζέηνπλ εξσηήζεηο νλφκαηνο (labeling questions). Πξφθεηηαη γηα 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «what» (πρ ηη είλαη απηφ;). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο εηθφλαο (attribute questions) 

ή εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ (function questions). 

Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

επαλαιάβνπλ ηε λέα ιέμε ή θξάζε θαη ηα βνεζνχλ φπνπ ρξεηάδεηαη. ην δεχηεξν 

επίπεδν ν ζθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε 

ηα παηδηά λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ θαη λα κπνξνχλ λα δψζνπλ 

νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην βηβιίν ζέηνπλ 

αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο φπσο «Πεο κνπ πεξηζζφηεξα» ή «Ση 

άιιν βιέπεηο;» πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα επεθηείλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επεθηάζεηο σο ππφδεηγκα θαη σο δηδαθηηθφ εξγαιείν. 

Πξνζζέηνληαο κεξηθέο ιέμεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ νη επεθηάζεηο 
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ζην πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν (πρ: Το παιδί: Σξψεη, Ο εκπαιδεςηικόρ: Ωξαία ε 

θακεινπάξδαιε ηξψεη). ην ηξίην επίπεδν ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα ζπζρεηίζνπλ 

ηελ ηζηνξία κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο ηεο ζπδήηεζεο ζέηνληαο εμσθεηκεληθέο εξσηήζεηο 

(distancing questions). Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ν δηάινγνο εθπαηδεπηηθψλ-παηδηψλ 

απνκαθξχλεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ ηζηνξία αιιά ζπγρξφλσο επηηξέπεη ηηο ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ. ην ηξίην επίπεδν νη εθπαηδεπηηθνί 

ζέηνπλ εξσηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ζηελ πινθή 

θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ. Καηά ζπλέπεηα ηα παηδηά επεθηείλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπο γηα ηελ ηζηνξία. Οπζηαζηηθά ζην ηξίην επίπεδν δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ θαζψο επίζεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο φπσο 

είλαη ε αλαδηήγεζε θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο.  

        πκπεξαζκαηηθά ε αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε εκπεξηέρεη ηελ ελεξγή 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα παξεκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ζρνιηάδνληαο ηα γεγνλφηα, δηαηππψλνληαο απνξίεο θαη 

εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σν θιεηδί ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία λνήκαηνο ζε κηα απφ θνηλνχ «θαηαζθεπήο» ηζηνξία κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ-παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. 

 

 

2.3.2. Η ακάγκςζε πανάζηαζε (performance-oriented 

approach) 

Η πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο παξάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλε 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο πνπ πξφθεηηαη λα δηαβαζηεί θαη επξείεο ζπδεηήζεηο κεηά 

ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο. Πξηλ ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ε ζπδήηεζε 

πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζκνχο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο (π.ρ. απηή είλαη ε 

αγαπεκέλε κνπ ηζηνξία), αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

δηαβαζηεί ε ηζηνξία θαη εζηηάζεηο ζε αλαθνξέο γλσζηψλ ηζηνξηψλ ζηα παηδηά. Οη 

ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο 

απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ αλαδφκεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ζε ζπλδέζεηο 

ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 
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ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά θαη ζηελ αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο.  

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, θαίλεηαη λα είλαη ν επαξθήο 

ρξφλνο πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο «πξννπηηθέο» 

ηνπο. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη νη εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο, δελ δηαθπβεχεηαη ε απψιεηα ηεο αιιεινπρίαο (ηεο 

ζπλέρεηαο) ηεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε 

εξσηήζεηο ζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο θαη αλάθιεζεο 

πεξηερνκέλνπ πνπ απαηηνχλ απφ ηα παηδηά κηα αλαδφκεζε ηεο ηζηνξίαο (Dickinson & 

Smith, 1994).  

Απηή ε κέζνδνο αθνινπζείηαη απφ εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο κεηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν: α) λα δηεπξχλνπλ θαη λα 

πξνζσπνπνηήζνπλ ην λφεκα κηαο ηζηνξίαο (Barrentine,1996), β) λα θαηαλνήζνπλ ηα 

παηδηά ηελ ηζηνξία, θαη γ) λα απνιαχζνπλ έλα ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ηνπο 

δηαβάδεηαη. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα αηζζεηηθή πξνζέγγηζε αλάγλσζεο ησλ 

ηζηνξηψλ πνπ εζηηάδεη ζε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο θαη ζε 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο (Eeds & Peterson, 

1991). 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

αλαθέξνληαη ζηξαηεγηθέο πξφβιεςεο, αλάιπζεο θαη πξνψζεζεο ιεμηινγίνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο. Ωζηφζν απνπζηάδεη θάζε είδνπο πξνζσπηθήο 

αλάκεημεο, ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ-

παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο (Dickinson & Smith, 1994).  

Δπξείεο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο απαηηνχλ έλα πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ εξσηήζεσλ αλάθιεζεο 

ηεο ηζηνξίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο ηα παηδηά αλαδνκνχλ ηελ ηζηνξία. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο επεθηείλνπλ ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ κε δηθέο ηνπο ιέμεηο, 

ή κε ιέμεηο κέζα απφ ην θείκελν θαη κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπλάδεη θπξίσο κε ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε πξνζπαζνχλ κέζα απφ δηαδνρηθέο εξσηήζεηο (follow-up 

questions) λα απνζπάζνπλ απαληήζεηο ησλ παηδηψλ (Dickinson & Smith, 1994). 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπδεηήζεηο είλαη παξεκθεξείο σο πξνο ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ δηδαθηηθψλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε παηδηά 

δεκνηηθνχ. Ο /Η εθπαηδεπηηθφο θαη ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο 
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κέζα ζε έλα θιίκα ηζνξξνπίαο φπνπ δηαηεξείηαη ε αλάπηπμε ησλ ηδεψλ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο. Ο /Η εθπαηδεπηηθφο ζπλπθαίλεη ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ 

γηα λα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ πην ζχλζεηεο ηδέεο ζρεηηθά κε έλλνηεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ ηζηνξία θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο «πξννπηηθέο» 

ηνπο θαηαιήγνληαο ζε κηα επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

(Goldenberg, 1993).  

             πκπεξαζκαηηθά  νη ππνζηεξηθηέο ηεο «αλάγλσζεο-παξάζηαζεο» δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο. Η 

ηζηνξία αληηκεησπίδεηαη σο κηα εληαία ελφηεηα φπνπ ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνληαο ζεαηξηθά, ππνβάιινπλ ηα παηδηά ζε κηα πξνζεθηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ηζηνξίαο. Σν θιεηδί ηεο «αλάγλσζεο-παξάζηαζεο» είλαη νη 

εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαδφκεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά.  

 

2.3.3. Η ακάγκςζε ηςκ ηζημνηώκ από ημκ εθπαηδεοηηθό μαδί 

με ηα παηδηά. Η από θμηκμύ ακάγκςζε (shared reading) 

Ο φξνο πξνηάζεθε απφ ηνλ Holdaway (1979) ζην (Roskos, et al., 2004) θαη 

πξφθεηηαη γηα κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη πνιχ ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηα παηδηά θαζψο ηα βνεζάεη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πξνθνξηθή γιψζζα 

θαη ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ζηα παηδηά ηνλ 

ζπκβαηηθφ ηξφπν αλάγλσζεο, ηα βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ αθνπζηηθέο δεμηφηεηεο, (αλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ αλάγλσζε ελφο λένπ βηβιίνπ) θαη ηα ελζαξξχλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αλάγλσζε (Morrow & Gambrell, 2004). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζπκκεηνρηθή 

αλάγλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηδάμνπλ ζηα παηδηά: 1) έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 2) ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο 

(δείρλνληαο ζηα παηδηά πψο λα θάλνπλ πξνβιέςεηο αμηνπνηψληαο ηηο εηθφλεο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο), 3) πψο λα ειέγμνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο 

αληηπαξαβάιινληαο ηηο γξαπηέο ιέμεηο θαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, 4) πσο λα 

ζπλδέζνπλ ηελ ηζηνξία κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο γηα λα επεθηείλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη 5) λέεο ιέμεηο επεθηείλνληαο ην ιεμηιφγην ηνπο θαη βνεζψληαο ηα λα 

ηηο ζπλδέζνπλ κε πξνππάξρνπζεο γλσζηέο ηνπο ιέμεηο (Roskos, et al., 2004).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο Morrow θαη Gambrell (2004), ε απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ βηβιίνπ: 1) ηελ αλάγλσζε κεγάισλ βηβιίσλ (big books) ή 

άιισλ εηδψλ θεηκέλσλ ζε κεγέζπλζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα δείθηε 

πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζε γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο. 

Δηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ ζηα 

παηδηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνξάο αλάγλσζεο θαη κεηά λα θαιέζνπλ ηα παηδηά λα 

θάλνπλ ην ίδην, αξρηθά κε θάπνηα ππνζηήξημε, θαη ζηε ζπλέρεηα κφλα ηνπο. 2) ηελ 

αλάγλσζε (ηξαγνπδηζηά) επαλαιακβαλφκελσλ θξάζεσλ ηχπνπ ξεθξαίλ ζε ηζηνξίεο. 

3) ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ- θιεηδηψλ. 4) ηελ αλάγλσζε αιθαβεηάξηνπ. 5) ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ «θελψλ» κε ηε ζσζηή ιέμε θαζψο ζηακαηνχλ ηελ αλάγλσζε ζε έλα 

πξνβιεπφκελν ζεκείν θαη δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θξάζε κε ηε 

ιέμε πνπ ιείπεη. 

Δπηπξφζζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο αλάγλσζεο κηα γλσζηή 

ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε αλάγλσζε κε ερψ (echo reading). Οη εθπαηδεπηηθνί 

δηαβάδνπλ κηα πξφηαζε θαη ηα παηδηά ηελ επαλαιακβάλνπλ. Δπίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε πξνβιεπφκελσλ ηζηνξηψλ (using predictable stories) 

γηαηί πξνζθαινχλ ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα ηεο 

ηζηνξίαο ελψ ηαπηφρξνλα εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο κε 

δηαζθεδαζηηθφ θαη εχθνιν ηξφπν. Σέινο, ηνλίδεηαη ε αμία ηεο επαλεηιεκκέλεο 

αλάγλσζεο (repeated reading) κηαο ηζηνξίαο, αθελφο γηαηί γίλεηαη νηθεία θαη γλσζηή 

ζηα παηδηά θαη αθεηέξνπ γηαηί ηα βνεζά λα αλαπηχμνπλ έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Roskos, Tabors θαη Lenhart (2004) ν ζρεδηαζκφο κηαο δηδαζθαιίαο 

ζπκκεηνρηθήο αλάγλσζεο πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή επηινγή βηβιίνπ. Αζξνηζηηθά 

θείκελα, επαλαιακβαλφκελα θείκελα ή κνηίβα πξνηηκψληαη γαηί δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπεηξία ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο 

επαλαιακβάλνληαο γξακκηθά κνηίβα θαη πξνβιέπνληαο ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Η 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο απαξηίδεηαη απφ ηξία ζηάδηα (πξηλ ηελ αλάγλσζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θαη κεηά ηελ αλάγλσζε). Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηελ αλάγλσζε ελεξγνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα 

ηνπ παηδηνχ γηα ην βηβιίν. Πεξηιακβάλνπλ ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ θαη 

ηνπ ζπγγξαθέα, κηα επηζθφπεζε, κηα ζπδήηεζε ή κηα βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην βηβιίν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνηξνπέο, εξσηήζεηο θαη ζχληνκεο ζπδεηήζεηο πξνζπαζνχλ λα εκπιέμνπλ ελεξγά ηα 
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παηδηά ζηελ αλάγλσζε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Σέινο κεηά ηελ 

αλάγλσζε νη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζε ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηελ ηζηνξία 

γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο θαη λα δηδάμνπλ λέεο 

ιέμεηο. 

   πκπεξαζκαηηθά νη ππνζηεξηθηέο ηεο απφ- θνηλνχ αλάγλσζεο ππνδεηθλχνπλ ηνλ 

ηξφπν αλάγλσζεο ζηα παηδηά. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα ζπκκεηνρηθή αλάγλσζε 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη κηα πξφηαζε θαη ηα παηδηά ηελ επαλαιακβάλνπλ. 

πλήζσο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεγάισλ βηβιίσλ φπνπ ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη ζε 

αληηζηνηρίεο γξαθήκαηνο –θσλήκαηνο. 

  

 

2.4. Η δηδαθηηθή ηεπκηθή ηεξ «ζθαιςζηάξ»: έκκμηα, μνηζμόξ θαη 

ζεςνεηηθό οπόβαζνμ. 

 Ο φξνο «ζθαισζηά» πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ησλ νηθνδνκψλ θαη ππνδειψλεη 

ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Hammond & Gibbons, 2005). ην ρψξν ησλ νηθνδνκψλ ε ζθαισζηά 

απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξγάηεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 

ή λα επηδηνξζψζνπλ θηίξηα. Η αλαινγία κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο είλαη φηη ε 

γλσζηηθή ζθαισζηά (cognitive scaffolding) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

θηάζνπλ ζε καζεζηαθέο πεξηνρέο πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ 

απφ κφλνη ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζσζηή ιέμε ή εξψηεζε ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηε ζθαισζηά ψζηε λα νξγαλσζεί ε λέα γλψζε, ιαλζαζκέλεο 

έλλνηεο λα δηνξζσζνχλ, ή λα επαλέιζνπλ ζηε κλήκε γλψζεηο. Απηφ ην είδνο 

ζθαισζηάο δηεγείξεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή κέζα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο (Holton & Clarke, 2006). Ο φξνο «ζθαισζηά» εηζήρζε απφ ηνπο Wood, 

Brunner θαη Ross (1976) θαη αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε βνήζεηαο πνπ 

παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά θαζψο ηα εκπιέθνπλ ζε κηα καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηχπσλ ζθαισζηάο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κηαο πξνζσξηλήο παξνρήο ππνζηήξημεο 

ζηα παηδηά θαη αξγφηεξα ζηελ ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο ππνζηήξημεο θαζψο ηα παηδηά 

απνθηνχλ αλεμαξηεζία ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο (Hammond & Gibbons, 

2005 ·Wood et al., 1976). χκθσλα κε ην Stone (1998a, b) ε ζθαισζηά είλαη κηα 

αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία (interactive process) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν 
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εθπαηδεπηηθφο θαη ην παηδί είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο. χκθσλα κε ηνπο Holton & 

Clarke (2006) ν φξνο «ζθαισζηά» θαζνξίδεηαη σο κηα πξάμε δηδαζθαιίαο πνπ α) 

ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε θαηαζθεπή γλψζεο απφ ηα παηδηά θαη β) παξέρεη ηε βάζε γηα 

ηε κειινληηθή αλεμάξηεηε κάζεζε ησλ παηδηψλ.  

 Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «ζθαισζηά» νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε «έλα 

ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα, έλα δηαξζξσκέλν ζχλνιν δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνηξέπνπλ ηα παηδηά λα πεηχρνπλ, θαζψο πξνρσξνχλ ζε αλψηεξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο» (Νηνιηνπνχινπ, 2004, ζει. 103). Απεπζπλφκελνη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, 

απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ίζσο 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα έλα δηαθνξεηηθφ εχξνο ζηξαηεγηθψλ 

ζθαισζηάο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο μερσξηζηέο αηνκηθέο αλάγθεο φισλ 

ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο (Pentimonti & Justice, 2010).  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «ζθαισζηάο» βξίζθεηαη ζην έξγν ηνπ Vygotsky 

(1912- 1978), θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» θαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ «θνηλσληθνχ πιαηζίνπ» ην νπνίν κε ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά, γίλεηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο κάζεζεο. Η «δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο» αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ απηφλνκε (αηνκηθή) επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ην επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη αλάπηπμεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ ή κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε ηθαλφηεξνπο ζπλνκειίθνπο (Vygotsky, 1997· Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Ο Vygotsky επέιεμε ηνλ φξν «δψλε» γηαηί αληηιακβαλφληαλε ηελ αλάπηπμε 

φρη ζαλ έλα ζεκείν ή κηα θιίκαθα αιιά ζαλ έλα ζπλερέο κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ή 

βαζκψλ σξίκαζεο. Πεξηγξάθνληαο ηε «δψλε» σο «επηθείκελε» ελλννχζε φηη ε δψλε 

είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο εθείλεο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζην θνληηλφ κέιινλ. Ο φξνο «επηθείκελε» δελ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

πηζαλέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηειηθά ζα αλαδπζνχλ αιιά ζε απηέο πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξεο ζηελ αλάδπζε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Bodrova & Leong, 2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην Vygotsky πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ δχν επίπεδα 

αλάπηπμεο. Σν πξψην επίπεδν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν, κέζα ζην νπνίν ην εμειηζζφκελν άηνκν κπνξεί λα εξγάδεηαη απηφλνκα θαη 

λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη ε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο, 

κέζα ζηελ νπνία ην παηδί είλαη ελ δπλάκεη ζε ζέζε λα αλαπηπρζεί επηιχνληαο 
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πξνβιήκαηα, φρη απηφλνκα αιιά κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε έκπεηξσλ 

ελειίθσλ ή ζπλνκηιήθσλ (Wertch & Rogoff, 1984). 

Οη δεμηφηεηεο θαη νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηε δψλε 

ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλερψο αιιάδνπλ. Απηφ 

ην νπνίν θάλεη έλα παηδί ζήκεξα κε θάπνηα βνήζεηα είλαη απηφ ην νπνίν ζα θάλεη 

αχξην αλεμάξηεηα. Απηφ γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ηε κέγηζηε ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ζήκεξα, είλαη θάηη ην νπνίν ζα θάλεη ην παηδί αχξην κε ηελ ειάρηζηε 

βνήζεηα. πλεπψο ην επίπεδν θαζνδεγνχκελεο απφδνζεο (assisted performance level) 

ζα αιιάμεη θαζψο ην παηδί αλαπηχζζεηαη. Σν επίπεδν ηεο θαζνδεγνχκελεο απφδνζεο 

πεξηιακβάλεη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ή ηελ 

αιιειεπίδξαζε άιισλ αηφκσλ, ελειίθσλ ή ζπλνκειίθσλ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: α) λχμεηο θαη ζηνηρεία απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ, β) 

αλαδηαηχπσζε εξσηήζεσλ απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γ) αλαδηαηχπσζε θξάζεσλ ησλ 

παηδηψλ, δ) εξσηήζεηο γηα ην ηη θαηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά, θαη ε) επίδεημε ελφο ζηφρνπ 

(Bodrova & Leong, 2007). 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

επεξεάδνληαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο εκπεηξία (Bodrova & Leong, 2007) αθνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky ην θνηλσληθφ πιαίζην έρεη κηα βαζηά εδξαησκέλε επηξξνή 

ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη (Bronfenbrenner, 1977). Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε 

ηνλ Vygotsky «θάζε ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

εκθαλίδεηαη δχν θνξέο: ηε κία ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θη αξγφηεξα ζε αηνκηθφ» 

(Vygotsky, 1997, ζει 104). 

χκθσλα κε ηνπο Bodrova θαη Leong, (2007), ε ζθέςε ησλ παηδηψλ είλαη ην 

απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα άιια άηνκα κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ πιαίζην. Σν θνηλσληθφ πιαίζην παίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ γηαηί είλαη θξίζηκν γηα ηελ απφθηεζε ηεο δηαλνεηηθήο δηαδηθαζίαο 

(mental process). H δηαλνεηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν εζσηεξηθήο 

δηεξγαζίαο ηνπ αηφκνπ αιιά κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ 

πνιιψλ αηφκσλ. Σα παηδηά καζαίλνπλ ή απνθηνχλ κηα δηαλνεηηθή δηαδηθαζία απφ 

θνηλνχ ή ηε ρξεζηκνπνηνχλ αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο άιινπο. Μφλν κεηά απφ απηή 

ηε πεξίνδν ηεο απφ θνηλνχ εκπεηξίαο κπνξνχλ ηα παηδηά λα εζσηεξηθεχζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία απφ κφλα ηνπο αλεμάξηεηα. Ο Vygotsky 

ρψξηζε ηε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ζε δχν θαηεγνξίεο α) ηηο ρακειφηεξεο δηαλνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (lower mental functions), θαη β) ηηο πςειφηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 
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(higher mental functions). Οη ρακειφηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη έκθπηεο θαη 

βαζίδνληαη πξσηίζησο ζηελ σξίκαζε ελψ νη πςειφηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

είλαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

Ο Vygotsky θαζφξηζε ηηο πςειφηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο σο ζθφπηκεο, 

δηακεζνιαβεκέλεο θαη εζσηεξηθνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο. 

Βαζηθή ζέζε ηνπ Vygotsky είλαη φηη ε κάζεζε πξνεγείηαη θαη νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε. ’ απηή ηελ πνξεία κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη 

άκεζν ξφιν δηακεζνιάβεζεο (mediator) ή θνηλσληθήο θαζνδήγεζεο (social guidance) 

ζ’ έλα επίπεδν πην πάλσ απφ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε αιιά κέζα ζηε δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Vygotsky, 1997· Μαηζαγγνχξαο, 2000 · 

Wertsch, 1984) πλεπψο ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ θη φρη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο (Bodrova & Leong 2007). 

Η «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» δελ είλαη ζηαηηθή· αληίζεηα αιιάδεη 

θαηεχζπλζε θαζψο ηα παηδηά απνθηνχλ κεγαιχηεξν επίπεδν ζθέςεο θαη γλψζεο. 

Δπηπιένλ ε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» είλαη δηαθνξεηηθή γηα φια ηα παηδηά. 

Κάπνηα παηδηά ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε βνήζεηα γηα λα θάλνπλ κηθξά βήκαηα ζηε 

κάζεζε ελψ άιια παηδηά κε ιίγε βνήζεηα θάλνπλ αικαηψδε βήκαηα. Σέινο ην 

κέγεζνο ηεο «δψλεο ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» γηα θάζε παηδί κπνξεί λα πνηθίιεη 

απφ ηε κία καζεζηαθή πεξηνρή ζηελ άιιε ή ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο κέζα ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (Bodrova & Leong, 2007) ε δψλε 

ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν 

ηνπ παηδηνχ γηαηί απνθαιχπηεη: α) δεμηφηεηεο ζηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπο, θαη β) 

ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ζ’ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.  

Μεηαθεξφκελε ε έλλνηα ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ζην δηδαθηηθφ πιαίζην 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη πξψηα λα εληνπίδνπλ ην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίδνπλ ηηο γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα λχμεσλ, 

επηδείμεσλ θαη εξσηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιακβάλνπλ ξφιν άκεζεο παξέκβαζεο επηδεηθλχνληαο ηξφπνπο ζθέςεο θαη 

ππνζηεξίδνληαο ηα παηδηά λα νινθιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα. Η ηδαληθή 

δηδαζθαιία θηλείηαη ιίγν πάλσ απφ ηα φξηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ζέζε πνπ είλαη 

γλσζηή σο «ζεσξία ηνπ + 1». Με ηε δψλε ηεο επηθεηκέλεο αλάπηπμεο ν Vygotsky 
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πξνζπαζεί λα αλαιχζεη «πσο ην άηνκν νηθεηνπνηείηαη ην δηαηνκηθφ θαη ην κεηαηξέπεη 

ζε ελδναηνκηθφ» (Μαηζαγγνχξαο, 2000, ζει. 122). 

Η «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» δελ είλαη απεξηφξηζηε. Σα παηδηά δελ 

κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη νηηδήπνηε ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Η 

θαζνδεγνχκελε απφδνζε είλαη ην κέγηζην επίπεδν ζην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ζήκεξα. Όηαλ κηα δεμηφηεηα είλαη έμσ απφ ηε δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο ηα παηδηά ή ηελ αγλννχλ ή απνηπγράλνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ή ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ιαλζαζκέλα. Δάλ ε δηδαζθαιία θηλείηαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ην 

παηδί δελ έρεη ηελ αλάινγε πξφθιεζε θαη απιά δελ καζαίλεη ηίπνηα (Bodrova & 

Leong, 2007, Hammond & Gibbons, 2005). πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξψληαο 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αλ ε ππνζηήξημε πνπ ηνπο 

παξέρνπλ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα έρνπλ ππφςε ηνπο πνηεο παξσζήζεηο, λχμεηο, βηβιία, θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ψζηε ε 

δηδαζθαιία ηνπο λα ζηνρεχεη ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο δψλεο ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο (Bodrova & Leong, 2007). 

 

2.5. Χαναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα ηεξ δηδαθηηθήξ ηεπκηθήξ ηεξ 

ζθαιςζηάξ 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζθαισζηάο είλαη ε απφ θνηλνχ ιχζε 

ελφο πξνβιήκαηνο. Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγαηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

αιιειεπηδξνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε έλα θνηλφ ζηφρν 

(Berk & Winsler, 1995). χκθσλα κε ηηο Hammond θαη Gibbons (2005) ν φξνο ηεο 

«ζθαισζηάο» δηαθνξνπνηείηαη «πνηνηηθά» απφ ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο «βνήζεηα» 

θαζψο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ζηελ θαζνδήγεζε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κάζνπλ φρη κφλν ηη 

λα θάλνπλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θπξίσο πψο λα 

ζθέθηνληαη γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία κειινληηθνχο ζηφρνπο ζε 

λέα πιαίζηα κάζεζεο. χκθσλα κε ηηο ίδηεο εξεπλήηξηεο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

έρνπλ θαιή γλψζε: α) ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, θαη β) 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά λα 

επηηχρνπλ ηνπο αλάινγνπο ζηφρνπο. Η «ζθαισζηά» επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο 

ζηηγκηαίεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ παηδηψλ γηα λα πεξηιάβεη ηε 
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θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο. Ωζηφζν γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή απαηηεί ζαθείο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο θαη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δνκεκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

δηεπξχλνπλ ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπο. Οη ζηφρνη γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πξέπεη 

λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ελφο δηαξζξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κάζεζε πνπ εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ππνζηήξημεο πνπ 

παξέρεηαη ζε έλα κηθξφ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο, πξέπεη λα εληάζζεηαη κέζα ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην ελφο δηαξζξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζαθήο 

ζρέζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηoπ δηαξζξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο «ζθαισζηάο» είλαη ε 

πξνζσξηλή θχζε ηεο. Δπεηδή ν ζηφρνο ηεο «ζθαισζηάο» είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά 

λα καζαίλνπλ αλεμάξηεηα, ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηαδηαθά απνζχξεηαη 

θαζψο ηα παηδηά γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πην ηθαλά λα νινθιεξψζνπλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα απφ κφλα ηνπο. Η έγθαηξε ππνζηήξημε είλαη θξίζηκε γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζθαισζηάο. Απηφ απαηηεί απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

γλσξίδνπλ ζε πνην καζεζηαθφ επίπεδν βξίζθνληαη ηα παηδηά ζην μεθίλεκα κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο (δειαδή ηη γλσξίδνπλ ή ηη δε γλσξίδνπλ). Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κηα ηέηνηα ππνζηήξημε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθά ψζηε λα 

απεπζχλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ παηδηψλ κέζα ζε κηα ηάμε (Hammond & 

Gibbons 2005).  

Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο «ζθαισζηάο» αθνξά ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ χθνο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Η εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε κηα εξγαζία 

κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελειίθνπο είλαη επράξηζηε, δεζηή θαη 

αλαηξνθνδνηηθή. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή παίδνπλ νη ιεθηηθέο 

επηβξαβεχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Berk & Winsler, 1995). 

χκθσλα κε ηνπο van de Pol, Volman θαη Beishuizen, (2010) ηξία θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πνηθίινπο νξηζκνχο ηεο ζθαισζηάο. Σν 

πξψην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζηε πηζαλφηεηα (contingency) ή αιιηψο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε ππνζηήξημε. Η ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ηξέρνλ επίπεδν ηεο απφδνζεο ησλ παηδηψλ ή ζε έλα κεγαιχηεξν 

επίπεδν απφδνζεο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εμαζζέληζε (fading) ή ε 

ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο ζθαισζηάο. Σν πνζνζηφ ηεο εμαζζέληζεο εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Η/Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγία 
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ηεο εμαζζέληζεο φηαλ ην επίπεδν θαη ην πνζφ ηεο ππνζηήξημεο κεηψλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεηαθνξά ηεο επζχλεο 

(transfer of responsibility). Μέζσ ηεο εμαζζέληζεο ε επζχλε γηα ηελ απφδνζε ελφο 

ζηφρνπ κεηαβηβάδεηαη ζηαδηαθά ζην παηδί.  

Μηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία «ζθαισζηάο» πξνυπνζέηεη ηελ απφ θνηλνχ 

θαηαλφεζε (shared understanding) ηεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα 

νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηελ απφ θνηλνχ θαηαλφεζε θαζψο θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπίαο ηεο ππνζηήξημεο «support» θαη ηεο πξφθιεζεο 

«challenge». Η ππνζηήξημε παξέρεηαη κέζσ ηεο ζθαισζηάο ελψ ε πξφθιεζε 

παξέρεηαη κέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ λα ζπκπιεξψζεη ηελ εξγαζία 

(Roehler & Cantlon, 1997).  

Έλαο θχξηνο ζηφρνο ηεο ζθαισζηάο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη ηα παηδηά λα βξίζθνληαη κέζα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμήο 

ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: α) δνκψληαο ηελ εξγαζία θαη ην άκεζν 

πεξηβάιινλ έηζη ψζηε νη απαηηήζεηο ηνπ παηδηνχ ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή λα 

βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν «πξφθιεζεο», θαη β) πξνζαξκφδνληαο ζπλερψο ην κέγεζνο 

ηεο παξέκβαζεο ησλ ελειίθσλ ζηηο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Berk & 

Winsler, 1995).  

πκπεξαζκαηηθά ε ζθαισζηά ζπλεπάγεηαη κηα δεζηή θαη επράξηζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ/ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην παηδί θαζψο νη δχν εκπιέθνληαη 

ζε κηα απφ θνηλνχ ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ: α) παξέρνληαο δηαθξηηηθή 

βνήζεηα, β) δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαπαξαζηαηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ, 

θαη γ) παξαθηλψληαο ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα γηα ηελ 

εξγαζία θαζψο νη ηθαλφηεηεο ηνπο απμάλνληαη (Berk & Winsler, 1995).  

χκθσλα κε ηνπο Wood et al., (1976) νη θάζεηο ηεο «ζθαισζηάο» είλαη: α) ε 

πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, (recruitment), β) ε απινπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ κέζα απφ ηε κείσζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ιχζεο, (reduction of degrees of freedom), γ) ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε 

ζρεηηθά κε ην ζηφρν θαζήθνληα, (direction maintenance), δ) ε δηαθψηηζε θξίζηκσλ 

ζεκείσλ πνπ κπνξεί λα παξαβιέπνληαη, (marking critical features), ε) ε παξνπζίαζε- 

επίδεημε απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ πψο λα πεηχρνπλ ηα παηδηά ην ζηφρν, 
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(demonstration), θαη ζη΄) βνήζεηα απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ έιεγρν άγρνπο 

θαη έληαζεο, (frustration control).  

Οη Tharp θαη Gallimore (1988), αλαθέξνπλ ηνπο αθφινπζνπο έμη ηξφπνπο κε 

ηνπο φπνηνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ απφδνζε κέζα ζηε δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Απηνί είλαη: α) ε ππφδεημε, (modeling), β) ε 

δηαρείξηζε ηνπ απξφνπηνπ, (contingency management), γ) ε αλαηξνθνδφηεζε, 

(feeding back), δ) ε δηδαζθαιία, (instructing), ε) ε εξψηεζε-ν πξνβιεκαηηζκφο 

(questioning), θαη ζη) ε γλσζηηθή δφκεζε (cognitive structuring). 

H Meyer (1993), πεξηγξάθεη έμη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθαισζηάο θάλνληαο κηα 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Απηά είλαη: α) Η ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνζθέξεη πνιιά παξαδείγκαηα πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηε λέα 

πιεξνθνξία κε ηε πξνγελέζηεξε γλψζε. β) Η κεηαθνξά ηεο επζχλεο ζην καζεηή. Οη 

πεξηζζφηεξεο εξκελείεο ηεο ζθαισζηάο απεηθνλίδνπλ ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε σο 

πξνζσξηλή πνπ έρεη σο ζηφρν λα επηηξέςεη ζην καζεηή λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

αλεμάξηεηνο (van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010, Hammond & Gibbons 2005). 

γ) Η ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαιφγνπ ζηελ δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε ηεο ζθαισζηάο δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηελ παξαδνζηαθή νκηιία ηεο 

ηάμεο. Πξψηνλ εμαζθαιίδεη έλα θιίκα νκηιίαο ζηελ ηάμε ζην νπνίν ε/ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζπλερψο. Γεχηεξνλ επηηξέπεη 

ζηα παηδηά λα μεθηλήζνπλ ηελ νκηιία θαη λα αληαπνθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο. δ) Η 

ζπλεξγαζία ρσξίο αμηνιφγεζε πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ δηάινγν. Ο Palinscar (1986) αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ αμηνινγήζεσλ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζθαισζηάο. Παξνκνίσο ν 

Langer (1984), πεξηγξάθεη ηε ζπλεξγαζία σο απφ – θνηλνχ επζχλε φπνπ ν ζηφρνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θαζνδεγήζεη ην καζεηή ζε λέα κάζεζε θαη φρη λα 

αμηνινγήζεη ηελ πξνεγνχκελε. ε) Η δηδαζθαιία ζην θαηάιιειν επίπεδν. Η 

δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη κέζα ζηε δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθαισζηάο απαηηεί 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα γλσξίδεη ηηο ηξέρνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη 

ζπγρξφλσο λα ειέγρεη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηθαλνηήησλ. δ) Η ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
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Οη Hogan θαη Pressley (1997) πεξηγξάθνπλ νρηψ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζθαισζηάο θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Απηά είλαη: α) ε 

πξνθαηαβνιηθή δέζκεπζε (Pre-engagement), β) ε εγθαζίδξπζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ 

(Establishing a shared goal), γ) ε ελεξγή δηάγλσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπ καζεηή (Actively diagnosing the understandings and needs of the learner), δ) ε 

παξνρή πξνζαξκνζκέλεο βνήζεηαο (Providing tailored assistance), ε) ε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζήισζεο ζην ζηφρν (Maintaining pursuit of the goal), δ) ε παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο (Giving feedback), ε) ν έιεγρνο ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο 

(Controlling for frustration and risk), ζ) ε ππνβνήζεζε ηεο εζσηεξίθεπζεο, ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ε γελίθεπζε ζε άιια πιαίζηα (Assisting internalization, 

independence, and generalization to other contexts).  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαβνιηθήο δέζκεπζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο, ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα. 

Παξαθηλψληαο ηα παηδηά ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ δηαζθαιίδεηαη ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ κηαο επηηξεπηήο αξρεγίαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αθνινπζίαο κηαο 

θαηεπζπλφκελεο δηδαζθαιίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ελεξγή 

δηάγλσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή πξνυπνζέηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο χιεο γηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ παηδηψλ κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο. Η παξνρή 

πξνζαξκνζκέλεο βνήζεηαο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο παξψζεζεο, ησλ λχμεσλ, 

ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο ππφδεημεο κηαο ηδαληθήο απφδνζεο, ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο, 

θαη ηεο ζπδήηεζεο. Η δηαηήξεζε ηεο πξνζήισζεο ζην ζηφρν αλαθέξεηαη ζηε βνήζεηα 

πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εζηηάζνπλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Αθνξά ζε δηεπθξηλίζεηο αιιά θαη ζε επαίλνπο θαη ελζαξξχλζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ. Η παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο αλαθέξεηαη ζε ηξία είδε: α) επηζεκαίλεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο 

πξαγκαηηθήο απφδνζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο εμηδαληθεπκέλεο, β) αλαγλσξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη αθαδεκατθέο ππνζηεξηθηηθέο 

ζπλεηζθνξέο, γ) αλαδνκεί κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Οη Hogan θαη 

Pressley (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία ηε 

κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» ζπλνςίδνπλ ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ θαη ππνγξακκίδνπλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία κε ηελ πξνζδνθία φηη ηα παηδηά ηειηθά ζα 

απηνξξπζκίζνπλ ηε κάζεζε ηνπο. Ο έιεγρνο ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο αλαθέξεηαη 



 41 

ζην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά είλαη 

ειεχζεξα λα δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο ρσξίο ηνλ θφβν ηεο πνηλήο αθνχ ηα ιάζε 

ζεσξνχληαη κέξνο ηεο κάζεζεο ηνπο. Η ππνβνήζεζε ηεο εζσηεξίθεπζεο ηεο 

κάζεζεο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ε γελίθεπζε ζε άιια πιαίζηα αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνβνήζεζε ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε λα κελ εμαξηψληαη απφ ηα εμσηεξηθά ζρφιηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηη ζα θάλνπλ κεηά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

παηδηά απνθηνχλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.  

Ο Stone (1998a) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζθαισζηάο. Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ζηελ «ππνζηήξημε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη ελζαξξπληηθή θαη ζην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία πξέπεη λα 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν αθνξά ζηελ βνήζεηα πνπ 

παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο Stone 

(1998a) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε βνήζεηα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην επίπεδν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ εθείλα λα κπνξέζνπλ λα 

νινθιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα κφλα ηνπο. Σν ηξίην ζηνηρείν αθνξά ζηελ πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ην είδνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο ην ηέηαξην ζηνηρείν 

αθνξά ζηε θχζε ηεο «ζθαισζηάο» ε νπνία είλαη πξνζσξηλή κε ζθνπφ λα κεηαθέξεη 

ηελ θπξηφηεηα ηεο επζχλεο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηα παηδηά.  

Ο Tabak (2004) αλαθέξεη ηξία είδε «ζθαισζηάο»: α) ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

«ζθαισζηά» (differentiated scaffolding) πνπ αθνξά ζε έλα ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ, β) ηε 

πιενλάδνπζα «ζθαισζηά» (redundant scaffolding) πνπ αθνξά ζηελ επαλεηιεκκέλε 

ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο «ζθαισζηάο» ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ζπλεξγαηηθή «ζθαισζηά» (synergistic scaffolding) πνπ 

αθνξά ζηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε ηεο ζθαισζηάο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηηο Notary- Syverson, O’Connor θαη Vadasy (2007) αλαθέξνληαη 

έμη θαηεγνξίεο-ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ηαμηλνκεκέλεο απφ ηα ρακειφηεξα ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα ππνζηήξημεο:  

i. Αλνηρηέο εξσηήζεηο (Open-ended questioning).  

Πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη λα ηηο θνηλνπνηήζνπλ ζηνπο άιινπο. Γελ απαηηνχλ κηα ζσζηή απάληεζε 
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θαζψο νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ παηδί ζε παηδί. ηε 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην άκεζν πεξηβάιινλ (πρ: 

Ση βιέπεηε;), εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο (πρ: Ση ζπλέβεθε;), 

εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ην παηδί λα ζπζρεηίζεη γεγνλφηα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ (πρ: νπ 

ζπλέβεθε πνηέ θάηη ηέηνην ζην ζπίηη;) θαη εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ππνζέζεηο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο θαη αηηηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα (πρ: Ση πξέπεη λα θάλνπκε κεηά;).  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη αλνηρηέο εξσηήζεηο αθνξνχλ: 

1. Πεξηγξαθέο (descriptions): 

Ο ελήιηθνο απεπζχλεη εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ θαη 

λα κηιήζνπλ γηα γεγνλφηα θαη αληηθείκελα (πρ: Ση βιέπεηε; Ση ζπλέβεθε; Γηα 

ηη κηιάεη ε ηζηνξία;).  

2. Πξνβιέςεηο & ρεδηαζκόο (predictions & planning):  

Ο ελήιηθνο βνεζά ηα παηδηά λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ, 

λα γεληθεχνπλ ζε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο, λα πξνβιέπνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ 

κειινληηθά γεγνλφηα, λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δπλαηφηεηεο, θαη λα πξνβιέπνπλ δπζθνιίεο (πρ: Ση 

πξέπεη λα θάλνπκε; Ση λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί εάλ; Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

ιάζνο; Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ην θάλεηε απηφ ζην ζπίηη; Ση άιιν ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαηε γηα λα κεηξήζεηε ηα ηνχβια πνπ ρξεηάδεζηε;).  

3. Δμεγήζεηο (explanations):  

Ο ελήιηθνο βνεζά ηα παηδηά λα δίλνπλ εμεγήζεηο θαη λα αηηηνινγνχλ (πρ: Γηαηί 

λνκίδεηε φηη απηφ ζπλέβεθε; ε ηη δηαθέξεη απηφ απφ απηφ πνπ είδακε ερηέο;). 

4. πζρεηηζκόο κε ηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνύ (Relating to the child’s 

experience): 

Ο ελήιηθνο βνεζά ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ κηα λέα θαηάζηαζε κε θάηη ην 

νπνίν ηα παηδηά έρνπλ βηψζεη άκεζα (Έρεη ζπκβεί απηφ πνηέ ζε ζέλα; Έρεηε 

δεη πνηέ θάηη ηέηνην;).  

 

ii. Η παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο (Providing feedback).  

Πξφθεηηαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ή επηβξάβεπζε πνπ παξέρεη ν ελήιηθνο ζηα 

παηδηά πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα απιέο ιεθηηθέο 

θαη εμσιεθηηθέο ελζαξξχλζεηο θαη επηβξαβεχζεηο πνπ απεπζχλεη ν ελήιηθνο ζηα 

παηδηά πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη ηελ αληίιεςε ηνπο γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ( πρ: Απηή είλαη κηα θαιή ηδέα. Πηζηεχεηο φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα 
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αλ έβαδεο ην κεγάιν ηνχβιν ζηε θνξπθή; Απηφ είλαη ελδηαθέξνλ. Απνθάζηζεο λα 

δνθηκάζεηο έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν). 

Παξάιιεια ε αλαηξνθνδφηεζε αλαθέξεηαη ζε εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνπιεηάο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ θξηηηθή γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο (πρ: Απηφ έγηλε ζσζηά;). Δπηπξφζζεηα ε 

αλαηξνθνδφηεζε πεξηιακβάλεη ηε κεγαιφθσλε ζθέςε φπνπ ν ελήιηθνο βνεζά ηα 

παηδηά λα πεξηγξάςνπλ κεγαιφθσλα ηη θάλνπλ ή ηη ζθέθηνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηειείηαη ε επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

(πρ; Πεο κνπ ηη θάλεηο. Ση λνκίδεηο φηη πξέπεη λα θάλεηο κεηά;). Η αλαηξνθνδφηεζε 

πεξηιακβάλεη δηεπθξηληζηηθά αηηήκαηα (Clarification requests) ζχκθσλα κε ηα νπνία 

ν ελήιηθνο ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα βνεζήζεη λα θηάζνπλ ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ 

ν ελήιηθνο δεηά απφ ηα παηδηά πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ζαθέζηεξν έλα κήλπκα (πρ: Γηαηί γξάθεηο ζηε νθία;). Η αλαηξνθνδφηεζε αθνξά 

θαη ζε δηαζαθελίζεηο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ο ελήιηθνο βνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ νδεγίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα, ή λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα. 

Σέινο ε αλαηξνθνδφηεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηνλ πιεξνθνξηαθφ ιφγν 

(Acknowledgments and information talk): Ο ελήιηθνο αλαγλσξίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη 

ηηο δειψζεηο ησλ παηδηψλ θάλνληαο θαηάιιεια ζρφιηα ή κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή. 

iii. Γλσζηηθή δόκεζε (Cognitive structuring) 

Ο ελήιηθνο παξέρεη ηε δνκή γηα ζθέςε θαη ελέξγεηα θαη δηεπθνιχλεη ηηο ινγηθέο 

αηηηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε γλσζηηθή δφκεζε αλαθέξεηαη ζε:  

1. Καλόλεο θαη ινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο (Rules and logical relationships) 

Ο ελήιηθνο δηαζαθελίδεη θαλφλεο θαη βνεζάεη ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ 

ζρέζεηο (πρ: αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο) αλάκεζα ζε 

γεγνλφηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ (πρ: Απηά ηα δχν έρνπλ ην 

ίδην κέγεζνο, έλαο δεηλφζαπξνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ έλα πνπιί). 

2. Γηαδνρή (Sequencing) 

Ο ελήιηθνο βνεζάεη ηα παηδηά λα βξνπλ έλα ζεκείν εθθίλεζεο ή λα 

ζπλερίζνπλ κηα δξάζε ή λα αθεγεζνχλ ηα επεηζφδηα ελφο παξακπζηνχ ζε 

ζσζηή ζεηξά (πρ: Πην θνκκάηη ηνπ παδι πξέπεη λα δηαιέμεηο πξψην;). 

3. Αληηθάζεηο (Contradictions).  
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Ο ελήιηθνο βνεζάεη ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ αλαθνινπζίεο θαη αληηθάζεηο 

αλάκεζα ζε δξάζεηο θαη γεγνλφηα (πρ: Δίπαηε φηη ρξεηάδεζηε έλα κεγάιν 

ηνχβιν αιιά απηφ εδψ είλαη έλα πνιχ κηθξφ). 

iv. πγθξάηεζε ζηε κλήκε (Holding in memory) 

Ο ζηφρνο κνηξάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κέξνο ηεο κλήκεο πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ελδπλακσζνχλ γηα λα εζηηάζνπλ ζηελ απάληεζε ή ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:  

1. Αλαδηακνξθώζεηο ζηόρσλ (Restating goals) 

Ο ελήιηθνο ππελζπκίδεη ζηα παηδηά ην ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά (πρ: Θπκήζνπ γξάθνπκε απηή ηε θάξηα γηα λα 

πνχκε ζηνλ Σίκν γηα απηά πνπ είδακε θαηά ηελ επίζθεςε καο ζην δσνινγηθφ 

πάξθν. Ση λνκίδεηο φηη ζα ήζειε λα κάζεη;). 

2. Πεξηιήςεηο θαη ππελζπκίζεηο (Summaries and reminders) 

Ο ελήιηθνο θάλεη πεξηιήςεηο γεγνλφησλ θαη δξάζεσλ θαη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

ζπκπιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα (πρ: Απνθαζίζακε λα πάκε αχξην κε ην 

ιεσθνξείν ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο. Ση ρξεηάδεζηε λα θέξνπκε;). 

v. Ρύζκηζε ζηόρνπ (Task regulation) 

Αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηφρνπ γηα ηα παηδηά (πρ: κέζα απφ 

ην ζπλδπαζκφ ελδηαθεξφλησλ θαη εκπεηξίαο) ή ζηελ απινπνίεζε θαη ζηε 

δηαζαθήληζε ηνπ ζηφρνπ (πρ: θάλνληαο ην ζηφρν πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλν, 

δηαζθεπάδνληαο ζηνηρεία, κεηψλνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο). Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ελήιηθνο ηξνπνπνηεί πηπρέο κηαο δξαζηεξηφηεηαο έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν 

κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (πρ: αληηθαζηζηά ηνπβιάθηα κε παηρλίδηα 

δεηλνζαχξσλ), ζπζρεηίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (πρ: Απηφ 

είλαη θξχν φπσο ην παγσηφ), ηξνπνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα είλαη 

πεξηζζφηεξν νηθεία ή δηδάζθεη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα νηθείν πιαίζην (πρ: 

ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ κέζα απφ αλαγλψζεηο ηζηνξηψλ). Δπηπξφζζεηα ν 

ελήιηθνο ηξνπνπνηεί κηα θαηάζηαζε κεηψλνληαο ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο 

ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο κλήκεο παξέρνληαο νπηηθά θαη 

άιια εμσιεθηηθά ζηνηρεία (πρ: θάλνληαο ρεηξνλνκίεο, ππνθαζηζηψληαο γξαπηέο ιέμεηο 

κε εηθφλεο θαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα). Αθφκα ν ελήιηθνο αιιάδεη ηε δηάηαμε ησλ 

πιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα ή 
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λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα (πρ: ηνπνζεηεί καδί ηα θνκκάηηα ηνπ παδι πνπ ηαηξηάδνπλ). 

Σέινο ν ελήιηθνο απινπνηεί κηα δξαζηεξηφηεηα κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ 

(πρ: Απηφ είλαη δψν ή πνπιί;) 

 

vi. Η δηδαζθαιία (Instructing). 

Ο ελήιηθνο παξέρεη άκεζε θαζνδήγεζε ε νπνία έρεη ζαθή επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Σέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ππφδεημε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ ζε ζρεηηθέο πιεπξέο 

ηεο θαηάζηαζεο, ηελ παξψζεζε ζπκπεξαζκάησλ, άκεζεο εξσηήζεηο θαη ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Η ππόδεημε (Modeling) 

Ο ελήιηθνο παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ζηξαηεγηθέο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη 

ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία κέζα απφ ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ή 

ηνπνζεηψληαο ηα παηδηά ζε δεπγάξηα έηζη ψζηε ην θάζε παηδί λα ζπλεξγάδεηαη 

κε έλαλ πην έκπεηξν ζπλνκήιηθν ηνπ. Ο ελήιηθνο κπνξεί λα γξάθεη ιέμεηο γηα 

λα ηηο αληηγξάςνπλ ηα παηδηά, λα νλνκάδεη γξάκκαηα, λα αλαδηαηππψλεη κηα 

ιαλζαζκέλε ζπληαθηηθά πξφηαζε ή λα επεθηείλεη ηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ 

πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο. 

2. Ο πξνζαλαηνιηζκόο (Orienting) 

Ο ελήιηθνο πξνηείλεη θαηάιιεια εξγαιεία ή ζηξαηεγηθέο γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ, πεξηγξάθεη ιεθηηθά πσο πξέπεη λα εθηειεζηεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα ή ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζε ζρεηηθέο πηπρέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (πρ: Πηζηεχεηε φηη κπνξνχκε λα ελψζνπκε απηά ηα δχν καδί; 

Μπνξνχζεο λα δεηήζεηο απφ ηνλ Νηέηβηλη λα ζε βνεζήζεη. Κνίηαμε ζηελ αξρή 

ηεο ζειίδαο. Πσο ζαο θαίλεηαη ε ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 

γξαθνκεραλή;). 

3. Άκεζε εξώηεζε (Direct questioning) 

Ο ελήιηθνο θαηεπζχλεη ην παηδί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ή απάληεζε 

απεπζχλνληαο ηνπ εξσηήζεηο (πρ: Πνην είλαη ην φλνκα απηνχ ηνπ δψνπ; Ση 

ζρήκα είλαη απηφ;). 

4. Δθκαίεπζε (Elicitation) 

Ο ελήιηθνο δεηά επαθξηβψο κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε ή ηελ απφδνζε κηαο 

έλλνηαο κε ιέμεηο (πρ: Υπκφο. Πεο ρπκφο. Πάξε ην κηθξφ ηνχβιν). 
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5. Δλεξγή ζπκκεηνρή (Coparticipation) 

Ο ελήιηθνο πξνηξέπεη ηα παηδηά α) λα εθηειέζνπλ καδί κηα δξαζηεξηφηεηα 

(πρ: λα απαγγείινπλ καδί έλα νκνηνθαηάιεθην πνίεκα), β) λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ζπκπιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο (πρ: ν ελήιηθνο μεθηλά λα ρηίδεη έλα 

πχξγν κε ηνπβιάθηα θαη ην παηδί ηνπνζεηεί ην ηνπβιάθη ζηελ θνξπθή) θαη γ) 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά κε κηα ιέμε (πρ: «Ο αεηφο πέηαμε ζηελ θνξπθή ηνπ 

______»).  

χκθσλα κε ηηο Justice θαη Pence (2005) νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εθηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απφ εθείλν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ απφ κφλα 

ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο ηεο «ζθαισζηάο» έρεη λφεκα φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε «ζθαισζηά» αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο ή 

έλαο πην ηθαλφο ζπλνκίιεθνο πξνζθέξεη ζηα παηδηά κέζα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ αληηιήςεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ κφλα ηνπο (Many, 2002· Wood et al., 

1976). Καηά ηε δηάξθεηα κηαο παξέκβαζεο «ζθαισζηάο» ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο κέζα ζε φιε ηε δξαζηεξηφηεηα. Μεξηθά 

παηδηά ζα ρξεηαζηνχλ ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε απφ ηνπο ελειίθνπο, ελψ άιια ζα είλαη 

ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κε κηθξή βνήζεηα 

(Ukrainetz1998). Αλακθηζβήηεηα ε εθαξκνγή ηεο «ζθαισζηάο» ζε κηα ηάμε 

εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Γηαθνξεηηθά είδε αιιά θαη επίπεδα 

ππνζηήξημεο πξνηείλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ην πφζν ζχλζεηε 

είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο (Clark & Graves, 2004).  

 πκπεξαζκαηηθά ε ζεσξία ηεο «ζθαισζηάο» δηεπθξηλίδεη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα 

ζηε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο». Απηφ ζεκαίλεη φηη: α) ε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εθηειείηαη απφ ηα παηδηά δελ γίλεηαη πην εχθνιε αιιά ην κέγεζνο ηεο βνήζεηαο 

πνηθίιιεη, β) ε επζχλε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κεηαθέξεηαη ζην παηδί θαζψο 

απηφ καζαίλεη, θαη γ) ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά είλαη πξνζσξηλή θαη 

ζηαδηαθά απνζχξεηαη θαζψο ηα παηδηά απνθηνχλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία (Bodrova 

& Leong, 2007).  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία αξθεηνί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ έλα επξχηεξν 

δηαρσξηζκφ ηεο «ζθαισζηάο». Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηα εξγαιεία ή κέζα 

ηεο «ζθαισζηάο» (tool or means) θαη ζηνπο ζηφρνπο ή πξνζέζεηο ηεο «ζθαισζηάο» 
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(goals or intentions). Πέληε πξνζέζεηο «ζθαισζηάο» αλαθέξνληαη. Απηέο είλαη: α) ε 

δηαηήξεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζρεηηθά κε ην ζηφρν θαζήθνληα, β) ε γλσζηηθή 

δφκεζε φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη επεμεγήζεηο ζηα παηδηά, γ) ε απινπνίεζε ελφο 

ζηφρνπ γηα λα κπνξεί ην παηδί λα εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, δ) ε πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, ε) ε βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

άγρνπο ή ηεο έληαζεο. Αλαθνξηθά κε ηα κέζα ηεο «ζθαισζηάο» αλαθέξνληαη ηα 

αθφινπζα: α) ε αλαηξνθνδφηεζε (feeding back) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπο, β) νη λχμεηο (hints) πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ελδείμεηο ή ζηηο πξνηάζεηο πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά ζηελ απφδνζε ηνπο, γ) ε θαζνδήγεζε (instructing) πνπ αθνξά 

ζηηο ππνδείμεηο πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ην πψο πξέπεη λα γίλεη κηα εξγαζία, δ) 

ε εμήγεζε (explaining) πνπ αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο πην 

αλαιπηηθέο, ε) ε επίδεημε (modeling) πνπ αθνξά ηε παξνπζίαζε κηαο ζπκπεξηθνξάο 

σο πξφηππν γηα κίκεζε, ζη΄) ε εξψηεζε (questioning) πνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ απαηηνχλ κηα ελεξγφ γισζζηθή ή γλσζηηθή απάληεζε απφ ηα παηδηά. 

Οπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ κέζσλ «ζθαισζηάο» κε ηηο πξνζέζεηο ηεο 

«ζθαισζηάο» αλαθέξεηαη σο ζηξαηεγηθή «ζθαισζηάο» (van de Paul, Volman, & 

Beishuizen, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Rosenshine θαη Meister (1992), έλαο δεχηεξνο δηαρσξηζκφο 

ηεο «ζθαισζηάο» αλαθέξεηαη ζηα εξγαιεία φπσο είλαη νη θάξηεο (cue cards) θαη ζηηο 

ηερληθέο φπσο είλαη ε ππφδεημε (modeling). Η «ζθαισζηά» είλαη ε ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην ράζκα 

αλάκεζα ζηηο ηξέρνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ζηνλ πξνηεηλφκελν ζηφρν. 

 χκθσλα κε ηηο McGee θαη Morrow (2005) νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ην ζχζηεκα 

«ζθαισζηάο» φηαλ βνεζνχλ ηα παηδηά λα νινθιεξψζνπλ εξγαζίεο ηηο νπνίεο ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ απφ κφλα ηνπο. Ωζηφζν ε ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνηθίιιεη. Κάπνηεο θνξέο ηα παηδηά ρξεηάδνληαη 

έλα κεγάιν βαζκφ βνήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο κηα εξγαζία 

ελψ άιιεο θνξέο έλα κηθξφ βαζκφ. Οη ίδηεο εξεπλήηξηεο πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα 

«ζθαισζηάο» θαη ηα είδε «ζθαισζηάο» ζε θάζε επίπεδν σο εμήο: 

Α. Δπίπεδν: Τςειήο ππνζηήξημεο (High support):  

Σα παηδηά πνπ έρνπλ κηθξή εκπεηξία ζε κία δξαζηεξηφηεηα θαη κφιηο έρνπλ μεθηλήζεη 

λα καζαίλνπλ κηα θαηλνχξηα ζηξαηεγηθή, δεμηφηεηα ή έλλνηα ρξεηάδνληαη πςειά 

επίπεδα ππνζηήξημεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 1) 
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θάλνληαο κηα εξγαζία αμηνκλεκφλεπηε κέζα απφ ζχληνκα, ζαθή ζρφιηα θαη θπζηθέο 

θηλήζεηο, 2) κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ελλαιαθηηθψλ επηινγψλ, 3) κε κνληεινπνίεζε, 

4) κε απφζπαζε νξζήο απάληεζεο κέζσ κίκεζεο, 5) κε αιιειεπηδξαζηηθή 

ζπκκεηνρή. 

Β. Δπίπεδν: Μεζαίαο ππνζηήξημεο (medium support):  

Σέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

ππελζπκίζνπλ ζηα παηδηά ην ζθνπφ κηαο δξαζηεξηφηεηαο: δηαηχπσζε ζηφρσλ, 

πξνζδηνξηζκνί θαλφλσλ, ζπλέπεηεο.  

Έλα άιιν είδνο κεζαίαο ππνζηήξημεο είλαη νη πεξηιήςεηο θαη νη αλαδηαηππψζεηο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Γ. Δπίπεδν: Υακειήο ππνζηήξημεο (Low support):  

Σα παηδηά πνπ έρνπλ πξσηχηεξα εμαζθεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

ρξεηάδνληαη κηθξή βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζηε ρξήζε κηαο θαηλνχξηαο 

ζηξαηεγηθήο ή δεμηφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ κφλν κηθξή 

βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα εληείλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη: α) αλνηρηέο εξσηήζεηο: Σα παηδηά θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα ηηο ηδέεο ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα, ρσξίο λα επηδεηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε. Δξσηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο επηδέρνληαη έλα κεγάιν αξηζκφ απαληήζεσλ 

θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα εδξαηψζνπλ ηε κάζεζε ηνπο, β) ελζαξξπληηθά ζρφιηα κε ηα 

νπνία απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο 

ή κηαο δεμηφηεηαο. Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηβξαβεχζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ακείσηε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ παηδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, γ) δηεπθξηληζηηθά ζρφιηα: Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλαδηαηππψλνπλ ηα ιφγηα ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ φιε 

ηελ νκάδα π.ρ φηαλ πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ γηαηί θαηά 

ηε δηάξθεηα κεγαιφθσλσλ αλαγλψζεσλ.  

Οη Pentimonti θαη Justice, (2010, ζει. 243) αλαθέξνπλ φηη « Oη ζηξαηεγηθέο 

ηεο ζθαισζηάο κπνξνχλ γεληθά λα ηδσζνχλ ζαλ λα εθηείλνληαη ζε έλα ζπλερέο 

δηάζηεκα απφ ηηο θαηψηεξεο ζηηο αλψηεξεο ππνζηεξηθηηθνχ ηχπνπ ζηξαηεγηθέο, πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζην λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηα παηδηά, ελψ απηά εκπιέθνληαη ζε κία δεδνκέλε εξγαζία». 

Γεδνκέλνπ φηη ζηηο πξνζρνιηθέο ηάμεηο ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ (παηδηά απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο), 

απνηειεί πιένλ έλα αδηακθηζβήηεην θαηλφκελν, ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 
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πξνζαξκφδνπλ ην επίπεδν ηεο «ζθαισζηάο» απφ ην πςειφ ζην κεζαίν θαη ζην 

ρακειφ, επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζε κηα δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (McGee & Morrow, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ζηξαηεγηθέο 

«ζθαισζηάο» αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο (Reading 

comprehension strategies) φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ή ππνδεηθλχεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο φπσο: πεξίιεςε (summarization), πξφβιεςε (predicting), 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (inferring), παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπο 

(monitoring comprehension) θαη ζπζρέηηζε ησλ ηζηνξηψλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ (relating story to them). ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη εξσηήζεηο πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ή κε δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο ηζηνξίαο. Οη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο δηδάζθνληαη κε ζαθήλεηα, έηζη ψζηε ηα 

παηδηά λα ελδπλακσζνχλ θαζψο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ελφο 

θεηκέλνπ (Connor, Morrison & Slominski, 2006). 

Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο «ζθαισζηάο» 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε «ζθαισζηά» αλαθέξεηαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

νη ελήιηθνη δεκηνπξγνχλ ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηε γλψζε, ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πξνζέζεηο (dispositions). Η ζθαισζηά ζεκαίλεη εμήγεζε, 

ππφδεημε θαη θαηαζθεπή κηαο εμηδαληθεπκέλεο εθδνρήο κηαο επίδνζεο. Σέινο ε 

«ζθαισζηά» πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βεκάησλ ψζηε κηα εξγαζία λα είλαη δηαρεηξίζηκε, ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ζηφρν, ηε δηαθψηηζε 

θξίζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο (Gaskins et al, 1997). 

Οη Henderson, Many, Wellborn θαη Ward (2002) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

φηη ε ρξήζε ηεο «ζθαισζηάο» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ρηίζνπλ γέθπξεο απφ ην άγλσζην θαη ην αθαηαλφεην ζην γλσζηφ θαη ην θαηαλνεηφ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε «ζθαισζηά» είλαη κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε/ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην παηδί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Καη 

νη δχν ζπκκεηέρνληεο ρηίδνπλ ελεξγά ηελ θνηλή θαηαλφεζε κέζσ ησλ 

επηθνηλσληαθψλ αληαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Σν θιεηδί απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αθνξά ζηελ ππνζηήξημε (πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί), ε νπνία 

είλαη ηφζε, φζε αθξηβψο ρξεηάδνληαη ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα απφ κφλα ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο «ζθαισζηά» αλαθέξεηαη ζε 

κηα δπλακηθή ηερληθή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαβαζκηζκέλα θαη δηαθνξνπνηεκέλα κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ 
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(ζηξαηεγηθέο πςειήο ππνζηήξημεο, κεζαίαο θαη ρακειήο ππνζηήξημεο) ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο (ην γλσζηηθφ επίπεδν) ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

παηδηά ζηαδηαθά αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. Η «ζθαισζηά» δελ είλαη ζηαηηθή, αληίζεηα 

είλαη επέιηθηε (Benson, 1997). ηελ αξρή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ ζηελ 

εθκάζεζε κηαο λέαο έλλνηαο) απαηηείηαη έλαο κεγάινο βαζκφο ζθαισζηάο αιιά ζην 

ηέινο αλ ε «ζθαισζηά» είλαη επηηπρεκέλε κηα πνιχ κηθξή ππνζηήξημε είλαη αξθεηή. 

Η ππνζηήξημε βαζίδεηαη ζε κηα πξννδεπηηθή δηάγλσζε (ongoing diagnosis) 

(Puntambekar & Hubscher 2005· Stone, 1998a) ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ θαηαλφεζεο 

ησλ παηδηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ θηάλεη λα έρνπλ εθηελή 

γλψζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο αιιά απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

παηδηψλ νη νπνίεο αιιάδνπλ θαζψο ε δηδαζθαιία εμειίζζεηαη. χκθσλα κε ηνπο 

Rosenshine & Meister, (1992) ε «ζθαισζηά» ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαζψο ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία εθηπιίζζεηαη θαη ηα παηδηά γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλά ζηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Η «ζθαισζηά» είλαη κηα θνηλσληθή επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία γηαηί είλαη 

ζπλεξγαηηθή ρσξίο λα αμηνινγεί, θαη θαηάιιειε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Σν 

έξγν ηεο ζθαισζηάο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ αληηθαηνπηξίδνληαο ην 

θνηλσληθφ ζρέδην ηεο κάζεζεο. Δπνκέλσο ν κεηαθνξηθφο φξνο ηεο ζθαισζηάο 

ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην παηδί απφ θνηλνχ ηνπνζεηνχλ ηε ζθαισζηά θαη 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ εμσηεξηθή δνκή ηνπ λνήκαηνο. Η «ζθαισζηά» απνζχξεηαη 

ζηαδηαθά θαη ην παηδί νινθιεξψλεη ηελ επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία αλαιακβάλνληαο 

ηελ θπξηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαηλνχξηα γλψζε (Meyer, 1993).  
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2.6. Η δηδαθηηθή ηεπκηθή ηεξ «ζθαιςζηάξ» ζημ εθπαηδεοηηθό 

ζύζηεμα 

 
 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» 

αλαθέξεηαη ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο 

«ζθαισζηάο» ελδπλακψλνπλ ηα παηδηά ψζηε λα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

θαηαλφεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά καζαίλνπλ πσο λα ζθέθηνληαη θαη λα 

απνζαθελίδνπλ ηδέεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία (Hogan 

& Pressley, 1997). 

 Οη Roehler θαη Cantlon (1997), εθάξκνζαλ ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζε δχν ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθαιχπηνληαη πέληε δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

«ζθαισζηάο» πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο πξψηνο ηχπνο 

«ζθαισζηάο» αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή εμεγήζεσλ (offering explanations) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο ηχπνο «ζθαισζηάο» αθνξά ζηελ πξφζθιεζε 

ησλ παηδηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί θεληξίδνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ α) πξνζθέξνληαο ηνπο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, β) δεκηνπξγψληαο ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, γ) παξέρνληαο ηδέεο 

κέζα απφ πινχζηα εηθνλνγξάθεζε. Ο ηξίηνο ηχπνο «ζθαισζηάο» αθνξά ζηελ 

επαιήζεπζε θαη ζηελ δηεπθξίληζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ (verifying and 

clarifying student understandings). Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ειέγρνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο επαιεζεχνπλ ή 

δηεπθξηλίδνπλ ηα ιεγφκελα ηνπο. Ο ηέηαξηνο ηχπνο «ζθαισζηάο» αλαθέξεηαη ζηελ 

ππφδεημε ησλ επηζπκεηψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο (modeling of desired behaviors). 

Πεξηιακβάλεη ηε κεγαιφθσλε ζθέςε (think-aloud) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ δηαδνρηθά βήκαηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηιακβάλεη αθφκα 

κεγαιφθσλεο ζπδεηήζεηο (talk-alouds) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ ζηα παηδηά ηξφπνπο δξάζεο θαζψο νινθιεξψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. 

Σέινο ε ππφδεημε-παξάζηαζε (performance modeling) αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή 

παξνπζίαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο ζρφιηα θαη ζπδεηήζεηο. Ο πέκπηνο ηχπνο 

¨ζθαισζηάο» αθνξά ζηελ πξφζθιεζε ησλ παηδηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ δίλνληαο 

ζηνηρεία γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο (inviting students to contribute cues). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά απφ θνηλνχ αλαιχνπλ πξνθνξηθά ηε δηαδηθαζία.  
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 ηελ έξεπλα ηεο Μany (2002) ε «ζθαισζηά» εμππεξέηεζε δχν επξχηεξνπο 

ζθνπνχο: α) λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ πην ζχλζεηεο ελλνηνινγηθέο 

αληηιήςεηο θαη β) λα ππνζηεξίμεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ έλα ξεπεξηφξην 

ζηξαηεγηθψλ γηα λα κάζνπλ ή λα κνηξάδνληαη κε άιινπο απηά πνπ έρνπλ κάζεη. Η 

«ζθαισζηά» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελλνηνινγηθή αληίιεςε εζηηάζηεθε ζηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο κέζα απφ ην θείκελν, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο γλσζηηθέο 

αληηιήςεηο θαη κέζα απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκβνιηθψλ αληηπξνζσπεχζεσλ ησλ 

ελλνηψλ κέζσ ησλ ηερλψλ. Η «ζθαισζηά» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

επηθεληξψζεθε ζηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα καζαίλνπλ απφ κφλα ηνπο 

αλεμάξηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά πιαίζηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θαηαλφεζε. 

ηελ έξεπλα ηεο ε Maloch, (2002) εμέηαζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ ηξίηεο δεκνηηθνχ ζε ινγνηερληθέο 

ζπδεηήζεηο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ ελεξγφο 

ζχλζεηνο θαη δπλακηθφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηνλ έκκεζν 

ξφιν ηεο δηεπθφιπλζεο (facilitator) αιιά θαη ηνλ άκεζν ξφιν δηακεζνιάβεζεο 

(mediator). Οη ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηηθφο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: α) εξσηήζεηο πνπ επηθέξνπλ 

ζπλέρεηα ζηε ζπδήηεζε (follow-up questions), β) γελίθεπζε εξσηήζεσλ, γ) 

αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, δ) ρξεζηκνπνίεζε ζπλδέζκσλ (πρ ζπκθσλψ θη εγψ κε…). 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αλαθέξνληαη σο: α) απφζπαζε απαληήζεσλ (elicitations), 

β) ππφδεημε (modeling), γ) αλαδηακνξθσηηθέο αλαθεθαιαηψζεηο (reconstructive 

recaps). 

χκθσλα κε ηε Rodgers (2005), νη κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» πξέπεη λα εμεηάδνπλ εμίζνπ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία, γηαηί δηαθνξεηηθά, ε κέηξεζε ηεο 

«ζθαισζηάο», δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί αλ πθίζηαηαη ή φρη, θαη κε πνην ηξφπν. 

Οηηδήπνηε θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε, ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο ζε απηφ 

πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηα παηδηά. Δπνκέλσο αλ ν ζηφρνο είλαη λα απνδνζεί έλα 

δηδαθηηθφ πιαίζην «ζθαισζηάο» ηφηε θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνδνζνχλ νη ζρέζεηο, ζε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε μεθηλψληαο απφ ην ηη έθαλαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηη είλαη ηθαλά ηα παηδηά λα θάλνπλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα εξεπλήηξηα, νη 

απνηειεζκαηηθνί θαζνδεγεηέο (effective tutors) δηαθνξνπνηνχλ ην επίπεδν ηεο 

βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ. Σν είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη δηαβαζκίδεηαη 
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ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηεο απφδνζεο ησλ παηδηψλ. πλεπψο ζηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ παηδηψλ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ 

ιακβάλνπλ θάζε θνξά θαη φρη ε βνήζεηα θαζαπηή σο παξέκβαζε.  

Η ίδηα ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο εμέηαζε ηε θχζε ηεο «ζθαισζηάο», κε 

ζθνπφ λα πεξηγξάςεη εθηελψο ην πιαίζην κηαο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

αλάγλσζεο αλάκεζα ζε 2 εθπαηδεπηηθνχο θαη 2 καζεηέο ηνπο, πξψηεο δεκνηηθνχ, πνπ 

παξνπζίαδαλ κεγάιε δπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Γηα απηφ ην ιφγν θαηά 

ηε δηάξθεηα αηνκηθήο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά αλέιπζε ηε 

βνήζεηα πνπ παξείραλ νη εθπαηδεπηηθνί κε δχν ηξφπνπο: 1) ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο 

βνήζεηαο θαη 2) ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηεο βνήζεηαο πνπ δηλφηαλ ζην καζεηή. 

Με ηνλ φξν «είδνο βνήζεηαο», ε Rodgers (2005) αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν 

ηεο βνήζεηαο, δειαδή ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά, ελψ κε 

ηνλ φξν «επίπεδν βνήζεηαο», αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη. 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο είρε δηάξθεηα δψδεθα εβδνκάδεο. Ωο πξνο ην επίπεδν 

βνήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, ηέζζεξηο δηαβαζκηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο βνήζεηαο (απφ ην πςειφηεξν πξνο ην ρακειφηεξν) αλαθέξνληαη: α) ε 

νκηιία (telling) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εμεγνχλ ή απνθαιχπηνπλ ζηα παηδηά, β) ε 

επίδεημε (demonstrating) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ καζεηή θαη 

ππνδεηθλχνπλ ζηα παηδηά κηα ελέξγεηα γηα λα μεπεξάζνπλ κηα δπζθνιία, γ) ε 

θαζνδήγεζε (directing) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαζνδεγνχλ ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε, δ) ε δηαδηθαζία ηεο εξψηεζεο (questioning) φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ κηα εξψηεζε ζηα παηδηά. Ωο πξνο ην είδνο ηεο βνήζεηαο 

αλαθέξνληαη αξθεηέο θαηεγνξίεο αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο α) νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνίεζαλ ην κέγεζνο ηεο 

βνήζεηαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, β) ηα παηδηά παξνπζίαζαλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ηεζη αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κεηά ηελ παξέκβαζε ζε 

ζρέζε κε ην πξνηεζη. 

Οη Clark & Graves, (2005), πεξηγξάθνπλ ηξεηο ηχπνπο ζθαισζηάο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ απφ παηδηά δεκνηηθνχ. Αξρηθά αλαθέξνληαη 

ζηε ιεθηηθή «ζθαισζηά» ζηηγκή πξνο ζηηγκή (moment-to-moment verbal 

scaffolding). Δδψ ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα παξαθηλήζνπλ ηα παηδηά κέζα 

απφ δηαδνρηθέο –δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο λα ζπλδέζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ κε 

ηηο εηθφλεο κηαο ηζηνξίαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηδαθηηθά πιαίζηα πνπ ελδπλακψλνπλ ηε γλψζε ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνξίαο. Δδψ ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα δνκήζνπλ ηελ 

αλαγλσζηηθή εκπεηξία έηζη ψζηε ηα παηδηά λα επσθειεζνχλ απφ απηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν δηδαθηηθά πιαίζηα. Σν πξψην αθνξά ζηηο 

εξσηήζεηο πξνο ην ζπγγξαθέα, (Beck, McKeown, Worthy, Sandora & Kucan, 1996 

ζηνπο Clark & Graves, 2005) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηα παηδηά κέζα απφ 

εξσηήζεηο (πρ. Ση λνκίδεηε φηη ν ζπγγξαθέαο ελλννχζε κε απηφ;) λα θαηαλνήζνπλ ην 

λφεκα κηαο ηζηνξίαο απφ ηελ νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα. Σν δεχηεξν δηδαθηηθφ πιαίζην 

αθνξά ζηελ εκπεηξία ηεο «ζθαισζηάο» ζηελ αλάγλσζε, (Graves & Graves, 2003 

ζηνπο Clark & Graves, 2005). Η εκπεηξία ηεο «ζθαισζηάο» ζηελ αλάγλσζε έρεη δχν 

θάζεηο: α) ην ζρεδηαζκφ θαη β) ηελ εθαξκνγή. ην ζρεδηαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά πνπ ζα δηαβάζνπλ, ηελ επηινγή ηεο 

αλάγλσζεο, θαη ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνπλ κηα θαηεγνξία 

δξαζηεξηνηήησλ (πξηλ ηελ αλάγλσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, κεηά ηελ 

αλάγλσζε). Σέινο αλαθέξνληαη νη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθψλ αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζηξαηεγηθέο 

έηζη ψζηε ηα παηδηά λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη αλαγλψζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δχν 

πξνζεγγίζεηο ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο αλαθέξνληαη. Η πξψηε είλαη ε άκεζε 

εμήγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο (Direct Explanation of Comprehension 

Strategies), (Duffy, 2002· Duffy et al., 1987). Μηα ζαθήο πεξηγξαθή ζηξαηεγηθήο 

πνπ αλαθέξεηαη είλαη εθείλε ηεο πξφβιεςεο. Σα παηδηά νπζηαζηηθά παξαθηλνχληαη λα 

θάλνπλ πξνβιέςεηο κεηά απφ επίδεημε ηεο ζηξαηεγηθήο. Αξρηθά νη πξνβιέςεηο ησλ 

παηδηψλ έρνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ζηαδηαθά 

κεηψλεηαη ε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηελ 

αλεμάξηεηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Η δεχηεξε πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο θαηαλφεζεο 

είλαη ε ακνηβαία δηδαζθαιία (Reciprocal Teaching), (Palinscar & Brown, 1989). 

Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο: α) ηελ εξψηεζε (questioning), β) 

ηελ πεξίιεςε (summarizing), γ) ηε δηεπθξίληζε (clarifying), θαη δ) ηελ πξφβιεςε 

(predicting). Οη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ άκεζε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απηψλ θαη αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

νη ζηξαηεγηθέο απηέο εθαξκφδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο «ζθαισζηάο» ζε δηαιφγνπο πνπ 

γίλνληαη γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο βνεζνχλ ηα 

παηδηά: α) λα θαηαλνήζνπλ ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο, β) λα ελεξγνπνηήζνπλ 

πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, γ) λα εζηηάζνπλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, δ) λα 
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αζθήζνπλ θξηηηθή ζην θείκελν, ε) λα ειέγμνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη ζη΄) λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.  

Η Mcintyre (2007), αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε κηα ηζηνξία (story discussions). Πην 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο» φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί: 

α) επαλαιακβάλνπλ ηα ιφγηα ησλ παηδηψλ θαη ηα θαινχλ λα ζπλερίζνπλ, β) 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ λα κηινχλ, γ) απεπζχλνπλ ζηα παηδηά 

δηαδνρηθέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο πςεινχ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, αλνηρηέο εξσηήζεηο 

θαη απζεληηθέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ απάληεζε 

ησλ παηδηψλ.  

Οη Hogan & Pressley, (1997), παξαζέηνπλ κηα ιίζηα νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε 

«ζθαισζηά» σο δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηελ ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη: 

1. Η πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ε θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ. Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε «ζθαισζηά» ηα παηδηά πξέπεη λα 

παξαθηλνχληαη ζην λα πεηχρνπλ έλα ηειηθφ ζηφρν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα 

παηδηά νξακαηίδνληαη απφ θνηλνχ. 

2. Η δηαηήξεζε ηεο επηδίσμεο ησλ ζηφρσλ. Μέξνο ηεο «ζθαισζηάο» βξίζθεη κηα 

απινχζηεξε εθδνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο εάλ ηα παηδηά βηψλνπλ κεγάιε δπζθνιία 

κε έλα αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν. 

3. Η ρξήζε ελφο σθξαηηθνχ ζηπι αιιειεπίδξαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε 

πνιιψλ εξσηήζεσλ πςειήο ηάμεο (higher- order questions) γηα λα παξαθηλήζνπλ 

ηα παηδηά λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ παξά λα απαγγείινπλ. 

4. Η ζπλερήο επίγλσζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηαδίσλ ησλ παηδηψλ 

θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε έλα επίπεδν πξφθιεζεο. Γελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ εχθνιεο 

νχηε πνιχ δχζθνιεο γηαηί νη εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ βαξεκάξα ελψ 

νη δχζθνιεο δεκηνπξγνχλ άγρνο. Μφλν απηέο πνπ δηαηεξνχλ έλα ζσζηφ επίπεδν 

πξφθιεζεο παξαθηλνχλ θαη απαζρνινχλ ηα παηδηά ψζηε ηα παηδηά λα επηθέξνπλ 

θάπνηα πξφνδν κε θάπνηα πξνζπάζεηα. 

5. Η παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο αιιά ή απνθπγή άκεζεο αμηνιφγεζεο ηεο ζθέςεο 

ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο γηα λα επηηπγράλνπλ εμέιημε ζην έξγν ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ζπλαληήζνπλ εκπφδην λα ζθέθηνληαη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε.  
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6. Τπφδεημε ηεο δηαδηθαζίαο ζθέςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ην λα θάλνπλ θαλεξή ηε 

ζθέςε ηνπο κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ επηζπκεηέο ζηξαηεγηθέο ζθέςεο ζηα παηδηά. 

7. Η άζθεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ παηδηψλ. Δπη παξαδείγκαηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζε ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο δνπιεχνπλ.  

8. Η παξνρή πξνζαξκνζκέλεο βνήζεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζαξκφδνπλ ην επίπεδν ηεο βνήζεηαο ζην επίπεδν ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. 

9. Η παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εμεγήζεσλ. Η άκεζε δηδαζθαιία κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζθαισζηάο»· επη παξαδείγκαηη ζην λα 

εγθαηληάζεη ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο ηθαλφηεηαο.  

10. Η ελζάξξπλζε θαη ε επηθέληξσζε ζηα ζρφιηα θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» δίλνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν γηα λα 

πξνρσξήζνπλ παξαπέξα ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ. 

11. Η ππνκνλή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα παηδηά γηα ηελ παξαγσγή 

εξσηήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη δχλακε αληίζηαζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

πεηξαζκφ λα γεκίζνπλ ηα θελά ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Αληίζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ παξσζήζεηο (prompts) γηα λα 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη κεγαιφθσλα. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

επηηξέςνπλ ζηα παηδηά λα αλαθεθαιαηψζνπλ απηά πνπ έρνπλ κάζεη. 

12. Η επίδεημε ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη 

εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δίλνπλ ζσζηή αλαηξνθνδφηεζε ζηα 

ιάζε ησλ παηδηψλ θαη λα απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ζηε δπζθνιία ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Οπζηαζηηθά πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα ειαηηψζνπλ ηελ απνηπρία 

ησλ παηδηψλ θαη λα κεγεζχλνπλ ηελ επηηπρία ηνπο. 

13. Η επέιηθηε αληαπφθξηζε ζηα ιάζε ησλ παηδηψλ. Τπάξρνπλ πνιιά είδε ηαθηηθψλ 

γηα ην πψο αληηκεησπίδνληαη ηα ιάζε (πρ αγλφεζε, πξφιεςε, δηφξζσζε θιπ.). Σν 

πιαίζην θαη νη ζηφρνη ζα θαζνξίζνπλ πνηα ηαθηηθή είλαη ε πην θαηάιιειε.  

14. ηαδηαθή κείσζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κέρξη πιήξνπο απνπζίαο 

ηεο) θαζψο απνδεζκεχνληαη απφ ηελ επζχλε λα θαζνξίζνπλ ηα επφκελα βήκαηα 

γηα ηα παηδηά. Παξψζεζε ηεο ζθέςεο γηα εζσηεξίθεπζε θαη γελίθεπζε. 
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2.7 Η δηδαθηηθή ηεπκηθή ηεξ «ζθαιςζηάξ» ζηεκ πνμζπμιηθή ηάλε 

 
Οη Wood, Brunner θαη Ross (1976) ήηαλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

φξν «ζθαισζηά» κέζα ζην καζεζηαθφ πιαίζην. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

εθαξκφζηεθε ζε ηξηάληα κηθξά παηδηά (πξνζρνιηθήο ειηθίαο) θαη αθνξνχζε ζηε 

ζπλαξκνιφγεζε κηαο μχιηλεο ππξακίδαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ν 

εθπαηδεπηηθφο κέζα ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ θιίκα θαηεχζπλε ηηο ελέξγεηεο ησλ 

παηδηψλ ψζηε α) λα αλαθηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πάλσ ζην ζηφρν, β) λα 

απινπνηήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, γ) λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζε ζρεηηθά κε ην ζηφρν θαζήθνληα, δ) λα επηζεκάλνπλ θξίζηκα 

ζεκεία, ε) λα δηαρεηξηζηνχλ ην άγρνο θαη ηε έληαζε θαη ζη΄) λα πάξνπλ ππνδείμεηο γηα 

ην πψο λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο.  

 ηελ έξεπλα ηεο ε Mariani (1997) πεξίγξαςε ην πιαίζην ελφο δηδαθηηθνχ ζηπι 

(teaching style) θαη παξνπζίαζε ηέζζεξηο ζπλδπαζκνχο ππνζηήξημεο (support) θαη 

πξφθιεζεο (challenge) απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξίγξαςε ην άγρνο 

θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην καζεζηαθφ 

πιαίζην φηαλ ππάξρεη πςειφ επίπεδν πξφθιεζεο αιιά ρακειφ επίπεδν ππνζηήξημεο. 

Παξάιιεια ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην κε ρακειφ επίπεδν πξφθιεζεο θαη ρακειφ 

επίπεδν ππνζηήξημεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηα παηδηά είλαη πηζαλφλ λα κελ 

παξαθηλεζνχλ νπζηαζηηθά θαη λα βαξεζνχλ. Αληίζεηα έλα πςειφ επίπεδν πξφθιεζεο 

θαη έλα πςειφ επίπεδν ππνζηήξημεο ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην, δεκηνπξγνχλ ζηα 

παηδηά ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη απηνεθηίκεζεο. Σέινο ζε έλα καζεζηαθφ 

πιαίζην κε ρακειφ επίπεδν πξφθιεζεο θαη πςειφ επίπεδν ππνζηήξημεο ηα παηδηά 

ληψζνπλ άλεηα θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επθνιία ζηα θαζήθνληα ηνπο αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιίγα πξάγκαηα καζαίλνπλ. Ωζηφζν ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα 

ηεο «πξφθιεζεο» θαη ηεο «ππνζηήξημεο» πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα παηδηά 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ηάμε, ην ζρνιηθφ έηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηδάζθνπκε, 

ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη έλα πιήζνο άιισλ κεηαβιεηψλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο «πξφθιεζεο» θαη ηεο 

«ππνζηήξημεο» είλαη ε επειημία (flexibility). Πην ζπγθεθξηκέλα ε «πξφθιεζε» θαη ε 

«ππνζηήξημε» πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία θαη λα ειίζζνληαη δηαξθψο 

ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Justice, Mashburn, Pence θαη Wiggins (2008) 

εμέηαζε ηηο επηδξάζεηο ελφο γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο, (LFC), ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ πξνζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

γηα νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 14 εθπαηδεπηηθνί κε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία θαηαλεκήζεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηηο ηάμεηο παξέκβαζεο (7 

εθπαηδεπηηθνί θαη 100 παηδηά) εθαξκφζηεθε ην γισζζηθφ πξφγξακκα θαζψο θαη 8 

είδε ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο παξαθίλεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα απμήζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο εθπαηδεπηηθνχ - παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο 

ηζηνξηψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη ζε: 1) αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ 

ζηφρσλ, 2) κνληεινπνίεζε γισζζηθψλ ζηφρσλ πνπ ην παηδί δελ ρξεζηκνπνηεί αθφκα 

αλεμάξηεηα, 3) πεξηγξαθέο γεγνλφησλ, 4) αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαη έλα 

εχξνο απαληήζεσλ, 5) επεθηάζεηο γηα επαλάιεςε ησλ εθθξάζεσλ ησλ παηδηψλ κε 

πνηθίιν ιεμηιφγην, 6) αλαδηαηππψζεηο ησλ εθθξάζεσλ ησλ παηδηψλ, 7) παξαθηλήζεηο 

ζπκκεηνρήο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, 8) πξνθαζνξηζκέλν παηρλίδη κε παξνρή ιεθηηθψλ 

πεξηγξαθψλ γλσζηψλ γεγνλφησλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα 

παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ζπζηεκαηηθά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο παξνπζίαζαλ 

αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο. 

Έξεπλα ησλ Pentimonti θαη Justice (2010) εμέηαζε ηε ρξήζε έμη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» ζε 5 εθπαηδεπηηθνχο πνπ δνχιεπαλ ζε 

πξνζρνιηθέο ηάμεηο κε ην πξφγξακκα Head Start, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαο 

κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο κε φιε ηελ νκάδα (18 παηδηά αλά ηάμε). ηφρνο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθψλ ηάμεσλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» θαηά ηε δηάξθεηα 

κεγαιφθσλσλ αλαγλψζεσλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» ρξεζηκνπνηήζεθε ε άκεζε αμηνιφγεζε (παξαηήξεζε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ βαζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ 6 ηχπσλ «ζθαισζηάο») 

θαη ε έκκεζε αμηνιφγεζε (εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθεξφκελνπ 

βαζκνχ ηεο ρξήζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαλ 

θαηά κεγάιν κέξνο ζε ρακειέο ππνζηεξηθηηθέο ζηξαηεγηθέο (γελίθεπζε, αηηηνιφγεζε, 

πξφβιεςε) θαη ιηγφηεξν ζηηο πςειέο (αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή, εμαγσγή νξζήο 

απάληεζεο κεηά απφ ππφδεημε, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηινγψλ). Σα επξήκαηα απηά 

δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ίζσο δελ δηαθνξνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηνλ 

απαηηνχκελν βαζκφ αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ.  
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Η δηαηξηβή ηεο Pentimonti (2011) αθνξά ην κέγεζνο θαη ηα είδε ηεο 

«ζθαισζηάο» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε ηνπο θαζψο επίζεο ηηο 

πηζαλέο αιιαγέο ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Δπηπξφζζεηα ε Pentimonti (2011) εξεχλεζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ αχμεζε 

ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 37 εθπαηδεπηηθνί θαη 173 

παηδηά. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζε ρακειά πνζνζηά (12 ζηξαηεγηθέο αλά 20 ιεπηά 

δηδαθηηθήο ψξαο) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ρακειήο 

ππνζηήξημεο. Πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ 

πςειή θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη κηα επξχηεξε γλψζε πέξα απφ ην 

θαζαπηφ κάζεκα (αλαθέξνληαη σο ηέηνηεο: ε γελίθεπζε, ε αηηηνιφγεζε θαη ε 

πξφβιεςε). Αληίζεηα ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» πςειήο ππνζηήξημεο (νη 

ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηαδηαθά λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ φπσο ε αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή, ε εμαγσγή νξζήο 

απάληεζεο κέζα απφ ππφδεημε, ε πξφβιεςε) κεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

ελψ ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» ρακειήο ππνζηήξημεο απμήζεθε. Σέινο ην 

ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

«ζθαισζηάο» ρακειήο ππνζηήξημεο.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη ηχπνη «ζθαισζηάο»: 

1. Η «απόκαθξε ζθαισζηά» (distancing scaffold)  

Η «απφκαθξε ζθαισζηά» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ελήιηθνπο γηα λα ειαηηψζνπλ 

ζηαδηαθά ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη λα ηα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλεμάξηεηε αλάιεςε θαζήθνληνο. χκθσλα κε ηνλ Sigel, (1982 ζηνπο Diaz, Neal & 

Vachio,1991) νη απφκαθξεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (distancing teaching strategies) 

φπσο νη αλνηρηέο εξσηήζεηο ή νη πεξηγξαθέο ζρέζεσλ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη 

αληηιεπηηθά, απειεπζεξψλνπλ ηα παηδηά απφ ην άκεζν θαη απηφ αληηιεπηηθφ ηνπο 

πεδίν θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηνπο ζθέςε (Diaz, Neal & Vachio,1991· 

Ukrainetz, 1998· Justice & Pence, 2005). 

2. Η «δνκηθή ζθαισζηά» (structural scaffold)  
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Αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ καζεζηαθνχ πιαηζίνπ θαη ζπληειεί ζηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Η «δνκηθή ζθαισζηά» πεξηιακβάλεη ηελ 

εξγαζία ζε γλσζηέο θαη νηθείεο θαηαζηάζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζπλνκηιήθσλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ πξνρσξεκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηε 

ρξήζε κηαο ηζηνξίαο σο εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ. Η επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ρξεζηκεχεη απφ κφλε ηεο σο 

«δνκηθή ζθαισζηά» γηαηί θέξλεη νηθεηφηεηα κε ηελ ηζηνξία θαζαπηή (Justice & 

Pence, 2005,·Ukrainetz, 1998). 

3. Η «ξπζκηζηηθή ζθαισζηά» (regulatory scaffold)  

Η «ξπζκηζηηθή ζθαισζηά» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ελήιηθνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη πσο απηφο ν ζηφρνο εθαξκφδεηαη 

ζε έλα κεγαιχηεξν ζηφρν (Diaz et al, 1991, Justice & Pence, 2005). 

4. Η «γισζζηθή ζθαισζηά» (linguistic scaffold)  

Πξφθεηηαη γηα πξνρσξεκέλα κνληέια γξακκαηηζκνχ ηα νπνία εθαξκφδνληαη άκεζα 

απφ ηνπο ελήιηθνπο ζηα επίπεδα γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Η «γισζζηθή 

ζθαισζηά» πεξηιακβάλεη α) αλνηρηέο εξσηήζεηο, β) ηελ πεξηγξαθή άγλσζησλ 

ελλνηψλ ή ιέμεσλ, γ) ηελ αλαδηαηχπσζε ή/θαη ηελ επέθηαζε ησλ ιεθηηθψλ 

εθθξάζεσλ ησλ παηδηψλ (Girolametto, Pearce, & Weitzman, 1996, Justice & Ezell, 

2000, ζηνπο Justice & Pence, 2005). 

 

2.8 Η δηδαθηηθή ηεπκηθή ηεξ ζθαιςζηάξ θαηά ηεκ αιιειεπηδναζηηθή 

ακάγκςζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ, ζε κηα ηζηνξία ε 

έλλνηα ηεο «ζθαισζηάο» νξίδεηαη σο «ε απφ θνηλνχ δφκεζε ηεο γιψζζαο αλάκεζα 

ζηνλ ελήιηθν θαη ζην παηδί, κε ηε ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ν 

ελήιηθνο θαζψο ην παηδί θαηαθηά ηε γιψζζα» (Bond & Wasik, 2008, ζει. 468). 

Πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Wasik, Bond θαη Hindman (2006) αλαθέξεηαη ζε κηα 

παξέκβαζε γιψζζαο θαη γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε ζε 10 πξνζρνιηθέο ηάμεηο 

κε ην πξφγξακκα Head Start. Σν κνληέιν παξέκβαζεο επηθεληξψζεθε ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο βηβιίσλ θαη ζε ζηξαηεγηθέο ηεο πξνθνξηθήο 

ζπλνκηιίαο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα κηθξά παηδηά. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 16 
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εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 10 ήηαλ ζηηο ηάμεηο παξέκβαζεο θαη νη 8 ζηηο 

ηάμεηο ειέγρνπ, θαη 207 παηδηά απφ ηα νπνία 139 παηδηά ήηαλ ζηηο πεηξακαηηθέο 

νκάδεο θαη 68 ζηηο νκάδεο ειέγρνπ. Η θαηαλνκή ζηηο νκάδεο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ ηελ άκεζε 

θαζνδήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, ηε κνληεινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απηψλ, θαη ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο εθπαηδεχηεθαλ ζην λα 

ζέηνπλ αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ ζα απνζπνχζαλ πεξηθξαζηηθέο απαληήζεηο, ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελεκεξσηηθήο νκηιίαο (informational talk), θαη ζηελ επέθηαζε ηεο 

γιψζζαο ησλ παηδηψλ. Η αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ 

αλάγλσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη κεηά ηελ αλάγλσζε αμηνινγήζεθε 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Μεηά απφ ηελ παξέκβαζε (δηάξθεηα παξέκβαζεο 

θζηλφπσξν-άλνημε) νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαίλεηαη λα κηινχλ 

πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ νκάδα ειέγρνπ (φηαλ φιεο νη θαηεγνξίεο αζξνίδνληαη). 

Αμηνζεκείσηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ππέβαιαλ πεξηζζφηεξεο 

αλνηρηέο εξσηήζεηο απφ φηη νη δάζθαινη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

ηηο ζηξαηεγηθέο εξσηήζεσλ (questioning strategies) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θαη κεηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ 

(reflective questions), εξσηήζεηο πξφβιεςεο, πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο 

αληίδξαζεο, εξσηήζεηο αλάθιεζεο θαη ελίζρπζεο, θαζψο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηε ζπλνιηθή αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ. Η αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ εμεηάζηεθε ζε ζρέζε 

κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα παηδηά 

ζηηο ηάμεηο παξέκβαζεο φρη κφλν ζπκκεηείραλ ζε ζπλνκηιίεο αιιά θαη εμέθξαδαλ θαη 

δηακφξθσλαλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο ηζηνξίεο.  

 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Kleeck, Woude θαη Hammett 

(2006). θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ 

αλάθιεζεο πεξηερνκέλνπ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζε παηδηά κε γισζζηθέο 

δηαηαξαρέο. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξέκβαζε αλάγλσζεο 

ηζηνξηψλ κε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο αλάθιεζεο πεξηερνκέλνπ (literal questions) 

θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (inferential questions). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 30 παηδηά, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 
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ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Η ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν νκάδσλ ζηελ πξν-

πεηξακαηηθή θαη κεηά-πεηξακαηηθή δνθηκαζία έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ζηα ηξία θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (2 

κεηξήζεηο γηα αλάθιεζε πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο θαη 1 κέηξεζε γηα εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ν εθπαηδεπηηθφο παξείρε ζηα 

παηδηά πξνθαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ (επέθηαζε ησλ ιεγφκελσλ ηνπο, κνληεινπνίεζε ζσζηήο 

απάληεζεο, ππφδεημε ηξφπνπ ζθέςεο κέζα απφ κεγαιφθσλεο ζθέςεηο). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» πςειήο 

ππνζηήξημεο (εξσηήζεηο αλάθιεζεο πεξηερνκέλνπ, πεξηγξαθήο εηθφλσλ) θαη ρακειήο 

ππνζηήξημεο (αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε, αμηνιφγεζε) βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνξίαο.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαηξηβή ηεο Christenson (2009) ε νπνία 

δίλεη ην πιαίζην κηαο κεγαιφθσλεο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο πεξηγξάθνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία (ηνλ αλαγλψζηε, ηα παηδηά θαη ην θείκελν) θαη ηε ζρέζε 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Η εξεπλήηξηα παξνπζηάδεη έλα κνληέιν 

αιιειεπηδξαζηηθήο κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο (The Kindergarten Class Interactive 

Reading Aloud Model), πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ φξν CIRA απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα 

ηεο νλνκαζίαο ηνπ, θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πνιιψλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ. Η Christenson (2009) εθαξκφδνληαο κηα πνηνηηθή έξεπλα (κειέηε 

πεξίπησζεο) πεξηγξάθεη α) ηηο πξαθηηθέο ηεζζάξσλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ (πνπ 

δηδάζθνπλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο) θαηά ηε δηάξθεηα 16 κεγαιφθσλσλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ αλαγλψζεσλ (4 γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ) κε ην ζχλνιν ηεο νκάδαο 

(15 παηδηά αλα ηάμε), β) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

δηαβάδνληαη (απιή, ζχλζεηε πινθή, είδε ηζηνξηψλ), γ) θαη ηε δξάζε ησλ παηδηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηακαηνχλ ηελ 

αλάγλσζε ζε θνκβηθά ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ έλλνηεο- ιέμεηο κε ζαθήλεηα, 

ζθέθηνληαη κεγαινθψλσο, παξέρνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην (ζχζηεκα 

ζθαισζηάο) ή απνζπνχλ απαληήζεηο απφ ηα παηδηά, αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά, 

ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε θαη ζην ππφβαζξν ηνπ θάζε παηδηνχ, θαη αμηνπνηνχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ησλ ηζηνξηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξννπηηθή ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. Σν είδνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνξίαο επηιέγεηαη ζθφπηκα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη, αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 

θαηαλφεζεο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σα παηδηά 
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θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλψζεσλ ζηεξίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο θαη 

δεμηφηεηεο αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, αιιειεπηδξψληαο ελεξγεηηθά κε ην θείκελν 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηνπο Moll (2001), Teale (1995) θαη Vygotsky 

(1978), φπσο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο Christenson (2009), ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην ηεο «ζθαισζηάο» θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά 

πξέπεη λα εμηζνξξνπείηαη αλάκεζα ζηελ επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο ηζηνξίεο 

αθξφαζεο θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα παηδηά εάλ ππάξρνπλ πάξα 

πνιιέο δηαθνπέο ή εάλ νη εθπαηδεπηηθνί απνκαθξχλνληαη πάξα πνιχ απφ ην θείκελν. 

Οπζηαζηηθά κέζα ζην κνληέιν (CIRA) ηεο Christenson (2009) νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο ηάμεο σο ζχλνιν, 

απμνκεηψλνληαο ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα παηδηά θαη ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ, πνπ 

παξαηήξεζε ε εξεπλήηξηα πξνέξρνληαλ απφ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα. 

Δηδηθφηεξα, ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ηάμεηο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα, ε εξεπλήηξηα παξαηήξεζε φηη ε 

ρξήζε ηζηνξηψλ κε απιή πινθή θαη ζαθή εηθνλνγξάθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο» απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, νδήγεζε ηα παηδηά ζε πην ζχλζεηεο 

θαη θηινζνθεκέλεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο. 

Η Wiseman (2010) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ζπκκεηνρηθνχ παξαηεξεηή» θαηά ηε 

δηάξθεηα εζλνγξαθηθήο έξεπλαο (πνπ δηήξθεζε ελλέα κήλεο) θσδηθνπνίεζε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε κηα εθπαηδεπηηθφο κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ηεο (21 

παηδηά ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ), θαηά ηε δηάξθεηα κεγαιφθσλσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

αλαγλψζεσλ ηζηνξηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη α) ε επηβεβαίσζε (confirmation), 

β) ε ππφδεημε (modeling), γ) ε επέθηαζε ησλ ηδεψλ (extending ideas) θαη δ) ην 

«ρηίζηκν ηνπ λνήκαηνο» (building meaning). Η εξεπλήηξηα παξνπζηάδεη εθηελψο ην 

πιαίζην κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο θαηά ην νπνίν ε εθπαηδεπηηθφο πξηλ ηελ 

αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο δεηά απφ ηα παηδηά λα δηακνξθψζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο· θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ε εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ εκπιέθεη ηα παηδηά ζε 

ζπδεηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο, κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ηνπο. πλεπψο, ην πιαίζην ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο γίλεηαη ε αθεηεξία γηα πην ζχλζεηεο ζπλδέζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο «πξννπηηθέο» ησλ παηδηψλ.  
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   πκπεξαζκαηηθά νη ππνζηεξηθηέο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο κεζφδνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ην θείκελν θαη ηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ (Barrentine 1996). Σα παηδηά παξαθηλνχληαη λα δηαηππψλνπλ 

εξσηήζεηο, λα πξνβιέπνπλ γεγνλφηα, λα ζρνιηάδνπλ ηε δξάζε ησλ εξψσλ, λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα δξψκελα ηεο ηζηνξίαο κε ηηο δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ έλα θιίκα ζπδήηεζεο πξνθαιψληαο 

ζχληνκεο αιιειεπηδξάζεηο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αλαθαιχςνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εξψσλ θαη λα ζπλδέζνπλ 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο κε γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο (Barrentine 1996). Σαπηφρξνλα 

ηα παηδηά εζηηάδνπλ ζε έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο 

κε λέεο ιέμεηο θαη έλλνηεο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αληηζηνηρία γξαπηνχ- πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά ζπκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά ζε κηα ηζηνξία 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γιψζζα ησλ βηβιίσλ, καζαίλνπλ ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, θαιιηεξγνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, θάλνπλ ζρφιηα γχξσ απφ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

αλάγλσζεο απνηειεί ε κέζνδνο ηεο «ζθαισζηάο» πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα 

«ρηίζνπλ» ζηαδηαθά ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα πνπ θάλεη 

ν εθπαηδεπηηθφο. 

 

2.9. Η δηδαθηηθή ηεπκηθή ηεξ ζθαιςζηάξ ζηεκ από θμηκμύ ακάγκςζε 

Η δηδαζθαιία κε ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» ζηελ «απφ θνηλνχ» αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εζηηάζνπλ ζε 

έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζε ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

λνήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία ηεο «ζθαισζηάο» (scaffolding process) 

πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα δηαβάζκηζεο ππνζηεξηθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ «ζθαισζηάο». 

ην πξψην επίπεδν (πςειή ππνζηήξημε), νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν. 

Δμεγνχλ, ππνδεηθλχνπλ «έλλνηεο γηα ην γξαπηφ ιφγν» (έλλνηα ηεο ιέμεο, έλλνηα ηνπ 

γξάκκαηνο, θνξά ηεο αλάγλσζεο, νλνκαζία γξακκάησλ, ηελ «ηερληθή» γιψζζα ηεο 

αλάγλσζεο, θσλεκηθή επίγλσζε) θαη ηα παηδηά παξαηεξνχλ. ην δεχηεξν επίπεδν 

(κέηξηα ππνζηήξημε) νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν. 

Δλζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θαζψο ππνδεηθλχνπλ έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ 



 65 

ιφγνπ. ην ηξίην επίπεδν (ρακειή ππνζηήξημε) νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ θαη 

παξέρνπλ βνήζεηα ζηα παηδηά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Δλζαξξχλνπλ ηα παηδηά 

λα δνθηκάζνπλ κφλα ηνπο λα δηαβάδνπλ θαη αμηνινγνχλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε 

πνηα παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ θαη πνηα ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηε βνήζεηα (Strickland & 

Schickedanz, 2004).  

Οη Beauchat, Blamey θαη Walpole (2009) πηνζεηνχλ έλα εξγαιείν 

παξαηήξεζεο πνπ νλνκάδεηαη «δηακφξθσζε θαηλνηνκίαο» (Innovation 

Configuration). Σν εξγαιείν απηφ παξνπζηάδεη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ηζηνξηψλ», θαη παξέρεη 

απηά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο μεθηλψληαο απφ ηηο ηδαληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο έσο ηηο 

ιηγφηεξεο απνηειεζκαηηθέο. Σν εξγαιείν απηφ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηψλ σο ηδαληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη νη 

αθφινπζεο: 1) Δξσηήζεηο πξφβιεςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ή ζέηνπλ 

εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ απφ ηα παηδηά κηα πξφβιεςε πάλσ ζην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη 

κηα ηζηνξία, γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηελ ζπλέρεηα, ή ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 2) Αλνηρηέο 

εξσηήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ή ζέηνπλ εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ γηαηί , πσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. 3) Δξσηήζεηο πνπ 

απαηηνχλ ελδνθεηκεληθέο ζπλδέζεηο (Text-to-self connection questions). Οη 

εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ή ζέηνπλ εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

θάλνπλ ελδνθεηκεληθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνλ πξσηαγσληζηή ην πιαίζην ή ηα 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 4) Δξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο πνπ είλαη ήδε γλσζηέο ζηα παηδηά, φπνπ ν εθπαηδεπηηθνί 

πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απαληήζεηο παξέρνληαο ζρεηηθή ππφδεημε. 5) Δξσηήζεηο 

ζηνραζκνχ θαη αλάθιεζεο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ή ζέηνπλ εξσηήζεηο 

πνπ απαηηνχλ απφ ηα παηδηά κηα πεξίιεςε ή αλαδφκεζε ηεο ηζηνξίαο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο 

πνπ εθάξκνζε ν Kesler (2010) ζε παηδηά δεκνηηθνχ 6-8 εηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα. Καηά ηελ δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

ρξεζηκνπνίεζε ηέζζεξηο πξαθηηθέο γηα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά. Οη πξαθηηθέο απηέο είλαη 

1) νη πηζαλέο πξνηάζεηο (possible sentences), 2) ε ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ (using context clues), 3) νη επαλαιακβαλφκελεο αλαγλψζεηο (repeated 
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readings) θαη ε ζσκαηηθή έθθξαζε (using our bodies). Πην ζπγθεθξηκέλα ν Kesler 

(2010) επέιεμε δχν ιέμεηο απφ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο, ηηο έγξαςε ζηνλ πίλαθα θαη 

δήηεζε απφ ηα παηδηά λα δηαηππψζνπλ πηζαλέο πξνηάζεηο. ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θάζε θνξά πνπ εκθαλίδνληαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

ηνπνζεηνχζαλ έλα ζεκάδη δίπια απφ ηηο ιέμεηο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάγλσζεο γηλφηαλ θαηακέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ κέζα ζην 

θείκελν θαη λέεο πξνηάζεηο δηακνξθψλνληαλ απφ ηα παηδηά κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ θεηκέλνπ.  

Η δεχηεξε πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Kesler (2010) ήηαλ ε πξνηξνπή 

ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ζε δηακνξθσκέλα θελά. ε κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία ηα παηδηά έπξεπε λα βαζηζηνχλ ζηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ θεηκέλνπ ψζηε λα παξέρνπλ ηηο ζσζηέο ιέμεηο γηα ηε 

λνεκαηνδφηεζε ησλ πξνηάζεσλ. Ο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

δηεπθξίλεζεο, ηεο κεγαιφθσλεο ζθέςεο, ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ, θαη 

απνθαιχπηνληαο ζηαδηαθά γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ βνήζεζε ηα παηδηά λα νδεγεζνχλ 

ζηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ. Με ηε ρξήζε ηεο επαλεηιεκκέλεο αλάγλσζεο ηα 

παηδηά εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ιέμεσλ 

θαη επαλέιαβαλ θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ γηα εμάζθεζε ηεο γισζζηθήο ηνπο επθξάδεηαο. 

Σέινο, κε ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο κέζα 

απφ ηε ζσκαηηθή έθθξαζε ηα παηδηά ζχλδεζαλ άγλσζηεο ιέμεηο κε πξνεγνχκελεο 

θαηαθηεκέλεο γλψζεηο ηνπο θαη εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

 

2.10. Η ακαγθαηόηεηα ηεξ ένεοκαξ  

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ θαζψο θαη ζηα είδε ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Η αλάγλσζε ηζηνξηψλ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ (Γηαλληθνπνχινπ, 1998 ·Doyle & Bramwell, 2006· Σάθα, 

2001).  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

ηζηνξηψλ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη θαιιηεξγνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο 

ιφγν, έξρνληαη ζε επαθή κε έλλνηεο θαη ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, εκπινπηίδνπλ 

ην ιεμηιφγην ηνπο, αλαθαιχπηνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο θαη πξνζπαζνχλ 
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λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Η δεκηνπξγία ηδεψλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

ιέμεηο –ηελ απνπιαηζησκέλε γιψζζα- (decontextualized language) είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ (McKeown & Beck, 2003).  

 Ωζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνζεγγίδνπλ κε έλα 

πξνζσπηθφ ζηπι ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπο, ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ, απνηεινχλ νη δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη νπνίεο αθνξνχλ φιε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή ηάμε αιιά θαη κηθξέο νκάδεο.  

εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαίλεηαη λα απνηειεί ε 

δηδαθηηθή ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηξαηεγηθέο 

«ζθαισζηάο» πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο ηάμεο. Η δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο «ζθαισζηάο» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο 

αλαθέξεηαη ζε εξσηήζεηο αλάθιεζεο πεξηερνκέλνπ (πςειή ππνζηήξημε) θαη 

εξσηήζεηο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (ρακειή ππνζηήξημε). Οη ζηξαηεγηθέο 

«ζθαισζηάο» πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο 

αλαθέξνληαη: α) ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην θείκελν θαη β) 

ζε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, αηηηνιφγεζεο θαη πξφβιεςεο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαίλεηαη 

λα δίλεηαη ζην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» πξνζπαζνχλ λα εκπιέμνπλ ελεξγά ηα παηδηά ζηε ζπδήηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε «ζθαισζηά» 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο παξέρεη έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην ζηα παηδηά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα λνεκαηνδνηήζνπλ κηα ηζηνξία. Οη Berk 

θαη Winsler, (1995), ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε 

πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ παηδηψλ. Η ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε (scaffolding) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζε κηα 

απφ θνηλνχ «θαηαζθεπή» ηεο ηζηνξίαο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πξνζέγγηζε ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη φηη εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά 

είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ζηελ λνεκαηνδφηεζε 

ησλ ηζηνξηψλ. ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζθαισζηάο 

αλαθέξεηαη ζε ηξία επίπεδα: ζηελ πςειή ππνζηήξημε, ζηε κέηξηα ππνζηήξημε θαη ζηε 

ρακειή ππνζηήξημε. ηε δηαβάζκηζε απηή ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελέρεη 

θζίλνπζα πνξεία θαζψο απφ ηνλ πιήξε έιεγρν θαηαιήγεη ζηελ απφζπξζε ηεο 
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παξερφκελεο βνήζεηαο. Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ηεο απφ-θνηλνχ αλάγλσζεο είλαη ηα 

παηδηά λα εζηηάζνπλ ζε «έλλνηεο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν» θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνδεηθλχνπλ ζπκβάζεηο ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο γξαθήο θαη ηελ ηερληθή 

γιψζζα ηεο αλάγλσζεο. Ωζηφζν ην ζηνηρείν θιεηδί ηεο απφ –θνηλνχ αλάγλσζεο 

εκπινπηηζκέλεο κε ηε κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» είλαη φηη ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ν 

αξρηθφο ηεο ξφινο, πξνζηδηάδεη ζηε κνξθή ηελ πξνζέγγηζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

θαη επαλεηιεκκέλεο αλάγλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο 

ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» πξηλ-θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο 

κηαο ηζηνξίαο θαζψο επίζεο θαη ηερληθέο επεμήγεζεο κηαο ιέμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνξίαο. Σέινο ε επαλεηιεκκέλε αλάγλσζε ηεο 

ίδηαο ηζηνξίαο ζπληζηά κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αιιειεπηδξαζηηθήο αλάγλσζεο, 

θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί «ρηίδνπλ» ζηαδηαθά απφ ηε κία αλάγλσζε ζηελ άιιε 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα παηδηά. Η ελίζρπζε ηεο επαλεηιεκκέλεο 

αλάγλσζεο κε ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» ή ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ηεο ηζηνξίαο 

ζπληειεί ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο θαη ην ζπλνιηθφ 

λφεκα ηεο. 

Μεηά απφ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε (Bellon 

& Ogletree, 2000· Beauchat, Blamey & Walpole, 2009· Christenson, 2009· 

Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008· Strickland & Schickedanz, 2004·Wiseman, 

2010). Ωζηφζν αλ θαη ζπγθεθξηκέλα είδε ζθαισζηάο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

ζηξαηεγηθέο ρακειήο θαη πςειήο ππνζηήξημεο (McGee & Morrow, 2005, · Notary-

Syverson, O’ Connor & Vadasy, 2007), δελ έρεη γίλεη κεγάιε έξεπλα α) ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ θαη β) ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ. Δμαίξεζε θαίλεηαη λα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Pentimonti & Justice (2010) 

θαη ε δηαηξηβή ηεο Pentimonti (2011). Ωζηφζν δεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ζηηο κειέηεο 

απηέο είλαη κηθξφ (5 λεπηαγσγνί ζηε πξψηε κειέηε θαη 37 ζηε δεχηεξε) θαη 

αλαθέξεηαη ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα 

πεξηνξίδεηαη ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηδαθηηθή ηερληθή ηεο ζθαισζηάο είλαη πνηνηηθέο θαη έρνπλ γίλεη ζε παηδηά κε 
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γισζζηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ππνβαζκηζκέλα 

πεξηβάιινληα (ζε πξνζρνιηθέο ηάμεηο κε ην πξφγξακκα Head Start) (Kleeck, Woude 

& Hammett, 2006· Rodgers, 2005). Δπηπξφζζεηα νη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πνπ 

αλαθέξνληαη απνηεινχλ κέξνο επξχηεξσλ γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εμεηάδεηαη 

ε επίδξαζε ηνπο ζε δηάθνξεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη κνλαδηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο είλαη ε 

έξεπλα ηεο Σάθα (2000) θαη ε έξεπλα ηεο Μνζρνβάθε, (2000). Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

έξεπλα ηεο Σάθα (2000) αθνξά ζηηο ηερληθέο ησλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε 

ησλ ηζηνξηψλ. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απηήο απνηεινχληαλ απφ 30 εθπαηδεπηηθνχο θαη 

αθνξά α) ζην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο θαη β) ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ζε ρακεινχ ή πςεινχ επηπέδνπ αλάινγα κε ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ελεξγνπνηνχζαλ ζηα παηδηά. Η έξεπλα ηεο Μνζρνβάθε (2000) αλαθέξεηαη ζηε 

γλσζηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο ηζηνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη φια ηα 

ζρφιηα ησλ παηδηψλ θαη νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ηζηνξηψλ. Απφ φ,ηη ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ δελ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία θάπνηα έξεπλα πνπ λα απνηππψλεη α) ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ην πνηεο ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» ζεσξνχλ ζεκαληηθέο θαη β) ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» θαηά ηελ αλάγλσζε 

κηαο ηζηνξίαο. πλεπψο ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαίλεηαη λα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

έξεπλαο πνπ ζα δηεξεπλήζεη α) ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαθηηθή 

ηερληθή ηεο «ζθαισζηάο» θαη β) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξνζρνιηθήο ηάμεο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο «ζθαισζηάο» θαηά ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ.  
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Κεθάιαημ 3 

Μεζμδμιμγία 

3.1. θμπόξ θαη οπμζέζεηξ ηεξ ένεοκαξ 

θνπόο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη α) ηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ θαη αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο β) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ 

θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο 

θαη γ) πσο νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

 

Τπνζέζεηο  

1) Ο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζα δηαθέξεη απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

2) Η ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζα δηαθέξεη απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

3) Οη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

 

3.2. Λεηημονγηθόξ μνηζμόξ ηςκ όνςκ 

Ωο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο νξίδνληαη νη εξσηήζεηο ρακεινχ θαη πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο πνπ δηαηππψλνπλ νη λεπηαγσγνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο εξσηήζεηο πςεινύ επηπέδνπ ππνζηήξημεο νξίδνληαη 

νη αθφινπζεο εξσηήζεηο: 1) Δθκαίεπζε νξζήο απάληεζεο κέζα απφ παξαδεηγκαηηθή 

ρξήζε θαη κνληεινπνίεζε (π.ρ Ση ηνπο είπε ην ζθπιάθη; Η δσή εδψ είλαη γεκάηε 
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θαζαξία θαη άζρεκεο κπξσδηέο! Αιίθε πεο καο, ηη ηνπο είπε ην ζθπιάθη;), 2) 

Δξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο (π.ρ. Πφηε έπξεπε λα θχγεη ε ηαρηνπνχηα απφ ην 

παιάηη; ηηο 12:00 ην κεζεκέξη ή ζηηο 12:00 ην βξάδπ;), 3) Δξσηήζεηο κε 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή (Παηδηά αθνχζαηε ηη είπαλ ηα δσάθηα; Αο ην πνχκε 

φινη καδί (ε εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηα παηδηά): «Γξήγνξα ζα θηάζνπκε ζηε κεγάιε 

πφιε θαη εθεί ζα πεξάζνπκε ηε δσνχια καο φιε»), 4) Δξσηήζεηο αλάθιεζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη κε ζαθήλεηα κέζα απφ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη 

αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (π.ρ. ε ηη κεηακφξθσζε ε λεξάηδα ηελ 

θνινθχζα;), 5) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηιήςεηο θαη ππελζπκίζεηο ηεο ηζηνξίαο 

(π.ρ. Θπκφκαζηε φινη φηη ε ηαρηνπνχηα έπξεπε λα θχγεη πξηλ απφ ηηο 12.00κκ;). Ωο 

εξσηήζεηο ρακεινύ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ππνζηήξημεο νξίδνληαη νη αθφινπζεο 

εξσηήζεηο: 1) Δξσηήζεηο επέθηαζεο πνπ σζνχλ ηα παηδηά λα ζπλδέζνπλ πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο κε ηελ ηζηνξία ή πξνζζέηνπλ λέεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. Πσο ζα ληψζαηε 

αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο ηαρηνπνχηαο θαη έπξεπε λα θάλαηε φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ; Δζείο ζην ζπίηη ζαο θάλεηε δνπιεηέο λνηθνθπξηνχ;), 2) Δξσηήζεηο 

αηηηνιφγεζεο ζρεηηθέο κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (π.ρ. Γηα πνην ιφγν ε 

λεξάηδα βνήζεζε ηε ηαρηνπνχηα;), 3) Δξσηήζεηο πξφβιεςεο (π.ρ. Ση ζα ζπλέβαηλε 

αλ ν ιχθνο θαηάθεξλε λα γθξεκίζεη θαη ην ηξίην ζπηηάθη;) θαη 4) Δξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο-εθηίκεζεο (π.ρ. Γηαηί λνκίδεηε φηη ε κεηξηά ηεο ηαρηνπνχηαο δελ ηελ 

άθεζε λα πάεη ζην ρνξφ;), 5) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηγξαθέο (π.ρ. Γηα ηη 

κηιάεη ε ηζηνξία;), 6) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ελζαξξχλζεηο θαη επηβξαβεχζεηο 

(π.ρ. Απηή είλαη κηα θαιή ηδέα. Πηζηεχεηο φηη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο ζα βξεη ην ζσζηφ 

κνλνπάηη;), 7) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηελ επεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ζηα παηδηά (π.ρ Ση ζεκαίλεη είκαη 

αγαλαθηηζκέλνο;), 8) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κεγαιφθσλα ζρφιηα (π.ρ. Πεο κνπ 

ηη θάλεηο. Βιέπσ φηη ρηίδεηο κηα γέθπξα. Ση λνκίδεηο φηη πξέπεη λα θάλεηο κεηά;), 9) 

Δξσηήζεηο δηαδνρήο (π.ρ. Πξηλ θηάζεη ζηε γηαγηά ηεο πνηφλ ζπλάληεζε ζην δάζνο ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα;). 

 

 

3.3. Πιεζοζμόξ θαη δείγμα ηεξ ένεοκαξ  

Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη εθπαηδεπηηθνί ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ζην λνκφ 

Υαλίσλ ηεο Κξήηεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 85 λεπηαγσγνί ηνπ λνκνχ 
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Υαλίσλ πνπ επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο επηιεθηηθήο δεηγκαηνιεςίαο 

(Παπαλαζηαζίνπ, 2005) απφ ηνπο νπνίνπο: 

 ην 48,2% έρεη ηειεηψζεη ηε ζρνιή λεπηαγσγψλ (δηεηήο θνίηεζε) 

 ην 70,6% έρεη ηειεηψζεη παηδαγσγηθφ ηκήκα παλεπηζηεκίνπ 

 ην 42,4% έρεη ηειεηψζεη δηδαζθαιείν κεηεθπαίδεπζεο 

 ην 10, 6% έρεη νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

3.4. Μέζα ζοιιμγήξ δεδμμέκςκ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο ζρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

ην νπνίν επηδφζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξνζρνιηθήο ηάμεο. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε πέληε εξσηήζεηο πνπ 

δηεξεπλνχζαλ ζηνηρεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λεπηαγσγψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία απηά αθνξνχζαλ: α) ζηα έηε θνίηεζεο, β) ζηελ 

κεηεθπαίδεπζε θαη γ) ζε ηίηιν ζπνπδψλ. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε ηξηάληα εξσηήζεηο θαη 

βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ησλ Notary-Syverson, O’ Connor & Vadasy, (2007). Σν 

δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Η πξψηε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

λεπηαγσγψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ. Οη 

10 εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. ηελ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη α) Αλνηρηέο εξσηήζεηο: Δξψηεζε 1, εξψηεζε 2, 

εξψηεζε 3, εξψηεζε 4, εξψηεζε 8, εξψηεζε 10, β) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο: Δξψηεζε 5, εξψηεζε 13, εξψηεζε 14, γ) Δξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε γλσζηηθή δφκεζε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ: Δξψηεζε 6 (βιέπε 

Παξάξηεκα). Οη 5 εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη α) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο: Δξψηεζε 11, εξψηεζε 12, εξψηεζε 15, β) Δξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ζπγθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε: Δξψηεζε 7, γ) 

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο: Δξψηεζε 9 (βιέπε 

Παξάξηεκα). Οη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ σο πξνο ηηο 15 εξσηήζεηο αμηνινγήζεθαλ 

κε 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε ηη εμήο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ: 1) Γηαθσλψ 

απφιπηα, 2) Γηαθσλψ, 3) Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4) πκθσλψ, 5) πκθσλψ 
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απφιπηα. Η δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. Οη 10 εξσηήζεηο 

αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ εξσηήζεηο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 

εξσηήζεηο: Δξψηεζε 1, εξψηεζε 2, εξψηεζε 3, εξψηεζε 4, εξψηεζε 8, εξψηεζε 10, 

Δξψηεζε 5, εξψηεζε 13, εξψηεζε 14, Δξψηεζε 6 (βιέπε Παξάξηεκα). Οη 5 

εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ 

εξσηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη 

αθφινπζεο εξσηήζεηο: Δξψηεζε 11, εξψηεζε 12, εξψηεζε 15, Δξψηεζε 7, Δξψηεζε 

9 (βιέπε Παξάξηεκα). Η ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο ζηηο 15 εξσηήζεηο αμηνινγήζεθε κε 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε ηη 

εμήο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ: α) Πνιχ ζπάληα (1)=1 θνξά αλά ηζηνξία, β) 

πάληα(2)= 1-2 θνξέο αλά ηζηνξία, γ) Μεξηθέο θνξέο(3)= 2-3 θνξέο αλά ηζηνξία, δ) 

πρλά(4)=3-4 θνξέο αλά ηζηνξία, ε) Πνιχ ζπρλά(5)=5-6 θνξέο αλά ηζηνξία.  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 4 

Απμηειέζμαηα ένεοκαξ 

ηνπο πξψηνπο δχν πίλαθεο παξαηεξνχκε πνηεο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο πξνηηκψληαη σο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

απφ ηνπο λεπηαγσγνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο (Πίλαθαο 1) ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

λεπηαγσγψλ αθνξά γεληθφηεξα α) ζηελ ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε ησλ παηδηψλ 

(εξ.7, Μ= 4,20, SD=0,884), β) ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζηελ αλαδηήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο (εξ.10, Μ= 4,20, SD=0,784) θαη γ) ζηελ επεμήγεζε 

άγλσζησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ(εξ.9, Μ= 4,46, SD= 0,628). ε έλαλ κηθξφηεξν 

βαζκφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην 

αλ πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά α) λα πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο (εξ.1, 

Μ=3,69, SD=0,900), β) λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (εξ.2, Μ=3,94, SD= 

0,713), γ) λα αηηηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο (εξ.3, Μ=3,88, SD=0,793) θαη 

δ) λα αμηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο (εξ.4, Μ=3,55, SD=0,764). Σέινο νη 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη 

ιηγφηεξν απφ ηνπο λεπηαγσγνχο σο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξνχλ α) ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζπζρεηηζκφ ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ησλ παηδηψλ (εξ.5, Μ=3,01, SD=0,994) θαη β) ζηελ επέθηαζε ησλ ιεγφκελσλ ησλ 

παηδηψλ (εξ.6, Μ=3,02,SD=1,091). 

Παξνκνίσο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο (Πίλαθαο 2) ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ αθνξά 

γεληθφηεξα α) ζηελ παξφηξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο (εξ.5, Μ=4,15, SD= 0,958) θαη β) ζε 

εξσηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δνκήο ηεο ηζηνξίαο (εξ.3, Μ=4,05, SD=0,844). ε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο 

θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα 

δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα επαλαιάβνπλ ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη 

δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο (εξ.1, Μ= 3,04, SD=0,747). Σέινο νη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο 

λεπηαγσγνχο σο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξνχλ ζε α) εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο 

(εξ.2, Μ=2,81, SD= 1,096) θαη β) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο 

απάληεζεο (εξ.4, Μ= 2,60, SD=  1,104).  
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Πίλαθαο 1: Μέζνη φξνη (M) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (Sd) ησλ απφςεσλ ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο 

Απόςεηο Νεπηαγσγώλ M Sd 

1.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά 

λα πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο 

 3,69 0,900 

 2.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά 

λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

3,94 0,713 

3.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά 

λα αηηηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο  

3,88 0,793 

4.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά 

λα αμηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 

3,55 0,764 

5.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ 

εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

3,01 0,994 

6.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα επεθηείλνπλ ηα 

ιεγφκελα ησλ παηδηψλ πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο. 

3,02 1,091 

7.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα 

επηβξαβεχνπλ ηα παηδηά. 

4,20 0,884 

8.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ζηα 

παηδηά πψο λα απαληήζνπλ πξαγκαηνπνηψληαο κεγαιφθσλα ζρφιηα  

2,51 1,054 

9.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα επεμεγνχλ ζηα 

παηδηά άγλσζηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ 

4,46 0,628 

10.Οη λεπηαγσγνί κεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά 

λα αλαδηεγεζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

4,20 0,784 

Σημ: 1: Πνιχ ζπάληα, 2: πάληα, 3: Μεξηθέο θνξέο, 4: πρλά, 5: Πνιχ ζπρλά 



 76 

Πίλαθαο 2: Μέζνη φξνη (M) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (Sd) ησλ απφςεσλ ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο 

Απόςεηο Νεπηαγσγώλ Μ sd 

1.Οη λεπηαγσγνί πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα 

επαλαιάβνπλ ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο. 
3,04 0,747 

2.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηα 

παηδηά εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο  
2,81 1,096 

3.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ 

εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο 

ηζηνξίαο  

4,05 0,844 

4.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηα 

παηδηά εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο κεηά απφ 

ππφδεημε ηεο ζσζηήο απάληεζεο  

2,60 1,104 

5.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα παξνηξχλνπλ ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο 

απνξίεο ηνπο) αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο ίδηνπο θαη κε ην θείκελν. 

4,15 0,958 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζα 

δηαθέξεη ή φρη απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ππνινγίζακε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζακε ηνλ έιεγρν t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα (paired sample t 

test). Ο κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη 3,6. Ο κέζνο 

φξνο ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη 3,3. χκθσλα κε ην paired sample t 

test ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο 

(t(84)=6,416, p<0,01). 

ηε ζπλέρεηα θξίζεθε ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα παξαγνληηθή 

αλάιπζε ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ. 
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πγθεθξηκέλα ε παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ, 

αλέδεημε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο , νη νπνίνη έρνπλ ηδηνηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηε 

κνλάδα θαη πεξηγξάθνπλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ. ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη παξαγνληηθέο 

θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζηνπο δχν παξάγνληεο, φπσο ππνινγίζηεθαλ κε ηελ 

νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ κε ηε κέζνδν Varimax. Ακθφηεξνη νη παξάγνληεο 

εξκελεχνπλ ην 54,3% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, 

ν νπνίνο εξκελεχεη ην 31,3% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο ρακειήο θαη θπξίσο πςειήο ππνζηήξημεο θαη αθνξά ζε 

δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο εξκελεχεη 

ην 23% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςειήο 

θαη θπξίσο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακειήο ππνζηήξημεο θαη αθνξά ζε 

παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. 
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Πίλαθαο 3. Παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ.  

Απόςεηο Νεπηαγσγώλ 
Παράγοντες 

1 2 

1.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

αμηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 
0,588  

2.Οη λεπηαγσγνί πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα 

επαλαιάβνπλ ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο. 
0,499  

 3.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο κε 

ζθνπφ ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

0,833  

 4.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηα παηδηά 

εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο  
0,851  

 5.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα επεθηείλνπλ ηα ιεγφκελα 

ησλ παηδηψλ πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο. 
0,695  

 6.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηα παηδηά 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο κεηά απφ ππφδεημε ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο  

0,793  

7. Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ζηα παηδηά 

πψο λα απαληήζνπλ πξαγκαηνπνηψληαο κεγαιφθσλα ζρφιηα  
0,707  

 8.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο 
 0,634 

9.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 
 0,696 

 10.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα 

αηηηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο  
 0,623 

11.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα επεμεγνχλ ζηα παηδηά 

άγλσζηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ 
 0,703 

 12.Οη λεπηαγσγνί κεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αλαδηεγεζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε ηε ζσζηή ζεηξά. 
 0,649 

13. Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο 

κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο  
 0,685 

14.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα 

επηβξαβεχνπλ ηα παηδηά. 
 0,766 

15.Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο πξέπεη λα παξνηξχλνπλ ηα παηδηά 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο απνξίεο ηνπο) 

αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο ίδηνπο θαη κε ην θείκελν. 

 0,627 

εκ.: Π1: Απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ αθνξνχλ ζε δαζθαινθεληξηθέο 

απφςεηο δηδαζθαιίαο. Π2: Απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ αθνξνχλ ζε παηδνθεληξηθέο 

απφςεηο δηδαζθαιίαο. 
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Αθνινχζσο εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο (Πίλαθαο 4). Οη λεπηαγσγνί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ 

κηαο ηζηνξίαο, (εξ.1, Μ=3,61, SD= 0,989) β) ζηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο κηαο 

ηζηνξίαο (εξ.2, Μ= 3,65, SD= 0,827), γ) ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπλέβεζαλ ζε κηα ηζηνξία (εξ.3, Μ=3,65, SD= 0,869), δ) ζηελ επεμήγεζε άγλσζησλ 

ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ( εξ.5, Μ= 4,16, SD= 0,949), ε) ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ 

ζηελ αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο (εξ.6, Μ= 3,85, SD= 0,824). ε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη φηη εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ α) ζηελ ελζάξξπλζε θαη ζηελ επηβξάβεπζε ησλ παηδηψλ (εξ.9, Μ=3,96, 

SD=0,993)  θαη β) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο (εξ.4, Μ=3,14, SD= 

1,014). Σέινο ε πην κηθξή ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξά α) ηελ ζπζρέηηζε ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο κε ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (εξ.7, Μ= 2,56, SD= 0,957) θαη β) ηελ επέθηαζε 

ησλ ιεγφκελσλ ησλ παηδηψλ (εξ.8 Μ= 2,66, SAD= 1,097). 

Παξνκνίσο εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο (Πίλαθαο 5). Οη λεπηαγσγνί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ παξφηξπλζε ησλ παηδηψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο (εξ.5, Μ=3,99, 

SD= 0,906) θαη β) ζε εξσηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο (εξ.3, Μ= 3,68, SD= 0,889). ε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη φηη εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ην αλ 

πξέπεη νη λεπηαγσγνί λα δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα επαλαιάβνπλ 

ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο (εξ.1, Μ=.2,72, SD= 0,868). Σέινο ε 

πην κηθξή ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

αθνξά α) ζε εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο (εξ.2, Μ= 2,22, SD= 0,993) θαη β) ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο (εξ.4, Μ= 2,21, SD= 

1,114). 
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Πίλαθαο 4: Μέζνη φξνη (M) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (Sd) ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

πρλόηεηα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ  
Μ Sd 

1.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα 

πεξηγξάςνπλ γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο; 
3,61 ,989 

2.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα 

πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο; 
3,65 ,827 

3.Πφζν ζπρλά ππνβάιιεηε ζηα παηδηά εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ ηζηνξία  
3,65 ,869 

4.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα 

αμηνινγήζνπλ ηα γεγνλφηα κηαο ηζηνξίαο; 
3,14 1,014 

5.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο επεμεγείηε άγλσζηεο ιέμεηο θαη 

έλλνηεο κε ζθνπφ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην θείκελν πνπ ηνπο 

δηαβάδεηε; 

4,16 ,949 

6.Πφζν ζπρλά κεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο βνεζάηε ηα παηδηά λα 

αλαδηεγεζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε ζσζηή ζεηξά; 
3,85 ,824 

7.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε εξσηήζεηο κε ζθνπφ 

ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο; 
2,56 ,957 

8.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο επεθηείλεηε ηα ιεγφκελα ησλ 

παηδηψλ πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο; 
2,66 1,097 

9.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ελζαξξχλεηε θαη επηβξαβεχεηε 

ηα παηδηά; 
3,96 ,993 

10.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνδεηθλχεηε ζηα παηδηά πψο 

λα απαληήζνπλ πξαγκαηνπνηψληαο κεγαιφθσλα ζρφιηα;  
2,26 1,146 
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Πίλαθαο 5: Μέζνη φξνη (M) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (Sd) ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

πρλόηεηα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ M Sd 

1.Πφζν ζπρλά δηαθφπηεηε ηελ αλάγλσζε γηα λα επαλαιάβεηε ζηα παηδηά γεγνλφηα 

θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο; 
2,72 ,868 

2.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε ζηα παηδηά 

εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο (π.ρ. Πφηε έπξεπε λα θχγεη ε ηαρηνπνχηα απφ ην 

παιάηη;  

2,22 ,993 

3.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε εξσηήζεηο κε ζθνπφ 

ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο  
3,68 ,889 

4.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε ζηα παηδηά 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο κεηά απφ ππφδεημε 

ηεο ζσζηήο απάληεζεο  

2,21 1,114 

5.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά (εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο απνξίεο 

ηνπο) αιιειεπηδξψληαο κε εζάο θαη κε ην θείκελν; 

3,99 ,906 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη 

λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζα δηαθέξεη ε 

φρη απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο ππνινγίζακε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζακε ηνλ έιεγρν t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα (paired sample t test). Ο κέζνο 

φξνο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη 3,3. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία νη 

λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη 2,9. 

χκθσλα κε ην paired sample t test ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο (t(84)=7,312, p<0,01). 

Δπίζεο θξίζεθε ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα παξαγνληηθή αλάιπζε ψζηε 

λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο 

ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα ε παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν ησλ θχξησλ 
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ζπληζησζψλ, αλέδεημε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη έρνπλ ηδηνηηκέο 

κεγαιχηεξεο απφ ηε κνλάδα θαη πεξηγξάθνπλ ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο 

ηζηνξίαο. ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ 

ζηνπο δχν παξάγνληεο, φπσο ππνινγίζηεθαλ κε ηελ νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ 

αμφλσλ κε ηε κέζνδν Varimax. Ακθφηεξνη νη παξάγνληεο εξκελεχνπλ ην 49,15% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο εξκελεχεη ην 

29,2% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςειήο  

θαη θπξίσο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακειήο ππνζηήξημεο θαη αθνξά ζε 

παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο εξκελεχεη ην 

19,9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακειήο 

ππνζηήξημεο θαη θπξίσο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςειήο ππνζηήξημεο θαη αθνξά ζε 

δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. 
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Πίλαθαο 6. Παξαγνληηθέο θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπρλφηεηα 

κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο. 

πρλόηεηα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ 
Παράγοντες 

1 2 

 1.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο; 
0,714  

 2.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ 

ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο; 
0,661  

 3.Πφζν ζπρλά ππνβάιιεηε ζηα παηδηά εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ ηζηνξία  
0,744  

 4.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο δεηάηε απφ ηα παηδηά λα αμηνινγήζνπλ 

ηα γεγνλφηα κηαο ηζηνξίαο; 
0,638  

 5.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο επεμεγείηε άγλσζηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο 

κε ζθνπφ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην θείκελν πνπ ηνπο δηαβάδεηε; 
0,631  

 6.Πφζν ζπρλά κεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο βνεζάηε ηα παηδηά λα αλαδηεγεζνχλ ηα 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε ζσζηή ζεηξά; 
0,521  

 7.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηα 

παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο  
0,677  

 8.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ελζαξξχλεηε θαη επηβξαβεχεηε ηα 

παηδηά; 
0,685  

9. Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά (εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο απνξίεο ηνπο) αιιειεπηδξψληαο 

κε εζάο θαη κε ην θείκελν; 

0,541  

 10. Πφζν ζπρλά δηαθφπηεηε ηελ αλάγλσζε γηα λα επαλαιάβεηε ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη 

δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο; 
 0,627 

11.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηα 

παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο; 
 0,693 

 12.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε ζηα παηδηά εξσηήζεηο 

δπαδηθήο επηινγήο (π.ρ. Πφηε έπξεπε λα θχγεη ε ηαρηνπνχηα απφ ην παιάηη;  
 0,747 

 13.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο επεθηείλεηε ηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ 

πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο; 
 0,693 

 14.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνβάιιεηε ζηα παηδηά εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο κεηά απφ ππφδεημε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο  

 0,773 

15.Πφζν ζπρλά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο ππνδεηθλχεηε ζηα παηδηά πψο λα 

απαληήζνπλ πξαγκαηνπνηψληαο κεγαιφθσλα ζρφιηα;  
 0,766 
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εκ.: Π1: πρλφηεηα εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. Π2: πρλφηεηα εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. 

πκπεξαζκαηηθά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ζηηο απφςεηο φζν θαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ 

δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο 

ρακειήο θαη πςειήο ππνζηήξημεο. πλεπψο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά δελ 

πξνθχπηεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Αληίζεηα νη παξάγνληεο θαίλεηαη λα δηαρσξίδνληαη κε βάζε 

ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο (παηδνθεληξηθφο-δαζθαινθεληξηθφο).  

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζακε θαηά πφζν νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί ηηο εθαξκφδνπλ. χκθσλα 

κε ην πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ παξαηεξνχκε φηη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο (Πίλαθαο 

7).  
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Πίλαθαο 7. πζρεηίζεηο κεηαμχ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη ζπρλφηεηαο 

εθαξκνγήο ηνπο. 

Σερληθέο  r 

 Πεξηγξαθή γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά. 0, 588** 

Πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά 0,340** 

Αηηηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ ηζηνξία απφ ηα παηδηά.  0,499** 

Αμηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά. 0,633** 

Δπεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ θεηκέλνπ. 0,545** 

Αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο.  0,389** 

Δπαλάιεςε γεγνλφησλ θαη δξάζεσλ ηεο ηζηνξίαο. 0,341** 

πζρεηηζκφο γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 0,504** 

Δξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο.  0,659** 

Δπέθηαζε ησλ ιεγφκελσλ ησλ παηδηψλ.  0,776** 

Δληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο.  0,503** 

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο κεηά απφ 

ππφδεημε ηεο ζσζηήο απάληεζεο.  

0,663** 

Δλζαξξχλζεηο θαη επηβξαβεχζεηο ησλ παηδηψλ. 0,650** 

Μεγαιφθσλα ζρφιηα  0,701** 

Παξφηξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 0,401** 

εκ:**=p<0,01  
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 5 

Γνμεκεία Απμηειεζμάηςκ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη: α) ηηο απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ, β) ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο θαη γ) πσο νη απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί ηηο 

εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επαιεζεχηεθε ε πξψηε ππφζεζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Δπαιεζεχηεθε 

επίζεο ε δεχηεξε ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπρλφηεηα πνπ νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο. Σέινο επαιεζεχηεθε ε ηξίηε ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

πγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξψηε ππφζεζε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

έδεημε φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ αθνξά γεληθφηεξα α) 

ζηελ ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε ησλ παηδηψλ, β) ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ 

ζηελ αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο θαη γ) ζηελ επεμήγεζε άγλσζησλ 

ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα ε ελζάξξπλζε θαη ε επηβξάβεπζε ζπληζηνχλ 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ρακειήο ππνζηήξημεο θαη αθνξνχλ ζε παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ απεπζχλνπλ νη λεπηαγσγνί ζηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, λα πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, λα 

αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο (Notary- Syverson, O’Connor & Vadasy (2007). 

χκθσλα κε ηνπο Berk θαη Winsler, (2005), νη ιεθηηθέο επηβξαβεχζεηο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ελδπλακψλνπλ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

ηζηνξηψλ. Η αλαδηήγεζε ηζηνξηψλ ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία θαζψο ηα παηδηά 

δείρλνπλ φηη θαηαλφεζαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αιιεινπρία ησλ 

επεηζνδίσλ. Με ηελ εμάζθεζε ζηελ αλαδηήγεζε ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ κηα ηζηνξία αλαθέξνληαο ζε ζσζηή ζεηξά ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία 

(Morrow,2009). Σέινο ε επεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ελλνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο (McGee, & Morrow, 2005, 

McGee & Schickedanz, 2007, Kindle, 2010), ζπληζηά κηα ηαθηηθή πνπ επλνεί ζηελ 

απφθηεζε λένπ ιεμηινγίνπ απφ ηα παηδηά (Walsh & Blewitt, 2006). ηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη ηέζζεξηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην λφεκα ησλ ιέμεσλ: α) ν επηηνληζκφο, β) νη ρεηξνλνκίεο θαη νη ζεαηξηθέο 

εθθξάζεηο, γ) ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε εηθνλνγξάθεζε, θαη δ) ε εηζαγσγή κηαο 

πξφηαζεο πνπ λα εμεγεί ηε ιέμε (Kindle, 2010·McGee, & Morrow,2005· McGee & 

Schickedanz, 2007).  

ε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάθνπλ, λα 

πξνβιέπνπλ, λα αηηηνινγνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηγξαθή, πξφβιεςε, αηηηνιφγεζε θαη 

αμηνιφγεζε ελεξγνπνηνχλ αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ πινθή ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο ή ηηο πξάμεηο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ» (Σάθα, 2001). Πξφθεηηαη γηα «αλνηρηέο εξσηήζεηο» πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο θνηλνπνηήζνπλ 

ζηνπο άιινπο (Notary-Syverson, O’Connor & Vadasy, 2007). ρεηηθή έξεπλα ησλ 

Bond θαη Wasik (2008), θαηαδεηθλχεη φηη ε ρξήζε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο αιιειεπηδξψληαο γισζζηθά κε ηνπο ίδηνπο θαη 

κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε αξθεηέο έξεπλεο ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο 

(Beauchat, Blamey & Walpole,2009 ·Dickinson & Keebler, 1989 · Kleeck, Woude 

& Hammett, 2006 · McGee & Morrow, 2005). χκθσλα κε ηελ Kleeck (2008) ε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκαηηθψλ εξσηήζεσλ (inferencing questions) απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα κεγαιφθσλσλ αλαγλψζεσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη 3 είδε 
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ζπκπεξαζκαηηθψλ εξσηήζεσλ: νη αηηηνινγηθέο, νη πιεξνθνξηαθέο θαη νη εξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο. Σα αηηηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα (causal inferences) θαηέρνπλ πξσηεχνλ 

ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα αηηηνινγηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνλ 

πξσηαγσληζηή, ην πξφβιεκα, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξσηαγσληζηή, ηηο επηδηψμεηο 

ηνπ, ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο 

θαη ζηελ ηειηθή έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. 

Παξνκνίσο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ αθνξά γεληθφηεξα 

α) ζηελ παξφηξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο θαη β) ζε εξσηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ κε ζθνπφ ηα παηδηά λα 

εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο πξνυπνζέηεη 

έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ζηπι πξνζέγγηζεο πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή ζπδήηεζε 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο 

(McGee & Morrow, 2005). Οη εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο ζπληζηνχλ κηα ζηξαηεγηθή ζθαισζηάο 

πςειήο ππνζηήξημεο πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (Notary-Syverson, 

O’Connor & Vadasy, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά θαηαλννχλ φηη νη ηζηνξίεο 

έρνπλ ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην, ήξσεο, ζθεληθφ, θάπνην ελαξθηήξην γεγνλφο, έλα 

πξφβιεκα, επεηζφδηα θαη ιχζε (Dymock, 2007· ηβξνπνχινπ, 2004). ε έλαλ 

κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα 

επαλαιάβνπλ ζηα παηδηά γεγνλφηα θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζηακαηνχλ ηελ αλάγλσζε ζε θνκβηθά ζεκεία θαη επαλαιακβάλνπλ ζηα παηδηά 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πινθή ηεο θαη ηηο δξάζεηο ησλ 

εξψσλ ηεο θάλνληαο κηα κηθξή πεξίιεςε. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά θαηαλννχλ 

θαιχηεξα ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. Σέινο νη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο λεπηαγσγνχο σο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο αθνξνχλ ζε α) εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο θαη β) εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο. Οη εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο 

πεξηνξίδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζε δχν πηζαλέο απαληήζεηο νη 

νπνίεο παξέρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Bellon & Oglettree, 2000). Οη εξσηήζεηο 
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πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο ζέηνληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα απνδψζνπλ κηα έλλνηα κε ιέμεηο (Notary-

Syverson, O’Connor & Vadasy, 2007).  

χκθσλα κε ην paired sample t test ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο  είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξνο απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο (t(84)=6,416, p<0,01). Σα απνηειέζκαηα 

απηά ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ (Pentimonti,2011, Pentimonti 

& Justice, 2010) ζχκθσλα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαλ θαηά κεγάιν 

κέξνο ζε ρακειέο ππνζηεξηθηηθέο ζηξαηεγηθέο (γελίθεπζε, αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε) 

θαη ιηγφηεξν ζηηο πςειέο (αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή, εθκαίεπζε ηεο νξζήο 

απάληεζεο, εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο). Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη: α) 

πηζαλφηαηα νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ζηξαηεγηθέο 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο, β) νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Σα παηδηά θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ αξρηθά ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο 

θαη κεηά λα πξνρσξήζνπλ ζε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε ζχγθξηζε, ε αηηηνιφγεζε 

θαη ε πξφβιεςε. Δίλαη βαζηθφ ινηπφλ πξναπαηηνχκελν ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο, γ) νη εθπαηδεπηηθνί δελ δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (πρ ππάξρνπλ 

παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη έλα κεγάιν βαζκφ βνήζεηαο απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δ) 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ απμνκεηψλνπλ ην κέγεζνο ππνζηήξημεο (πςειφ-ρακειφ επίπεδν) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ επέιηθηα. 

Η παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ, αλέδεημε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

αθνξά ζε δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο θαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά 

ζε παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

δηαπηζηψζακε φηη νη παξάγνληεο δελ δηαρσξίζηεθαλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο πξνθαλψο γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξαηεγηθέο θαη απφ ηα δχν επίπεδα 
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αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οπζηαζηηθά παξνπζηάδεηαη κηα 

κείμε ησλ παξαγφλησλ φπνπ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο 

κπεξδεχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη ε κνξθή δηδαζθαιίαο. Σν 

γεγνλφο απηφ πηζαλφλ εξκελεχεηαη απφ ην φ,ηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο θαη απφ ηα δχν 

επίπεδα αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηπι πνπ πηνζεηνχλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνχλ παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχλ 

θπξίσο αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηγξαθή, πξφβιεςε, αηηηνιφγεζε θαη 

αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνχλ 

δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο, εξσηήζεηο εθκαίεπζεο ηεο 

νξζήο απάληεζεο, ππφδεημεο ηξφπνπ απάληεζεο. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα 

εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο απφ ηνπο 

λεπηαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εθαξκφδνπλ 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο, 

β) ζηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο κηαο ηζηνξίαο, γ) ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ 

πνπ ζπλέβεζαλ ζε κηα ηζηνξία, δ) ζηελ επεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ, ε) 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζηελ αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ζπλαθή κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Kleeck,2008, Myers, 2005,) ηα νπνία έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο θάπνηεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. ε 

αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελζάξξπλζε θαη ζηελ επηβξάβεπζε ησλ 

παηδηψλ, κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη φηη νη λεπηαγσγνί ηελ εθαξκφδνπλ 

ζηελ ηάμε ηνπο. Ωζηφζν ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο εμαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ιεθηηθέο 

επηβξαβεχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Berk & Winsler, 1995). Η πην κηθξή ζπρλφηεηα κε 

ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξά α) ηε ζπζρέηηζε 

ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη β) ηελ 

επέθηαζε ησλ ιεγφκελσλ ησλ παηδηψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδειψλεη φηη νη 

λεπηαγσγνί δελ ζπλδένπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε πξνεγνχκελεο θαηαθηεκέλεο 

γλψζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ωζηφζν 

ζχκθσλα κε ηηο Oueini, Bahous & Nabhani (2008), νη αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ 
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ζηνρεχνπλ ζηε ζχλδεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ παηδηψλ κε ην θείκελν 

ζπληεινχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηεο «ζθαισζηάο» βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ήδε γλσζηέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο κε ην θείκελν. Δπίζεο θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί δελ αλαδηαηππψλνπλ 

ηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ παξέρνληαο ηνπο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνξίαο. Οη 

Beck & Mckeown (2001) παξνπζηάδνπλ κηα πξνζέγγηζε κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο 

πνπ νλνκάδεηαη «πδήηεζε Κεηκέλσλ» (Text Talk). Η πξνζέγγηζε απηή ζηνρεχεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απνηεινχλ νη δηαδνρηθέο εξσηήζεηο (follow-up questions) πνπ 

θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κέζνδν ηεο ζθαισζηάο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξσηήζεσλ α) επαλαιακβάλνπλ θαη αλαδηακνξθψλνπλ ηα ιφγηα ησλ παηδηψλ, β) 

ρξεζηκνπνηνχλ γεληθέο έλλνηεο (π.ρ Ση ζεκαίλεη απηφ;) γηα λα σζήζνπλ ηα παηδηά λα 

εμεγήζνπλ απηά πνπ ιέλε, θαη γ) μαλαδηαβάδνπλ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

επαλαιακβάλνπλ ηελ αξρηθή εξψηεζε. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ν βαζκφο 

ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο.  

χκθσλα κε ην paired sample t test ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί 

εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο (t(84)=7,312, p<0,01). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπγθιίλνπλ κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ paired sample t test ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο αιιά 

θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ (Pentimonti,2011, Pentimonti & Justice, 

2010) ζχκθσλα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαλ θαηά κεγάιν κέξνο ζε 

ρακειέο ππνζηεξηθηηθέο ζηξαηεγηθέο (γελίθεπζε, αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε) θαη 

ιηγφηεξν ζηηο πςειέο (αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή, εθκαίεπζε ηεο νξζήο 

απάληεζεο, εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο). 
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Η παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ έγηλε γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο αλέδεημε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο αθνξά 

ζε παηδνθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο θαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά ζε 

δαζθαινθεληξηθέο απφςεηο δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

δηαπηζηψζακε φηη νη παξάγνληεο δελ δηαρσξίζηεθαλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο 

ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο πξνθαλψο γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξαηεγηθέο θαη απφ ηα δχν επίπεδα 

αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν παξαγνληηθέο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ γηα ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη γηα ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο 

ηζηνξίαο καο δίλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα απνηειέζκαηα γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί ηελ 

εξκελεία καο φ,ηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο θαη απφ ηα δχν επίπεδα αλάινγα κε ην 

δηδαθηηθφ ζηπι πνπ πηνζεηνχλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ παξαηεξνχκε φηη νη απφςεηο 

ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο. 

 

ομπενάζμαηα 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαηά ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ αθνξά ζε ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο ρακειήο ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη: α) ζηελ ελζάξξπλζε θαη 

επηβξάβεπζε ησλ παηδηψλ, β) ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζηελ αλαδηήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο θαη γ) ζηελ επεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

ε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάθνπλ, λα 

πξνβιέπνπλ, λα αηηηνινγνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. 
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2. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ αθνξά ζε ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη: α) ζηελ παξφηξπλζε ησλ 

παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο 

θαη β) ζε εξσηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ κε ζθνπφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο. ε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο 

θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα 

δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο γηα λα επαλαιάβνπλ ζηα παηδηά γεγνλφηα 

θαη δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο. Σέινο νη ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο λεπηαγσγνχο σο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξνχλ ζε α) εξσηήζεηο δπαδηθήο επηινγήο θαη β) 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο. 

3. Ο βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

4. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο  απφ ηνπο λεπηαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

κηαο ηζηνξίαο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο, β) ζηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο κηαο 

ηζηνξίαο, γ) ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε κηα ηζηνξία, δ) 

ζηελ επεμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ, ε) ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ 

ζηελ αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο. Η πην κηθξή ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αθνξά α) ηε ζπζρέηηζε 

ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη β) ηελ 

επέθηαζε ησλ ιεγφκελσλ ησλ παηδηψλ. 

5. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

6. Η ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία νη λεπηαγσγνί εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 
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7. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο θαη απφ ηα δχν επίπεδα (ρακειφ-πςειφ) αλάινγα κε ην 

δηδαθηηθφ ζηπι (δαζθαινθεληξηθφ-παηδνθεληξηθφ) πνπ πηνζεηνχλ. 

8. Οη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηηο εθαξκφδνπλ θαηά 

ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο. 

 

Πενημνηζμμί & Μειιμκηηθέξ Καηεοζύκζεηξ ηεξ Ένεοκαξ  

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεξεχλεζε: α) ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο, β) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ζηελ 

ηάμε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο θαηά ηελ 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο θαη γ) πσο νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζθαισζηάο πςεινχ θαη ρακεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζπζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη λεπηαγσγνί ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ αθνχ 

θαηά ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηπραίαο επηινγήο. 

πλεπψο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά. ηε 

κειέηε ζπκκεηείραλ 85 λεπηαγσγνί απφ ην λνκφ Υαλίσλ ηεο Κξήηεο. εκαληηθφ ζα 

ήηαλ ην δείγκα λα πξνέξρεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο λνκνχο ηεο Κξήηεο. 

Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε παξνχζα 

έξεπλα έγηλε κε ηελ ηερληθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ωζηφζν έλα απφ ηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη δελ εγγπάηαη ηελ εηιηθξηλή απάληεζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ (Βάκβνπθαο, 2007). πλεπψο ζε κηα κειινληηθή εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα αμηνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην, ε 

κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο.  

 

Παηδαγςγηθέξ Πνμηάζεηξ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαλεξψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο θαη απφ ηα δχν επίπεδα ππνζηήξημεο  (ρακειφ-πςειφ) αλάινγα κε ην 
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δηδαθηηθφ ζηπι (δαζθαινθεληξηθφ-παηδνθεληξηθφ) πνπ πηνζεηνχλ. Ωζηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αλαθέξνληαη θαηά κεγάιν κέξνο ζε ρακειέο 

ππνζηεξηθηηθέο ζηξαηεγηθέο (γελίθεπζε, αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε) θαη ιηγφηεξν ζηηο 

πςειέο (αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή, εθκαίεπζε ηεο νξζήο απάληεζεο, εξσηήζεηο 

δπαδηθήο επηινγήο). Αληίζεηα θξίλεηαη ρξήζηκν νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαθνξνπνηνχλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (πρ 

ππάξρνπλ παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη έλα κεγάιν βαζκφ βνήζεηαο απφ ηηο/ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο), θαη λα απμνκεηψλνπλ ην κέγεζνο ππνζηήξημεο (πςειφ-ρακειφ 

επίπεδν) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ επέιηθηα. ηε ζέζε απηή άιισζηε 

ζπλεγνξεί θαη ε ζεσξία ηεο «δψλεο ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη πξψηα λα εληνπίδνπλ ην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέγνπλ ην κέγεζνο ππνζηήξημεο 

(πςειφ-ρακειφ επίπεδν) πνπ απαηηείηαη. 

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ παηδηψλ σο πξνο ηηο 

εκπεηξίεο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ απνηειεί έλα αδηακθηζβήηεην δεδνκέλν. 

Δίλαη ζθφπηκν επνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηζηαζκίζνπλ ηα ειιείκκαηα πνπ 

θέξλνπλ ηα παηδηά απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε απηφ ην πιαίζην νη 

ζηξαηεγηθέο πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο. 

Μειεηψληαο ηα δχν ηειεπηαία αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην λεπηαγσγείν 

δηαπηζηψλνπκε φηη αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ρακειέο ππνζηεξηθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (γελίθεπζε, αηηηνιφγεζε, πξφβιεςε). Θεσξνχκε ζθφπηκν επνκέλσο φηη 

πξέπεη λα ζπληαρζεί έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζθαισζηάο ρακειήο θαη πςειήο ππνζηήξημεο δίλνληαο ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απηά παξαδείγκαηα ζην πιαίζην ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. 
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Πανάνηεμα 

1 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητέσ/οί Νηπιαγωγοί 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη σο ζηφρν λα απνηππψζεη ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηάμε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζαο παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε απηφ ην αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην βάδνληαο ζε 

θύθιν ηνλ αξηζκφ γηα ηελ απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο  θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηε ζηελ 

ηάμε ζαο ζρεηηθέο πξαθηηθέο. Οη εηιηθξηλείο απαληήζεηο ζαο ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο κειέηεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ θαη ηεο νπνίαο  ηα απνηειέζκαηα  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

  

αο επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηά ζαο. 

Διέλε Λνχβξνπ   

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

 

 

Παρακαλώ απαντήςτε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ. 

 

Έτη διδακτικήσ εμπειρίασ: 

   1-10 έτη  11-20 έτη  21-30 έτη  περισσότερα από 30 έτη 

 

Σπουδές: 

  ρνιή Νεπηαγσγψλ (δηεηήο θνίηεζε)             

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ 

 Γηδαζθαιείν  Μεηεθπαίδεπζεο         

 Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο                    

 Γηδαθηνξηθέο πνπδέο 
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Απόρεηξ κεπηαγςγώκ 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Ούτε Συμφωνώ 
ούτε Διαφωνώ  

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να ζητούν από τα παιδιϊ να περιγρϊφουν τα γεγονότα 
τησ ιςτορύασ. 

1 2 3 4 5 

2 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να ζητούν από τα παιδιϊ να προβλϋψουν την εξϋλιξη τησ 
ιςτορύασ. 

1 2 3 4 5 

3 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να ζητούν από τα παιδιϊ να αιτιολογόςουν τα γεγονότα 
τησ ιςτορύασ (π.χ ερωτόςεισ τύπου «γιατύ»).  

1 2 3 4 5 

4 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να ζητούν από τα παιδιϊ να αξιολογόςουν τα γεγονότα 
τησ ιςτορύασ. 

1 2 3 4 5 

5 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να επεξηγούν ςτα παιδιϊ ϊγνωςτεσ λϋξεισ και ϋννοιεσ 
του κειμϋνου 

1 2 3 4 5 

6 
Οι νηπιαγωγού μετϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να βοηθούν τα παιδιϊ να αναδιηγηθούν τα γεγονότα τησ 
ιςτορύασ με τη ςωςτό ςειρϊ. 

1 2 3 4 5 

7 
Οι νηπιαγωγού πρϋπει να διακόπτουν την ανϊγνωςη μιασ 

ιςτορύασ για να επαναλϊβουν ςτα παιδιϊ γεγονότα και 
δρϊςεισ τησ ιςτορύασ. 

1 2 3 4 5 

8 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να υποβϊλουν ερωτόςεισ με ςκοπό τα παιδιϊ να 
ςυςχετύςουν τα γεγονότα τησ ιςτορύασ με προςωπικϋσ 
τουσ εμπειρύεσ. 

1 2 3 4 5 

9 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να υποβϊλλουν ςτα παιδιϊ ερωτόςεισ δυαδικόσ 
επιλογόσ (π.χ. Πότε ϋπρεπε να φύγει η Σταχτοπούτα 
από το παλϊτι; Στισ 12:00 το μεςημϋρι ό ςτισ 12:00 το 
βρϊδυ;). 

1 2 3 4 5 

10 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να επεκτεύνουν τα λεγόμενα των παιδιών προςθϋτοντασ 
νϋεσ πληροφορύεσ. 

1 2 3 4 5 

11 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να υποβϊλουν ερωτόςεισ με ςκοπό τα παιδιϊ να 
εντοπύςουν τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ δομόσ τησ ιςτορύασ 
(αρχικό γεγονόσ, θϋμα, πλοκό επειςοδύων, πρόβλημα, 
λύςη). 

1 2 3 4 5 

12 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να υποβϊλουν ςτα παιδιϊ ερωτόςεισ που αφορούν ςτην 
εκμαύευςη τησ ορθόσ απϊντηςησ μετϊ από υπόδειξη τησ 
ςωςτόσ απϊντηςησ (πχ. Το μπαλόνι ϋχει κόκκινο 
χρώμα. Τι χρώμα ϋχει το μπαλόνι;). 

1 2 3 4 5 

13 
Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 

να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν τα παιδιϊ. 
1 2 3 4 5 

14 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να υποδεικνύουν ςτα παιδιϊ πώσ να απαντόςουν 
πραγματοποιώντασ μεγαλόφωνα ςχόλια (π.χ. Νομύζω 
ότι ο λύκοσ όθελε να φϊει τη Κοκκινοςκουφύτςα. Εςεύσ 
τι λϋτε;). 

1 2 3 4 5 

15 

Οι νηπιαγωγού κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ πρϋπει 
να παροτρύνουν τα παιδιϊ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ 
(εκφρϊζοντασ τισ ςκϋψεισ τουσ, τισ ιδϋεσ τουσ, τισ 
απορύεσ τουσ) αλληλεπιδρώντασ με τουσ ύδιουσ και με το 
κεύμενο. 

1 2 3 4 5 
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οπκόηεηα δηδαθηηθώκ πναθηηθώκ 

Πολύ ςπϊνια (1) = 1 φορϊ ανϊ ιςτορύα 

Σπϊνια (2) = 1-2 φορϋσ ανϊ ιςτορύα 

Μερικϋσ φορϋσ(3)= 2-3 φορϋσ ανϊ ιςτορύα 

Συχνϊ(4) = 3-4 φορϋσ ανϊ ιςτορύα 

Πολύ ςυχνϊ(5) =5-6 φορϋσ ανϊ ιςτορύα 

  Πολύ 
Σπάνια 

Σπάνια 
Μερικέσ 
φορέσ 

Συχνά 
Πολύ 
Συχνά 

1 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ ζητϊτε από τα 

παιδιϊ να περιγρϊψουν γεγονότα τησ ιςτορύασ; 
1 2 3 4 5 

2 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ ζητϊτε από τα 

παιδιϊ να προβλϋψουν την εξϋλιξη τησ ιςτορύασ; 
1 2 3 4 5 

3 Πόςο ςυχνϊ υποβϊλλετε ςτα παιδιϊ ερωτόςεισ ςχετικϋσ με την 

αιτιολόγηςη των γεγονότων που ςυνϋβηςαν ςτην ιςτορύα (π.χ 

ερωτόςεισ τύπου «γιατύ»); 

1 2 3 4 5 

4 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ ζητϊτε από τα 

παιδιϊ να αξιολογόςουν τα γεγονότα μιασ ιςτορύασ; 
1 2 3 4 5 

5 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ επεξηγεύτε 

ϊγνωςτεσ λϋξεισ και ϋννοιεσ με ςκοπό τα παιδιϊ να κατανοόςουν 

καλύτερα το κεύμενο που τουσ διαβϊζετε; 

1 2 3 4 5 

6 Πόςο ςυχνϊ μετϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ βοηθϊτε τα παιδιϊ 

να αναδιηγηθούν τα γεγονότα τησ ιςτορύασ με ςωςτό ςειρϊ; 
1 2 3 4 5 

7 Πόςο ςυχνϊ διακόπτετε την ανϊγνωςη για να επαναλϊβετε ςτα 

παιδιϊ γεγονότα και δρϊςεισ τησ ιςτορύασ; 
1 2 3 4 5 

8 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ υποβϊλλετε 

ερωτόςεισ με ςκοπό τα παιδιϊ να ςυςχετύςουν τα γεγονότα τησ 

ιςτορύασ με προςωπικϋσ τουσ εμπειρύεσ; 

1 2 3 4 5 

9 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ υποβϊλλετε ςτα 

παιδιϊ ερωτόςεισ δυαδικόσ επιλογόσ (π.χ. Πότε ϋπρεπε να φύγει η 

Σταχτοπούτα από το παλϊτι; Στισ 12:00 το μεςημϋρι ό ςτισ 12:00 το 

βρϊδυ;); 

1 2 3 4 5 

10 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ επεκτεύνετε τα 

λεγόμενα των παιδιών προςθϋτοντασ νϋεσ πληροφορύεσ; 
1 2 3 4 5 

11 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ υποβϊλλετε 

ερωτόςεισ με ςκοπό τα παιδιϊ να εντοπύςουν τα βαςικϊ ςτοιχεύα 

τησ δομόσ τησ ιςτορύασ (αρχικό γεγονόσ, θϋμα, πλοκό επειςοδύων, 

πρόβλημα, λύςη); 

1 2 3 4 5 

12 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ υποβϊλλετε ςτα 

παιδιϊ ερωτόςεισ που αφορούν ςτην εκμαύευςη τησ ορθόσ 

απϊντηςησ μετϊ από υπόδειξη τησ ςωςτόσ απϊντηςησ (πχ. Το 

μπαλόνι ϋχει κόκκινο χρώμα. Τι χρώμα ϋχει το μπαλόνι;); 

1 2 3 4 5 

13 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ ενθαρρύνετε και 

επιβραβεύετε τα παιδιϊ; 
1 2 3 4 5 

14 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ υποδεικνύετε ςτα 

παιδιϊ πώσ να απαντόςουν πραγματοποιώντασ μεγαλόφωνα 

ςχόλια; (π.χ. Νομύζω ότι ο λύκοσ όθελε να φϊει τη 

Κοκκινοςκουφύτςα. Εςεύσ τι λϋτε;). 

1 2 3 4 5 

15 Πόςο ςυχνϊ κατϊ την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ παροτρύνετε τα 

παιδιϊ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ (εκφρϊζοντασ τισ ςκϋψεισ τουσ, τισ 

ιδϋεσ τουσ, τισ απορύεσ τουσ) αλληλεπιδρώντασ με εςϊσ και με το 

κεύμενο; 

1 2 3 4 5 

 


