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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο χώρο των Επιστηµών της Αγωγής και 

συγκεκριµένα στο χώρο της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. Στόχος είναι τα αποτελέσµατα και οι προτάσεις της µελέτης αυτής να 

αποτελέσουν ένα πολύτιµο διδακτικό βοήθηµα για τους/τις νηπιαγωγούς, ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που ορίζει ο σύγχρονος πολυπολιτισµικός 

χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη γλωσσική 

υποστήριξη των παιδιών που προέρχονται από γλωσσικές και εθνικές µειονότητες.  

Το ενδιαφέρον µου για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής 

ηλικίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους άρχισε να 

καλλιεργείται κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών στο Παιδαγωγικό 

Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η διδακτική µου 

εµπειρία, ακολούθως, σε δηµόσια Νηπιαγωγεία της Ελλάδας ενίσχυσε το ενδιαφέρον 

αυτό και τόνισε την ανάγκη που υπάρχει στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης για 

το σχεδιασµό αποτελεσµατικών πρακτικών µε στόχο τη λεξιλογική ανάπτυξη των 

παιδιών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καλύψει µέρος των διδακτικών αναγκών 

των νηπιαγωγών και να προτείνει τεχνικές οι οποίες να µπορούν να εφαρµοστούν µε 

συνέπεια και σταθερότητα στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της 

προσχολικής τάξης. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής εργασίας αισθάνοµαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω τους ανθρώπους, οι οποίοι µε καθοδήγησαν και µε στήριξαν σε αυτή 

την προσπάθεια: 

- Την επιβλέπουσα της διδακτορικής µου διατριβής και Καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης      

κ. Ευφηµία Τάφα για την πολύτιµη και ουσιαστική καθοδήγησή της σε όλη τη 

διάρκεια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Η επιστηµονική της κατάρτιση και η 

πορεία της στο χώρο των Επιστηµών της Αγωγής στάθηκαν για εµένα πηγή 

έµπνευσης κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µου σπουδών. Οι 

συµβουλές της, ο άρτιος επιστηµονικός της λόγος και η αφοσίωση την οποία 

επιδεικνύει στη διεκπεραίωση των ερευνητικών της εργασιών αποτέλεσαν για εµένα 

πολύτιµα εφόδια κατά το σχεδιασµό και τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

Επιπλέον, θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την αµέριστη συµπαράσταση, την 
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υποµονή και την εµπιστοσύνη που έδειξε όλα τα χρόνια της συνεργασίας µας τα 

οποία αποτέλεσαν βασικά κίνητρα για την πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση της 

παρούσας ερευνητικής µελέτης. 

- Τον κ. Γεώργιο Μανωλίτση, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι συµβουλές του 

οποίου ήταν σηµαντικές για το µεθοδολογικό σχεδιασµό και την ανάλυση των 

δεδοµένων της παρούσας µελέτης. Η συνεργασία µου µαζί του κατά τη διάρκεια των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών και κατά τη διάρκεια των µετέπειτα ετών ήταν 

πολύτιµη, ώστε να κατανοήσω και να εξοικειωθώ µε βασικά ζητήµατα, τα οποία 

αφορούν στη µεθοδολογία της έρευνας. 

- Τον κ. Βασίλειο Οικονοµίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο οποίος µου 

παρείχε σηµαντικές γνώσεις και συµβουλές που αφορούν σε ζητήµατα της διδακτικής 

µεθοδολογίας. Η καθοδήγηση του ήταν σηµαντική ως προς την οργάνωση του 

περιεχοµένου της παρούσας µελέτης και προς ζητήµατα που αφορούν στην 

εκπαίδευση και τη µάθηση των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές 

οµάδες.  

- Την κ. Μαρίνα Τζακώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία µε 

καθοδήγησε και µε βοήθησε να κατανοήσω και να οριοθετήσω το πολυδιάστατο 

φαινόµενο της γλωσσολογίας που αφορά στη διγλωσσία των παιδιών. 

- Τον κ. Μιχάλη Λιναρδάκη, Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο οποίος µου παρείχε 

σηµαντικές γνώσεις και καθοδήγηση όσον αφορά στη στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων της παρούσας ερευνητικής µελέτης.  

- Την κ. ∆ιονυσία Κοντογιάννη, Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία µου παρείχε 

χρήσιµες καθοδηγητικές συµβουλές ως προς ορισµένα ζητήµατα, τα οποία αφορούν 

στη ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική. 

- Τις νηπιαγωγούς και ιδιαίτερα τα παιδιά των σχολείων που συµµετείχαν στην 

παρούσα έρευνα χωρίς τη συνεργασία των οποίων δε θα ήταν εφικτή η 

πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής.  

- Τους γονείς µου Ηλία και Αικατερίνη, τον αδερφό µου Βασίλη και τη σύζυγό 

του ∆ήµητρα, οι οποίοι µε στήριξαν σηµαντικά σε όλη αυτή τη µακρόχρονη πορεία 
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των σπουδών µου και των οποίων η αγάπη, η συµπαράσταση και η υποµονή µε 

εξόπλισαν µε τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας.  

- Τους φίλους µου, και ιδιαίτερα τις κ. Ελένη Νικολουδάκη και Ιωάννα 

Περβολαράκη, για την υποµονή, τη συµπαράσταση και την ενθάρρυνση που µου 

προσέφεραν στις δύσκολες στιγµές που αντιµετώπισα κατά την εκπόνηση της 

παρούσας διατριβής. 

- Τη φίλη µου, Αθανασία Ασυλλόγιστου, για τη φιλολογική επιµέλεια της 

παρούσας εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την 
επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου 
αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας δύο τεχνικές διδασκαλίας του 
λεξιλογίου, η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και η τεχνική της 
αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, οι οποίες εφαρµόζονται κατά την ανάγνωση των 
ιστοριών στην προσχολική τάξη. Επίσης, βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν να εξετάσει, εάν η επίδραση που ασκούν η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας 
και η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του ελληνικού 
δεκτικού λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από 
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του 
λεξιλογίου των παιδιών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 87 αλλοδαπά παιδιά 
από διαφορετικές εθνικές µειονότητες ηλικίας 4 έως 6 ετών, τα οποία φοιτούσαν 
σε 12 προσχολικές τάξεις των Νοµών Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανιών της 
Κρήτης. Για τη διερεύνηση των βασικών σκοπών της µελέτης πραγµατοποιήθηκε 
µία πειραµατική παρέµβαση, η οποία περιλάµβανε δύο πειραµατικές οµάδες και 
µία οµάδα ελέγχου. Η ερευνήτρια διάβασε στο σύνολο των παιδιών κάθε τάξης 
που συµµετείχε στην έρευνα 6 εικονογραφηµένες ιστορίες από δύο φορές. Στην 
πρώτη πειραµατική οµάδα δίδαξε λέξεις του κειµένου σύµφωνα µε την τεχνική 
της άµεσης διδασκαλίας και στη δεύτερη πειραµατική οµάδα δίδαξε τις ίδιες 
λέξεις σύµφωνα µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Στην οµάδα 
ελέγχου η ερευνήτρια διάβασε τις ίδιες ιστορίες χωρίς να παρέχει επεξηγήσεις 
σχετικά µε τις λέξεις-στόχους του κειµένου. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 
µελέτης έδειξαν ότι οι δύο διδακτικές τεχνικές συµβάλλουν σηµαντικά στην 
ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Ωστόσο, η 
τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας σε σύγκριση µε την τεχνική της 
άµεσης διδασκαλίας συνέβαλε σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό στην ανάπτυξη 
του ειδικού και γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Επιπλέον, τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο και οι αρχικές γνώσεις των παιδιών στις 
λέξεις-στόχους που επιλέχτηκαν από τα κείµενα των ιστοριών αποτέλεσαν 
παράγοντες οι οποίοι διαφοροποίησαν την επίδραση που οι δύο διδακτικές 
τεχνικές άσκησαν στην ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΣΗ 

Ο χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

και έπειτα, αρχίζει να διαφοροποιείται σηµαντικά, καθώς η Ελλάδα σταδιακά 

µεταβάλλεται από χώρα εξαγωγής µεταναστών σε χώρα υποδοχής µεταναστών 

(Γκότοβος, 2007). Το έντονο µεταναστευτικό ρεύµα είχε ως αποτέλεσµα η ελληνική 

κοινωνία να αποκτήσει πολυπολιτισµικό χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίζεται αφενός 

από την παρουσία των αλλοδαπών που εργάζονται νοµίµως στην Ελλάδα αφετέρου 

από τους παλιννοστούντες1 Έλληνες, τα µέλη των πολιτισµικά µικτών οικογενειών, τα 

µέλη νοµικά αναγνωρισµένων µειονοτήτων µε διαφορετική γλώσσα και πολιτισµικά 

στοιχεία που ζουν µόνιµα στην Ελλάδα (π.χ. Τσιγγάνοι Ροµά) (Σκούρτου, Βρατσάλης 

& Γκόβαρης, 2004). Ενώ η παρουσία των πιο πάνω κοινοτήτων αναπτύχθηκε σε 

βάθος χρόνου, η παρουσία των µεταναστών εργαζοµένων αναπτύχθηκε σε µικρό 

χρονικό διάστηµα εξαιτίας του έντονου µεταναστευτικού ρεύµατος που 

παρατηρήθηκε προς την Ελλάδα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η 

ορολογία που χρησιµοποιείται για την αναφορά στις παραπάνω πληθυσµιακές οµάδες 

ποικίλει, χωρίς να προσδιορίζεται πάντα µε σαφήνεια η σηµασία και το περιεχόµενο 

του κάθε όρου. Συγκεκριµένα, η λέξη αλλοδαπός µπορεί να χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό τόσο των εθνοτικά µη Ελλήνων (π.χ. Αλβανός, Βούλγαρος, Τούρκος), 

όσο και για τον προσδιορισµό ατόµων που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, ανεξάρτητα 

από την εθνική τους ένταξη (Γκότοβος, 2007). Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη ξένος, η 

οποία στον καθηµερινό λόγο µπορεί να χρησιµοποιείται αντί της λέξης αλλοδαπός, 

και µε την οποία µπορεί να προσδιορίζονται τα άτοµα µε διαφορετική εθνική 

προέλευση που είτε διαθέτουν (πολιτογραφηµένος αλλογενής) είτε όχι ελληνική 

ιθαγένεια (αλλογενής αλλοδαπός) (Γκότοβος, 2007).  

Η ανοµοιογένεια ως προς την ορολογία που χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό των ατόµων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο παρατηρείται και στην 

εκπαίδευση όσον αφορά στα παιδιά τα οποία προέρχονται από διαφορετικές 

γλωσσικές και εθνικές οµάδες. Στη βιβλιογραφία συναντώνται οι όροι: µαθητές µη 

ελληνικής καταγωγής (Τσοκαλίδου, 2008), ξένοι µαθητές (Πανταζής, 2006), 

                                                           
1 Ως παλιννοστούντες χαρακτηρίζονται οι οµογενείς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια µετανάστευσαν 
στην Ελλάδα και προέρχονται από την πρώην ΕΣΣ∆ και σε ένα µικρό ποσοστό από την Αλβανία και 
πιο συγκεκριµένα από τα χωριά της Βορείου Ηπείρου (Μιτίλης, 1998). 
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αλλοδαποί µαθητές (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003· Κασίµη, 2005· 

Πανταζής, 2006· Παπαχρήστος, 2005-2006), αλλόφωνοι ή αλλόγλωσσοι µαθητές 

(Κοριλάκη & Παλαιολόγου, 2006· Κορυλάκη, 2007), όπως και οι όροι  µετανάστες 

µαθητές ή µαθητές µε µεταναστευτικό υπόβαθρο (Αθανασίου & Γκότοβος, 2002· 

Γκότοβος, 2007· Σκούτρου κ.ά., 2004). Επίσης, συναντώνται και οι περισσότερο 

γλωσσολογικά προσδιορισµένοι όροι, όπως δίγλωσσα παιδιά (Τσοκαλίδου, 2008), 

µαθητές δεύτερης γλώσσας ή µαθητές µε πρώτη γλώσσα άλλη από την Ελληνική 

(Σκούρτου κ.ά., 2004), και οι συνδυαστικοί όροι, όπως δίγλωσσοι αλλοδαποί µαθητές 

(Σκούρτου κ.ά., 2004). Στην παιδαγωγική επιστήµη ο όρος µαθητής µε 

µεταναστευτικό υπόβαθρο αρχίζει πλέον να χρησιµοποιείται ευρύτερα, καθώς η 

έµφαση προσδίδεται στη µελέτη της εµπειρίας του παιδιού µέσα και έξω από το 

οικογενειακό του περιβάλλον (Γκότοβος, 2007). Η εµπειρία αυτή τείνει να είναι 

διαφορετική για τους µαθητές που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών σε 

σχέση µε τους γηγενείς Έλληνες µαθητές, καθώς η δραστηριοποίησή τους σε ένα 

δίγλωσσο περιβάλλον, οι αλληλεπιδράσεις και οι δεσµοί µεταξύ των µελών της 

κοινότητας των οµοεθνών χαρακτηρίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη διαφορετικότητα 

των παιδιών αυτών σε σχέση µε το ντόπιο µαθητικό πληθυσµό (Γκότοβος, 2007). Με 

βάση τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι όροι που χρησιµοποιούνται 

επιχειρούν να προσδιορίσουν αφενός τις εθνικές και πολιτισµικές καταβολές των 

παιδιών (π.χ. αλλοδαπά παιδιά) και αφετέρου τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των 

παιδιών σε σχέση µε τη µητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

(π.χ. δίγλωσσα παιδιά και µαθητές δεύτερης γλώσσας). Στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιείται ο όρος αλλοδαπά παιδιά, διότι είναι έγκυρος από νοµικής πλευράς 

και αυτός που χρησιµοποιείται επίσηµα στις νοµοθετικές ρυθµίσεις του Υπουργείου 

Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία ο 

όρος αλλοδαπά παιδιά λαµβάνει υπόψη αφενός το µεταναστευτικό υπόβαθρο των 

παιδιών και αφετέρου τα γλωσσικά τους χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, ως 

αλλοδαπά αναφέρονται τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες και 

προέρχονται από οικογένειες µεταναστών. Τα παιδιά βρίσκονται στη διαδικασία 

κατάκτησης της διγλωσσίας καθώς, παράλληλα µε τη µητρική, κατακτούν και την 

ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επίσης, όροι αλλοδαπά και δίγλωσσα παιδιά 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σε ορισµένα σηµεία, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας. 
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Τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές και γλωσσικές οµάδες 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά την ένταξή τους στη σχολική και εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. Η διερεύνηση των σχολικών προβληµάτων των αλλοδαπών 

µαθητών έδειξε ότι (Παπαχρήστος, 2005-2006): 

• ∆εν υπάρχει ένας αλλά πολλοί τύποι αλλοδαπών µαθητών. 

• Είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι αφοµοιωτικές τάσεις, τις οποίες το σχολείο αλλά και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ασκούν στα αλλοδαπά παιδιά.  

• Οι αλλοδαποί µαθητές είναι δυσαρεστηµένοι από τις διαδικασίες της ένταξής τους 

στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και ορισµένοι από αυτούς επιθυµούν να 

επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. 

• Οι σχέσεις των αλλοδαπών µαθητών µε τους γηγενείς Έλληνες µαθητές δεν 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα. 

• Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους µαθητές αυτούς είναι κατά κανόνα 

χαµηλές, σε αντίθεση πολλές φορές µε αυτές των γονέων και των ίδιων των 

µαθητών. 

• Ένας µεγάλος αριθµός αλλοδαπών µαθητών έχει χαµηλή σχολική επίδοση, η 

οποία αφορά κυρίως στα γλωσσικά και φυσιογνωστικά µαθήµατα.  

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά κατά την ένταξή τους στο 

σχολικό περιβάλλον συνδέονται µε την έννοια του επιπολιτισµού, η οποία 

αναφέρεται στη δυαδική διαδικασία της πολιτισµικής και ψυχολογικής µεταβολής 

που πραγµατοποιείται ως αποτέλεσµα της επαφής δύο ή περισσοτέρων πολιτισµικών 

οµάδων και των µελών τους ως ξεχωριστές οντότητες (Berry, 2005). Μέρος των 

δυσκολιών αυτών αφορούν στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην 

εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Η νέα εκπαιδευτική και κοινωνική 

πραγµατικότητα επηρέασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών υπέρ µιας εκπαίδευσης µε 

διαπολιτισµικό χαρακτήρα (Γκόβαρης & Ανδρεαδάκης, 2002). Επιπλέον, οδήγησε 

στη διατύπωση νέων εκπαιδευτικών προτάσεων ως προς τις ειδικές διδακτικές 

πρακτικές (π.χ. διδακτική γλώσσας) µε στόχο τη γλωσσική υποστήριξη των παιδιών 

αυτών.  

Το λεξιλόγιο αποτελεί µία από τις δεξιότητες της γλώσσας, η οποία συµβάλλει 

στην κατάκτηση της γνώσης και αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που ενισχύουν τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη, καθώς και την 

εκµάθηση του γραπτού λόγου από µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά, τα οποία 
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παράλληλα µε τη µητρική κατακτούν ως δεύτερη τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

(Blachowicz, Fisher & Watts-Taffe, 2005· Brisk & Harrington, 2007· Marchman & 

Fernald, 2008). Οι λέξεις αποτελούν τα σηµαντικότερα εργαλεία µε τα οποία τα 

παιδιά και οι ενήλικοι ενεργοποιούν τις προγενέστερες γνώσεις τους, εκφράζουν ιδέες 

και κατακτούν νέες γνώσεις. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική για τα αλλοδαπά παιδιά, τα οποία πολλές φορές έχουν περιορισµένη 

επάρκεια στη γλώσσα µε την οποία πραγµατοποιείται η διδασκαλία στο σχολείο 

(Hakuta, Butler & Witt, 2000). Η επάρκεια στη γλώσσα αυτή διευκολύνει σηµαντικά 

την κοινωνική αλληλεπίδραση µε τους µονόγλωσσους συνοµηλίκους τους, τη 

συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του σχολείου και την κατανόηση των βασικών 

εννοιών που περιλαµβάνονται στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 

σπουδών (Blachowicz et al., 2005· Stahl & Nagy, 2006). 

Επίσης, ο ρόλος του λεξιλογίου είναι σηµαντικός στη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών. Προγενέστερα αλλά και σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα συνηγορούν υπέρ 

της στενής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στο µέγεθος του λεξιλογίου και τη 

νοηµοσύνη (Fitzgerald, Pasewark & Gloeckler, 1970· Naglieri, 1981· Smith, Smith & 

Dobbs, 1991· Smith, Smith, Taylor & Hobby, 2005). Η ισχυρή, µάλιστα, συσχέτιση 

ανάµεσα στο λεξιλόγιο και τη νοηµοσύνη οδήγησε σε ορισµένες περιπτώσεις στη 

χρησιµοποίηση των κριτηρίων του λεξιλογίου ως εργαλείων για την αξιολόγηση της 

νοητικής ικανότητας (Μήτσης, 2004· Stahl & Nagy, 2006). 

Επιπλέον, το λεξιλόγιο είναι σηµαντικό και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερα η γραφή αποτελεί µία από τις δεξιότητες του γραπτού 

λόγου, η οποία έχει πολλές διαστάσεις που αφορούν στο περιεχόµενο αλλά και στη 

σύνθεση των γραπτών κειµένων. Το εµπλουτισµένο λεξιλόγιο συµβάλλει                  

στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης των µαθητών (Blachowicz et al., 2005·              

Stæhr, 2008). Συγκεκριµένα, η διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την επεξεργασία 

κειµένων, και γενικότερα η εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες γραφής, 

βελτιώνουν τη γραπτή έκφραση των µαθητών (Lee, 2003· Saint-Laurent & Giasson, 

2005) και ενισχύουν σηµαντικά το δεκτικό τους λεξιλόγιο (Aram & Biron, 2004).  

Το λεξιλόγιο αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίδουν έµφαση κατά τη διδασκαλία της ανάγνωσης 

(National Reading Panel, 2006). Η γνώση του λεξιλογίου συσχετίζεται σηµαντικά µε 

την αναγνωστική κατανόηση, αλλά και γενικότερα µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

γραπτού λόγου στα παιδιά κατά την προσχολική και σχολική ηλικία (Bialystok, 2002· 
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Hammer, Lawrence & Miccio, 2007· Joshi, 2005· Munson, Kurst & Windsor, 2005· 

Ricketts, Nation & Bishop, 2007· Shanahan & Beck, 2006· Wise, Sevcik, Morris, 

Lovett & Wolf, 2007). Συγκεκριµένα, οι ικανότητες του προφορικού λόγου, και 

γενικότερα το µέγεθος του λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών σε καθεµία από τις 

δύο γλώσσες, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι προβλέπουν σε κάποιο 

βαθµό τις δεξιότητες του γραπτού λόγου εντός και µεταξύ των γλωσσών, όχι µόνο 

στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αλλά και στις ανώτερες τάξεις 

(Durgunoğlu, Peynircioğlu & Mir,  2002· Miller et al., 2006· Rinaldi & Páez, 2008· 

Swanson, Rosston, Gerber & Solari, 2008· Yesil-Dagli, 2010).  

Ωστόσο, η ύπαρξη αυτής της συσχέτισης δε διαφωτίζει την κατεύθυνση ή τις 

αιτιώδεις σχέσεις που θεµελιώνουν αυτή τη σχέση. Για το λόγο αυτό έχουν 

διατυπωθεί διάφορες θέσεις, οι οποίες επιχειρούν να ερµηνεύσουν τη στενή σχέση 

ανάµεσα στο λεξιλόγιο και την κατανόηση των κειµένων. Μία από τις θέσεις αυτές 

υποστηρίζει ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάµεσα στο µέγεθος του λεξιλογίου και 

στην ικανότητα της κατανόησης του κειµένου (Nagy, 2005). Όσο περισσότερες 

λέξεις γνωρίζει κάποιος τόσο καλύτερα κατανοεί το περιεχόµενο ενός κειµένου. Για 

τη συµπλήρωση, όµως, της παραπάνω θέσης διατυπώθηκε µια δεύτερη θέση, η οποία 

δίνει έµφαση στο ρόλο που διαδραµατίζει η προγενέστερη γνώση στη διαδικασία της 

κατανόησης. Συγκεκριµένα, δεν είναι η γνώση της σηµασίας των λέξεων που οδηγεί 

τον αναγνώστη στην κατανόηση του κειµένου. Η γνώση των λέξεων αποτελεί ένδειξη 

των προγενέστερων γνώσεων που κάποιος διαθέτει σχετικά µε µία έννοια ή ένα θέµα. 

Συνεπώς, είναι η προγενέστερη γνώση, η οποία ουσιαστικά βοηθά στην κατανόηση 

του κειµένου (Nagy, 2005). Η τρίτη θέση επιχειρεί ακολούθως να ερµηνεύσει τη 

σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο λεξιλόγιο και την αναγνωστική κατανόηση 

(Nagy, 2005). Σύµφωνα µε τη θέση αυτή, τα άτοµα που διαθέτουν εµπλουτισµένο 

λεξιλόγιο κατανοούν καλύτερα τα κείµενα που διαβάζουν, επειδή υπάρχει ένα τρίτος 

παράγοντας που επηρεάζει ταυτόχρονα αυτούς τους τοµείς. Ο τρίτος παράγοντας 

σχετίζεται µε τις γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες του ατόµου, όπως είναι, για 

παράδειγµα, η λεκτική νοηµοσύνη, η ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων και η 

µεταγλωσσική επίγνωση γενικότερα. Η τέταρτη θέση πρεσβεύει ότι η κατανόηση 

εξαρτάται τόσο από το εύρος (breadth) όσο και από τη σε βάθος γνώση (depth) του 

λεξιλογίου (Nagy, 2005). Οι παραπάνω θέσεις δεν είναι αντικρουόµενες, αλλά σε 

συνδυασµό επιχειρούν να συνθέσουν την εικόνα που περιγράφει τη στενή σχέση 

ανάµεσα στο λεξιλόγιο και την κατανόηση των κειµένων.  
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Το συµπέρασµα είναι ότι η ανάπτυξη του λεξιλογίου διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στη γνωστική, αλλά και στην ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη των µονόγλωσσων 

και των αλλοδαπών παιδιών. Εξίσου σηµαντική είναι, όµως, η συµβολή του 

λεξιλογίου στην εκµάθηση του γραπτού λόγου, και ιδιαίτερα στην αναγνωστική 

κατανόηση. Για τους παραπάνω λόγους ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών 

οφείλει να αποτελεί βασικό στόχο της σχολικής διδασκαλίας σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης (Βάµβουκας, 2001). Ιδιαίτερα για τα αλλοδαπά παιδιά, η κατάκτηση του 

λεξιλογίου αποτελεί πρόκληση, και είναι συχνά µια δύσκολη και µακροχρόνια 

διαδικασία, εξαιτίας του αριθµού των λέξεων που πρέπει να κατακτήσουν στη 

δεύτερη γλώσσα προκειµένου να φτάσουν στο επίπεδο των µονόγλωσσων 

συνοµηλίκων τους (Brisk & Harrington, 2007· Stahl & Nagy, 2006). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των 

νηπιαγωγών ως προς τους µηχανισµούς της γλωσσικής ανάπτυξης των µικρών 

παιδιών και ως προς τις διδακτικές τεχνικές που µπορούν να εφαρµόσουν είναι 

σηµαντική, ώστε να βοηθούν τα παιδιά να χρησιµοποιούν ενεργητικά τη γλώσσα και 

να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Οι Blachowicz, Fisher, Ogle και Watts-Taffe, 

(2006), Green (2004) και Stahl και Nagy (2006) υποστήριξαν ότι η διδασκαλία του 

λεξιλογίου, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να περιλαµβάνει τεχνικές 

οι οποίες στοχεύουν: α) στην αναλυτική επεξεργασία της σηµασίας των λέξεων, β) 

στην προώθηση της ενεργητικής εµπλοκής των παιδιών στη διαδικασία εκµάθησης 

του λεξιλογίου, και γ) στην ενθάρρυνση της πολλαπλής έκθεσης των παιδιών στις 

σηµαντικές πληροφορίες που πλαισιώνουν την ερµηνεία της λέξης. Οι παραπάνω 

καθοδηγητικές γραµµές οδήγησαν στο σχεδιασµό διδακτικών τεχνικών, οι οποίες 

έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Ορισµένες από αυτές τις 

τεχνικές, όπως, για παράδειγµα, η παροχή του ορισµού της λέξης και η σύνδεση της 

άγνωστης λέξης µε άλλες συνώνυµες ή αντίθετες λέξεις, αποτελούν µονολογικές και, 

κατά συνέπεια, πιο δασκαλοκεντρικές µορφές διδασκαλίας. Άλλες από τις 

προτεινόµενες πρακτικές, όπως η ανάγνωση των ιστοριών, αποτελούν πιο διαλογικές 

και περισσότερο παιδοκεντρικές µορφές διδασκαλίας.  

Η ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα                

µε ποικίλα οφέλη στην κοινωνική, συναισθηµατική, γνωστική και γλωσσική                   

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου                             

(Morrow, Freitag & Gambrell, 2009). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι, όµως, η ανάγνωση 

των ιστοριών για την ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών 
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(Justice & Pence, 2005· Meier, 2003). H εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά 

επιτυγχάνεται περιστασιακά κατά την ακρόαση ενός λογοτεχνικού κειµένου, αλλά 

πρωτίστως επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή από τον ενήλικο αναγνώστη των 

κατάλληλων διδακτικών τεχνικών, οι οποίες βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τη 

σηµασία του άγνωστου λεξιλογίου (Robbins & Ehri, 1994· Santoro, Chard, Howard 

& Baker, 2008· Yopp & Yopp, 2007). Κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας οι 

νηπιαγωγοί εφαρµόζουν ποικίλες τεχνικές λεκτικής συµπεριφοράς προκειµένου να 

εµπλέξουν ενεργητικά τα παιδιά στη συζήτηση της ιστορίας και να προάγουν την 

εκµάθηση του λεξιλογίου και την κατανόηση του κειµένου (Τάφα & Χλαπάνα, 2007· 

Χλαπάνα, 2005). Συγκεκριµένα, η διεξαγωγή συζητήσεων υψηλής γνωστικής 

απαίτησης, όπου οι νηπιαγωγοί διατυπώνουν, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναλύσουν τις 

πληροφορίες του κειµένου, να συνάγουν συµπεράσµατα, να προβλέψουν τα γεγονότα 

της πλοκής και να επεξεργαστούν τις άγνωστες λέξεις του κειµένου, συµβάλλουν 

σηµαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (De Temple & Snow, 2003· 

Hoffman, Roser & Farest, 1988). Αυτό το είδος της συζήτησης αποτελεί, µάλιστα, 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης, ο οποίος σχεδιάστηκε 

από τον Whitehurst και τους συνεργάτες του (Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-

Menchaca & Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 

1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994) και εφαρµόστηκε στο οικογενειακό και το 

σχολικό περιβάλλον µε ποικίλα οφέλη στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών 

παιδιών. 

Η ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα, η οποία 

επηρεάζει ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών, τα 

οποία παράλληλα µε τη µητρική κατακτούν και µία δεύτερη γλώσσα                 

(Appel & Vermeer, 1998· Elley, 1991· 2000· Elley & Mangubhai, 1983· Feitelson, 

Golstein, Iraqui & Share, 1993· Gunter, 1995· Koskinen et al., 2000· Morrow, 1992). 

Η ανασκόπηση των σχετικών µε το θέµα ερευνών έδειξε ότι η εφαρµογή κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών µονολογικών και, κατά συνέπεια, πιο δασκαλοκεντρικών 

διδακτικών τεχνικών, όπως, για παράδειγµα, η παροχή του ορισµού της λέξης από 

τον/την εκπαιδευτικό, η σύνδεση της λέξης µε άλλες συνώνυµες ή αντίθετες λέξεις 

και η παρουσίαση της άγνωστης λέξης σε διαφορετικές προτάσεις, βοηθά τα 

αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα              

(Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· Justice, Meier & Walpole, 2005·          
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Lugo-Neris, Wood Jackson & Goldstein, 2010· Marken, 2008· Penno,              

Wilkinson & Moore, 2002). Παράλληλα, στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται 

µελέτες οι οποίες αφορούν στην εφαρµογή ποικίλων τεχνικών της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών, µε τη διαφορά ότι στις 

µελέτες αυτές οι τεχνικές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργητικής λεκτικής 

συµµετοχής των παιδιών στη διδακτική διαδικασία και στην αναλυτικότερη και 

εκτενέστερη διδασκαλία του λεξιλογίου (Coyne, McCoach & Kapp, 2007·      

Marken, 2008· Perkins, 2008· Silverman, 2007· Walsh, 2009). Τα αποτελέσµατά τους 

έδειξαν ότι η ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών στη διδακτική 

διαδικασία µέσα από τη διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων και την 

πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην εκτενέστερη ανάλυση της 

σηµασίας των λέξεων αποτελεί µία πρακτική η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Περιορισµένα αλλά σηµαντικά 

είναι και τα δεδοµένα µελετών οι οποίες απευθύνονται σε αλλοδαπά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και αφορούν στην ενσωµάτωση διαφόρων τεχνικών της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της διαλογικής ανάγνωσης ιστοριών 

(Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· Schwanenflugel et al., 2005). Χαρακτηριστικό 

στοιχείο σε αυτές τις έρευνες αποτελεί ο διττός σκοπός της διδασκαλίας, ο οποίος 

αφορά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλά και στην κατανόηση του κειµένου. Τα 

αποτελέσµατά τους έδειξαν τη διαφορετική επίδραση των διδακτικών αυτών 

προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών 

παιδιών. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα αλλοδαπά παιδιά 

επωφελούνται από την ανάγνωση των ιστοριών ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

τους στη δεύτερη γλώσσα, άλλοτε από µονολογικές διδακτικές τεχνικές, κατά τις 

οποίες ο/η εκπαιδευτικός παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις σχετικά µε τη σηµασία των 

άγνωστων λέξεων, και άλλοτε από διαλογικές διδακτικές τεχνικές, οι οποίες 

εµπλέκουν τα παιδιά πιο ενεργητικά στην επεξεργασία του άγνωστου λεξιλογίου.  

Με βάση, όµως, τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα, εξακολουθεί να 

παραµένει ασαφής η επίδραση που ασκεί στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη 

γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας µία διδακτική πρακτική η 

οποία περιλαµβάνει διαλογικές διδακτικές τεχνικές, σε σύγκριση µε µία διδακτική 

προσέγγιση η οποία, παρόλο που δεν προάγει την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών 

στη διδασκαλία, συνδυάζει πολλές και διαφορετικές τεχνικές της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου. Για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία έχει σκοπό να συγκρίνει την 
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επίδραση που φέρουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του 

λεξιλογίου, κατά την οποία παρέχονται πλούσιες επεξηγήσεις σχετικά µε άγνωστες 

λέξεις του κειµένου, και η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η οποία 

ενσωµατώνεται στο πλαίσιο της διαλογικής ανάγνωσης και χρησιµοποιεί ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις, ώστε να ενισχύσει την ενεργητική συµµετοχή και τη γνωστική 

εµπλοκή του παιδιών στη συζήτηση του λεξιλογίου. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού πραγµατοποιήθηκε µία πειραµατική 

µελέτη κατά την οποία εφαρµόστηκαν κατά την ανάγνωση ιστοριών η τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου και η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, ώστε να διερευνηθεί ποια από τις δύο τεχνικές διευκολύνει τα αλλοδαπά 

παιδιά να µάθουν συγκεκριµένες λέξεις που περιλαµβάνονται στα κείµενα των 

ιστοριών. Οι διδακτικές τεχνικές εφαρµόστηκαν στο σύνολο των παιδιών της τάξης 

σε ένα πλαίσιο όπου φοιτούσαν ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές εθνικές οµάδες. Κατά την εκτίµηση 

της επίδρασης των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών στην ελληνική γλώσσα συνεξετάστηκε η επίδραση ενδογενών και εξωγενών 

παραγόντων, όπως το φύλο, το αρχικό επίπεδο λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών 

και οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των αλλοδαπών 

παιδιών, όπως ο συνοµιλητής και το κοινωνικό πλαίσιο πραγµατοποίησης της 

λεκτικής επικοινωνίας, οι οποίοι σχετίζονται µε την ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη 

των παιδιών. 

Η πραγµατοποίηση της παραπάνω µελέτης κρίνεται σηµαντική, διότι έχει ως 

στόχο να προτείνει διδακτικές τεχνικές τις οποίες οι νηπιαγωγοί µπορούν να 

εφαρµόσουν ώστε να βοηθήσουν τα αλλοδαπά παιδιά να ανταπεξέλθουν στις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ως προς την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Επίσης, η παρούσα 

µελέτη κρίνεται σηµαντική, διότι έχει ως στόχο να προτείνει διδακτικές τεχνικές που 

οι νηπιαγωγοί µπορούν να εφαρµόσουν στις πραγµατικές συνθήκες της προσχολικής 

τάξης εντός των οποίων πραγµατοποιείται η διδασκαλία και να δείξει την επίδραση 

εξωδιδακτικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

των παιδιών και µπορεί να επηρεάζουν το αποτέλεσµα της διδασκαλίας.  

Η παρούσα εργασία, µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εντάσσεται 

στον επιστηµονικό χώρο της Προσχολικής Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής 
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Μεθοδολογίας, διότι προτείνει πρακτικές και τεχνικές, οι οποίες έχουν ως στόχο 

αφενός να διευκολύνουν τους/τις νηπιαγωγούς στο διδακτικό τους έργο, και 

αφετέρου να ενισχύσουν σηµαντικά την επίδραση της διδασκαλίας στη µάθηση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η Προσχολική Παιδαγωγική αποτελεί κλάδο της 

Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής, ο οποίος, παράλληλα µε το «παιδαγωγικό ζεύγος» 

αγωγής (παιδαγωγός - παιδί) και το σκοπό της, διερευνά τη µεθοδολογία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιτσαράς, 2001). Επίσης, έχει ως αντικείµενο τη µελέτη 

της διαδικασίας της διδασκαλίας στο χώρο του Νηπιαγωγείου και την επίδρασή της 

στην ανάπτυξη, τη µάθηση και τη συµπεριφορά του παιδιού (Κιτσαράς, 2001). 

Επιπλέον, η παρούσα εργασία αντλεί στοιχεία από το χώρο της ∆ιαπολιτισµικής 

Παιδαγωγικής, καθώς λαµβάνει υπόψη στοιχεία που αφορούν στην πολιτισµική και 

γλωσσική ετερότητα των αλλοδαπών παιδιών, στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

κατά την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, και έχει ως στόχο να προτείνει 

στους/στις νηπιαγωγούς πρακτικές οι οποίες τους/τις βοηθούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις που ορίζει ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της σύγχρονης ελληνικής 

εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας. Επίσης, η παρούσα µελέτη αντλεί 

στοιχεία από το χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας, καθώς ερµηνεύει τη δίγλωσση 

συµπεριφορά των αλλοδαπών παιδιών µε βάση τη συχνότητα χρήσης των γλωσσών 

από τα παιδιά µέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων στο οικογενειακό, 

σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και µε βάση τους τρόπους αλλά και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες τα παιδιά τις χρησιµοποιούν. Τέλος, η παρούσα µελέτη αξιοποιεί 

στοιχεία από τον επιστηµονικό χώρο της Ψυχολογίας του Αναπτυσσόµενου 

Ανθρώπου, καθώς επιχειρεί να προσδιορίσει τους ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες οι οποίοι, παράλληλα µε τις διδακτικές τεχνικές και πρακτικές που 

εφαρµόζονται στην προσχολική εκπαίδευση, επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών.  

 Η παρούσα µελέτη απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία του θέµατος, τα οποία σχετίζονται µε τους 

προβληµατισµούς που αφορούν στον προσδιορισµό των αλλοδαπών παιδιών, τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον και 

τη σηµασία του λεξιλογίου στη γλωσσική ανάπτυξη και τη µάθηση των παιδιών. 

Επιπλέον, στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά η αναγκαιότητα και η 

σηµαντικότητα εκπόνησης της παρούσας εργασίας και η τοποθέτησή της στον 

επιστηµονικό χώρο των Επιστηµών της Αγωγής.  
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 Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχικά, 

παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης και οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Επίσης, 

πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός της έννοιας του λεξιλογίου και περιγράφονται 

συνοπτικά ο ρυθµός ανάπτυξής του κατά την προσχολική ηλικία και η συµβολή του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών. 

Ακολούθως, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισµός της διγλωσσίας των 

αλλοδαπών παιδιών, η περιγραφή της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία και τα 

στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης των δίγλωσσων παιδιών. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 

αυτό, περιγράφεται ο ρυθµός ανάπτυξης του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών και 

οι συνθήκες και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν και τον διαφοροποιούν από το 

ρυθµό ανάπτυξης του λεξιλογίου των µονόγλωσσων παιδιών.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης περιγράφονται, ακόµη, τα 

βασικά προβλήµατα που αφορούν στη σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών και 

η θέση των παιδιών αυτών στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται βασικές απόψεις των εµπλεκοµένων στον τοµέα της αγωγής και 

εκπαίδευσης των αλλοδαπών παιδιών, οι οποίες σκιαγραφούν την προβληµατική 

όσον αφορά στη γλωσσική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών αυτών. 

 Στη συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά η συµβολή 

της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι βασικές παράµετροι οι οποίες αφορούν στη 

διδακτική του λεξιλογίου στο σχολικό πλαίσιο. Ακολούθως, περιγράφονται η 

σηµασία της ανάγνωσης των ιστοριών στην προσχολική εκπαίδευση και οι βασικές 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί για την 

ανάγνωση των ιστοριών και τη διδασκαλία του λεξιλογίου στην τάξη. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα βασικά ερευνητικά δεδοµένα από το διεθνή επιστηµονικό χώρο 

σχετικά µε την επίδραση που φέρουν οι διάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

ανάγνωσης και οι διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου στα µονόγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 Τέλος, στο δεύτερο κεφάλαιο τονίζεται η σηµασία της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου στα αλλοδαπά παιδιά και περιγράφονται τα ευρήµατα της διεθνούς 

έρευνας σχετικά µε τις τεχνικές και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης 

ιστοριών οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, ακολουθεί η κριτική της 
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βιβλιογραφίας και περιγράφονται η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας 

διατριβής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο µεθοδολογικός σχεδιασµός της έρευνας. 

Αναφέρονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας, παρουσιάζεται το πειραµατικό 

σχέδιο της µελέτης, περιγράφονται το δείγµα της έρευνας και ο τρόπος συγκρότησής 

του, τα υλικά και τα εργαλεία για τη συλλογή των δεδοµένων, η διαδικασία 

πραγµατοποίησης της διδακτικής παρέµβασης, καθώς και οι δοκιµασίες που 

εφαρµόστηκαν για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του δεκτικού λεξιλογίου στην 

ελληνική γλώσσα από τα αλλοδαπά παιδιά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι επιδράσεις 

των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του ειδικού και γενικού δεκτικού λεξιλογίου 

των παιδιών, αλλά και τα αποτελέσµατα που αφορούν στη διαφοροποίηση ή όχι της 

επίδρασης των διδακτικών τεχνικών, έπειτα από το έλεγχο των ενδογενών και 

εξωγενών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών.   

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης, σχολιάζονται τα συµπεράσµατα, αναφέρονται οι περιορισµοί και οι 

µελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας και αναφέρονται οι παιδαγωγικές προτάσεις 

για τη διδακτική του λεξιλογίου στην εκπαιδευτική πράξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ               

ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης 

 Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη 

της γλώσσας. Κατά τη διάρκεια του 20ού 
αιώνα µεγάλο µέρος της έρευνας που αφορά 

στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών οργανώθηκε µε βάση διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις που αφορούν στο ρόλο που η φύση και το περιβάλλον διαδραµατίζουν 

στην κατάκτηση της γλώσσας. Η βιολογική-γενετική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η 

κατάκτηση της γλώσσας οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εγγενείς βιολογικούς 

παράγοντες, ενώ οι γνωστικές και κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες ανάπτυξης 

ερµηνεύουν την κατάκτηση της γλώσσας ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 

γνωστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρατίθενται συνοπτικά βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της 

γλώσσας, αλλά και ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες, ενώ αφορούν στους 

µηχανισµούς µάθησης των παιδιών, δείχνουν το σηµαντικό ρόλο της γλώσσας στην 

ανάπτυξη του παιδιού. 

 

Η βιολογική ερµηνεία για την ανάπτυξη της γλώσσας σύµφωνα µε τον Chomsky 

Η βιολογική-γενετική προσέγγιση για την ανάπτυξη της γλώσσας βασίζεται 

κυρίως στο έργο του Chomsky (1965). Ο Chomsky υποστηρίζει ότι η ικανότητα των 

παιδιών να κατανοούν αλλά και να παράγουν γλώσσα είναι έµφυτη και ότι οι αρχές 

που διέπουν την ανάπτυξη της γλώσσας διαφέρουν από τις αρχές που καθορίζουν την 

ανάπτυξη άλλων µορφών ανθρώπινης συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

«καθολικής γραµµατικής» (universal grammar) του Chomsky (1965), ο άνθρωπος 

διαθέτει έναν έµφυτο µηχανισµό γλωσσικής κατάκτησης (language acquisition device), 

ο οποίος του επιτρέπει να κατακτά υποσυνείδητα τους γλωσσολογικούς κανόνες σε 

διάφορες περιοχές της γλώσσας, όπως, για παράδειγµα, στη φωνολογία, στη σύνταξη 

και στη µορφολογία, χωρίς να προαπαιτείται η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος τυπικής 
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διδασκαλίας για την επίτευξη των παραπάνω. Συνεπώς, υπάρχει κάποια έµφυτη 

γλωσσική δοµή, η οποία καθοδηγεί τα παιδιά στην κατανόηση και στην παραγωγή 

της γλώσσας, και είναι προγραµµατισµένη ώστε να επιτρέπει στα παιδιά να 

αναγνωρίζουν την «καθολική» γραµµατική, η οποία είναι κοινή σε όλες τις γλώσσες. 

Σύµφωνα µε τον Chomsky, καθώς το παιδί ωριµάζει και αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον, η ωρίµαση του έµφυτου µηχανισµού κατάκτησης της γλώσσας του δίνει 

τη δυνατότητα να ενσωµατώνει και να προσαρµόζει όλο και πιο σύνθετες γλωσσικές 

µορφές στην προϋπάρχουσα δοµή του µηχανισµού αυτού. Το µακροπρόθεσµο και 

οριστικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η ικανότητα του ενηλίκου να 

χρησιµοποιεί τη γλώσσα.  

Η θεωρία του Chomsky (1965) δίνει έµφαση στον κεντρικό ρόλο που 

διαδραµατίζει η κατάκτηση της σύνταξης στην οργάνωση του γλωσσικού 

συστήµατος. Ωστόσο, οι θεωρητικές προσεγγίσεις του Chomsky άσκησαν ευρύτερη 

επίδραση στις αντιλήψεις για την ανάπτυξη και την οργάνωση της γλώσσας και 

οδήγησαν στην επέκταση της θεωρίας της γενετικής γραµµατικής στον τοµέα της 

σηµασιολογίας µε στόχο τη διασαφήνιση του τι γνωρίζει ο οµιλητής σχετικά µε το 

«εγγενές» (intrinsic) νόηµα των λέξεων και των προτάσεων (Chomsky, 1998). Η 

αλλαγή γίνεται ιδιαίτερα εµφανής στις αντιλήψεις που αφορούν στην ανάπτυξη των 

γνώσεων για το λεξιλόγιο (Κατή, 1992). Μετά τη θεωρία του Chomsky γίνεται 

αποδεκτό ότι το παιδί δε µαθαίνει απλώς λέξεις και προτάσεις, αλλά ένα οργανωµένο 

σύστηµα γλωσσικών γνώσεων (Κατή, 1992). Σύµφωνα µε τις νεότερες 

γλωσσολογικές αντιλήψεις και τα δεδοµένα από το χώρο της ψυχογλωσσολογίας 

(Aitchinson, 1994· Lyons, 1977), οι γνώσεις κάθε ατόµου για το λεξικό της γλώσσας 

του δε συνιστούν απλώς και µόνο έναν κατάλογο από λέξεις. Κάθε άτοµο κατέχει τις 

ελάχιστες σηµασιολογικές µονάδες της γλώσσας του, καθώς και τις βασικές αρχές 

βάσει των οποίων οργανώνονται για να δηµιουργήσουν νέες λέξεις, φράσεις και 

προτάσεις. Οι πρωτότυπες λέξεις των παιδιών αποτελούν παράδειγµα ως προς την 

αξιοποίηση των σηµασιολογικών µονάδων της γλώσσας και των αρχών οργάνωσής 

τους για την παραγωγή νέων λέξεων (Κατή, 1992) 

 

Η γνωστική-γενετική θεωρία του Piaget 

Σηµαντικές για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι οι θεωρίες οι οποίες 

προέρχονται από το χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας και συνδέουν τη γλωσσική και 
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γνωστική ανάπτυξη µε τις διαδικασίες µάθησης των παιδιών. Χαρακτηριστική είναι η 

θεωρία του Piaget (Πιαζέ, 1979). Σύµφωνα µε αυτή, η εξέλιξη της γλώσσας διέρχεται 

από δύο µεγάλες χρονικές περιόδους: την προγλωσσική, η οποία εκτείνεται από τη 

γέννηση έως και το δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού, και τη γλωσσική, η οποία 

πραγµατοποιείται στα µετέπειτα στάδια γνωστικής ανάπτυξης και οδηγεί το παιδί 

στην πλήρη κατάκτηση της γλώσσας. Η γλώσσα, σύµφωνα µε τον Piaget (Πιαζέ, 

1979), είναι κυρίως το αποτέλεσµα της γνωστικής ανάπτυξης και µία µορφή 

εκδήλωσης της συµβολικής νοηµοσύνης. Η γλώσσα, κατά κύριο λόγο, λειτουργεί ως 

όργανο στην υπηρεσία της σκέψης. Αρχίζει να αναπτύσσεται από τις πρώτες ηµέρες 

της γέννησης του παιδιού κατά τη βρεφική ηλικία. Το βρέφος µεταβαίνει από τη 

χρήση απλών κραυγών στη χρήση λέξεων και φράσεων. Στο τέλος του δεύτερου 

έτους παρατηρείται ο λεγόµενος «γλωσσικός βοµβαρδισµός», όπου σηµειώνεται 

σηµαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη των γλωσσικών κανόνων και στην ενεργητική 

χρήση της γλώσσας. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα τα παιδιά αναπτύσσουν το 

λεξιλόγιό τους και µεταβαίνουν από το συγκρητικό και εγωκεντρικό λόγο στον 

κοινωνικοποιηµένο λόγο (Πιαζέ, 2007). Στο συγκρητικό και εγωκεντρικό λόγο τα 

παιδιά προφέρουν λέξεις και φράσεις οι οποίες αναφέρονται στις προσωπικές τους 

δραστηριότητες, αλλά δεν ενδιαφέρονται για την πρόσληψη των πληροφοριών από 

κάποιον συγκεκριµένο αποδέκτη. Το παιδί δεν επιδιώκει να µπει στη θέση του 

συνοµιλητή και δε νιώθει την ανάγκη να αλληλεπιδράσει µε το συνοµιλητή του. 

Αντίθετα, στον κοινωνικοποιηµένο λόγο το παιδί ανταλλάσσει τη σκέψη του µε τους 

άλλους, µε σκοπό είτε την πληροφόρηση, την ανταλλαγή και συζήτηση απόψεων είτε 

ακόµη και τη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

 

Η γνωστικο-δοµική θεωρία του Bruner 

 Ο Bruner υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη επέρχεται ως αποτέλεσµα του 

συνδυασµού των γνωστικών παραγόντων που καθορίζουν την ωρίµαση µε τις 

επιδράσεις που ασκεί επάνω τους το περιβάλλον (Bruner & Haste, 1987). Η 

κατάκτηση της συµβολικής και, κατ’ επέκταση, της γλωσσικής ικανότητας είναι ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς το καθιστά 

ικανό να αναπαριστά την εξωτερική ικανότητα µε τη βοήθεια συµβόλων. Στη θεωρία 

του, ο Bruner περιγράφει τη διαδικασία της µορφοποίησης (formats), η οποία βοηθά 

τα παιδιά να κατακτούν και να αναπτύσσουν τη γλώσσα µέσα από 
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επαναλαµβανόµενες και κοινωνικά τυποποιηµένες δραστηριότητες τις οποίες τα 

παιδιά πραγµατοποιούν µε τους ενηλίκους (Bruner, 1975· 1981· 1983). Η 

µορφοποίηση ουσιαστικά αποτελεί µια κοινωνικά εξαρτώµενη δραστηριότητα, κατά 

την οποία πραγµατοποιείται η λεκτική επικοινωνία ανάµεσα στον ενήλικο και το 

παιδί. Το περιεχόµενο της επικοινωνίας σε κάθε δραστηριότητα χρησιµεύει ως 

σηµαντικό όχηµα το οποίο επιτρέπει στα παιδιά να µεταβαίνουν από την επικοινωνία 

στην παραγωγή της γλώσσας. Ο Bruner υποστήριξε ακόµη ότι ως σύνολο τα 

µορφοποιηµένα γεγονότα, µέσω των οποίων τα παιδιά κατακτούν τη γλώσσα, 

αποτελούν το σύστηµα υποστήριξης κατάκτησης της γλώσσας, το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί το περιβαλλοντικό συµπλήρωµα του έµφυτου µηχανισµού γλωσσικής 

κατάκτησης στον οποίο δίνουν έµφαση οι υποστηριχτές της βιολογικής-γενετικής 

προσέγγισης για την ανάπτυξη της γλώσσας. Γίνεται εµφανές από τα παραπάνω ότι οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις του Bruner για τη γλώσσα έχουν επηρεαστεί από διάφορους 

επιστηµονικούς χώρους, όπως είναι η Γλωσσολογία αλλά και η Ψυχολογία. Κατά 

κύριο όµως λόγο ο Bruner έχει επηρεαστεί από τις θέσεις του Piaget (Κολιάδης, 

1997). Και οι δύο γνωστικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η γνωστική και η γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού είναι αποτέλεσµα των εγγενών βιολογικών παραγόντων και της 

εµπειρίας του παιδιού και ότι η ενεργητική εµπλοκή του σε κοινωνικές δράσεις 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη µάθηση. Ωστόσο, ο Bruner, σε 

σύγκριση µε τον Piaget, προσδίδει µεγαλύτερη έµφαση στο ρόλο που διαδραµατίζει η 

γλώσσα στην ανάπτυξη της γνώσης.  

 

Το θεωρητικό µοντέλο της νοηµατικής-προσληπτικής µάθησης του Ausubel 

 Το θεωρητικό µοντέλο του Ausubel, παρόλο που επιχειρεί να ερµηνεύσει τις 

διαδικασίες µέσω των οποίων πραγµατώνεται η µάθηση στο σχολικό περιβάλλον, 

παρέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την αλληλεπίδραση των µηχανισµών 

που σχετίζονται µε τη γλωσσική και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Στο έργο 

του, ο Ausubel αναπτύσσει τις βασικές θεωρητικές του προσεγγίσεις για τη 

νοηµατική λεκτική µάθηση (Ausubel, 1962· Κολιάδης, 1997). Κεντρική θέση σε 

αυτές κατέχει η προσέγγιση ότι η γλώσσα αποτελεί το κυρίαρχο και το µοναδικό 

µέσο µετάδοσης γνώσεων από το δάσκαλο στο µαθητή. Η µάθηση, η οποία 

επιτυγχάνεται µέσω της παραπάνω διαδικασίας, ουσιαστικά συνίσταται στην 

εκµάθηση «σηµασιών» είτε αυτές έχουν την µορφή εννοιών, είτε γλωσσικών 
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κανόνων και σχέσεων. Μια έννοια ή ένας γλωσσικός κανόνας µαθαίνεται ευκολότερα 

όταν συσχετίζεται και ενσωµατώνεται σε προϋπάρχοντα στοιχεία στις γνωστικές 

δοµές του παιδιού. Για να επιτευχθεί, όµως, η ενσωµάτωση των νέων πληροφοριών 

στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές του παιδιού είναι απαραίτητο να προϋπάρχει σε 

αυτές ένα κωδικοποιηµένο σώµα γνώσεων µε ειδικά σηµεία σύνδεσης, τα οποία 

επιτρέπουν τη συσχέτιση των νέων και των προγενέστερων γνώσεων.  

 

Η κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky 

Σηµαντική και µε ευρύτατες εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση είναι η 

κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky σχετικά µε τη γλώσσα (Vygotsky, 1988· 

1997). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η γλώσσα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 

γνωστική ανάπτυξη. Αποτελεί ένα νοητικό εργαλείο το οποίο συµβάλλει στην 

ανάπτυξη των διαδικασιών της σκέψης, αλλά και ένα µέσο για την κατάκτηση άλλων 

νοητικών λειτουργιών όπως είναι η προσοχή, η µνήµη και η επίλυση των 

προβληµάτων. Αρχικά η γλώσσα και η σκέψη αναπτύσσονται ξεχωριστά. Κατά τη 

βρεφική ηλικία χρησιµοποιείται ο κοινωνικός λόγος, ο οποίος βοηθά τα βρέφη να 

προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σταδιακά ο λόγος 

των παιδιών γίνεται ατοµικός, δηλαδή τα παιδιά µεταφέρουν σε προσωπικό επίπεδο 

δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας µε 

ικανούς συνοµηλίκους ή άλλους ενηλίκους. Ο ατοµικός λόγος εµφανίζεται κατά την 

ηλικία των 2-3 ετών του παιδιού, περίοδος κατά την οποία η γλώσσα και η σκέψη 

αναπτύσσονται πλέον παράλληλα. Ως ατοµικός χαρακτηρίζεται ο λόγος τον οποίο 

µπορούν να ακούσουν οι άλλοι, αλλά, κυρίως, είναι λόγος που το παιδί απευθύνει 

στον εαυτό του. Ο ατοµικός λόγος αυξάνεται κατά την προσχολική ηλικία αλλά 

σταδιακά φθίνει και µετατρέπεται σε εσωτερικό λόγο και σκέψη. Η αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στη γλώσσα και στη σκέψη αλλάζει θεµελιωδώς τη φύση τόσο της γλώσσας 

όσο και της σκέψης. Συγκεκριµένα, η γλώσσα επιτρέπει στη σκέψη να είναι τόσο 

ατοµική όσο και κοινωνική, καθώς γίνεται το µέσο µέσω του οποίου το παιδί 

µεταβιβάζει την ατοµική του σκέψη στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα του επιτρέπει 

να µεταφέρει και να τροποποιεί σε ατοµική σκέψη τα µηνύµατα και τις 

αναπαραστάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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Σύγκριση θεωριών γλωσσικής ανάπτυξης  

Κοινό σηµείο µεταξύ των γνωστικών και κοινωνικοπολιτισµικών θεωριών 

αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά κατακτούν τη γνώση µε ενεργητικό τρόπο και µέσα 

από την αλληλεπίδρασή τους µε τα πρόσωπα και τα αντικείµενα του κοινωνικού και 

φυσικού περιβάλλοντος (Ντολιοπούλου, 2002). ∆ιαφορετικές είναι, όµως, σε κάποιο 

βαθµό οι θεωρητικές τοποθετήσεις των κύριων εκπροσώπων αυτών των 

επιστηµονικών χώρων όσον αφορά στην ανάπτυξη της γλώσσας. Ο Vygotsky 

υποστηρίζει ότι η γλώσσα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και 

αποτελεί το επίκεντρο των νοητικών λειτουργιών (Ντολιοπούλου, 2002). Ο Piaget 

υποστηρίζει ότι η γλώσσα είναι το αποτέλεσµα της γνωστικής ανάπτυξης 

(Ντολιοπούλου, 2002). Ο Bruner υποστηρίζει ότι η γλώσσα και η επικοινωνία 

κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και ότι οι διαδικασίες που 

στηρίζουν τη νοηµοσύνη αποτελούν κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα που µάλλον 

µεταβιβάζονται µε λεπτούς χειρισµούς από τον ενήλικο στο παιδί (Κολιάδης, 1997). 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των διαφόρων επιστηµόνων είναι γεγονός ότι 

υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάµεσα στην ανάπτυξη της γλώσσας και της νοηµοσύνης. 

Με βάση τις παραπάνω θεωρίες τα παιδιά διαθέτουν έναν έµφυτο µηχανισµό 

για την κατάκτηση της γλώσσας (Chomsky, 1965) και αναπτύσσουν τη γλώσσα 

ενεργητικά µέσω της αλληλεπίδρασής τους µε τα πρόσωπα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος (Ντολιοπούλου, 2002). Παρόλο που η ενεργητική αλληλεπίδραση του 

παιδιού µε τα πρόσωπα του άµεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος είναι 

σηµαντική για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα 

καθοριστική είναι η διαδικασία αυτή για την ανάπτυξη του λεξιλογίου         

(Holzman, 1997).  

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

 Το νοητικό λεξικό2 (mental lexicon) µιας γλώσσας απαρτίζεται από το σύνολο 

των λέξεων που οι οµιλητές χρησιµοποιούν για να µιλήσουν / επικοινωνήσουν, και οι 

οποίες αποτελούν παράλληλα την πηγή πάνω στην οποία οι οµιλητές βασίζονται για 

να κατανοούν όσα ακούν (Clark, 1995). Το λεξιλόγιο συνιστά υποσύνολο του 

                                                           
2 Ο όρος νοητικό λεξικό, σύµφωνα µε τη γενετική θεωρία, αποτελεί ένα νοητικό κατάλογο που 
περιέχει όλες τις λέξεις µιας γλώσσας µαζί µε ιδιοσυγκρασιακές πληροφορίες σχετικά µε τις 
συντακτικές, σηµασιολογικές, φωνολογικές και µορφολογικές τους ιδιότητες (Ξυδόπουλος, 2008). 
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νοητικού λεξικού, διότι χρησιµοποιεί πληροφορίες του νοητικού λεξικού για να 

οργανωθεί. Κάθε άτοµο κατέχει έναν αριθµό από τις λεξικές µονάδες της γλώσσας 

του, αλλά ταυτόχρονα κατέχει και τις βασικές αρχές µε βάση τις οποίες έχουν 

δηµιουργηθεί οι λεξικές µονάδες (π.χ. κανόνες σχηµατισµού λέξεων – word 

transformation skills), ώστε να µπορεί να παράγει και να χρησιµοποιεί νέες λέξεις 

(Κατή, 1992). Οι λέξεις αποτελούν τις µικρότερες µονάδες στο σηµασιολογικό 

επίπεδο γραµµατικής ανάλυσης της γλώσσας µε τις οποίες σχηµατίζονται φράσεις και 

προτάσεις και αποδίδεται το νόηµά τους (Clark, 1995). Υπάρχουν, όµως, και 

ελάχιστες µονάδες σηµασίας, οι οποίες είναι µεγαλύτερες από τις λέξεις και 

αποκαλούνται φραστικά λεξήµατα (Κατή, 1992) ή πολυλεκτικά λεξήµατα 

(Ξυδόπουλος, 2008), όπως είναι, για παράδειγµα, οι ιδιωµατικές φράσεις. Επίσης, 

υπάρχουν και ελάχιστες µονάδες σηµασίας στο µορφολογικό επίπεδο γραµµατικής 

ανάλυσης της γλώσσας, οι οποίες αποκαλούνται µορφήµατα, όπως είναι για 

παράδειγµα οι ρίζες των λέξεων, οι κλιτικές και οι παραγωγικές καταλήξεις, και η 

θέση τους µέσα στη λέξη είναι προκαθορισµένη και δε µεταβάλλεται (Clark, 1995· 

Κατή, 1992· Ξυδόπουλος, 2008). Κάθε λεξική καταχώρηση - λήµµα (lexical entry / 

lemma) πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες για το νόηµα, τη συντακτική µορφή, τη 

µορφολογική δοµή και τη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης. Σύµφωνα µε την 

Clark (1995), οι πληροφορίες για το νόηµα και τη σύνταξη της λέξης συνιστούν το 

λήµµα της λέξης (lemma), ενώ η µορφολογία και η φωνολογία συνιστούν τη µορφή 

της λέξης (form).  

Η νοητική οργάνωση των λεξηµάτων3 σε ένα νοητικό λεξικό (mental lexicon), 

το οποίο αναφέρεται στην εσωτερικευµένη γνώση που διαθέτουν οι οµιλητές για τις 

λέξεις της γλώσσας τους, διαφέρει από τον τρόπο που οργανώνεται το γραπτό λεξικό 

µιας γλώσσας (Ξυδόπουλος, 2008). Παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για 

τον τρόπο της νοητικής οργάνωσης των λεξηµάτων, είναι γεγονός ότι παρατηρούνται 

οικογένειες λεξηµάτων ή, αλλιώς, σηµασιολογικά πεδία τα οποία αναδεικνύουν τις 

σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ των λεξηµάτων (Κατή, 1992). Το σηµασιολογικό 

πεδίο, µε άλλα λόγια, αφορά σε ένα σύνολο λεξηµάτων, τα οποία µοιράζονται ένα 

κοινό νόηµα ή, αλλιώς, το σηµασιολογικό πεδίο οµαδοποιεί ένα σύνολο λεξηµάτων, 

το νόηµα των οποίων έχει ένα κοινό σηµείο αναφοράς σε ένα συγκεκριµένο 

εννοιολογικό χώρο (Clark, 1995). Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει µια καθολικά 

                                                           
3 Ο όρος λέξηµα χρησιµοποιείται από ορισµένους γλωσσολόγους και αναφέρεται στην ελάχιστη 
διαφοροποιητική µονάδα στο σηµασιολογικό σύστηµα µιας γλώσσας (Κρύσταλ, 2003).  
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αποδεκτή θεωρία για την οργάνωση των λεξικών σηµασιών, έχουν διατυπωθεί 

ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά 

αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για τις σηµασίες των λέξεων. Ωστόσο, η συνεχής 

κριτική και η συζήτηση που ακολουθούσε έπειτα από τη διατύπωση κάθε 

προσέγγισης οδηγούσε στον εµπλουτισµό ή και την αναθεώρηση των κατά καιρούς 

διατυπωµένων προσεγγίσεων, καθιστώντας το χώρο που αφορά στη λεξιλογική 

ανάπτυξη πεδίο συνεχούς επιστηµονικού προβληµατισµού, στο οποίο δεν 

προβλέπεται να δοθούν άµεσα ικανοποιητικές απαντήσεις (Κατή, 1992). Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου θα επιχειρηθεί µια συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων 

θεωρητικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών.  

 

Η θεωρητική προσέγγιση των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών 

 Η διατύπωση θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά µε την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών είχε ως αφετηρία της την ερµηνεία της Clark (1973) η οποία 

υποστήριζε ότι η σηµασία µιας λέξης µπορεί να περιγραφεί ως µια δέσµη από 

επιµέρους σηµασιολογικές µονάδες ή σηµασιολογικά χαρακτηριστικά (Semantic 

Feature Hypothesis), και ότι το παιδί αναπτύσσει τις γνώσεις του για τις σηµασίες 

των λέξεων εµπλουτίζοντας σταδιακά τις γνώσεις για τα σηµασιολογικά τους 

χαρακτηριστικά. Η βασική αρχή στη θέση της Clark έγκειται στο ότι το παιδί διαθέτει 

εξαρχής γνώση για ορισµένα βασικά σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων ή 

για καθολικούς και προδεδοµένους σηµασιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι 

σχετίζονται κυρίως µε τις υλικές ιδιότητες των φαινοµένων του κόσµου. Συνεπώς, το 

παιδί αρχικά γνωρίζει τις πιο αφηρηµένες και πιο γενικές σηµασιολογικές µονάδες 

από ένα πεδίο, οι οποίες και ορίζονται µε λιγότερα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά, 

και τείνει αρχικά να χρησιµοποιεί αυτές τις λέξεις για να αναφέρεται σε ένα ευρύτερο 

του καθιερωµένου φάσµα φαινοµένων. Ωστόσο, η προσέγγιση της Clark δέχτηκε 

µετέπειτα ισχυρή κριτική λόγω του ότι έχει εφαρµογή µόνο σε ορισµένους τοµείς του 

λεξιλογίου, λόγω τις αδυναµίας της να περιγράψει έγκυρα και σαφή κριτήρια µε βάση 

τα οποία προσδιορίζονται τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται 

στις διάφορες γλώσσες ώστε να δοµηθούν οι λέξεις. 

 

 



 

 

32

Η θεωρητική προσέγγιση του λειτουργικού πυρήνα των νοηµάτων 

 Η θεωρητική προσέγγιση της Clark (1973) αµφισβητήθηκε ακολούθως από τη 

Nelson (1974), η οποία διατύπωσε τη θεωρητική προσέγγιση του λειτουργικού 

πυρήνα των νοηµάτων (Functional Core Concept Theory). Η θέση αυτή, παρά τη 

διαφορετικότητά της, παρουσιάζει αρκετά κοινά σηµεία µε την ερµηνεία της Clark, 

καθώς και οι δύο ερµηνείες υποστηρίζουν ότι οι σηµασίες των λέξεων ορίζονται από 

µια δέσµη σηµασιολογικών χαρακτηριστικών, και ότι το παιδί αναπτύσσει µε το 

χρόνο τις γνώσεις του για αυτά τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά. Βασική διαφορά 

µεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι ότι η Clark ορίζει ότι ο ορισµός των λέξεων 

γίνεται µε βάση ορισµένα εγγενή σηµασιολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν 

κυρίως στις υλικές ιδιότητες των αντικειµένων, ενώ η Nelson υποστηρίζει ότι οι 

λέξεις ορίζονται κυρίως µε βάση τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία 

αφορούν κυρίως στη χρήση των αντικειµένων. Βασική ακόµη διαφορά ανάµεσα στις 

δύο προσεγγίσεις είναι το ότι η Clark θεωρούσε ότι τα παιδιά µαθαίνουν πρώτα τη 

λέξη και έπειτα το νόηµά της, και ότι αρχίζουν να τη χρησιµοποιούν χωρίς να έχουν 

αναλύσει πλήρως τη σηµασία που έχουν οι λέξεις στη γλώσσα των ενηλίκων. 

Αντίθετα, η Nelson υποστήριζε ότι η κατάκτηση του νοήµατος προηγείται της λέξης 

που το δηλώνει. Η ανάλυση των λειτουργικών ιδιοτήτων των φαινοµένων θα 

οδηγήσει τα παιδιά στο σχηµατισµό ενός βασικού νοήµατος το οποίο θα έχει ένα 

λειτουργικό πυρήνα µε βάση τον οποίο θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι γνώσεις των 

παιδιών για τη σηµασία των λέξεων. Η προσέγγιση της Nelson, όπως και της Clark, 

δέχτηκε κριτική, γιατί αφορά σε ένα µόνο µέρος του λεξιλογίου, δηλαδή σε λέξεις οι 

οποίες αναφέρονται σε αντικείµενα.  

 

Η θεωρητική προσέγγιση του προτύπου 

 Η θεωρητική προσέγγιση του προτύπου (Prototype Theory) είχε τη 

µεγαλύτερη απήχηση στις ερµηνευτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου και βασίζεται σε δεδοµένα ερευνών της Rosch και των συνεργατών 

της (Rosch, 1973· Rosch & Mervis, 1975· Rosch, Mervis, Gray, Johnson & Boyes-

Braem, 1976). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, το νόηµα µιας λέξης δεν ορίζεται 

µε βάση τα επιµέρους συστατικά τα οποία χαρακτηρίζουν όλα τα αναφερόµενα 

φαινόµενα, αλλά µε βάση συστατικά τα οποία χαρακτηρίζουν σε µικρότερο ή 
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µεγαλύτερο βαθµό ορισµένα µόνο από τα φαινόµενα. Συνεπώς, σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση, υπάρχει ένα φαινόµενο αναφοράς το οποίο θεωρείται πρότυπο 

(prototype) και είναι το πιο τυπικό ή το πιο αντιπροσωπευτικό του σηµασιολογικού 

πεδίου στο οποίο αναφέρεται η λέξη. Την ερµηνεία του προτύπου χρησιµοποίησε η 

Bowerman (1978) για την περιγραφή της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, αλλά 

δεν την θεώρησε ποτέ ως µια πλήρη θεωρία λεξιλογικής ανάπτυξης. Η Bowerman 

υποστήριζε ότι το παιδί αρχικά χρησιµοποιεί µια λέξη για να αναφερθεί σε ένα 

φαινόµενο το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο λέξης, και στη συνέχεια επεκτείνει τη 

χρήση αυτής της λέξης για να αναφερθεί και σε άλλα φαινόµενα, τα οποία 

µοιράζονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό κοινά χαρακτηριστικά µε το αρχικό 

φαινόµενο αναφοράς. Προκύπτει από τα παραπάνω ότι η ερµηνεία του προτύπου 

διαθέτει αρκετά κοινά στοιχεία µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στα 

σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων, και, οµοίως µε αυτές, επικρίθηκε, διότι 

ορισµένα µόνο είδη λέξεων µπορούν να ερµηνευτούν µε βάση ένα πρότυπο 

φαινόµενο αναφοράς. 

 

Η θεωρητική προσέγγιση της σύνδεσης λέξης - αναφοράς 

 Η θεωρητική προσέγγιση που αφορά στη σύνδεση λέξης - αναφοράς (Word – 

Referent Pairing Model) διατυπώθηκε από τον Schlesinger (1982). Σύµφωνα µε αυτή, 

το παιδί συνδέει αρχικά µια λέξη µε ένα µόνο φαινόµενο αναφοράς, χωρίς η σύνδεση 

αυτή να αποτελεί ένα ολοκληρωµένο νόηµα για τη σηµασία της λέξης. Με το χρόνο 

το παιδί αποκτά εµπειρίες οι οποίες το καθιστούν ικανό να κατανοήσει ότι η λέξη 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναφορά και σε άλλα φαινόµενα, και τότε µόνο το 

παιδί αρχίζει να καταγράφει τα χαρακτηριστικά αυτών των φαινοµένων. Τα κοινά 

χαρακτηριστικά ανάµεσα στα αναφερόµενα φαινόµενα βοηθούν το παιδί να 

προσδιορίσει σε κάποιο βαθµό το νόηµα της λέξης, το οποίο και ονοµάζεται 

πρωτολεκτικό στοιχείο (protoverbal element). Με βάση την ερµηνεία του ο 

Schlesinger απορρίπτει την ιδέα ότι τα νοήµατα προηγούνται των λέξεων και ότι 

υπάρχουν ορισµένα καθολικά νοήµατα σε όλες τις γλώσσες, άποψη η οποία καθιστά 

τη θέση του Schlesinger σε µεγάλο βαθµό εµπειριοκρατική.  
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Η θεωρητική προσέγγιση των φυσικών νοηµάτων 

 Αντίθετη µε την εµπειριοκρατική προσέγγιση του Schlesinger (1982) είναι η 

θεωρητική προσέγγιση του Fodor (1975), η οποία εκφράζει µια ορθολογιστική 

αντίληψη για τη λεξιλογική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε αυτή, κάθε λέξη αντιστοιχεί από 

την αρχή σε ένα νόηµα, και, κατά συνέπεια, το παιδί διαθέτει από την αρχή αρκετές 

αφηρηµένες γνώσεις για τη λέξη. Ο Fodor υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των νοηµάτων 

δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως απόρροια της εµπειρίας, αλλά ως ενεργοποίηση 

έµφυτων νοηµάτων (innate set of concepts). Συνεπώς, κάθε λέξη αναφέρεται σε ένα 

φυσικό νόηµα, γεγονός που ισχύει ακόµα και για λέξεις οι οποίες δηµιουργούνται ως 

αποτέλεσµα της τεχνολογικής και πολιτισµικής ανάπτυξης και συνήθως βασίζονται 

σε συνδυασµούς φυσικών νοηµάτων. Ακόµα, δηλαδή, και οι πιο καινούργιες λέξεις 

βασίζονται σε κάποια πρότυπα σκέψης τα οποία είναι κοινά σε όλους τους 

ανθρώπους. Ωστόσο, και η θεωρητική προσέγγιση των φυσικών νοηµάτων δεν 

µπορεί να αξιοποιηθεί για να γίνουν λεπτοµερείς προβλέψεις για την ανάπτυξη των 

λεξικών σηµασιών εξαιτίας του ότι δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς στον τοµέα της 

ψυχογλωσσολογίας, αλλά και δεν έχει σε γενικές γραµµές υποστεί επαρκή εµπειρικό 

έλεγχο (Κατή, 1992). 

 Συµπερασµατικά, η διατύπωση µιας ολοκληρωµένης θεωρητικής προσέγγισης 

σχετικά µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι αρκετά δύσκολη, διότι η ερµηνεία που 

αφορά στον τρόπο που τα παιδιά οργανώνουν τις λέξεις σε σηµασιολογικά πεδία και 

αντιλαµβάνονται το νόηµα και τον τρόπο χρήσης των λέξεων βασίζεται σε σηµαντικό 

βαθµό σε εξωγλωσσικά στοιχεία, τα οποία στηρίζονται στην εµπειρία του παιδιού. 

Ορισµένες από τις προσεγγίσεις αυτές θεµελίωσαν την ερµηνεία τους στα 

σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων, και είτε βασίστηκαν στις υλικές 

ιδιότητες των αντικειµένων (Clark, 1973), είτε στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

λέξεων, τα οποία αφορούν στον τρόπο χρήσης των αντικειµένων (Nelson, 1974), είτε 

έκαναν λόγο για την ύπαρξη ενός φαινοµένου αναφοράς, το οποίο θεωρείται πρότυπο 

και το πιο αντιπροσωπευτικό του σηµασιολογικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται η 

λέξη (Rosch, 1973· Rosch & Mervis, 1975· Rosch et al., 1976). Παράλληλα, 

διατυπώθηκαν και οι αντικρουόµενες προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η 

οικοδόµηση της σηµασίας µιας λέξης είτε αποτελεί αποτέλεσµα της εµπειρίας 

(Schlesinger, 1982) είτε οφείλεται στην ενεργοποίηση έµφυτων νοηµάτων, τα οποία 

είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους (Fodor, 1975). Η έλλειψη, όµως, επαρκούς 
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εµπειρικού ελέγχου όλων των προαναφερόµενων προσεγγίσεων καθιστά επιτακτική 

την περαιτέρω µελέτη του ζητήµατος µε σκοπό τη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης 

και ευρύτερα αποδεκτής προσέγγισης σχετικά µε τον τρόπο που τα παιδιά 

αναπτύσσουν, κατανοούν και χρησιµοποιούν το λεξιλόγιό τους. 

 

Είδη λεξιλογίου και ρυθµός ανάπτυξής του 

Υπάρχουν διαφορετικές και ποικίλες επιστηµονικές προσεγγίσεις σχετικά µε 

τον ορισµό του λεξιλογίου. Σύµφωνα µε την ετυµολογική έννοια του όρου, ως 

λεξιλόγιο ορίζεται το σύνολο των λέξεων που ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων που 

ανήκουν σε µια ευρύτερη γλωσσική ή κοινωνική οµάδα γνωρίζει και χρησιµοποιεί 

κατά την καθηµερινή επικοινωνία (Μπαµπινιώτης, 2006). Η γνώση και η χρήση των 

λέξεων στο επίπεδο του προφορικού και του γραπτού λόγου οδήγησαν στον 

προσδιορισµό της έννοιας του δεκτικού ή παθητικού λεξιλογίου (receptive / passive 

vocabulary) και του παραγωγικού ή ενεργητικού λεξιλογίου (productive / active 

vocabulary) (Nation, 2001). H διχοτοµία ανάµεσα στην πρόσληψη (reception) και την 

παραγωγή (production) έχει την εµπειρική της βάση στον υπολογισµό του µεγέθους 

του λεξιλογίου των ατόµων (Ξυδόπουλος, 2008). Σύµφωνα µε αυτή, το δεκτικό 

λεξιλόγιο ενός ατόµου είναι µεγαλύτερο απ’ ό,τι το παραγωγικό, και η αντίληψη ή 

πρόσληψη µιας λέξης προηγείται της παραγωγής της (Melka, 1997).  

Με βάση τα παραπάνω, το δεκτικό ή παθητικό λεξιλόγιο περιλαµβάνει το 

σύνολο των λέξεων που ένα παιδί ή ένας ενήλικος κατανοεί κατά την προφορική 

επικοινωνία ή κατά την ανάγνωση, ενώ το παραγωγικό ή ενεργητικό λεξιλόγιο 

περιλαµβάνει το σύνολο των λέξεων που χρησιµοποιεί κατά τον προφορικό               

ή το γραπτό λόγο (Fontana, 1996· Kamil & Hiebert, 2005· Κρύσταλ, 2003·         

Ξυδόπουλος, 2008· Οικονοµίδης, 2003α). Οι όροι ενεργό και παθητικό λεξιλόγιο 

συναντώνται στη βιβλιογραφία της ψυχογλωσσολογίας και ως ανακλητικό         

(recall vocabulary) και αναγνωριστικό λεξιλόγιο (recognition vocabulary)              

(Ξυδόπουλος, 2008). Ειδικότερα, στο επίπεδο του γραπτού λόγου, οι όροι οπτικό 

λεξιλόγιο (sight vocabulary) και γραπτό λεξιλόγιο (print vocabulary) αναφέρονται 

στις λέξεις τις οποίες ένα παιδί µπορεί εύκολα και γρήγορα να αναγνωρίσει και να 

αποκωδικοποιήσει κατά την ανάγνωση ενός κειµένου (Blachowicz et al., 2005·  

Chall, 1996· Stahl, 2005· Stahl & Nagy, 2006). Στο επίπεδο του προφορικού λόγου το 

λεξιλόγιο (spoken vocabulary / oral vocabulary) ορίζεται ως το σύνολο των λέξεων 
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που κάποιος χρησιµοποιεί στο πλαίσιο της προφορικής επικοινωνίας             

(McCarthy & Carter, 1997).  

Η γνώση του λεξιλογίου υπό το πρίσµα του εννοιολογικού προσδιορισµού 

αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία. Το εύρος (breadth) αλλά και η σε βάθος γνώση 

(depth) αποτελούν τις δύο κυρίαρχες διαστάσεις της γνώσης του λεξιλογίου  

(Anderson & Freebody, 1981· Qian, 1998). Το εύρος έχει ποσοτική έννοια και 

αναφέρεται στο µέγεθος του λεξιλογίου που κατέχει κάποιος ή στο σύνολο των 

λέξεων για τις οποίες κατέχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης. Η σε βάθος γνώση του 

λεξιλογίου έχει κατά κύριο λόγο ποιοτική έννοια και αναφέρεται στο επίπεδο των 

γνώσεων που κάποιος κατέχει σχετικά µε τα διάφορα διακριτικά γνωρίσµατα των 

λέξεων (Anderson & Freebody, 1981· Qian, 1999· Wesche & Paribakht, 1996), όπως 

είναι, για παράδειγµα, η προφορά, η ορθογραφία, η σηµασία, ο τρόπος χρήσης της 

λέξης σε κοινωνικές περιστάσεις (register) και οι µορφολογικές και συντακτικές 

ιδιότητες της λέξης (Juel & Deffes, 2004· Qian, 1999). Συνεπώς, η γνώση µιας λέξης 

δεν αφορά µόνο στον ορισµό της λέξης. Η απλή αποµνηµόνευση του ορισµού δεν 

ενισχύει σηµαντικά και δεν εγγυάται την ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί 

σωστά τη λέξη στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο (Stahl & Nagy, 2006). 

Η ανάπτυξη και ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου είναι µια συνεχής διαδικασία 

που διαρκεί σε όλη τη ζωή του ανθρώπου (Kamil & Hiebert, 2005· Rupley & Nichols, 

2005). Κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική 

ηλικία το λεξιλόγιο των παιδιών απαρτίζεται από ελάχιστες λέξεις. Το µικρό µέγεθος 

του λεξιλογίου των παιδιών στην ηλικία αυτή τα οδηγεί πολλές φορές στη γενίκευση 

της χρήσης των λέξεων, τις οποίες και χρησιµοποιούν για να αναφερθούν σε ένα 

ευρύτερο ή πιο περιορισµένο φάσµα φαινοµένων απ’ ό,τι οι ενήλικοι (Κατή, 1992). 

Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά χρησιµοποιούν τις λέξεις που έχουν κατακτήσει, 

ώστε να ονοµάσουν πρόσωπα και πράγµατα, τα οποία διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά, φαινόµενο το οποίο είναι γνωστό ως υπερεπέκταση (overextension) 

(de Villiers & de Villiers, 1999· Κατή, 1992). Στη δεύτερη περίπτωση οι λέξεις έχουν 

πιο περιορισµένη σηµασία και τα παιδιά τις χρησιµοποιούν για να αναφερθούν σε 

περιορισµένες περιστάσεις, φαινόµενο το οποίο είναι γνωστό ως υποεπέκταση 

(underextension) (Κατή, 1992). Η διαδικασία της ονοµασίας εξελίσσεται σηµαντικά 

στα δύο πρώτα έτη της ζωής του παιδιού και το λεξιλόγιο των παιδιών αυξάνεται 

σηµαντικά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας (De Temple & Snow, 2003· 

Goswami, 2002). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα από το διεθνή ερευνητικό χώρο, το 
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δεκτικό λεξιλόγιο ενός παιδιού το οποίο ξεκινά τη φοίτησή του στην πρώτη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου περιλαµβάνει περίπου 5.000 – 6.000 διαφορετικές λέξεις (Brisk 

& Harrington, 2007· Stahl, 2005). Στα ελληνικά δεδοµένα, το δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών ηλικίας 5,5 έως 6,5 ετών, τα οποία δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικής 

ανάπτυξης, απαριθµεί κατά µέσο όρο 8.649 λέξεις της Κοινής Νεοελληνικής 

Γλώσσας (Οικονοµίδης, 2003α). Ωστόσο, δεν είναι πάντα εφικτή η συναγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων για την εκτίµηση του µεγέθους του λεξιλογίου, καθώς οι 

διαφορές στη µεθοδολογία της έρευνας και στις διαγνωστικές τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται στις σχετικές µελέτες οδηγούν και σε διαφορετικές εκτιµήσεις 

(Ξυδόπουλος, 2008). Τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία µπορούν να κατακτούν 

µια λέξη την οποία ακούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο µιας κοινωνικής λεκτικής 

συναλλαγής σύµφωνα µε µια διαδικασία η οποία ονοµάζεται «γρήγορη 

χαρτογράφηση» (fast mapping) (Cole & Cole, 2001). Συγκεκριµένα, τα παιδιά, όταν 

ακούνε µια άγνωστη λέξη κατά τη λεκτική τους αλληλεπίδραση µε τους άλλους, 

φαίνεται να σχηµατίζουν µια γρήγορη ιδέα για τη σηµασία της λέξης και για τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορεί να προσαρµοστεί στο υπάρχον γλωσσικό τους ρεπερτόριο. 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου δε συνιστά µόνο µια ποσοτική αύξηση του αριθµού των 

λέξεων που απαρτίζουν το λεξιλόγιό τους και µια απλή βελτίωση της ικανότητας των 

παιδιών να αποδίδουν σηµασίες στα αντικείµενα. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου 

συνοδεύεται παράλληλα µε θεµελιώδεις αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους τα 

παιδιά συνδέουν τις λέξεις µεταξύ τους και µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

χρησιµοποιούνται οι λέξεις (Cole & Cole, 2001). Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά 

σχηµατίζουν σταδιακά ποιοτικά νέα συστήµατα εννοιών σχετικά µε τη σηµασία και 

τους τρόπους χρησιµοποίησης των λέξεων.  

 

Οικογενειακό περιβάλλον και λεξιλογική ανάπτυξη 

Τα ποικίλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη γλωσσική ανάπτυξη (Ματσαγγούρας, 1981) και 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών παιδιών και οι επιδράσεις τους είναι 

ιδιαίτερα εµφανείς πριν την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης (Stahl, 2005). 

Σηµαντική ως προς την κατεύθυνση αυτή είναι η διαχρονική έρευνα των Hart και 

Risley (1995), οι οποίες διερεύνησαν την ανάπτυξη του λεξιλογίου 42 παιδιών από το 

πρώτο έτος της ηλικίας, όταν τα παιδιά πρόφεραν τις πρώτες τους λέξεις, έως και την 
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ηλικία των 3 ετών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους έδειξαν ότι το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας αποτέλεσε το σηµαντικότερο 

παράγοντα που επηρέασε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Συγκεκριµένα, 

τα παιδιά που ανήκαν σε οικογένειες που προέρχονταν από υψηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα διέθεταν σηµαντικά πιο πλούσιο λεξιλόγιο από τα 

παιδιά τα οποία προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Η 

συχνότητα και η ποιότητα των λεκτικών αλληλεπιδράσεων στο οικογενειακό 

περιβάλλον αλλά και το είδος του λεξιλογίου που τα παιδιά συναντούσαν στο πλαίσιο 

της καθηµερινής προφορικής επικοινωνίας ερµηνεύουν τις διαφορές στις πρώιµες 

γλωσσικές εµπειρίες και στο λεξιλόγιο. Το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα µεταγενέστερων ερευνών        

(Beitchman et al., 2008· Hoff, 2003· Hoff-Ginsberg, 1998· Οικονοµίδης, 2003α· 

Rowe, 2008). 

Εκτός από το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων υπάρχουν και 

ποικίλοι άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

µικρών παιδιών. Το µέγεθος της οικογένειας (Evans, Maxwell & Hart, 1999), η σειρά 

γέννησης (Hoff-Ginsberg, 1998), η παροχή µητρικής φροντίδας κατά το πρώτο έτος 

της ζωής του παιδιού (Geoffroy et al., 2007), η ηλικία και το φύλο των παιδιών 

(Γαβριηλίδου & Μιχτοπούλου, 2003· Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer & Lyons, 

1991· Le Normand, Parisse & Cohen, 2008· Roberts, Burchinal & Durham, 1999· 

Stokes & Klee, 2009), καθώς και άλλοι σηµαντικοί γνωστικοί και γλωσσικοί 

παράγοντες, όπως οι δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης και η φωνολογική 

εργασιακή µνήµη (Hoff-Ginsberg, 1998· Lonigan et al., 2009· Stokes & Klee, 2009· 

Verhagen, Aarnoutse & van Leeuwe, 2009) αποτελούν πρόσθετους παράγοντες, οι 

οποίοι, είτε ανεξάρτητα είτε σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους, επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία.  

Ο οικογενειακός γραµµατισµός αποτελεί µια ακόµη σηµαντική παράµετρο 

του οικογενειακού περιβάλλοντος που σχετίζεται µε τη γλωσσική ανάπτυξη και, κατ’ 

επέκταση, µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (Sénéchal & Young, 2008). 

Η συµµετοχή των παιδιών σε καθηµερινές δραστηριότητες γραπτού λόγου, η 

συχνότητα ανάγνωσης βιβλίων και οι τεχνικές µε τις οποίες οι γονείς διαβάζουν 

ιστορίες και παραµύθια στα παιδιά αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους του 

οικογενειακού γραµµατισµού (Hood, Conlon & Andrews, 2008· Manolitsis, Georgiou 
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& Parrila, 2011· Payne, Whitehurst & Angell, 1994· Roberts, Jurgens & Burchinal, 

2005· Rodriguez et al., 2009· Saracho, 2002). Οι παράγοντες αυτοί συµβάλλουν στην 

κατάκτηση των εννοιών και των συµβάσεων του γραπτού λόγου από τα παιδιά, και 

παράλληλα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών κατά τη 

νηπιακή και την προσχολική ηλικία.  

 

Ανακεφαλαίωση  

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών αποτέλεσε θέµα εκτενούς µελέτης και 

έρευνας σε διάφορους επιστηµονικούς χώρους κατά τη διάρκεια του 20ου 
αιώνα. Οι 

βασικές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που προέκυψαν από τα πορίσµατα 

των σχετικών µελετών αφορούν στο ρόλο που διαδραµατίζουν η φύση και το 

περιβάλλον στην κατάκτηση της γλώσσας. Η βιολογική-γενετική προσέγγιση 

υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της γλώσσας οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εγγενείς 

βιολογικούς παράγοντες (Chomsky, 1965), ενώ οι γνωστικές και 

κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες ανάπτυξης ερµηνεύουν την κατάκτηση της γλώσσας 

ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης γνωστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 

(Bruner & Haste, 1987· Πιαζέ, 1979· Vygotsky, 1988· 1997). 

Το λεξιλόγιο αποτελεί έναν από τους τοµείς της γλωσσικής ανάπτυξης ο 

οποίος συγκριτικά µε άλλους τοµείς της γλώσσας, για παράδειγµα τη φωνολογία, 

εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Οι κατά καιρούς 

διατυπωµένες προσεγγίσεις δεν προσφέρουν µια ολοκληρωµένη θεωρητική ερµηνεία 

σχετικά µε τον τρόπο που τα παιδιά οργανώνουν και αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους. 

Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις δίνουν έµφαση στα σηµασιολογικά 

χαρακτηριστικά των λέξεων (Rosch, 1973· Rosch & Mervis, 1975·                       

Rosch et al., 1976) ή και στο ρόλο που η εµπειρία ή η ενεργοποίηση έµφυτων 

φυσικών νοηµάτων διαδραµατίζουν στην οικοδόµηση του νοήµατος των λέξεων από 

τα παιδιά (Fodor, 1975· Schlesinger, 1982). Ωστόσο, η ανεπαρκής εµπειρική 

τεκµηρίωση των προσεγγίσεων αυτών καθιστούν το χώρο που αφορά στη λεξιλογική 

ανάπτυξη πεδίο συνεχούς επιστηµονικής µελέτης και προβληµατισµού.   

Το λεξιλόγιο των παιδιών αναπτύσσεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 

προσχολικής ηλικίας. Η οικογένεια αποτελεί το χώρο, όπου συντελείται η 

πρωτογενής κοινωνικοποίηση του παιδιού και τίθενται οι βάσεις για τη λεξιλογική 

και ευρύτερη γλωσσική του ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, το κοινωνικοοικονοµικό 
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επίπεδο των γονέων και ο οικογενειακός γραµµατισµός αποτελούν δύο βασικές 

διαστάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίες επηρεάζουν ποικιλοτρόπως 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών παιδιών. 
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Η ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΣ 

 

∆ιγλωσσία και αλλοδαπά παιδιά 

 Η διγλωσσία είναι ένα περίπλοκο γλωσσικό φαινόµενο. Ο όρος αυτός 

χρησιµοποιήθηκε κατά καιρούς για να περιγράψει ένα ευρύ φάσµα φαινοµένων 

σχετικών µε τη γλωσσική ανάπτυξη, το οποίο είχε τις ρίζες του τόσο σε 

γλωσσολογικά όσο και σε κοινωνικά αίτια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται πολλές ασάφειες κατά τον εννοιολογικό προσδιορισµό της 

διγλωσσίας (∆αµανάκης & Σκούρτου, 2001· Μήτσης, 1995). Σύµφωνα µε ένα γενικό 

ορισµό, η διγλωσσία αναφέρεται στην ιδιότητα του ατόµου να κατακτά και να 

χειρίζεται εναλλακτικά δύο ή και περισσότερους γλωσσικούς κώδικες            

(Μήτσης, 1995). Όµως, ο γενικός αυτός ορισµός δηµιουργεί µια σειρά ερωτηµάτων 

τα οποία σχετίζονται αφενός µε την έννοια «κατακτώ µία γλώσσα», καθώς ο βαθµός 

κατάκτησης της γλώσσας ποικίλει από άτοµο σε άτοµο, και αφετέρου µε τη µορφή 

του γλωσσικού κώδικα. Ως προς την τελευταία παράµετρο δηµιουργείται το 

ερώτηµα
4, εάν η διγλωσσία αναφέρεται στο επίπεδο του προφορικού ή του γραπτού 

λόγου µιας γλώσσας ή στο συνδυασµό αυτών (Baker, 2006· Μήτσης, 1995). Η 

Τριάρχη-Herrmann (2000, σελ. 45), λαµβάνοντας υπόψη τους ορισµούς που κατά 

καιρούς έχουν διατυπωθεί στο διεθνή επιστηµονικό χώρο, ορίζει ότι ένα άτοµο 

θεωρείται «δίγλωσσο όταν διαθέτει τη γλωσσική εκείνη ικανότητα µέσω της οποίας 

µπορεί να εκφράζεται, προφορικά ή και γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε δύο 

γλωσσικά συστήµατα. Μια ικανότητα που έχει αναπτύξει µε βάση τις δικές του 

ψυχολογικές, φυσιολογικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές προϋποθέσεις και λόγω 

της άµεσης και συνεχούς επαφής του µε ένα δίγλωσσο κοινωνικοπολιτισµικό 

περιβάλλον». Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω προβληµατισµούς τίθεται το 

βασικό ερώτηµα πότε θεωρείται κάποιος δίγλωσσος και µε βάση ποια κριτήρια 

µπορεί η διγλωσσία να προσδιοριστεί.   

 Ο προσδιορισµός ενός ατόµου ως δίγλωσσου µε απόλυτους όρους είναι 

εξαιρετικά δύσκολος και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτος (Baker, 2006). Τα 

κριτήρια για τον προσδιορισµό της διγλωσσίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον 

                                                           
4 Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ψευδοερώτηµα, δεδοµένου ότι η κατάκτηση αφορά πρωτίστως – 
και ίσως και αποκλειστικά – στον προφορικό λόγο. 
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επιστηµονικό χώρο που διερευνά το φαινόµενο αυτό (Skutnabb-Kangas, 1981· 

Τριάρχη-Herrmann, 2000). Η Γλωσσολογία προσεγγίζει τη διγλωσσία µε βάση την 

επάρκεια των ατόµων στα τέσσερα δοµικά συστατικά της γλώσσας, τη φωνολογία, τη 

σηµασιολογία, τη σύνταξη και την πραγµατολογία ή, και γενικότερα, µε βάση τις 

αλλαγές που παρατηρούνται στους µηχανισµούς κατάκτησης των γλωσσικών 

συστηµάτων. Η Ψυχολογία εξετάζει την επίδραση της διγλωσσίας κατά τη γνωστική 

και συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου. Η Κοινωνιολογία και η 

Κοινωνιογλωσσολογία διερευνούν τη συχνότητα χρήσης των γλωσσών µέσα στο 

πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτισµικών σχέσεων του ατόµου και τους τρόπους 

αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάποιος τις χρησιµοποιεί. Επίσης, στην 

Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Ψυχολογία η διγλωσσία µελετάται υπό το πρίσµα 

των στάσεων µε βάση τις οποίες ο οµιλητής και τα µέλη του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος αντιδρούν απέναντι στις γλώσσες. Η ∆ιδακτική και η Παιδαγωγική 

ασχολούνται µε τις διδακτικές προσεγγίσεις της δεύτερης γλώσσας αλλά και 

γενικότερα µε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση των δίγλωσσων ατόµων.  

 Σύµφωνα µε την Romaine (1995), η διερεύνηση και η επεξεργασία των 

δεδοµένων που αφορούν στην επάρκεια των ατόµων στις διάφορες δεξιότητες της 

γλώσσας θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση για τη µελέτη της διγλωσσίας. Ωστόσο, η 

διγλωσσία µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτει περισσότερο στο πεδίο της 

Κοινωνιογλωσσολογίας, όταν ο επιστηµονικός αυτός κλάδος περιγράφει την 

επικοινωνιακή δεξιότητα των ατόµων και χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό µετρήσεις 

που αφορούν στην επάρκειά τους στις ικανότητες και δεξιότητες των γλωσσών, αλλά 

και στις συνθήκες που τα δίγλωσσα άτοµα χρησιµοποιούν τις γλώσσες           

(Romaine, 1995). Σε γενικές γραµµές, δηλαδή, η διγλωσσία περιγράφεται µε βάση 

γλωσσικές µετρήσεις οι οποίες συνιστούν αντικειµενικούς δείκτες της γλωσσικής 

ικανότητας/επάρκειας του δίγλωσσου ατόµου (Hideyuki, 1996· Romaine, 1995). 

Περιγράφεται, όµως, πληρέστερα και µε βάση συµπληρωµατικά κριτήρια τα οποία 

λαµβάνουν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται οι γλώσσες         

(Hideyuki, 1996· Romaine, 1995). 

 Η επάρκεια κρίνεται συχνά µε βάση διχοτοµίες (για παράδειγµα: ‘ακούγεται’ 

ή ‘δεν ακούγεται’ κάποιος ως φυσικός οµιλητής µιας γλώσσας), οι οποίες 

παρουσιάζουν µια συνεχή και σταθερή διαβάθµιση (Skutnabb-Kangas, 1981). Το 

σηµείο όπου µπορεί να χαραχθεί µια διαχωριστική γραµµή, η οποία να προσδιορίζει 

εάν κάποιος είναι ή δεν είναι δίγλωσσος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αυτό 
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συµβαίνει γιατί υπάρχουν έντονες ατοµικές διαφοροποιήσεις που συνδέονται τόσο µε 

ενδοατοµικά όσο και κοινωνικά αίτια, αλλά και µε διαφορετικά κίνητρα που άλλοτε 

επιταχύνουν και άλλοτε επιβραδύνουν την κατάκτηση των γλωσσών (David & Wei, 

2008· Genesse & Hamayan, 1980· Miller, 1988· Oxford & Ehrman, 1993· Skehan, 

1991· Skutnabb-Kangas, 1981· Ζαφείρη-Τσουµαλάκου, 2000). Χαρακτηριστικό ως 

προς τα παραπάνω είναι το παράδειγµα των µεταναστών οι οποίοι καλούνται να 

κατακτήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τη γλώσσα της πλειονότητας, ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις επικοινωνιακές ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος.  

Με βάση τις δεδοµένες δυσκολίες που υπάρχουν στην εννοιολογική 

προσέγγιση της διγλωσσίας και στις διαφωνίες σχετικά µε τη γλωσσική επάρκεια, η 

αποµάκρυνση από τους απλούς ορισµούς και η χρησιµοποίηση περιγραφικών 

ορισµών για το χαρακτηρισµό και την αξιολόγηση των δίγλωσσων οµιλητών 

αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη προσέγγιση (Skutnabb-Kangas, 1981). Οι 

περιγραφικοί ορισµοί σκιαγραφούν τη συχνότητα της καθηµερινής χρήσης των 

γλωσσών από το άτοµο. Η προσέγγιση αφορά στη λεγόµενη «λειτουργική 

διγλωσσία» η οποία εµφαίνει στην παραγωγή της γλώσσας σε διάφορους τοµείς της 

καθηµερινής ζωής. Όταν διερευνάται η γλωσσική ικανότητα των ατόµων δεν µπορεί 

να εξετάζεται αποκοµµένη από το πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγεται. Η λειτουργική 

διγλωσσία αφορά στο πότε, πού, και µε ποιον χρησιµοποιούν τις γλώσσες οι 

δίγλωσσοι οµιλητές. Συνεπώς, η λειτουργική διγλωσσία αφορά στην άµεση 

συµµετοχή του ατόµου στις γλωσσικές εµπειρίες (Baker, 2006).  

 Ιδιαίτερα στο χώρο της διδακτικής, και γενικότερα της εκπαίδευσης, η 

γλωσσική υποστήριξη των µονόγλωσσων και των δίγλωσσων αλλοδαπών παιδιών 

αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα (∆αµανάκης & Σκούρτου, 2001). Συνεπώς, η 

ορολογία πρέπει να είναι χρηστική ως προς τα ακόλουθα: α) στη διαπίστωση της 

διγλωσσίας των παιδιών κατά την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης, β) στο 

σχεδιασµό των κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων και εργαλείων για την 

ταχύτερη εκµάθηση της γλώσσας του σχολείου µέσα στο σχολείο, και γ) στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων.  
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∆ιγλωσσία κατά την παιδική ηλικία  

 Η έννοια της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία προσιδιάζει περισσότερο 

στην έννοια της φυσικής διγλωσσίας στο πλαίσιο της οποίας η κατάκτηση των 

γλωσσών επιτυγχάνεται κατά την καθηµερινή επικοινωνία χωρίς τυπική διδασκαλία 

(Βαρλοκώστα & Τζακώστα, 2006· Bialystok, 1991· 2001· Cunningham-Andersson & 

Andersson, 1999· Grosjean, 1982· 2008· Lightbown & Spada, 1999· McCardle & 

Hoff,  2006· Moyer, 2004· Munoz, 2006· Paradis, 2004· Singleton & Ryan, 2004· 

White, 2003). Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές τοποθετήσεις στο θέµα αυτό, η 

εκµάθηση µιας γλώσσας σε εργαστηριακό περιβάλλον δεν οδηγεί σε διγλωσσία 

(Skutnabb-Kangas, 1981· Τριάρχη-Herrmann, 2000). Όταν επιχειρείται η θεωρητική 

προσέγγιση της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

οι συνθήκες κατά τις οποίες το παιδί έρχεται σε επαφή µε τις διαφορετικές γλώσσες 

(Skutnabb-Kangas, 1981).  

Οι συνθήκες κατάκτησης των γλωσσών από τα µικρά παιδιά ταξινοµούνται σε 

δύο γενικές κατηγορίες (Skutnabb-Kangas, 1981). Η πρώτη αναφέρεται σε παιδιά που 

ανήκουν στη µεσαία και ανώτερη κοινωνική τάξη και εθελοντικά γίνονται δίγλωσσα. 

Η δεύτερη αναφέρεται σε παιδιά που ανήκουν σε γλωσσικές µειονότητες. Συνήθως τα 

δεύτερα υποβάλλονται σε ισχυρή κοινωνική πίεση ώστε να γίνουν δίγλωσσα, αφού η 

δική τους γλώσσα έχει περιορισµένα επίσηµα δικαιώµατα στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. Πολλές φορές η πίεση αυτή προέρχεται και από το οικογενειακό 

περιβάλλον, καθώς οι γονείς επιθυµούν τα παιδιά τους να κατακτήσουν γρήγορα τη 

γλώσσα της πλειονότητας, ώστε να έχουν τις εκπαιδευτικές και οικονοµικές ευκαιρίες 

που οι ίδιοι στερήθηκαν. Η πλειονότητα των δίγλωσσων ατόµων σε διεθνές επίπεδο 

ανήκει στην κατηγορία αυτή και το γεγονός αυτό οφείλει να αποτελεί το σηµείο 

εκκίνησης για κάθε συζήτηση που αφορά στη διγλωσσία (Skutnabb-Kangas, 1981). 

 Πριν τη λεπτοµερή περιγραφή του φαινοµένου της διγλωσσίας αλλά και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν κατά την παιδική ηλικία είναι χρήσιµο να 

καταγραφούν µερικοί προβληµατισµοί που αφορούν στον εννοιολογικό 

προσδιορισµό των όρων «πρώτη» και «δεύτερη» γλώσσα. Σύµφωνα µε τους 

παραδοσιακούς ορισµούς, ως µητρική («πρώτη») ορίζεται η γλώσσα που πρώτα 

µαθαίνει το παιδί και ο όρος αναφέρεται στο πρόσωπο (µητέρα) που πρώτο 

θεµελιώνει ένα τακτικό και διαρκή γλωσσικό σύνδεσµο επικοινωνίας µε το παιδί 

(Block, 2003· Romaine, 1995· Skutnabb-Kangas, 1981· Τριάρχη-Herrmann, 2000). Η 
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έννοια της µητρικής γλώσσας διαφοροποιείται, όµως, ανάλογα µε την επιστηµονική 

σκοπιά. Ως µητρική µπορεί να ορίζεται: α) η γλώσσα που κάποιος χρησιµοποιεί πιο 

εκτεταµένα (Κοινωνιογλωσσολογία), β) η γλώσσα µε την οποία κάποιος ταυτίζεται 

και αυτοπροσδιορίζεται ή η γλώσσα στην οποία κάποιος αισθάνεται, ονειρεύεται, 

µετρά και σκέφτεται (Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία του Ατόµου), και γ) η 

γλώσσα την οποία κάποιος έχει κατακτήσει πλήρως σε όλα τα επίπεδα γραµµατικής 

ανάλυσης (φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη, σηµασιολογία) (Γλωσσολογία)   

(Block, 2003· Romaine, 1995· Skutnabb-Kangas, 1981· Τριάρχη-Herrmann, 2000). Η 

µητρική γλώσσα µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου ανάλογα 

µε τις συνθήκες που επιβάλλουν την επικράτηση και τη χρήση των γλωσσών 

(Romaine, 1995). Για το λόγο αυτό, καλό είναι ως µητρική γλώσσα να µην ορίζεται 

ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων που δεν υπόκεινται σε καµιά µεταβολή,          

αλλά ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες µεταβάλλονται συνεχώς (Block, 2003·            

Romaine, 1995· Skutnabb-Kangas, 1981· Τριάρχη-Herrmann, 2000). 

Σύµφωνα µε τον Block (2003), στον επιστηµονικό χώρο που ασχολείται µε 

την κατάκτηση / εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας (Second Language Acquisition) ο 

όρος δεύτερη γλώσσα αναφέρεται στην κατάκτηση µιας άλλης γλώσσας, αφού 

κάποιος έχει ήδη κατακτήσει την «πρώτη» ή «µητρική» ή «εθνοτική» του γλώσσα. 

Βέβαια, ο όρος πρώτη γλώσσα αναφέρεται και σε πολλές περιπτώσεις όπου δύο οι 

περισσότερες γλώσσες µαθαίνονται από τη γέννηση του παιδιού. Αυτό έχει ως 

συνέπεια η πρώτη γλώσσα να συνυπάρχει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας µε 

µια άλλη γλώσσα, η οποία γίνεται η πρωταρχική γλώσσα του παιδιού,                

καθώς αποτελεί την κύρια γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος                           

(Βαρλοκώστα & Τζακώστα, 2006).  

 Η ηλικία κατά την οποία ένα παιδί έρχεται σε επαφή και αρχίζει να κατακτά 

τις γλώσσες αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια που κατά καιρούς έχουν τεθεί 

για τον προσδιορισµό του είδους της διγλωσσίας κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας. Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της ηλικίας, τα δεδοµένα από τον 

ελληνικό και το διεθνή επιστηµονικό χώρο κάνουν λόγο για δύο είδη διγλωσσίας 

κατά την παιδική ηλικία, την ταυτόχρονη και τη διαδοχική διγλωσσία (McLaughlin, 

Blunchard & Osanai, 1995· Miller, 1988· Παπαχρήστος, 2009· Romaine, 1995· 

Τριάρχη-Herrmann, 2000· Τσοκαλίδου, 2005· Χατζηδάκη, 2005). Ως ταυτόχρονη 

χαρακτηρίζεται η διγλωσσία των παιδιών τα οποία από τη στιγµή της γέννησής τους 

εκτίθενται σε δύο γλώσσες και ταυτόχρονα τις κατακτούν. Σε αυτήν την περίπτωση 



 

 

46

δε γίνεται λόγος για πρώτη και δεύτερη γλώσσα αλλά για παράλληλη κατάκτηση δύο 

πρώτων γλωσσών. Ως διαδοχική χαρακτηρίζεται η διγλωσσία στις περιπτώσεις όπου 

ένα παιδί αρχίζει να κατακτά τη δεύτερη γλώσσα αφού πρώτα έχει κατακτήσει τις 

βασικές δοµές της πρώτης γλώσσας. Ο McLaughlin και οι συνεργάτες του (1978· 

1984· McLaughlin et al., 1995) θεωρούν ότι στην περίπτωση που ένα παιδί αρχίζει να 

κατακτά τη δεύτερη γλώσσα µετά την ηλικία των 3 ετών τότε χαρακτηρίζεται από 

διαδοχική διγλωσσία. Ωστόσο, ο ίδιος κατέληξε αργότερα στο συµπέρασµα             

ότι ένα τέτοιο κριτήριο είναι αρκετά αφηρηµένο (McLaughlin, 1978 παράθεση                       

σε Romaine, 1995). 

 Ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει η ηλικία στην κατάκτηση µιας 

δεύτερης γλώσσας και η πεποίθηση ότι όσο νωρίτερα ένα παιδί µάθει τη δεύτερη 

γλώσσα τόσο το καλύτερο, βασίζονται στην Υπόθεση της Κρίσιµης Περιόδου  

(Βαρλοκώστα & Τζακώστα, 2006· DeKeyser & Larson-Hall, 2005· Romaine, 1995· 

Singleton, 2005). Υπάρχουν, ωστόσο, διάφορες απόψεις σχετικά µε τα χρονικά όρια 

που σηµατοδοτούν την έναρξη και τη λήξη της κρίσιµης περιόδου (Scovel, 2000). O 

Lenneberg (1967 παράθεση σε Singleton, 2005), ο πρώτος θεωρητικός της Υπόθεσης 

της Κρίσιµης Περιόδου, υπέδειξε ως σηµείο έναρξης της κρίσιµης περιόδου την 

ηλικία των 2 ετών και ως σηµείο λήξης την εφηβεία. Κατά το διάστηµα αυτό το 

υπεύθυνο ηµισφαίριο του εγκεφάλου για την ανάπτυξη της γλώσσας εξειδικεύεται 

στις γλωσσικές λειτουργίες. Oι Penfield και Roberts (1959 παράθεση σε Singleton, 

2005) υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε διαθέτει την απαιτούµενη 

πλαστικότητα για την κατάκτηση των γλωσσών µετά την ηλικία των 9 ετών. 

Συνεπώς, εάν κάποιος έρθει σε επαφή µε µία γλώσσα κατά τη δεύτερη δεκαετία της 

ζωής του είναι δύσκολο να φτάσει στο γλωσσικό επίπεδο ενός φυσικού οµιλητή. Οι 

Johnson και Newport (1989) αναφέρουν ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη περίοδος 

ωρίµασης, περίπου µέχρι την ηλικία των 7 ετών, κατά την οποία ευνοείται ιδιαίτερα η 

κατάκτηση των γλωσσών. Υπάρχει όµως και µια δεύτερη περίοδος ωρίµασης από την 

ηλικία των 7 ετών έως και την εφηβεία, όπου η δεξιότητα κατάκτησης των γλωσσών 

δε βελτιώνεται, αλλά παραµένει σταθερή και σταδιακά φθίνει ώσπου να διακοπεί. 

Υπάρχει και η πιο ακραία τοποθέτηση των Hyltenstam και Abrahamsson (2003) 

σύµφωνα µε την οποία η κρίσιµη περίοδος λήγει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 

µετά τη γέννηση του παιδιού και για το λόγο αυτό η επίτευξη της επάρκειας στο 

επίπεδο του φυσικού οµιλητή είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. 
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Οι περισσότερες µελέτες οι οποίες ασχολούνται µε την Υπόθεση της Κρίσιµης 

Περιόδου έχουν ως βάση το χώρο των νευροεπιστηµών και εξετάζουν τους 

διάφορους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ωρίµαση και την ηλικία και 

επιδρούν στην κατάκτηση µιας δεύτερης γλώσσας (Βαρλοκώστα & Τζακώστα, 2006). 

Παρά τις συχνά αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε το εάν η κρίσιµη περίοδος 

επηρεάζει το σύνολο της γλώσσας ή µεµονωµένα κάποιες γλωσσικές δεξιότητες 

(όπως για παράδειγµα τη φωνολογία), οι περισσότερες από αυτές τις απόψεις 

διατείνονται υπέρ της ύπαρξης της σηµαντικής ή έστω της ευαίσθητης αυτής 

περιόδου η οποία διευκολύνει την κατάκτηση των γλωσσών (Abrahamsson & 

Hyltenstam, 2008· 2009· Birdsong, 2006· Birdsong & Molis, 2001· DeKeyser, 2000· 

Grimshaw, Adelstein, Bryden & MacKinnon, 1998· Krashen, 1973· Newport, 1990· 

Whitaker, Bub & Leventer, 1981).  

Οι DeKeyser και Larson-Hall (2005), κατά την ανασκόπηση των σχετικών µε 

το θέµα ερευνών, υποστήριξαν ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας κατά την 

οποία κάποιος κατακτά µία δεύτερη γλώσσα και του επιπέδου της επάρκειας που 

επιτυγχάνει στη γλώσσα αυτή. Στις έρευνες αυτές είχε χρησιµοποιηθεί µια µεγάλη 

ποικιλία κριτηρίων αξιολόγησης και εξαρτηµένων µεταβλητών. Κατά την ανάλυση 

των δεδοµένων, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχε 

αλληλοεπικάλυψη των επιδόσεων των αλλόγλωσσων µαθητών και των φυσικών 

οµιλητών. Ωστόσο, τα αντικρουόµενα αυτά αποτελέσµατα µπορεί να οφείλονται σε 

διαφορές στη µεθοδολογία των ερευνών ή στον εννοιολογικό προσδιορισµό των 

βασικών όρων.  

Στον επιστηµονικό χώρο όπου µελετάται η εκµάθηση δεύτερων γλωσσών, η 

νέα τάση προτείνει ότι η επίδραση της Κρίσιµης Περιόδου δεν µπορεί να 

αξιολογείται αποκοµµένη από διάφορους ενδογενείς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την κατάκτηση και, κατά συνέπεια, το επίπεδο της 

επάρκειας ενός ατόµου στη δεύτερη γλώσσα (Birdsong & Molis, 2001· Brown, 1980· 

DeKeyser & Larson-Hall, 2005· Flege, Yeni-Komshian & Liu, 1999· Tabors, 2008). 

Συγκεκριµένα, ο βαθµός έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα, η εξάσκηση, το επίπεδο της 

τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα υποδοχής, τα κίνητρα, οι στάσεις του ατόµου 

απέναντι στη γλώσσα, η προσωπικότητα, η διάρκεια διαµονής στη χώρα όπου 

οµιλείται η δεύτερη γλώσσα και άλλοι σηµαντικοί κοινωνικοί και πολιτισµικοί 

παράγοντες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας. 

Ωστόσο, η διάρκεια διαµονής στη χώρα υποδοχής δεν αποτελεί πάντα απαραίτητη 
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συνθήκη για την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα των παιδιών των µεταναστών, τα οποία µαθαίνουν σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, σε αντίθεση µε τους γονείς τους, 

οι οποίοι, παρά τα ποικίλα κίνητρα να µάθουν τη νέα γλώσσα, προσπαθούν για πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (ίσως και για όλη τους τη ζωή) χωρίς να επιτύχουν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003). 

Παρά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τη διάρκεια και τις επιδράσεις της 

Κρίσιµης Περιόδου, η παιδική ηλικία και ειδικότερα η προσχολική ηλικία εντάσσεται 

σε µια ευαίσθητη χρονική περίοδο όπου ευνοείται η κατάκτηση των γλωσσών. Μέσα 

σε αυτό το ερευνητικό και επιστηµονικό πλαίσιο, και παράλληλα µε τη διερεύνηση 

του φαινοµένου της διγλωσσίας, τίθεται το ερώτηµα εάν πράγµατι, σύµφωνα             

µε τους ισχυρισµούς του McLaughlin και των συνεργατών του (1978· 1984·          

McLaughlin et al., 1995), τα παιδιά που έρχονται σε επαφή µε µια άλλη γλώσσα µετά 

την ηλικία των 3 ετών χαρακτηρίζονται από διαδοχική διγλωσσία. Συνεπώς, υπάρχει 

το ερώτηµα: είναι δόκιµο, όταν γίνεται αναφορά στην προσχολική ηλικία, να 

χρησιµοποιούνται όροι «πρώτη» ή «µητρική» και «δεύτερη» γλώσσα, ή πρέπει να 

θεωρείται ότι πρόκειται για την κατάκτηση δύο «πρώτων γλωσσών»;  

Η διεξαγωγή ερευνών σε παιδιά που η έκθεσή τους στις δύο γλώσσες ξεκινά 

σε διαφορετικές ηλικίες (για παράδειγµα κατά τη διάρκεια του 1ου 
ή του 2ου 

έτους της 

ζωής) θα παρείχε πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη κάποιας κρίσιµης 

ηλικίας σύµφωνα µε την οποία µπορεί κάποιος να διαχωρίσει τα δίγλωσσα παιδιά 

(bilingual first language acquisition) από τα παιδιά που µαθαίνουν µία γλώσσα ως 

δεύτερη (second language learners) (McCardle & Hoff, 2006). Συνεπώς, εάν τα 

παιδιά που κατακτούν µια επιπλέον γλώσσα κατά το πρώτο έτος ή κατά τα 2-3 πρώτα 

έτη της ζωής τους εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες δίγλωσσων παιδιών είναι 

ένα εµπειρικό ερώτηµα. Το ερώτηµα αυτό µπορεί να απαντηθεί εξετάζοντας εάν η 

διπλή γλωσσική κατάκτηση που ξεκινά σε διαφορετικές ηλικίες διαφέρει ως προς το 

είδος και το ρυθµό ανάπτυξης από τη διπλή γλωσσική κατάκτηση που ξεκινά από τη 

γέννηση του παιδιού. 

 

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης σε δίγλωσσα παιδιά 

Τα παιδιά κατορθώνουν να προσεγγίζουν ένα υψηλό επίπεδο επάρκειας σε µία 

γλώσσα, όταν εκτίθενται σηµαντικά στη γλώσσα αυτή και τη χρησιµοποιούν εντατικά 
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στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Miller, 1988· Singleton, 2005). H 

Romaine (1995), σε σχετική εργασία της, διαµόρφωσε ένα σύστηµα 

κατηγοριοποίησης των τύπων της δίγλωσσης κατάκτησης κατά την παιδική ηλικία 

λαµβάνοντας υπόψη το εύρος της έκθεσης του παιδιού στις γλώσσες. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή αφορά στις περιπτώσεις της ταυτόχρονης και της διαδοχικής 

διγλωσσίας και παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω: 

• Ένα πρόσωπο – µία γλώσσα (οne person – one language):  Οι γονείς έχουν 

διαφορετική µητρική γλώσσα και ο καθένας κατέχει ως κάποιο βαθµό τη 

γλώσσα του άλλου. Η γλώσσα του ενός γονέα είναι η γλώσσα της 

πλειονότητας αλλά ο καθένας απευθύνεται στο παιδί στη γλώσσα του από τη 

στιγµή της γέννησής του. 

• Χρήση της γλώσσας της µειονότητας στο οικογενειακό περιβάλλον / µία γλώσσα 

– ένα περιβάλλον (non dominant home language / one language - one 

environment): Οι γονείς έχουν διαφορετική µητρική γλώσσα. Η γλώσσα του 

ενός γονέα είναι η γλώσσα της πλειονότητας και οι δύο γονείς δε µιλούν στο 

παιδί στην κυρίαρχη γλώσσα στην οποία το παιδί εκτίθεται στο σχολικό και 

κοινωνικό περιβάλλον.  

• Χρήση της γλώσσας της µειονότητας στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς την 

υποστήριξη του κοινωνικού περιβάλλοντος (non dominant home language 

without community support): Οι γονείς έχουν την ίδια µητρική γλώσσα. Η 

κυρίαρχη γλώσσα της κοινωνίας δεν είναι αυτή που µιλούν οι γονείς. Οι 

γονείς µιλούν στο παιδί στη µητρική τους γλώσσα. 

•  Χρήση των δύο µειονοτικών γλωσσών στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς την 

υποστήριξη του κοινωνικού περιβάλλοντος (double non dominant home 

language without community support): Οι γονείς έχουν διαφορετική µητρική 

γλώσσα, η οποία διαφέρει από την κυρίαρχη γλώσσα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ο καθένας από τους γονείς µιλάει στο παιδί στη µητρική του 

γλώσσα.  

• Χρήση µιας γλώσσας διαφορετικής από τη µητρική (non native parents): Οι 

γονείς έχουν την ίδια µητρική γλώσσα, η οποία είναι παράλληλα και η 

κυρίαρχη γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο ένας από τους δύο γονείς 

απευθύνεται στο παιδί σε µία γλώσσα που δεν είναι η µητρική του.  
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• Μείξη γλωσσών (mixed languages): Οι γονείς είναι δίγλωσσοι. Οι δύο 

γλώσσες χρησιµοποιούνται σε διάφορους δηµόσιους τοµείς. Στρατηγική των 

γονέων αποτελεί η εναλλαγή των γλωσσικών κωδίκων και η µείξη των 

γλωσσών.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα δίγλωσσα παιδιά αποτελούν µια εξαιρετικά 

ανοµοιογενή οµάδα, καθώς διαφέρει σηµαντικά ο βαθµός κατά τον οποίο εκτίθενται 

στις δύο γλώσσες. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µια συνοπτική 

περιγραφή της γλωσσικής ανάπτυξης των δίγλωσσων παιδιών λαµβάνοντας ως 

κριτήριο τη χρονική περίοδο κατά την οποία αρχίζει η εντατική και συστηµατική 

έκθεση των παιδιών στις γλώσσες που συνθέτουν το γλωσσικό τους ρεπερτόριο. 

Όταν ένα παιδί, από τη στιγµή της γέννησής του ή σε πολύ πρώιµο στάδιο της 

νηπιακής του ηλικίας, έρχεται σε επαφή µε τις δύο γλώσσες, και όταν αυτές οι 

γλώσσες αναπτύσσονται ισοµερώς και σε παρόµοιες συνθήκες, τότε η διαδικασία της 

ανάπτυξης στα δύο γλωσσικά συστήµατα αναµένεται να είναι παρόµοια          

(Tabors, 2008). Κατά συνέπεια, η ταυτόχρονη δίγλωσση ανάπτυξη ακολουθεί τους 

ίδιους κανόνες και διέρχεται από τα ίδια αναπτυξιακά στάδια όπως και η µονόγλωσση 

(Francis, 2004· Genesee, 2008· Τριάρχη-Herrmann, 2000). Το δίγλωσσο παιδί 

κατακτά ταυτόχρονα και προσθετικά τις ικανότητες της κάθε γλώσσας στον τοµέα 

της φωνολογίας, της γραµµατικής, της σύνταξης, της σηµασιολογίας και της 

πραγµατολογίας. Ωστόσο, αυτό δε σηµαίνει ότι η κατάκτηση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων είναι µόνο ποσοτική αλλά ότι επιτυγχάνεται, σε κάποιο βαθµό, µέσω µιας 

διαφορετικής ποιοτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα στο επίπεδο της σηµασιολογίας, τα 

δίγλωσσα παιδιά αντιµετωπίζουν µια πρόσθετη δυσκολία, η οποία σχετίζεται µε το 

γεγονός ότι µερικές λέξεις έχουν διαφορετικό σηµασιολογικό εύρος στις δύο 

γλώσσες. Αυτό επιφέρει βραδύτητα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, η οποία είναι, 

όµως, προσωρινή, καθώς σύντοµα τα δίγλωσσα παιδιά προσεγγίζουν το επίπεδο των 

µονόγλωσσων συνοµηλίκων τους (Miller, 1988).  

Σηµαντική διαφορά στη µονόγλωσση και δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη είναι 

ότι τα δίγλωσσα παιδιά από πολύ νωρίς διαφοροποιούν τα γλωσσικά ερεθίσµατα που 

δέχονται για να υπάρχει σχετική ισορροπία στην ανάπτυξη των δύο γλωσσικών 

συστηµάτων. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν παράµετροι που σχετίζονται µε 

τις ατοµικές διαφορές και µε εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται µε το εύρος της 

έκθεσης των παιδιών σε κάθε γλώσσα, και οι οποίοι είτε επιβραδύνουν είτε 

επιταχύνουν την ανάπτυξη του ενός ή του άλλου γλωσσικού συστήµατος       
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(Macrory, 2007). Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των παιδιών αυτών αποτελεί και η 

πρώιµη ανάπτυξη της µεταγλωσσικής επίγνωσης, λόγω του ότι τα παιδιά αυτά, από 

τα πρώτα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης, αρχίζουν να συγκρίνουν και να 

διαφοροποιούν τους δύο γλωσσικούς κώδικες (Τριάρχη-Herrmann, 2000). 

Για πολλά αλλοδαπά παιδιά η συστηµατική και εντατική επαφή τους µε τη 

δεύτερη γλώσσα αρχίζει µε την έναρξη της φοίτησής τους στην προσχολική 

εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι ζουν στη χώρα υποδοχής και, κατά συνέπεια, έχουν 

αρκετά και ποικίλα ακούσµατα στη γλώσσα της πλειονότητας (Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης / άµεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον), η µητρική γλώσσα των 

γονέων αποτελεί τη βασική γλώσσα επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα 

ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών αυτών 

διέρχεται από µια εξελικτική πορεία η οποία περιλαµβάνει 4 στάδια         

(McLaughlin et al., 1995· Tabors, 2008· Tabors & Snow, 2002): 

• Χρήση της γλώσσας του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά που 

προέρχονται από ένα µονόγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον χρησιµοποιούν 

τη γλώσσα της οικογένειας κατά την επικοινωνία όχι µόνο µε άλλους 

οµόγλωσσους οµιλητές αλλά και µε άτοµα που δε γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή. 

Φαίνεται ότι δεν έχουν ακόµη αποκτήσει επίγνωση του ότι µία νέα γλώσσα 

χρησιµοποιείται σε ένα διαφορετικό και νέο πλαίσιο. Τα παιδιά πολλές φορές 

χρειάζονται χρόνο για να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα που ακούν στο 

κοινωνικό περιβάλλον είναι στην πραγµατικότητα µια διαφορετική γλώσσα 

από εκείνη που χρησιµοποιείται στο οικογενειακό περιβάλλον. 

• Μη λεκτική περίοδος στη νέα γλώσσα. Τα παιδιά σταµατούν να χρησιµοποιούν 

τη γλώσσα του οικογενειακού περιβάλλοντος και υιοθετούν τακτικές της µη 

λεκτικής επικοινωνίας κατά την αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους. Το 

κλάµα, η υπόδειξη και η µίµηση είναι µερικές από τις τακτικές που 

εφαρµόζουν. Παράλληλα, αρχίζουν να κατανοούν τη νέα γλώσσα. 

Παρακολουθούν, ακούν προσεχτικά, επαναλαµβάνουν αυτά που ακούν και 

δηµιουργούν τις συνθήκες για το επόµενο στάδιο της γλωσσικής τους 

ανάπτυξης. 

• Τηλεγραφικός και τυποποιηµένος (formulaic) λόγος. Μετά το στάδιο της µη 

λεκτικής περιόδου τα παιδιά χρησιµοποιούν στοιχεία του τηλεγραφικού και 

τυποποιηµένου λόγου για να επικοινωνήσουν µε τους άλλους. Ο 
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τηλεγραφικός λόγος περιλαµβάνει την ονοµασία ατόµων και αντικειµένων, τη 

χρήση της αλφαβήτου και την αρίθµηση. Ο τυποποιηµένος λόγος 

περιλαµβάνει τυποποιηµένες φράσεις που χρησιµοποιούνται κατά την 

επικοινωνία σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες, όπως είναι για παράδειγµα οι 

λέξεις και οι φράσεις: όχι, ναι, εντάξει, γεια, συγνώµη, αντίο, κοίτα, δικό µου, 

δεν ξέρω.  

• Παραγωγική χρήση της νέας γλώσσας. Τα παιδιά συνδυάζουν στοιχεία του 

τηλεγραφικού και τυποποιηµένου λόγου και αρχίζουν να δοµούν τις δικές 

τους αυτοτελείς προτάσεις για να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους, τις 

ιδέες και τις ανάγκες τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως δίγλωσσα αναφέρονται τα παιδιά τα 

οποία κατακτούν τη µητρική γλώσσα των γονέων και τη γλώσσα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος κατά την παιδική τους ηλικία. Κοινό γνώρισµα των παιδιών αυτών 

είναι ότι η µητρική γλώσσα τουλάχιστον του ενός από τους δύο γονείς διαφέρει από 

τη γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως είναι για παράδειγµα οι περιπτώσεις 

των παιδιών που προέρχονται από µεικτούς γάµους.  

Ως δίγλωσσα αναφέρονται και τα αλλοδαπά παιδιά των οποίων η γλώσσα των 

γονέων διαφέρει από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Σε αυτά τα παιδιά εστιάζει η 

παρούσα εργασία. Στην ελληνική εκπαίδευση φοιτά ένα σηµαντικό ποσοστό  

αλλοδαπών παιδιών, το οποίο προέρχεται κυρίως από την Αλβανία και από τις χώρες 

της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, ενώ υπάρχουν και άλλες µειονοτικές 

οµάδες που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και 

της Αφρικής (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003). Η χρονική στιγµή που τα 

παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή µε τη γλώσσα της πλειονότητας, καθώς και το εύρος 

της έκθεσής τους σε αυτή επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό της κατάκτησης της 

γλώσσας αυτής. Για αρκετά από τα παιδιά αυτά η εντατική επαφή µε τη δεύτερη 

γλώσσα πραγµατοποιείται κατά τη φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση. 

Συνεπώς, η γνώση από τους/τις εκπαιδευτικούς των ιδιαίτερων γλωσσικών 

χαρακτηριστικών των αλλοδαπών παιδιών και των σταδίων από τα οποία διέρχεται η 

γλωσσική τους ανάπτυξη είναι χρήσιµη για το σχεδιασµό και την προσαρµογή των 

διδακτικών πρακτικών στις γλωσσικές τους ανάγκες.  
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Ανάπτυξη λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών 

Τα δεδοµένα που αφορούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων 

παιδιών διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθµό για τα αλλοδαπά παιδιά, τα οποία 

βρίσκονται στη διαδικασία κατάκτησης της µητρικής τους γλώσσας αλλά και της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής (Dixon, 2011). Η ερευνητική και εµπειρική βάση που 

αφορά στη µελέτη της ανάπτυξης του λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών είχε αρχικά 

επηρεαστεί από την υπόθεση του ενοποιηµένου γλωσσικού κώδικα (the unitary 

language system hypothesis) των Volterra και Taeschner (1978). Σύµφωνα µε τη 

θεωρία αυτή, τα παιδιά που κατά τη νηπιακή ηλικία εκτίθενται σε δύο γλώσσες 

διέρχονται από ένα αναπτυξιακό στάδιο όπου δεν µπορούν να διαφοροποιήσουν τους 

δύο γλωσσικούς κώδικες. Για το λόγο αυτό διαµορφώνουν ένα ενιαίο γλωσσικό 

σύστηµα στο οποίο αναµειγνύουν στοιχεία και από τις δύο γλώσσες. Σύµφωνα µε 

τους Kester και Pena (2002), τα δίγλωσσα παιδιά, κατά τα πρώτα στάδια της 

γλωσσικής τους ανάπτυξης, µαθαίνουν διαφορετικές λέξεις στις δύο γλώσσες, ενώ 

είναι λιγότερο συχνό το ενδεχόµενο να µαθαίνουν δύο λέξεις (µία από κάθε γλώσσα) 

για την ίδια έννοια. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη σύγκριση της γλωσσικής 

ανάπτυξης µεταξύ των µονόγλωσσων και των δίγλωσσων παιδιών.  

Ωστόσο, η επανεξέταση της εµπειρικής βάσης που αφορά στις παραπάνω 

τοποθετήσεις και τα µεταγενέστερα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν την υπόθεση 

του δυαδικού γλωσσικού κώδικα (dual language system hypothesis) (Du, 2010).  

Σύµφωνα µε αυτή, τα παιδιά, από τα πρώτα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης, 

µπορούν να διαφοροποιούν τους δύο γλωσσικούς κώδικες και να αναπτύσσουν 

ξεχωριστά σε κάθε γλώσσα το λεξιλόγιό τους, το οποίο περιλαµβάνει ζεύγη 

συνώνυµων λέξεων ανάµεσα στις δύο γλώσσες (translation equivalents)        

(Genesee, 1989· Genesee, Nicοladis & Paradis, 1995· Pearson, Fernández & Oller, 

1995· Quay, 1995). Από την ηλικία των δύο ετών παρουσιάζουν στοιχεία 

πραγµατολογικής και σηµασιολογικής επίγνωσης και επιλέγουν την κατάλληλη 

γλώσσα και το ανάλογο λεξιλόγιο, ώστε να επικοινωνήσουν µε το συνοµιλητή τους 

(Genesee, Boivih & Nicoladis, 1996· Nicoladis, 1998· Vihman, 1985). Παρά το 

γεγονός ότι η κατάκτηση της µητρικής και µιας δεύτερης γλώσσας παρουσιάζει 

πολλές οµοιότητες, είναι γεγονός ότι οι ενήλικοι και τα παιδιά κάνουν λάθη, ιδιαίτερα 

στον τοµέα της γραµµατικής, τα οποία δεν είναι κοινά ανάµεσα στις δύο γλώσσες 

(Skutnabb-Kangas, 1981).  
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Τα δίγλωσσα παιδιά δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα όσον αφορά στη 

γλωσσική τους ανάπτυξη, καθώς ποικίλει σηµαντικά το εύρος αλλά και η 

σταθερότητα µε την οποία εκτίθενται στην κάθε γλώσσα (Tabors & Snow, 2002). 

Ωστόσο το εύρος της έκθεσης (input) σε κάθε γλώσσα σχετίζεται σηµαντικά µε το 

µέγεθος του λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών στην αντίστοιχη γλώσσα (David & 

Wei, 2008· Duursma et al., 2007· Hammer, Lawrence et al., 2007· Macrory, 2006· 

Pearson, Fernandez, Lewedeg & Oller, 1997).  

Η γνώση του λεξιλογίου σε κάθε γλώσσα ευρύνεται όσο διευρύνεται και το 

πλαίσιο το οποίο προάγει την ενεργητική χρήση της κάθε γλώσσας (McCardle & 

Hoff, 2006). Τα διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα απαιτούν από τα παιδιά να 

χρησιµοποιούν την ανάλογη γλώσσα και το κατάλληλο λεξιλόγιο. Το µέγεθος του 

λεξιλογίου σχετίζεται µε το εύρος της έκθεσης των παιδιών στην κάθε γλώσσα, τόσο 

στο οικογενειακό όσο και σχολικό περιβάλλον (Tabors & Snow, 2002). Εκτός όµως 

από το µέγεθος και το είδος, το λεξιλόγιο που τα παιδιά κατακτούν επηρεάζεται από 

το γλωσσικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, στο οικογενειακό περιβάλλον το λεξιλόγιο 

που κατακτούν αφορά κυρίως σε καθηµερινές δραστηριότητες οικογενειακής 

ρουτίνας, ενώ στο σχολικό περιβάλλον το λεξιλόγιο σχετίζεται περισσότερο µε τα 

γνωστικά αντικείµενα και τα ακαδηµαϊκά θέµατα που προβλέπει το πρόγραµµα 

σπουδών (Hoff, 2006· Kester & Pena, 2002). Για τους παραπάνω λόγους το µέγεθος 

του λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών σπάνια είναι ισοδύναµο ανάµεσα στις δύο 

γλώσσες (Miccio, Tabors, Páez, Hammer & Wagstaff, 2005).  

Η προσχολική ηλικία αποτελεί µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική περίοδο για την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από 

υποβαθµισµένα κοινωνικοοικονοµικά ή και διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά 

περιβάλλοντα (Sinatra, 2008). Η κατάκτηση του λεξιλογίου αποτελεί πρόκληση, και 

είναι συχνά µια δύσκολη και µακροχρόνια διαδικασία για τα αλλοδαπά παιδιά, 

εξαιτίας του αριθµού των λέξεων που πρέπει να κατακτήσουν στη δεύτερη γλώσσα 

προκειµένου να φτάσουν στο επίπεδο των µονόγλωσσων συνοµηλίκων τους (Brisk & 

Harrington, 2007· Graves, 2009· Stahl & Nagy, 2006). Τα παιδιά αυτά έχουν συχνά 

χαµηλότερες σχολικές επιδόσεις από τα παιδιά που είναι φυσικοί οµιλητές της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής (Goldenberg, Rueda & August, 2006). Ειδικότερα ως 

προς το λεξιλόγιο, τα παιδιά που ξεκινούν τη φοίτησή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση και διαθέτουν χαµηλό επίπεδο λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα τους, 

συνεχίζουν να κατακτούν τη σηµασία των νέων λέξεων µε πιο αργό ρυθµό από τα 
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µονόγλωσσα παιδιά που διαθέτουν κανονικό, ως προς το µέγεθος, για την ηλικία τους 

λεξιλόγιο (Biemiller, 2005a). Τα δεδοµένα από το διεθνή ερευνητικό χώρο δείχνουν 

ότι τα παιδιά από διαφορετικές εθνικές µειονότητες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου και τείνουν να έχουν χαµηλότερες 

επιδόσεις στο λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας σε σχέση τους µονόγλωσσους 

συνοµηλίκους τους (Leventhal, Xue & Brooks-Gunn, 2006· Oller, Pearson & Cobo-

Lewis, 2007· Uselli & Paéz, 2007· Vagh, Pan & Mancilla-Martinez, 2009). Ωστόσο, η 

σύγκριση των δίγλωσσων παιδιών µε τις νόρµες ανάπτυξης των µονόγλωσσων και η 

καταλληλότητα των εργαλείων αξιολόγησης επισηµαίνουν κάποιες επιφυλάξεις ως 

προς την ερµηνεία των παραπάνω αποτελεσµάτων (Uccelli & Páez, 2007).   

Τα αίτια των διαφορών που παρουσιάζει η ανάπτυξη του λεξιλογίου στη 

δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών δεν προσδιορίζονται πάντα µε σαφήνεια 

και συχνά συγχέονται µε την επίδραση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και 

µε άλλες διαστάσεις της οικογενειακής ζωής. Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και το 

πολιτισµικό περιβάλλον της οικογένειας, η φυλετική ή και εθνική προέλευση των 

αλλοδαπών παιδιών αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους που σχετίζονται µε τη 

συχνότητα αλλά και την ποιότητα των πρώιµων λεκτικών εµπειριών που αποκοµίζουν 

από το οικογενειακό περιβάλλον (Hammer, Farkas & Maczuga, 2010· Horton-Ikard 

& Weismer, 2007· Vernon-Feagans, Hammer, Miccio & Manlove, 2002). Οι πρώιµες 

γλωσσικές εµπειρίες συνδέονται συχνά µε τις διαφορές που παρουσιάζουν τα 

αλλοδαπά παιδιά ως προς τη γλωσσική τους ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, ως προς 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου σε σύγκριση µε τους µονόγλωσσους συνοµηλίκους τους 

(Farkas & Beron, 2004· Hoff, 2006).  

Η πλειονότητα των σχετικών µε το θέµα ερευνών εξέτασε την ποιότητα της 

λεκτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ της µητέρας και του παιδιού σε οικογένειες που 

ανήκουν σε εθνικές µειονότητες και οι οποίες προέρχονται από χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών, 

το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας επηρεάζει αφενός το εύρος της έκθεσης των 

παιδιών στη δεύτερή τους γλώσσα (Hoff & Elledge, 2005) και αφετέρου την ποιότητα 

του µητρικού λόγου και το είδος του λεξιλογίου που χρησιµοποιούν οι µητέρες κατά 

τη λεκτική τους αλληλεπίδραση µε τα παιδιά (Hoff & Tian, 2005· Huaqing Qi, 

Kaiser, Milan & Hancock, 2006· Pan, Rowe, Singer & Snow, 2005· Restrepo et al., 

2006· Roberts et al., 1999). Συγκεκριµένα, οι µητέρες µε υψηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο χρησιµοποιούν πλουσιότερο λεξιλόγιο και µεγαλύτερες φράσεις κατά την 
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επικοινωνία τους µε τα παιδιά απ’ ό,τι οι µητέρες που διαθέτουν χαµηλότερο 

µορφωτικό επίπεδο (Hoff & Tian, 2005· Pan et al., 2005). Το γεγονός αυτό επηρεάζει 

άµεσα και την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών στη δεύτερη γλώσσα. 

Παράλληλα, και σε αλληλεπίδραση µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, 

σηµαντικοί άλλοι παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθµός των 

παιδιών στην οικογένεια αποτελούν παραµέτρους της οικογενειακής ζωής που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών                 

(Huaqing Qi et al., 2006). 

Σηµαντική διάσταση του οικογενειακού περιβάλλοντος σε οικογένειες 

αλλοδαπών, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών στη 

δεύτερη γλώσσα, αποτελεί η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων γραπτού λόγου 

(Duursma et al., 2007· Farver, Xu, Eppe & Lonigan, 2006· Hammer et al., 2010· 

Patterson, 2002· Uchikoski, 2006). Οι αλλοδαποί γονείς ενδιαφέρονται και 

συµµετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Χατζηδάκη, 2007). Παράλληλα, τα 

εµπλέκουν σε δραστηριότητες γραπτού λόγου µε στόχο την εξυπηρέτηση των 

καθηµερινών αναγκών αλλά και τη συστηµατική διδασκαλία της γραφής και της 

ανάγνωσης στη δεύτερη γλώσσα, ενώ πιο µικρή έµφαση προσδίδουν στην ανάγνωση 

ιστοριών και παραµυθιών (Hammer, Rodriguez, Lawrence & Miccio, 2007· Hirst, 

1998· Li, 2006· Rodriguez, 2006· Χλαπάνα & Τάφα, υπό έκδοση· Xu, 1999·      

Zhang, 2007). Η ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µια νέα κοινωνική πρακτική για 

πολλές δίγλωσσες οικογένειες (Barrera & Bauer, 2003). Ιδιαίτερα το πολιτισµικό 

περιβάλλον προέλευσης επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς διαβάζουν τις 

ιστορίες στα παιδιά τους (Bus, 2002). Φαίνεται ότι οι γονείς των αλλοδαπών παιδιών 

υιοθετούν τις σχολικές πρακτικές της χώρας υποδοχής για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου και θεωρούν ότι µε τον τρόπο αυτό µπορούν να 

βελτιώσουν τη σχολική / ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις πραγµατοποιούν δραστηριότητες µε σκοπό την άµεση διδασκαλία των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου, πρακτική η οποία ακολουθείται στο σχολικό πλαίσιο. 

Παρόλα αυτά, οι αλλοδαποί γονείς αντιλαµβάνονται τον παιγνιώδη και 

αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα που οφείλουν να έχουν οι δραστηριότητες γραπτού 

λόγου, προκειµένου τα παιδιά να κατακτούν έµµεσα το γραπτό λόγο µέσα σε πλαίσιο 

που έχει νόηµα γι’ αυτά. Πολλές φορές µάλιστα τροποποιούν τις σχολικές πρακτικές 

ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πολιτισµικές τους πεποιθήσεις και τις πρακτικές που 

εφαρµόζονται στη χώρα καταγωγής. Οι πρακτικές και οι πεποιθήσεις τους αφορούν 
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στη διατήρηση τόσο της µητρικής τους γλώσσας όσο και της πολιτισµικής τους 

κληρονοµιάς (Perry, Kay & Brown, 2008). Ωστόσο, το µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων αλλά και το επίπεδο της επάρκειάς τους στη δεύτερη γλώσσα αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά εκτός από τη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών και τη συχνότητα µε την οποία εµπλέκουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες 

γραπτού λόγου (Hammer, Miccio & Wagstuff, 2003· Hammer, Rodriguez et al., 2007· 

Rodriguez, 2006· van Steensel, 2006). 

 

Ανακεφαλαίωση  

Το λεξιλόγιο των παιδιών αναπτύσσεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 

προσχολικής ηλικίας, και είναι καθοριστική ως προς αυτή την κατεύθυνση η λεκτική 

αλληλεπίδραση του παιδιού µε τα µέλη του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων και ο 

οικογενειακός γραµµατισµός αποτελούν δύο βασικές διαστάσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, οι οποίες επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών. Συγκεκριµένα, όµως, για τα αλλοδαπά παιδιά 

υπάρχουν και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται µε το επίπεδο της 

διγλωσσίας τους και επηρεάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους σε κάθε γλώσσα. 

 Η διγλωσσία των αλλοδαπών παιδιών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να 

περιγραφεί µε ακρίβεια, καθώς τα παιδιά αυτά αποτελούν µια ιδιαίτερα ετερογενή 

οµάδα ως προς το βαθµό µε τον οποίο εκτίθενται και χρησιµοποιούν τις γλώσσες που 

συνθέτουν το γλωσσικό τους ρεπερτόριο. Η ηλικία των παιδιών, ο βαθµός έκθεσης 

στη δεύτερη γλώσσα, η εξάσκηση, το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα 

υποδοχής, τα κίνητρα, οι στάσεις απέναντι στη δεύτερη γλώσσα και η 

προσωπικότητα των παιδιών αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την 

κατάκτηση της διγλωσσίας από τα παιδιά.  
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ΤΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Η σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών 

Η σχολική επίδοση των αλλοδαπών µαθητών είναι ένα από τα καίρια 

ζητήµατα που τίθενται στο χώρο της εκπαίδευσης, το οποίο έχει προεκτάσεις στην 

µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση αλλά και γενικότερα στην απρόσκοπτη 

κοινωνική τους ενσωµάτωση. Χαρακτηριστική ως προς τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν στη σχολική µάθηση και στα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση των αλλοδαπών µαθητών είναι η έκθεση του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών για το έτος 2000         

(PISA, 2000). Για µια σειρά χωρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η έρευνα 

συµπεραίνει ότι οι αλλοδαποί µαθητές είναι δυο φορές πιθανότερο να βρεθούν στα 

κατώτερα επίπεδα της ακαδηµαϊκής επίδοσης σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα από 

ό,τι οι γηγενείς µαθητές. Επιπλέον, η έρευνα συµπεραίνει ότι εφόσον ο µέσος όρος 

των επιδόσεων των γηγενών µαθητών και των αλλοδαπών µαθητών επηρεάζει την 

τελική εικόνα που παρουσιάζει η σχολική επίδοση των µαθητών σε µια χώρα, τότε, 

για να ανεβεί ο γενικός δείκτης, η λύση είναι να βρεθούν τρόποι να βελτιωθούν και οι 

επιδόσεις των αλλοδαπών µαθητών (PISA, 2000). 

Χαρακτηριστική για την εικόνα που παρουσιάζει η σχολική επίδοση των 

αλλοδαπών µαθητών στο τέλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η έρευνα της 

Κορυλάκη (2007). Στη µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση της επίδοσης στη 

Γλώσσα και τα Μαθηµατικά ανάµεσα σε τρεις εθνικές οµάδες αλλοδαπών µαθητών 

και στους γηγενείς Έλληνες µαθητές. Τις τρεις εθνικές οµάδες αποτέλεσαν οι 

Αλβανοί µαθητές, οι µαθητές από δηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι 

µαθητές που προέρχονταν από άλλες εθνικές µειονότητες, οι οποίες δεν εµφανίζονται 

σε υψηλό ποσοστό στον ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά, στην οµάδα αυτή ανήκαν 

µαθητές από τις Η.Π.Α., τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Συρία και το Ιράκ. Η επίδοση 

των παιδιών αξιολογήθηκε κατά την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, όταν οι 

µαθητές φοιτούσαν στην ΣΤ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι παλιννοστούντες5 και οι αλλοδαποί µαθητές είχαν σηµαντικά 

χαµηλότερη σχολική επίδοση σε σχέση µε τους γηγενείς Έλληνες. Συγκεκριµένα, τα 

                                                           
5 Ως παλιννοστούντες στη συγκεκριµένη µελέτη (Κορυλάκη, 2007) ορίζονται οι περίπου 500.000 
Έλληνες, οι οποίοι διέµεναν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., 2011).   
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αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι διαφορές της επίδοσης των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων µαθητών στη Γλώσσα ήταν σχεδόν διπλάσιες απ’ ό,τι στα 

Μαθηµατικά. Οι διαφορές παρέµειναν ακόµη και όταν συνεξετάστηκε η επίδραση 

άλλων µεταβλητών, όπως η κοινωνική τάξη και το φύλο. Σηµαντικό είναι ακόµη το 

αποτέλεσµα που αφορά στην προγενέστερή φοίτηση των αλλοδαπών µαθητών στην 

προσχολική εκπαίδευση ως παράγοντα που συµβάλλει στη µείωση της αρνητικής 

επίδρασης που ασκεί η εθνική προέλευση στη σχολική επίδοση. Η φοίτηση στην 

προσχολική εκπαίδευση µείωσε την αρνητική επίδραση που ασκεί η εθνική 

προέλευση των µεταναστών µαθητών στην επίδοσή τους στα Μαθηµατικά και στη 

Γλώσσα. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο φαίνεται ότι είναι σηµαντική, καθώς αποτελεί 

ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί έντονα την κοινωνικοποίηση των παιδιών και 

παρέχει πλούσια γλωσσικά ερεθίσµατα που ευνοούν την ανάπτυξη της γλώσσας σε 

µια περίοδο ιδιαίτερα σηµαντική για το σκοπό αυτό.  

Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από το χώρο της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι παρόµοια µε τα αποτελέσµατα που προέρχονται 

από το χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και δείχνουν τη χαµηλή σχολική 

επίδοση πολλών αλλοδαπών µαθητών (Σκούρτου κ.ά., 2004). Κρίνονται όµως 

ανεπαρκή, καθώς δεν επιτρέπουν µια συνολική εκτίµηση της σχολικής κατάστασης 

των αλλοδαπών µαθητών. Απουσιάζουν, δηλαδή, επαρκή ερευνητικά δεδοµένα που 

αφορούν: α) στη σύγκριση των επιδόσεων ανάµεσα στους αλλοδαπούς και τους 

γηγενείς Έλληνες µαθητές, β) στους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική και 

κοινωνική τους ένταξη, και γ) στη σχέση ανάµεσα στη σχολική επίδοση των 

αλλοδαπών µαθητών και στη µετάβασή τους στις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 

Τα αλλοδαπά παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση 

Η παρουσία του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού των µεταναστών σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας έχει µεταβάλει σηµαντικά τη σύνθεση του µαθητικού 

πληθυσµού σε πολλά σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα διαµορφώνεται σε χώρα 

υποδοχής ενός σηµαντικού αριθµού αλλοδαπών, οι οποίοι προέρχονται κατά κύριο 

λόγο από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία και από χώρες της 

Κοινοπραξίας Ανεξάρτητων Χωρών (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003· 

Σκούρτου κ.ά., 2004). Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από το 
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Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, στα δηµόσια 

νηπιαγωγεία της Ελλάδας φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2005-2006 συνολικά 

14.357 αλλοδαπά παιδιά (Ι.Π.Ο.∆.Ε, 2005-2006). Τα αλλοδαπά παιδιά αποτελούσαν 

για το σχολικό έτος 2005-2006 περίπου το 10% του συνόλου του µαθητικού 

πληθυσµού στα ελληνικά νηπιαγωγεία (Ν=142.871) (Ι.Π.Ο.∆.Ε, 2005-2006). 

Μάλιστα, ο πραγµατικός αριθµός των φοιτούντων αλλοδαπών παιδιών στο 

νηπιαγωγείο αναµένεται να είναι µεγαλύτερος, καθώς πολλά αλλοδαπά παιδιά 

γεννιούνται πλέον στην Ελλάδα και δεν προσµετρούνται στις στατιστικές µελέτες 

κατά τις οποίες ο υπολογισµός των αλλοδαπών παιδιών στα νηπιαγωγεία 

πραγµατοποιείται µε βάση τον τόπο γέννησής τους (Χατζηδάκη, 2007).  

Το 1996, λόγω του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού των αλλοδαπών µαθητών, 

µε το Νόµο 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 τ.Α'/17-6-1996) τέθηκαν οι βάσεις για την 

προώθηση των αρχών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στη διαπολιτισµική εκπαίδευση προωθήθηκαν οι 

ακόλουθες ρυθµίσεις: 

• η ίδρυση Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ., 

• η ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), το οποίο υποστηρίζει το έργο του Υπουργείου 

Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. στην αγωγή και στην εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών, 

• η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των τάξεων υποδοχής και η µετατροπή ή η 

ίδρυση διαπολιτισµικών σχολείων, ανάλογα µε τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας, 

• η υλοποίηση προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τα οποία έχουν ως 

στόχο την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, το σχεδιασµό νέων προγραµµάτων 

σπουδών και την παραγωγή νέου υποστηρικτικού διδακτικού υλικού, και 

• η ένταξη της προσχολικής εκπαίδευσης στα προγράµµατα διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης (∆αµανάκης, 1998). 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που προώθησε ο Νόµος 

2413/96 τίθεται για πρώτη φορά το ζήτηµα της προσχολικής αγωγής των αλλοδαπών 

παιδιών. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι έως και σήµερα έχουν υλοποιηθεί περιορισµένα 

οργανωµένα προγράµµατα διαπολιτισµικής αγωγής, ιδιαίτερα στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πλαίσιο για την 
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εκπαίδευση και την αγωγή των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας 

εξακολουθεί να παραµένει ασαφές και προβληµατικό (Πανταζής, 2006). 

Χαρακτηριστικό ως προς αυτό, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας 

∆.Β.Μ.Θ., είναι το γεγονός ότι από το 1996 µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 

26 σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριµένα, 

υπάρχουν 13 δηµοτικά, 9 Γυµνάσια και 4 Λύκεια (Υπουργείο Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ., 

31/3/2011). Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα 

προγράµµατα των αντίστοιχων δηµοσίων σχολείων, τα οποία προσαρµόζονται στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των 

µαθητών τους. Παρόλο που ο Νόµος 2413/96 κάνει σαφή αναφορά στην προσχολική 

εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών, δεν πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα σχετικές 

ενέργειες για τη µετατροπή ορισµένων νηπιαγωγείων σε διαπολιτισµικά. Οι 

Έλληνες/ίδες νηπιαγωγοί δε διαθέτουν, ακόµη και σήµερα, το κατάλληλο 

υποστηρικτικό υλικό, ούτε έχουν δεχτεί την κατάλληλη επιµόρφωση, ώστε να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας στην Ελλάδα 

(Πανταζής, 2006).  

Στο πλαίσιο της αναδιαµόρφωσης της προσχολικής εκπαίδευσης έχει κατά 

καιρούς προταθεί ή και, σε ορισµένες πολύ µεµονωµένες περιπτώσεις, 

πραγµατοποιηθεί η ίδρυση των διάφορων µοντέλων νηπιαγωγείων, ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες των αλλοδαπών παιδιών. Τα κυριότερα από αυτά 

συνοψίζονται στα παρακάτω (Πανταζής, 2006): 

• Το εθνικό µοντέλο, το οποίο αφορά στην ίδρυση εθνικών νηπιαγωγείων από 

πρωτοβουλίες των εκκλησιών, των γονέων ή και των κοινοτήτων των διαφόρων 

εθνικοτήτων. Στην περίπτωση αυτή τα αλλοδαπά παιδιά διαπαιδαγωγούνται από 

νηπιαγωγούς της ίδιας εθνικότητας και στις περισσότερες περιπτώσεις η 

εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας δε λαµβάνεται υπόψη. 

• Το διγλωσσικό-διπολιτισµικό µοντέλο, όπου η διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

πραγµατοποιείται µε βάση δύο εκπαιδευτικά συστήµατα, αυτό της χώρας 

προέλευσης των παιδιών και αυτό της χώρας υποδοχής. Οι επικριτές αυτού του 

µοντέλου, σύµφωνα µε τον Πανταζή (2006), υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή του 

στα ελληνικά νηπιαγωγεία µπορεί να οδηγήσει στο διαχωρισµό των παιδιών στις 

οµάδες των αλλοδαπών παιδιών και των παιδιών της χώρας υποδοχής. 
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• Το διαπολιτισµικό ή πολυπολιτισµικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο παιδιά 

διαφόρων εθνικοτήτων εκπαιδεύονται µαζί. Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του 

µοντέλου αποτελεί ο σεβασµός στην ετερογένεια και η διαµόρφωση της 

πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας του κάθε παιδιού.  

• Τα «γενικά» (ελληνικά) νηπιαγωγεία, στα οποία πραγµατοποιούνται ελάχιστα 

επιµορφωτικά προγράµµατα για τους/τις νηπιαγωγούς. Τα νηπιαγωγεία αυτά 

προωθούν κατά κύριο λόγο τον ελληνικό πολιτισµό ενώ η ενίσχυση της µητρικής 

γλώσσας των αλλοδαπών και του πολιτισµού τους γενικότερα αποτελεί 

αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο αυτό το µοντέλο 

νηπιαγωγείου αποτελεί τον πιο χαρακτηριστικό τύπο προσχολικής εκπαίδευσης 

για τα αλλοδαπά παιδιά. Στα νηπιαγωγεία αυτά οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν µε 

τα παιδιά πρωτίστως στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, µια πρακτική η οποία 

επιβάλλεται από διάφορους παράγοντες όπως: α) η γλώσσα της χώρας υποδοχής 

µπορεί να είναι η µοναδική γλώσσα την οποία γνωρίζουν, β) οι εκπαιδευτικοί 

µπορεί να γνωρίζουν τη µητρική γλώσσα ορισµένων παιδιών, αλλά θεωρούν ότι 

αποτελεί προτεραιότητα η εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, και γ) στα 

νηπιαγωγεία φοιτούν παιδιά από πολλά και διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτισµικά περιβάλλοντα και η γλώσσα της χώρας υποδοχής αποτελεί την 

«κοινή» γλώσσα επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον (Tabors & Snow, 2002).  

Η γλώσσα αποτελεί το βασικότερο µέσο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού 

και η κατανόησή της συνιστά βασική προϋπόθεση για την αρµονική προσαρµογή και 

ενσωµάτωσή του στο σχολικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

διαδικασία της γλωσσικής κοινωνικοποίησης για τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας διαφέρει σε κάποιο βαθµό από τα ελληνόπουλα, καθώς παράλληλα µε τη 

µητρική κατακτούν και την ελληνική γλώσσα. Η κατάκτηση της µητρικής γλώσσας 

από τα αλλοδαπά παιδιά επιτυγχάνεται όχι κάτω από τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, 

εξαιτίας της έλλειψης χρόνου των γονέων τους αλλά και της ισχυρής πίεσης που 

δέχονται από το κοινωνικό περιβάλλον για τη γρήγορη εκµάθηση της ελληνικής 

γλώσσας (Πανταζής, 2006). Αλλά και η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας δεν 

πραγµατοποιείται χωρίς δυσκολίες. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε 

ικανοποιητικό βαθµό είναι απαραίτητη για την ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στο 

ελληνικό νηπιαγωγείο, ακόµη και αν και διαθέτουν λεξιλόγιο και αναπτύσσουν σε 

κάποιο βαθµό την ελληνική γλώσσα λόγω της επαφής τους µε το ευρύτερο κοινωνικό 
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περιβάλλον (Πανταζής, 2006). Συνεπώς, η κατάκτηση τόσο της µητρικής όσο και της 

ελληνικής γλώσσας πραγµατοποιείται για τα αλλοδαπά παιδιά σε ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες, εξαιτίας του ότι τα παιδιά αυτά κοινωνικοποιούνται σε δύο γλώσσες, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς πολιτισµούς (Πανταζής, 2006). Μέσα σε 

αυτό τα πλαίσιο κρίνεται σηµαντικό οι νηπιαγωγοί να εκπαιδεύονται και να 

εφαρµόζουν παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές οι οποίες επιδεικνύουν σεβασµό 

στη γλωσσική ετερότητα των αλλοδαπών παιδιών, αλλά παράλληλα προωθούν την 

αβίαστη εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας µέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες 

που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα παιδιά αυτά. 

 

Το ζήτηµα της διγλωσσίας των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση  

Η φοίτηση των αλλοδαπών παιδιών στο σχολικό περιβάλλον αλλά και, 

γενικότερα, η οµαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες που σχετίζονται µε γλωσσικά προβλήµατα, τα 

οποία τα αλλοδαπά παιδιά αντιµετωπίζουν κατά τη διαδικασία 

κατάκτησης/εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 

2003). Τα παιδιά αυτά καλούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να χρησιµοποιήσουν 

την ελληνική γλώσσα για να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές απαιτήσεις τόσο του 

κοινωνικού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος.  

Το ζήτηµα της διγλωσσίας αλλά και της διατήρησης των γλωσσών των 

αλλοδαπών παιδιών αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα, τα οποία προκαλούν 

έντονες αντιπαραθέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Στον ελληνικό χώρο, η 

διερεύνηση των απόψεων όλων των άµεσα εµπλεκοµένων στο ζήτηµα αυτό - 

αλλοδαπά παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς - βρίσκεται σε εξέλιξη, και κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη της πραγµατοποίησης περισσοτέρων σχετικών ερευνητικών 

µελετών. 

 Σηµαντικό ρόλο για την οµαλή ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στο χώρο του 

σχολείου διαδραµατίζουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε την παρουσία και την εκπαίδευση των παιδιών αυτών στις ελληνικές 

σχολικές τάξεις. Ενδιαφέρουσα ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έρευνα των 

Αθανασίου και Γκότοβου (2002), οι οποίοι διερεύνησαν τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη διγλωσσία των αλλοδαπών παιδιών. Σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, η χαµηλή σχολική επίδοση είναι ένα από τα 
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βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στον εκπαιδευτικό χώρο τα αλλοδαπά 

παιδιά. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί δεν έχουν διαµορφώσει ακόµη µια ενιαία στάση όσον 

αφορά στη µελλοντική σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών και όσον αφορά 

στους τρόπους εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους, 

τα αλλοδαπά παιδιά υστερούν σηµαντικά ως προς ορισµένες δεξιότητες της γλώσσας. 

Συγκεκριµένα, ως προς το επίπεδο του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην 

ελληνική γλώσσα, οι νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι είναι µέτριο έως και πολύ 

περιορισµένο. Ωστόσο, σε γενικές γραµµές οι νηπιαγωγοί έχουν θετική στάση 

απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών, και δε θεωρούν ότι ο παράγοντας της 

διγλωσσίας έχει αρνητικές επιδράσεις στη σχολική επίδοση. Η διγλωσσία σχετίζεται, 

όµως, µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τη διαφορετικότητα των µικρών παιδιών. 

Ένα υποσύνολο των νηπιαγωγών εκλαµβάνει τη συµπεριφορά των αλλοδαπών 

παιδιών ως κάτι «ξένο», παρά το γεγονός ότι η συµπεριφορά και γενικότερα η 

προσωπικότητα των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία εξακολουθεί να 

διαµορφώνεται.  

 Χαρακτηριστική είναι και η έρευνα της Κασίµη (2005), η οποία αφορά στις 

αντιλήψεις των δασκάλων για τα αίτια των γλωσσικών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί µαθητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, οι γλωσσικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

αλλοδαποί µαθητές εντοπίζονται κυρίως στο γραπτό λόγο και αφορούν στην 

αδυναµία της έκφρασης, στο φτωχό λεξιλόγιο, στη µη αναπτυγµένη ικανότητά τους 

για ορθογραφηµένη γραφή και στη γραµµατική της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, τα 

παιδιά αυτά, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολικό περιβάλλον, 

σηµειώνουν ταχεία πρόοδο στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Σύµφωνα µε τις 

απόψεις των δασκάλων, η χρήση της µητρικής ως βασικής γλώσσας επικοινωνίας στο 

οικογενειακό περιβάλλον και η αδυναµία των γονέων να παρακολουθούν και να 

βοηθούν τα παιδιά στη σχολική εργασία δρουν αρνητικά ως προς την προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι αλλοδαποί µαθητές για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.  

 Σηµαντικό στην έρευνα της Κασίµη (2005) είναι το εύρηµα που αφορά στον 

τρόπο µε τον οποίο οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται τη διγλωσσία των αλλοδαπών 

µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δε χρησιµοποιούν τον όρο διγλωσσία όταν αναφέρονται 

στους αλλοδαπούς µαθητές. Αντίθετα, τους εκλαµβάνουν ως µαθητές µε γλωσσικές 

δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούν µια άλλη γλώσσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό ότι ο όρος διγλωσσία αναφέρεται µόνο σε 
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µαθητές που προέρχονται από προνοµιούχα κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα, στα 

οποία η µητρική γλώσσα των παιδιών έχει αυξηµένο κύρος. Συνεπώς, οι απόψεις των 

δασκάλων για τη διγλωσσία των αλλοδαπών παιδιών φαίνεται να επηρεάζονται σε 

σηµαντικό βαθµό από ταξικά κριτήρια/στοιχεία και από τις γνώσεις τους για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το δίγλωσσο προφίλ των παιδιών.  

 Οι Σκούρτου κ.ά. (2004), καθώς και η Τσοκαλίδου (2008), αναφέρουν ότι, 

στην πλειονότητά τους, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη γλωσσική πολυµορφία ως 

µια µορφή γενικότερης γλωσσοµάθειας και θεωρούν ότι η συνύπαρξη διαφορετικών 

γλωσσών σε µία σχολική τάξη αποτελεί όφελος για όλους τους µαθητές. Ωστόσο, οι 

απόψεις τους διαφοροποιούνται για τους δίγλωσσους µαθητές. Παρόλο που 

αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα της διγλωσσίας, δεν θεωρούν ότι η γνώση της 

µητρικής γλώσσας µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην εκµάθηση της ελληνικής. 

Χαρακτηριστική είναι η έρευνα της Μπεζιρτζόγλου (2002), η οποία δείχνει τις 

αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την πολιτισµική αφοµοίωση των αλλοδαπών παιδιών 

στην προσχολική εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, οι 

νηπιαγωγοί δεν πραγµατοποιούν σε σηµαντικό βαθµό δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό άλλων εθνικοτήτων. 

 Παρόµοια αλλά όχι ταυτόσηµη είναι και η άποψη που έχουν οι αλλοδαποί 

γονείς για το ζήτηµα των γλωσσών (Κοντογιάννη, 1997· Σκούρτου κ.ά., 2004). Σε 

παλαιότερες µελέτες οι αλλοδαποί γονείς είχαν αρνητική στάση ως προς την 

προσφορά µαθηµάτων στη µητρική τους γλώσσα. Ο στόχος τους ήταν η µόνιµη 

εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Συνεπώς, η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας ήταν 

απαραίτητη και αποτελούσε το βασικότερο µέσο για την οµαλή ένταξη και την 

αποδοχή τους από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη, όµως, 

κοινωνική πραγµατικότητα, οι απόψεις τους έχουν σε κάποιο βαθµό διαφοροποιηθεί. 

Με βάση την οικονοµική εδραίωσή τους στον ελλαδικό χώρο και τον συνεχώς 

αυξανόµενο αριθµό των αλλοδαπών µαθητών στο χώρο της εκπαίδευσης, οι γονείς 

αρχίζουν σταδιακά να θέτουν το ζήτηµα της διδασκαλίας της µητρικής τους γλώσσας 

(Κοντογιάννη, 1997· 2002· Σκούρτου κ.ά., 2004). Ωστόσο, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα σχετικής µελέτης (Φιλιππάρδου, 1997), οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας των παιδιών 

διαφοροποιούνται από το βαθµό της χρησιµότητάς της στο χώρο της εκπαίδευσης και 

εργασίας. 
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Παρόµοια ως προς τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το 

ζήτηµα της διγλωσσίας είναι και τα δεδοµένα που προέρχονται από το διεθνή 

ερευνητικό χώρο. Η Wong Fillmore (1991), σε σχετική έρευνά της, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. σε ένα δείγµα 1.411 οικογενειών από διαφορετικές 

εθνικές µειονότητες, αναφέρει ότι τα παιδιά αρχίζουν να επιβάλουν σταδιακά τη 

δεύτερη γλώσσα ως τη βασική γλώσσα επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Αυτό φάνηκε ότι ήταν το αποτέλεσµα της φοίτησης των παιδιών στην προσχολική 

εκπαίδευση. Τα δεδοµένα αυτά φαίνεται ότι διαµόρφωσαν και τη στάση των ίδιων 

των γονέων απέναντι στη δεύτερη γλώσσα. Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι, παρόλο που 

δε γνώριζαν καλά τη δεύτερη γλώσσα και τους ήταν δύσκολο να εκφραστούν σε 

αυτή, κατέβαλαν προσπάθειες για να τη µάθουν, προκειµένου να επικοινωνήσουν µε 

τα παιδιά τους. Τα µικρά παιδιά, ως ιδιαίτερα ευάλωτα στις αφοµοιωτικές τάσεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος, κατακτούν τη δεύτερη γλώσσα προκειµένου να 

συµµετέχουν και να γίνουν αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο.  

Συναφή είναι και τα αποτελέσµατα της µελέτης των Worthy και Rodríguez-

Galindo (2006). Η µελέτη αυτή παρουσιάζει τις απόψεις των γονέων από 16 

Ισπανόφωνες οικογένειες αλλοδαπών των οποίων τα παιδιά φοιτούσαν στις ανώτερες 

τάξεις ενός δίγλωσσου σχολείου σε µια πόλη των Η.Π.Α.. Στις συνεντεύξεις τους οι 

γονείς δήλωσαν ότι η εκµάθηση και η χρήση της δεύτερης γλώσσας διασφαλίζει µια 

καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Όλοι θεωρούσαν ότι η επάρκεια στην αγγλική 

γλώσσα και η διγλωσσία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την κοινωνική και 

οικονοµική ευηµερία. Η χρήση της µητρικής γλώσσας αποτελούσε το σύνδεσµο µε 

τις οικογενειακές και πολιτισµικές τους καταβολές. Πολλοί γονείς άρχιζαν να 

αντιλαµβάνονται τις ενδείξεις ως προς την εγκατάλειψη της µητρικής γλώσσας από 

τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι αυτή αποτελούσε τη βασική γλώσσα της επικοινωνίας 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς εφάρµοζαν διάφορες τακτικές προκειµένου 

να αντισταθούν στις αφοµοιωτικές τάσεις του κοινωνικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος που αποµακρύνει τα παιδιά από την επίτευξη της διγλωσσίας. 

Ωστόσο, οι αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις, οι οποίες τους αποµάκρυναν 

πολλές ώρες της ηµέρας από το οικογενειακό περιβάλλον, καθιστούσαν αρκετά 

δύσκολη αυτή τους την προσπάθεια.  

Οι Sook Lee και Oxelson (2006) διερεύνησαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τη διατήρηση της µητρικής γλώσσας και 

τη διγλωσσία των αλλοδαπών µαθητών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το είδος της 
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εκπαίδευσης και η προσωπική εµπειρία των εκπαιδευτικών µε άλλες γλώσσες εκτός 

από την Αγγλική, επηρεάζει σηµαντικά τη στάση τους απέναντι στο ζήτηµα της 

διατήρησης της µητρικής γλώσσας και της διγλωσσίας των αλλοδαπών µαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν επιµορφωθεί σε θέµατα της γλώσσας εξέφραζαν µια 

αδιάφορη ή και συχνά αρνητική στάση όσον αφορά στη µητρική γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών. Επίσης, δε θεωρούσαν ότι οι ίδιοι ή και το εκπαιδευτικό 

σύστηµα γενικότερα οφείλει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο ως προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Το είδος της εκπαίδευσης που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε το 

θέµα της διγλωσσίας και της διαπολιτισµικής αγωγής, είτε σε προπτυχιακό και 

µεταπτυχιακό επίπεδο είτε κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις στάσεις τους και τις διδακτικές πρακτικές που 

εφαρµόζουν για τη γλωσσική υποστήριξη των αλλοδαπών παιδιών. Το τελικό 

συµπέρασµα της έρευνας της Unicef (2001), η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη), για το θέµα των διακρίσεων και του ρατσισµού στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν και έχουν την ανάγκη 

επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά µε τη διγλωσσία και τη γλωσσική υποστήριξη των 

αλλοδαπών µαθητών.  

Στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης έχουν πραγµατοποιηθεί ενέργειες για 

την παραγωγή διδακτικών βοηθηµάτων που αφορούν στη γλωσσική υποστήριξη και 

µάθηση των παιδιών που δεν έχουν µητρική την ελληνική γλώσσα                 

(Ανδρούσου, 2002-2004). Ωστόσο, τα δεδοµένα από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο 

(Ευαγγέλου, 2007· Ζαφείρη-Τσουµαλάκου, 2000· Παπαχρήστος, 2005-2006· 2009· 

Τριάρχη-Herrmann, 2000) τείνουν στο συµπέρασµα ότι απαιτείται: α) εντατικότερη 

ενηµέρωση και κατάρτιση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των 

Πανεπιστηµίων σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, και β) οργάνωση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους/τις εκπαιδευτικούς µέσα και έξω από το σχολείο 

µε στόχο την ενηµέρωσή τους στις εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας των 

αλλοδαπών µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται αρκετά αποτελεσµατικοί και 

θεωρούν ότι δεν κατέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για να 

ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα, όταν η σχολική τάξη συγκροτείται 

από παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά 

περιβάλλοντα. Στις ιδανικότερες συνθήκες ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει 

κάποια γνώση της µητρικής γλώσσας των παιδιών. Αυτό, όµως, δεν είναι εφικτό 
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λόγω αντικειµενικών δυσκολιών και εξαιτίας της µεγάλης ποικιλοµορφίας σε ό,τι 

αφορά στην εθνική προέλευση των µαθητών στα ελληνικά σχολεία. Συνεπώς, αυτό 

που αποκτά κύρια σηµασία για τους/τις εκπαιδευτικούς είναι οι γνώσεις τους για τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, τη διαδικασία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας 

και τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν 

αποτελεσµατικά τους αλλοδαπούς µαθητές.  

 

Ανακεφαλαίωση   

 Ο µεταβαλλόµενος και σταδιακά αυξανόµενος αριθµός των αλλοδαπών 

παιδιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο κατά την 

τελευταία δεκαετία κρίνει επιτακτική την εφαρµογή εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 

οι οποίες συµβάλλουν στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και στην οµαλή 

προσαρµογή και ενσωµάτωσή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα 

περιορισµένα ερευνητικά δεδοµένα από τον ελληνικό χώρο δείχνουν τη χαµηλή 

σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά 

την ένταξή τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

 Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το 

Νόµο 2413/96 αποτέλεσαν τη βάση, ώστε να προωθηθούν οι βασικές αρχές της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις 

αυτές κρίνονται σε κάποιο βαθµό ανεπαρκείς, εξαιτίας των προβληµάτων που 

ανακύπτουν στη σχολική επίδοση των αλλοδαπών παιδιών αλλά και στην εκµάθηση 

της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα το πεδίο που αφορά στην εφαρµογή 

συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών µεταρρυθµίσεων στην προσχολική εκπαίδευση 

εξακολουθεί να παραµένει ασαφές. Οι νηπιαγωγοί εξακολουθούν να έχουν 

συγκεχυµένες απόψεις σχετικά µε τη διγλωσσία των παιδιών και σχετικά µε το ρόλο 

που αυτή διαδραµατίζει στην επίδοση των παιδιών και στην εκµάθηση της ελληνικής 

γλώσσας. Για τους παραπάνω λόγους είναι επιτακτική η διεξαγωγή ερευνητικών 

µελετών σε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών, την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και την ανάπτυξη 

διδακτικών πρακτικών, οι οποίες συντελούν στην ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη και 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών αυτών. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

 

Ανάπτυξη του λεξιλογίου στο σχολικό πλαίσιο 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους των προγραµµάτων σπουδών τα οποία αφορούν στην προσχολική 

εκπαίδευση, και βασική παράµετρο της καθηµερινής σχολικής διδασκαλίας. Ενώ ένας 

σηµαντικός αριθµός ερευνών έχει προσδιορίσει τους βασικούς παράγοντες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος οι οποίοι συντελούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

(Beitchman et al., 2008· Evans et al., 1999· Geoffroy et al., 2007· Hart & Risley, 

1995· Hoff, 2003· Hoff-Ginsberg, 1998· Rowe, 2008· Saracho, 2002· Sénéchal & 

Young, 2008), τα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στους σχολικούς παράγοντες 

είναι περιορισµένα. Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν ότι η σχολική 

φοίτηση δεν είναι πάντα επαρκής, ώστε τα παιδιά να εµπλουτίσουν σε σηµαντικό 

βαθµό το λεξιλόγιό τους (Biemiller, 2005b· Stahl & Nagy, 2006) και ότι τα σχολικά 

προγράµµατα σπουδών προσδίδουν µικρή έµφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

(Beckman Anthony, 2008).  

Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη σχολική τάξη δεν κατέχει πάντα τη θέση 

που της αρµόζει. Η εφηµερίδα «Reading Today», η οποία εκδίδεται µηνιαίως από τη 

∆ιεθνή Αναγνωστική Εταιρεία (International Reading Association), δηµοσιεύει κάθε 

έτος ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στο θέµα το οποίο θεωρήθηκε από τους 

αναγνωρισµένους επιστήµονες ως το πλέον σηµαντικό στο χώρο του γραµµατισµού. 

Για το έτος 2010, το λεξιλόγιο δεν αποτέλεσε ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα     

που απασχόλησε τους ειδικούς στον επιστηµονικό αυτό χώρο                                     

(Cassidy & Cassidy, 2009/2010). Ωστόσο, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των επιστηµόνων έκρινε ότι το λεξιλόγιο πρέπει να αποτελεί ένα από τα 

πλέον σηµαντικά θέµατα µε τα οποία πρέπει να απασχολούνται οι ειδικοί για τον 

γραµµατισµό (Cassidy & Cassidy, 2009/2010). 

Ο χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη συστηµατική διδασκαλία 

του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος σπουδών 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Σύµφωνα 

µε σχετική έρευνα των Scott, Jamieson-Noel και Asselin (2003), η οποία 

πραγµατοποιήθηκε σε δηµοτικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν παιδιά από 

διαφορετικές εθνικές µειονότητες, οι εκπαιδευτικοί αφιέρωναν µόνο το 6% του 
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συνολικού χρόνου της διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Το ποσοστό ήταν 

ακόµη µικρότερο (1,4%), όταν οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούσαν τη διδασκαλία 

του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο των άλλων γνωστικών αντικειµένων του ηµερήσιου 

προγράµµατος και όχι σε γλωσσικά µαθήµατα.   

Είναι γεγονός ότι η γνώση του λεξιλογίου δεν αποτελεί προαπαιτούµενη 

δεξιότητα για την αποκωδικοποίηση των κειµένων, όπως είναι, για παράδειγµα, οι 

δεξιότητες που αφορούν στη φωνολογική και µορφολογική επίγνωση                

(Bishop & Bishop, 2010· Henry, 1997). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν κατά τη διδασκαλία των κειµένων να εστιάζουν περισσότερο 

στην ερµηνεία των πληροφοριών και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης παρά στο 

λεξιλόγιο, ερµηνεύει σε κάποιο βαθµό τη θέση που αυτό κατέχει στο πλαίσιο της 

σχολικής διδασκαλίας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου στηριζόµενοι στην εµπειρία (Μήτσης, 2004) και σύµφωνα µε 

παραδοσιακές µεθόδους, οι οποίες έχουν αποδειχτεί αναποτελεσµατικές, όπως είναι, 

για παράδειγµα, η αποµνηµόνευση του ορισµού της λέξης ή η συγγραφή προτάσεων 

που να περιλαµβάνουν τη λέξη (Παραδιά & Μήτσης, 2011· Stahl & Nagy, 2006). Οι 

παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας φαίνεται να έχουν επηρεάσει ευρύτερα τους/τις 

εκπαιδευτικούς ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν το λεξιλόγιο, καθώς οι τεχνικές 

που εφαρµόζουν αφορούν κατά κύριο λόγο στον ορισµό της λέξης, ενώ πιο σπάνια 

εφαρµόζουν τεχνικές που αφορούν στη βαθύτερη επεξεργασία του νοήµατός της 

(Χλαπάνα & Τάφα, 2009). Η αναποτελεσµατικότητα των παραδοσιακών τεχνικών 

έχει ως αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να µην εντάσσουν το λεξιλόγιο στις άµεσες 

προτεραιότητες της σχολικής διδασκαλίας και να µην αξιοποιούν ένα σηµαντικό 

µέρος του διδακτικού χρόνου στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή δραστηριοτήτων 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (Stahl & Nagy, 2006). 

Η φύση και η ποιότητα της λεκτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του/της 

εκπαιδευτικού και των παιδιών και ο τρόπος µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

το λεξιλόγιο επηρεάζουν σηµαντικά τη µάθηση (De Temple & Snow, 2003· 

Dickinson & Sprague, 2002). Ένα από τα βασικά προβλήµατα που σχετίζεται µε τις 

δύο παραπάνω παραµέτρους είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εµπλέκουν συχνά τα 

παιδιά σε συζητήσεις που επεκτείνουν και αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες (Dickinson & Tabors, 2001· Massey, 2004). Αντίθετα, ένα σηµαντικό 

µέρος των συζητήσεων που διεξάγουν µε τα παιδιά κατά την επεξεργασία ενός 

θέµατος αφορά σε θέµατα που αφορούν στην οργάνωση της δραστηριότητας, στη 
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διαχείριση της τάξης και στη διατύπωση κλειστού τύπου ερωτήσεων, οι οποίες 

οδηγούν τα παιδιά σε σύντοµες ή και συχνά µονολεκτικές απαντήσεις              

(Zucker, Justice, Piasta & Kaderavek, 2010). Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, αλλά στην προσπάθειά τους για τη σωστή 

διαχείριση του διδακτικού χρόνου και την άρτια διεκπεραίωση της δραστηριότητας 

(Dickinson & Caswell, 2007). Ωστόσο, η αφιέρωση ενός αρκετά σηµαντικού µέρους 

της συζήτησης σε θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της τάξης µειώνει σηµαντικά 

τη δυνατότητα που έχουν τα παιδιά να συµµετέχουν σε συζητήσεις που προάγουν τη 

γλωσσική αλλά και τη γνωστική τους ανάπτυξη (Wasik, 2010). 

Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν πλήρως τον τρόπο µε 

τον οποίο αναπτύσσονται οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών και πόσο σηµαντική 

είναι ως προς αυτή την κατεύθυνση η διασφάλιση της ποιοτικής λεκτικής 

αλληλεπίδρασης µε τα παιδιά (Wasik, 2010). Χρήσιµα είναι τα δεδοµένα ερευνών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί σε µονόγλωσσα (Ruston & Schwanenflugel, 2010) και 

δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Aukrust, 2008), τα οποία έδειξαν ότι η 

διεξαγωγή συζητήσεων υψηλής γνωστικής απαίτησης ανάµεσα στους/στις 

νηπιαγωγούς και τα παιδιά και η χρησιµοποίηση πιο σπάνιων λέξεων κατά τη 

διάρκεια αυτών συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Για 

τους παραπάνω λόγους κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η επιµόρφωσή των νηπιαγωγών 

ως προς τους µηχανισµούς της γλωσσικής ανάπτυξης των µικρών παιδιών και ως 

προς τις διδακτικές τεχνικές που µπορούν να εφαρµόσουν στην τάξη τους, ώστε να 

βοηθούν τα παιδιά να χρησιµοποιούν ενεργητικά τη γλώσσα και να εµπλουτίζουν το 

λεξιλόγιό τους.  

 

∆ιδακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

Ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της σύγχρονης εκπαίδευσης κρίνει αναγκαίο 

να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, οι οποίες να 

ανταποκρίνονται όχι µόνο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, αλλά και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη διαφορετική γλωσσική και 

πολιτισµική τους ταυτότητα (Cummins, 2003). Στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης οι νηπιαγωγοί έχουν εκφράσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά 

την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, όταν στην τάξη φοιτούν παιδιά που 

προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα (Τάφα, 2011β). 
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Από τη µία πλευρά επιδιώκουν την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι προβλεπόµενοι στόχοι που αφορούν στη µάθηση και την ανάπτυξη 

των παιδιών, και από την άλλη οφείλουν να εφαρµόζουν διαφορετικές διδακτικές 

πρακτικές, όχι λόγω των διαφορετικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των παιδιών, 

αλλά εξαιτίας των διαφορετικών γνώσεων, εµπειριών και βιωµάτων που φέρουν από 

το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Οι νηπιαγωγοί διατυπώνουν συχνά το ερώτηµα σχετικά µε το ποιες διδακτικές 

πρακτικές να ακολουθήσουν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να επιτύχουν τους 

προβλεπόµενους από το πρόγραµµα σπουδών στόχους, ποιες γνώσεις και δεξιότητες 

να τους διδάξουν και πόσο άµεση οφείλει να είναι η διδασκαλία (Goldstein, 2008). Οι 

Soderman, Gregory και McCarty (2005) προτείνουν τρεις διδακτικές προσεγγίσεις τις 

οποίες οι νηπιαγωγοί µπορούν να εφαρµόσουν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να 

κατακτήσουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που προβλέπονται από το 

πρόγραµµα σπουδών. Αυτές οι προσεγγίσεις αναφέρονται στη µάθηση µέσω της 

ανακάλυψης (discovery learning), στην καθοδηγούµενη µάθηση (guided learning) και 

στην άµεση διδασκαλία (direct instruction). Οι δύο πρώτες συνιστούν πιο 

παιδοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, όπου τα παιδιά κατακτούν τη γνώση µε 

έµµεσες διαδικασίες µέσα από τον πειραµατισµό τους µε τα υλικά του περιβάλλοντος 

και µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τον/την εκπαιδευτικό και τους 

συνοµηλίκους. Αντίθετα, η άµεση διδασκαλία αποτελεί πιο δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, ο/η εκπαιδευτικός είναι εκείνος/η 

που κατευθύνει τη διδακτική διαδικασία, παρέχει στα παιδιά πληροφορίες και οδηγίες 

για το πώς να πραγµατοποιήσουν µια συγκεκριµένη δραστηριότητα και στη συνέχεια 

δηµιουργεί ευκαιρίες για την εξάσκησή τους σε όσα τους δίδαξε          

(Ματσαγγούρας, 2000). Η άµεση διδασκαλία βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στη 

µονολογική διδασκαλία – το διαβιβαστικό µοντέλο διδασκαλίας (the transmission 

model of instruction) – καθώς χρησιµοποιεί ως βασική στρατηγική τη µετάδοση 

γνώσεων και πληροφοριών από τον/την εκπαιδευτικό στο µαθητή (Renshaw, 2004). 

Παρόλο που και οι τρεις διδακτικές προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

προσχολική τάξη, η αξιοποίηση της άµεσης διδασκαλίας είναι προφανής για την 

ανάπτυξη ορισµένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων της γλώσσας, όπως είναι, για 

παράδειγµα, η φωνολογική επίγνωση και το λεξιλόγιο (Ellis, 1995· Τάφα, 2011β). 

Ιδιαίτερα ως προς το λεξιλόγιο, απαιτείται άµεση και συστηµατική διδασκαλία, ώστε 

ένα παιδί να συνδέσει τη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης µε τη σηµασία       
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της και να κατανοήσει σε βάθος το νόηµα µιας λέξης (Ellis, 1995·                         

Παραδιά & Μήτσης, 2011).  

Η γνώση του λεξιλογίου αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους 

στη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών, η οποία κρίνεται απαραίτητη ώστε 

τα παιδιά αυτά να κατανοούν και να κατακτούν το περιεχόµενο της διδασκαλίας 

(Brisk & Harrington, 2007· Graves, 2009). Τα µικρά παιδιά κατακτούν έµµεσα το 

λεξιλόγιο µέσα στο πλαίσιο αυτών που ακούν, παρατηρούν, βιώνουν και διαβάζουν 

είτε στο σχολικό είτε και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (incidental encounters 

with language) (Blachowicz et al., 2005· Cunningham, 2005· Hafiz & Tudor, 1989· 

Huckin & Coady, 1999· Kamil & Hiebert, 2005). Ωστόσο, η άµεση και συστηµατική 

διδασκαλία του λεξιλογίου κρίνεται απαραίτητη, ώστε τα αλλοδαπά παιδιά, αλλά και 

γενικότερα τα παιδιά που υστερούν σε σηµαντικές ικανότητες και δεξιότητες της 

γλώσσας να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και να µαθαίνουν λέξεις που δε 

συναντούν στο πλαίσιο της καθηµερινής επικοινωνίας, αλλά περιλαµβάνονται στα 

κείµενα που ακούν ή διαβάζουν (Juel & Deffes, 2004· Kamil & Hiebert, 2005·   

Zahar, Cobb & Spada, 2001).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα παιδιά κατακτούν και µαθαίνουν το 

λεξιλόγιο µέσα από δύο βασικές διδακτικές προσεγγίσεις την άµεση ή διεξοδική 

διδασκαλία (direct / explicit instruction) και την έµµεση ή «υποκρυπτόµενη» 

διδασκαλία (implicit instruction) (Marulis & Neuman, 2010). Η άµεση διδασκαλία 

δίνει έµφαση σε τεχνικές, οι οποίες διδάσκουν άµεσα και µε σαφήνεια το λεξιλόγιο 

στα παιδιά, ενώ η έµµεση διδασκαλία επιτυγχάνεται στο πλαίσιο µιας 

δραστηριότητας, χωρίς όµως να παρατηρείται εσκεµµένη διακοπή της 

δραστηριότητας για την προµελετηµένη διδασκαλία της σηµασίας των λέξεων. Με 

βάση την τοποθέτηση της παιδαγωγικής επιστήµης, στόχος της άµεσης διδασκαλίας 

είναι να κατευθύνει την προσοχή του µαθητή, ενώ στόχος της έµµεσης διδασκαλίας 

είναι να προσελκύσει την προσοχή του µαθητή ελαχιστοποιώντας οποιαδήποτε 

διακοπή στη µεταβίβαση ή τη διαπραγµάτευση του νοήµατος της λέξης               

(Hunt & Beglar, 2005). Παρόλο που και οι δύο διδακτικές προσεγγίσεις κρίνονται 

απαραίτητες για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, η άµεση διδασκαλία 

αξιολογείται θετικά και εφαρµόζεται συστηµατικά από τους/τις εκπαιδευτικούς στις 

σχολικές τάξεις (Cunningham, 2005). Η άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου στα παιδιά 

συνιστάται για τρεις βασικούς λόγους (Cunningham, 2005). Πρώτον, διότι η αναµονή 

ώσπου να συναντήσουν και να κατακτήσουν τα παιδιά µια λέξη στο πλαίσιο του 
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προφορικού ή γραπτού λόγου είναι περισσότερο χρονοβόρα και λιγότερο 

αποτελεσµατική διαδικασία απ’ ό,τι η διδασκαλία των λέξεων µε άµεσο και 

συστηµατικό τρόπο. ∆εύτερον, διότι το πλαίσιο στο οποίο ενσωµατώνεται µια λέξη 

µπορεί να µην κρίνεται αρκετά πληροφοριακό ή µπορεί και να αποπροσανατολίζει τα 

παιδιά οδηγώντας τα στη λανθασµένη ερµηνεία της λέξης. Τρίτον, διότι επιτρέπει 

στον/στην εκπαιδευτικό να ελέγξει το πλαίσιο στο οποίο εµφανίζεται µια λέξη, 

διασφαλίζει την παρουσίαση του ανάλογου και σχετικού ορισµού της λέξης και 

ελέγχει τη συχνότητα µε την οποία τα παιδιά εκτίθενται στην κάθε λέξη. 

Από την άλλη πλευρά, η έµµεση διδασκαλία του λεξιλογίου εφαρµόζει 

τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν στην πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν ως 

στόχο να δραστηριοποιηθούν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον που είναι πλούσιο σε 

γλωσσικά ερεθίσµατα (Hunt & Beglar, 2005). Τέτοιου είδους δραστηριότητες 

αποτελούν, ενδεικτικά, η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση κειµένων και η εντατική, και 

κυρίως η εκτενής, ανάγνωση βιβλίων από τα ίδια τα παιδιά. Κατά τις δραστηριότητες 

αυτές, τα παιδιά επιλέγουν και διαβάζουν ένα µεγάλο αριθµό βιβλίων ή και ποικίλων 

άλλων αναγνωστικών υλικών που τα ενδιαφέρουν και µπορούν να κατανοήσουν. 

Κατά την πραγµατοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, τα παιδιά κατακτούν έµµεσα 

το λεξιλόγιο ως αποτέλεσµα της ανάγνωσης ενός µεγάλου αριθµού κειµένων, τα 

οποία διαβάζουν µε κύριο στόχο την κατανόηση και την ανάλυση του περιεχοµένου 

τους. Η έµµεση διδασκαλία παράλληλα προωθεί και την πραγµατοποίηση 

δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά συναντούν και χρησιµοποιούν το λεξιλόγιο σε 

διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια. Ενδεικτικά αναφέρονται η παρακολούθηση 

τηλεοπτικών προγραµµάτων και βίντεο, η συζήτηση που πραγµατοποιείται για την 

επεξεργασία ενός θέµατος και η ανταπόκριση των παιδιών σε ένα κείµενο µέσα από 

διάφορες δραστηριότητες γραφής.  

Ο διαχωρισµός ανάµεσα στην άµεση και την έµµεση διδασκαλία 

προσδιορίζεται και µε βάση τις έννοιες της άµεσης ή σαφούς και της έµµεσης ή 

υποκρυπτόµενης µάθησης (explicit # implicit learning), ώστε να αξιολογείται 

ακριβέστερα ποιος τύπος διδασκαλίας είναι προτιµότερος για την ανάπτυξη των 

διαφορετικών ειδών λεξιλογίου (Hunt & Beglar, 2005). Από την πλευρά της 

παιδαγωγικής επιστήµης (Laufer & Hulstijn, 2001), άµεση ή σαφής θεωρείται η 

µάθηση η οποία επιτυγχάνεται τόσο σκόπιµα όσο και τυχαία ή περιστασιακά, ενώ 

έµµεση θεωρείται η µάθηση η οποία είναι µόνο περιστασιακή (incidental). Η 

περιστασιακή µάθηση απαιτεί από τους µαθητές να εστιάσουν και να εξετάσουν την 
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εισροή των γλωσσικών δεδοµένων και µπορεί να θεωρηθεί ως το δευτερογενές 

αποτέλεσµα του αρχικού στόχου του µαθητή, που είναι η επικοινωνία. Από την 

πλευρά της ψυχολογίας, η αντιπαράθεση της άµεσης και της έµµεσης µάθησης 

σχετίζεται µε το βαθµό επίγνωσης που διαθέτει ο µαθητής σχετικά µε τις διαδικασίες 

µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι δύο µορφές µάθησης. Συνεπώς, η άµεση µάθηση 

προϋποθέτει επίγνωση, ενώ η έµµεση µάθηση επιτυγχάνεται χωρίς επίγνωση 

(Schmidt, 1990). Στην εφαρµοσµένη γλωσσολογία, οι δύο διαδικασίες µάθησης 

εκλαµβάνονται µε βάση τη διχοτοµία ανάµεσα στη συνειδητή (conscious) και την 

υποσυνείδητη (unconscious) µάθηση (Schmidt, 1990). Η επίγνωση στη µάθηση 

µπορεί να διαθέτει τέσσερεις βασικές διαστάσεις.  

• Μπορεί να σχετίζεται µε την πρόθεση του ατόµου (Schmidt, 1994). 

• Μπορεί να αναφέρεται στη µάθηση η οποία επιτυγχάνεται µε ή χωρίς την 

επικέντρωση της προσοχής του ατόµου στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος 

(Schmidt, 1994). 

• Μπορεί η επίγνωση στη µάθηση να σχετίζεται µε την έννοια του ελέγχου των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκµάθηση της γλώσσας 

(Schmidt, 1994). 

• Μπορεί να αφορά στη σχέση ανάµεσα στην επίγνωση και τη µάθηση, όπως 

αυτή εξετάζεται υπό το πρίσµα της ψυχολογίας. Η τοποθέτηση αυτή βρίσκει 

εφαρµογή στον τοµέα της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, αρκεί να γίνεται σαφές 

ότι η άµεση και η υποκρυπτόµενη µάθηση και η άµεση ή υποκρυπτόµενη 

γνώση αποτελούν διαφορετικές έννοιες, καθώς το πρώτο ζεύγος εννοιών 

αναφέρεται στις διαδικασίες της µάθησης και το δεύτερο στο αποτέλεσµά της. 

Επίσης, για την αποδοχή αυτής της τοποθέτησης κρίνεται απαραίτητος ο 

διαχωρισµός ανάµεσα στην άµεση µάθηση και στην άµεση διδασκαλία, η οποία 

αναφέρεται στη διδασκαλία της γλώσσας στο σχολικό πλαίσιο. Παρόλο που 

υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα σε αυτό που ο εκπαιδευτικός διδάσκει και ο 

µαθητής µαθαίνει, είναι πιθανό ότι ο µαθητής διαµορφώνει συνειδητά 

υποθέσεις σχετικά µε τη γλώσσα, χωρίς όµως να έχει διδαχτεί τους κανόνες οι 

οποίοι αφενός στηρίζουν τις υποθέσεις του και αφετέρου διαφοροποιούνται από 

την αντίληψη που έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός για τους κανόνες αυτούς. Επίσης, 

είναι πιθανό ο µαθητής να έχει διδαχτεί ένα γλωσσικό κανόνα, αλλά να µην τον 

κατανοεί ή να µην µπορεί να τον χρησιµοποιήσει κατά τη διαδικασία της 
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µάθησης. Τέλος, για την αποδοχή της τοποθέτησης που αφορά στη σχέση 

ανάµεσα στην επίγνωση και τη µάθηση πρέπει να προσδιορίζονται οι διαφορές 

µεταξύ των διδακτικών µαθησιακών αναγκών, ώστε να διαχωρίζονται µε 

σαφήνεια οι τεχνικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επαφής του µαθητή 

µε τα γλωσσικά δεδοµένα, και κάνουν το περιεχόµενο τους πιο ευδιάκριτο 

(έµµεση διδασκαλία), από τις τεχνικές που αποσκοπούν στην επεξήγηση και 

την παρουσίαση των κανόνων και παραδειγµάτων για τη λειτουργία και τη 

χρήση της γλώσσας (άµεση διδασκαλία) (Schmidt, 1994). 

Οι Blachowicz et al. (2006), Green (2004) και Stahl και Nagy (2006) 

υποστήριξαν ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου πρέπει να καθοδηγείται από τρεις 

βασικές αρχές: α) το σχεδιασµό τεχνικών που περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά 

µε τον ορισµό και τα διαφορετικά πλαίσια όπου χρησιµοποιείται η λέξη, β) την 

ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία εκµάθησης του λεξιλογίου, και γ) 

την πολλαπλή έκθεση των παιδιών στις σηµαντικές πληροφορίες που πλαισιώνουν 

την ερµηνεία της λέξης. Οι παραπάνω καθοδηγητικές αρχές οδήγησαν στη 

διαµόρφωση σηµαντικών τεχνικών για την άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου σε 

µονόγλωσσα και σε αλλοδαπά παιδιά, οι σηµαντικότερες των οποίων συνοψίζονται 

παρακάτω (Beckman Anthony, 2008· Blachowicz et al., 2005· Blachowicz et al., 

2006· De Temple & Snow, 2003· Facella, Rampino & Shea, 2005· Gersten & Baker, 

2000· Gersten & Gena, 2003· Juel & Deffes, 2004· McGee & Schickedanz, 2007· 

Μήτσης, 2000· 2004· Neuman & Dwyer, 2009· Παραδιά, 2010· Santoro et al., 2008· 

Scott et al., 2003· Segers, Takke & Verhoeven, 2004· Shanahan & Beck, 2006· 

Silverman & Hines, 2009· Stahl & Nagy, 2006· Tellier, 2008· Yopp & Yopp, 2007): 

• Παροχή ορισµών. Οι ορισµοί έχουν σχεδιαστεί και διατυπωθεί προσεχτικά, ώστε 

να παρέχουν τις πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων και 

για το λόγο αυτό τα λεξικά θεωρούνται σε γενικές γραµµές ως η πιο αυθεντική 

πηγή πληροφοριών σχετικά µε το λεξιλόγιο. Ωστόσο, υπάρχουν τρία βασικά 

ζητήµατα, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όταν επιλέγεται ο ορισµός ως 

βασική τεχνική για τη διδασκαλία του λεξιλογίου: 

� το νόηµα µιας λέξης εξαρτάται πάντα σε κάποιο βαθµό από το πλαίσιο 

στο οποίο εµφανίζεται η λέξη, 

� οι ορισµοί δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που 

χρησιµοποιείται µια λέξη, και 
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� τα παιδιά πολλές φορές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλωσσική 

διατύπωση των ορισµών. 

• Αξιοποίηση οπτικών µέσων (εικόνες, αντικείµενα) για την ενίσχυση του 

λεξιλογίου. Η αρχή της εποπτείας κρίνεται σηµαντική κατά τη διδακτική 

διαδικασία, ιδιαίτερα όταν αυτή διεξάγεται στην προσχολική εκπαίδευση. Η 

χρήση εικόνων ή και πραγµατικών αντικειµένων διευκολύνει τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας να συνδέσουν τη φωνολογική µε την οπτική αναπαράσταση 

της λέξης, γεγονός που οδηγεί στην ταχύτερη εκµάθηση του λεξιλογίου.  

• Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την ενίσχυση του λεξιλογίου. Η 

διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα από την ανάγνωση ιστοριών προβαίνει 

αποτελεσµατικότερη, όταν υποστηρίζεται από σύγχρονα τεχνολογικά µέσα      

(π.χ. Η.Υ. και βίντεο). Τα µέσα αυτά συµβάλλουν στη βελτίωση του 

αποτελέσµατος της διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά δεν µπορούν να 

αντικαταστήσουν τον/την εκπαιδευτικό στο διδακτικό του έργο. Τα αλλοδαπά 

παιδιά επωφελούνται σηµαντικά από τη λεκτική αλληλεπίδραση η οποία 

αναπτύσσεται κατά την ανάγνωση των ιστοριών, και η οποία καθοδηγείται από τις 

ερωτήσεις και τα σχόλια τόσο του/τις εκπαιδευτικού όσο και των συνοµηλίκων, 

και αφορούν στη σηµασία του λεξιλογίου, αλλά και γενικότερα στη δοµή της 

δεύτερης γλώσσας. 

• Επανάληψη της λέξης ώστε τα παιδιά να ενισχύσουν τη φωνολογική 

αναπαράσταση της λέξης στη µνήµη τους. Η επανάληψη της λέξης αποτελεί 

σηµαντικό βήµα στη διαδικασία µε την οποία τα παιδιά κατακτούν µια λέξη και 

συντελεί σηµαντικά, ώστε τα παιδιά να εδραιώσουν τη φωνολογική 

αναπαράσταση της λέξης στην υπάρχουσα γνωσιολογική τους βάση.  

• Μίµηση της σηµασίας της λέξης µε τις κατάλληλες χειρονοµίες και εκφράσεις. Η 

χρήση αυτής της τεχνικής στηρίζεται στην άποψη που υποστηρίζει ότι η γλώσσα 

µαθαίνεται ταχύτερα, όταν οι λέξεις συνδέονται µε σωµατική κίνηση (Oxford & 

Crookall, 1990). Το γεγονός αυτό ενεργοποιεί µε ποικίλους τρόπους τις γνωστικές 

διεργασίες οι οποίες σχετίζονται µε την κατάκτηση της γλώσσας, και διευκολύνει 

την εκµάθηση του λεξιλογίου.  

• Σαφείς επεξηγήσεις και παραδείγµατα της χρησιµοποίησης της λέξης σε 

διαφορετικά πλαίσια. Η εκµάθηση µιας λέξης επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό 

από το αρχικό πλαίσιο όπου τα παιδιά συναντούν και διδάσκονται τη λέξη. Για το 
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λόγο αυτό κρίνεται σηµαντικό κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου οι λέξεις να 

εµφανίζονται σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια, ώστε τα παιδιά να 

διαµορφώνουν µια πληρέστερη αντίληψη σχετικά µε τη σηµασία τους. 

• Ενθάρρυνση των παιδιών να χρησιµοποιούν τις νέες λέξεις. Τα παιδιά πρέπει να 

ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σε ποικίλες 

καταστάσεις τις διδαγµένες λέξεις, ώστε οι λέξεις αυτές να εδραιωθούν τόσο στο 

δεκτικό όσο και στο παραγωγικό τους λεξιλόγιο.  

• Σύνδεση της λέξης µε άλλες συνώνυµες ή και αντίθετες λέξεις. Οι συνώνυµες 

λέξεις συντελούν στην πληρέστερη κατανόηση της σηµασίας της λέξης-στόχου, 

ωστόσο διαφέρουν σηµασιολογικά, σε κάποιο βαθµό, από τη λέξη αυτή. Για το 

λόγο αυτό είναι σηµαντικό για τα παιδιά να µάθουν να διακρίνουν τις διαφορές 

των λέξεων τόσο ως προς την κυριολεκτική τους σηµασία όσο και ως προς την 

υποδηλωτική ή υπονοούµενη σηµασία τους, η οποία σχετίζεται µε τον τρόπο που 

χρησιµοποιούνται οι λέξεις. Σηµαντική τεχνική αποτελεί και η σύνδεση της λέξης-

στόχου µε άλλες αντίθετες λέξεις. Η αξιοποίηση των αντίθετων λέξεων κατά τη 

διδασκαλία µιας λέξης προσδιορίζει µε µεγαλύτερη σαφήνεια διάφορες 

παραµέτρους που σχετίζονται µε το νόηµά της. Εάν ένα παιδί γνωρίζει ότι µία 

λέξη έχει το αντίθετο νόηµα από κάποια άλλη, τότε είναι ευκολότερο να 

προσδιορίσει ως προς ποιες διαστάσεις οι δύο αυτές λέξεις διαφέρουν 

σηµασιολογικά.   

• Αξιοποίηση των λέξεων οι οποίες είναι παρόµοιες ως προς τη σηµασιολογία και 

τη φωνολογία (cognates) ανάµεσα στις δύο γλώσσες των παιδιών. Η αξιοποίηση 

της µητρικής γλώσσας αποτελεί µια σηµαντική και αποτελεσµατική πρακτική για 

τη διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών. Όταν 

µία λέξη στη δεύτερη γλώσσα των παιδιών είναι σε µεγάλο βαθµό παρόµοια, ως 

προς τη σηµασιολογία και τη φωνολογία, µε µία λέξη από τη µητρική τους 

γλώσσα, τότε τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις προγενέστερες γνώσεις 

τους ώστε να κατανοήσουν ευκολότερα τη σηµασία της νέας λέξης. Βέβαια, η 

τεχνική αυτή είναι περισσότερο αποτελεσµατική για τις γλώσσες που µοιράζονται 

αρκετά ζεύγη όµοιων ως προς τη σηµασιολογία και τη φωνολογία λέξεων, όπως 

είναι για παράδειγµα η αγγλική και η ισπανική γλώσσα.  

• ∆ιεξαγωγή συζητήσεων και διατύπωση ερωτήσεων που ενεργοποιούν ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες των παιδιών (Cummins, 2003). Η συζήτηση διευκολύνει τη 
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λεκτική αλληλεπίδραση µεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των παιδιών, την 

ανταλλαγή απόψεων, και την απόρριψη ή την επαλήθευση των προβλέψεων των 

παιδιών σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων. Οι ερωτήσεις που ενεργοποιούν 

ανώτερες γνωστικές λειτουργίες διασφαλίζουν την ποιότητα της συζήτησης και 

βοηθούν τα παιδιά να επεκτείνουν τη γνώση µιας λέξης πέρα από τις πληροφορίες 

οι οποίες παρέχονται µε σαφήνεια σχετικά µε τη σηµασία της. Επίσης, συντελούν 

ώστε τα παιδιά να συνδέσουν τη λέξη µε τις προγενέστερες εµπειρίες τους, να 

αναλύσουν περαιτέρω πληροφορίες, και να συνάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε 

τη σηµασία της. 

• Επεξεργασία του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών. Η 

διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας κρίνεται 

αποτελεσµατική γιατί αφενός η επεξεργασία των άγνωστων λέξεων διεξάγεται 

στο πλαίσιο µιας δραστηριότητας η οποία έχει νόηµα και ενδιαφέρον για τα 

παιδιά, και αφετέρου γιατί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις 

πληροφορίες του κειµένου, ώστε να συνάγουν τα κατάλληλα συµπεράσµατα για 

τη σηµασία των λέξεων. 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι παραπάνω τεχνικές, εκτός από τις 

διαφορές που παρουσιάζουν όσον αφορά στο περιεχόµενο και στο µεθοδολογικό 

σχεδιασµό τους, διαφοροποιούνται και ως προς το βαθµό που προωθούν την 

ενεργητική λεκτική ανταπόκριση των παιδιών στην επεξεργασία του λεξιλογίου 

(Schwanenflugel et al., 2005). Συµπερασµατικά, υπάρχουν διδακτικές τεχνικές οι 

οποίες προωθούν ελάχιστα τη λεκτική αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών, και τα 

παιδιά ακούν παθητικά τις επεξηγήσεις των λέξεων που παρέχει ο/η εκπαιδευτικός, ή 

απλά τις επαναλαµβάνουν, καθώς επίσης και τεχνικές οι οποίες ενθαρρύνουν την 

ενεργητικότερη λεκτική συµµετοχή των παιδιών, όπως είναι, για παράδειγµα, οι 

τεχνικές που προτρέπουν τα παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στη 

σηµασία των λέξεων.  

Η Sokmen (1997) και οι Marulis και Neuman (2010), κατά την ανασκόπηση 

ερευνών οι οποίες είχαν ως στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλοδαπών και 

µονόγλωσσων παιδιών, βρήκαν ότι οι πειραµατικές παρεµβάσεις που 

χρησιµοποίησαν τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας είχαν µεγαλύτερη θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου απ’ ό,τι οι πειραµατικές παρεµβάσεις που 

χρησιµοποίησαν τεχνικές της έµµεσης ή υποκρυπτόµενης διδασκαλίας. Βέβαια, οι 
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πειραµατικές παρεµβάσεις είχαν περισσότερα θετικά αποτελέσµατα όταν συνδύαζαν 

τεχνικές και από τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις.  

Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας για την ανάπτυξη της δεύτερης 

γλώσσας στα αλλοδαπά παιδιά πρέπει να δίνει έµφαση στο λεξιλόγιο. Παράλληλα 

πρέπει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να χρησιµοποιούν 

ενεργητικά τον προφορικό λόγο στο πλαίσιο των ελεύθερων συζητήσεων, αλλά και 

στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγονται για την επεξεργασία των γνωστικών 

αντικειµένων του ηµερήσιου προγράµµατος (Gersten & Baker, 2000). Η δηµιουργία 

κινήτρων για επικοινωνία µέσα από ενδιαφέρουσες για τα παιδιά εκπαιδευτικές 

καταστάσεις συµβάλλει στην ανάπτυξη από τα παιδιά των απαραίτητων 

στρατηγικών, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση των 

γλωσσικών δοµών στη δεύτερή τους γλώσσα (Σφυρόερα & Παπαδοπούλου, 2002). 

Ιδιαίτερα, όµως, για την περίπτωση των παιδιών που προέρχονται από 

διαφορετικές γλωσσικές µειονότητες, κρίνεται σηµαντικό να αναφερθεί ότι η 

επίδραση των όποιων διδακτικών τεχνικών στη µάθηση διαφοροποιείται λόγω 

σηµαντικών ατοµικών παραγόντων που σχετίζονται µε το κοινωνικό και γλωσσικό 

προφίλ των παιδιών. Τα παιδιά αυτά συγκροτούν µια ιδιαίτερα ανοµοιογενή οµάδα 

όσον αφορά στο επίπεδο επάρκειάς τους στη δεύτερη γλώσσα, αλλά και σε άλλους 

παράγοντες που σχετίζονται µε την ηλικία άφιξης τους στη χώρα υποδοχής, τη 

διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης που έχουν ήδη λάβει, την κοινωνική τάξη που 

ανήκουν, τη γνωστική τους ικανότητα, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Συνεπώς, 

είναι σηµαντικό κατά το σχεδιασµό των διδακτικών τεχνικών που απευθύνεται στα 

παιδιά αυτά να λαµβάνονται υπόψη οι παραπάνω παράγοντες                           

(August & Shanahan, 2006). 

 

Η σηµασία της ανάγνωσης ιστοριών στην προσχολική εκπαίδευση 

 Η ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διδασκαλίας 

στην προσχολική εκπαίδευση, και η πραγµατοποίησή της συνδέεται µε την επίτευξη 

ποικίλων στόχων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη µάθηση των µικρών παιδιών. 

Βασική επιδίωξη της ανάγνωσης ιστοριών είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε τον 

πλούτο της γραπτής γλώσσας, και να παρέχει εµπειρίες αυθεντικής µάθησης, οι 

οποίες προάγουν την κατάκτηση γνώσεων και την εκµάθηση των δεξιοτήτων του 

γραπτού λόγου (Kindle, 2009· Morrow & Temlock-Fields, 2004). Κατά την 
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ανάγνωση των ιστοριών τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, εµπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, και έρχονται σε επαφή µε 

ποικιλία λογοτεχνικών κειµένων, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας κατά την προσχολική ηλικία (Γάκου, 2000· 

Galda & Cullinam, 2000· Morrow, 2009).  

 Επίσης, σηµαντική είναι η συµβολή της ανάγνωσης των ιστοριών στη 

γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών (Justice & Pence, 2005). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης, τα λογοτεχνικά κείµενα περιέχουν 

σαφείς λεκτικές αναφορές και πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο αναφέρεται στις γνωστικές 

διεργασίες των ηρώων της ιστορίας (Dyer, Shatz & Wellman, 2000). Το γεγονός αυτό 

συµβάλλει ώστε τα παιδιά να κατανοούν σταδιακά τις σκέψεις, τα κίνητρα και τις 

επιθυµίες των ηρώων, οι οποίες συνδέονται µε την εξέλιξη των γεγονότων και 

επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ηρώων της 

ιστορίας. Παράλληλα, κατά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειµένου, τα παιδιά 

βιώνουν έντονα συναισθήµατα και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση για τους ήρωες της 

ιστορίας (Sipe, 2002). Συµµετέχουν, δηλαδή, συναισθηµατικά στα δρώµενα της 

ιστορίας, και παράλληλα αρχίζουν να κατανοούν τη συναισθηµατική κατάσταση τόσο 

των ηρώων όσο και του ίδιου τους του εαυτού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

σχετικής µελέτης, η επιλογή και η ανάγνωση των κατάλληλων βιβλίων κατά την 

προσχολική ηλικία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στην 

κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, όπως είναι ο έλεγχος των 

παρορµητικών αντιδράσεων και η ικανότητα έκφρασης των συναισθηµάτων      

(Aram & Aviram, 2009).  

 Επιπλέον, η ανάγνωση των ιστοριών κατά την προσχολική ηλικία εξοικειώνει 

τα παιδιά µε τα διαφορετικά είδη της παιδικής λογοτεχνίας, και θέτει τις βάσεις για 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του γραµµατισµού (Garton & Pratt, 2004· 

Pentimonti, Zucker, Justice & Kaderavek, 2010). Χαρακτηριστική είναι η µελέτη της 

Sulzby (1985), η οποία µελέτησε την αναγνωστική συµπεριφορά παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, αυτής τα παιδιά 

µέσω της ανάγνωσης εικονογραφηµένων ιστοριών αρχίζουν να κατακτούν συµβάσεις 

του γραπτού λόγου, τις οποίες σταδιακά υιοθετούν στην προσπάθειά τους να 

αποκωδικοποιήσουν το κείµενο της ιστορίας. Σύµφωνα µε τη Sulzby (1985), η 

αναδυόµενη συµπεριφορά των παιδιών για την ανάγνωση θα χαρακτηριζόταν ως 

υβριδική, υπό την έννοια ότι είναι µοναδική, καθώς περιλαµβάνει στοιχεία της 
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προφορικής και της γραπτής γλώσσας, και χαρακτηρίζει την µετάβασή τους από τον 

προφορικό στο γραπτό λόγο. Παράλληλα, κατά την ανάγνωση των ιστοριών τα  

παιδιά κατανοούν το γραφοφωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας και κατακτούν έννοιες 

και συµβάσεις του γραπτού λόγου οι οποίες αφορούν: α) στην έννοια της λέξης, β) 

στην έννοια των γραµµάτων, γ) στη φορά της ανάγνωσης, δ) στους όρους σχετικά µε 

τα βιβλία, και ε) στην τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης (Justice & Ezell, 2000· 2004· 

Justice, Weber & Ezell, 2002· Morrow, 2009· Τάφα, 2011α). 

 Στους πρωταρχικούς στόχους της µεγαλόφωνης ανάγνωσης των ιστοριών 

εντάσσονται ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών και η ανάπτυξη της 

αναγνωστικής κατανόησης, δεξιότητες οι οποίες συνδέονται άρρηκτα µε τις κύριες 

όψεις της γλώσσας· τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε λεξιλόγιο το οποίο δεν έχουν πολλές φορές 

τη δυνατότητα να συναντήσουν στο πλαίσιο της καθηµερινής επικοινωνίας       

(Kindle, 2009). H εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά επιτυγχάνεται τόσο 

περιστασιακά, κατά την ακρόαση ενός λογοτεχνικού κειµένου, όσο και 

συγκεκριµένα, µε την παροχή των κατάλληλων επεξηγήσεων από τον ενήλικο 

αναγνώστη, διαδικασίες οι οποίες βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τη σηµασία του 

άγνωστου λεξιλογίου (Robbins & Ehri, 1994· Santoro et al., 2008· Yopp & Yopp, 

2007). Παράλληλα, η έντονη λεκτική αλληλεπίδραση που σηµειώνεται ανάµεσα στο 

παιδί και τον ενήλικο αναγνώστη, και αφορά στη συζήτηση των ηρώων και της 

πλοκής της ιστορίας, συµβάλλει σηµαντικά στην κατανόηση του κειµένου (Griffin, 

2010). Κατά τη συζήτηση τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να περιγράφουν τις 

εικόνες του βιβλίου, να κάνουν προβλέψεις σχετικά µε την εξέλιξη των γεγονότων 

της πλοκής, να συνδέουν την ιστορία µε τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής 

αλλά και να αναδιηγούνται την ιστορία που άκουσαν (Myers, 2005). Οι ερωτήσεις 

αυτές προάγουν τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση και ενισχύουν την 

κατανόηση του κειµένου (Τάφα & Χλαπάνα, 2007).  

 Σηµαντικό είναι, ακόµη, το γεγονός ότι µε την ανάγνωση των ιστοριών τα 

παιδιά αρχίζουν να εξοικειώνονται µε τον τρόπο δόµησης της ιστορίας                    

(Fox & Allen, 1983· Garton & Pratt, 2004· Hudelson, 2001· Klesius & Griffith, 1996). 

Η δοµή του κειµένου αποτελεί το πλαίσιο το οποίο βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν 

και να εντοπίζουν τις σχέσεις που συνδέουν τις πληροφορίες ενός κειµένου. Η γνώση 

του δοµικού σχήµατος του κειµένου αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίζεται 

η συζήτηση που πραγµατοποιούν οι ενήλικοι µε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
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ανάγνωσης, και διευκολύνει σηµαντικά την κατανόηση του κειµένου (Santoro et al., 

2008). Μέσω της ανάγνωσης των ιστοριών αναπτύσσεται παράλληλα και η 

αφηγηµατική ικανότητα των µικρών παιδιών, τα οποία πολλές φορές αξιοποιούν 

στοιχεία του περιεχοµένου και της δοµής των ιστοριών που άκουσαν προκειµένου να 

παράγουν τις δικές τους προφορικές ή και γραπτές ιστορίες (Cullinam, 1999· Fox & 

Allen, 1983· Lienemann, Graham, Leader-Janssen & Reid, 2006).  

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας τα παιδιά 

διαµορφώνουν τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων 

(Gambrell, 2009). Η ενίσχυση των κινήτρων των παιδιών για την ανάγνωση κρίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα στην εκµάθηση της 

ανάγνωσης και στην πληρέστερη γνωστική επεξεργασία και κατανόηση του 

αναγνωστικού υλικού (Cipielewski & Stanovich, 1992· Jakobson, 2005· Wigfield & 

Guthrie, 1997). Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτύξουν τα παιδιά τα 

κατάλληλα κίνητρα για την ανάγνωση είναι να δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον το 

οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλούσιο και ποικίλο αναγνωστικό 

υλικό, ώστε να επιλέγουν τα βιβλία που ανταποκρίνονται στους στόχους και τα 

ενδιαφέροντά τους (Gambrell, 2009). 

Επιπλέον, το φύλο των παιδιών αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα ο οποίος 

συνδέεται µε τον τρόπο που τα παιδιά αντιµετωπίζουν και απολαµβάνουν την 

ανάγνωση των λογοτεχνικών κειµένων, µε τις αναγνωστικές τους συνήθειες και µε τα 

κίνητρα που αναπτύσσουν για τη συµµετοχή τους σε συναφείς µε την ανάγνωση των 

ιστοριών δραστηριότητες (Chapman, Filipenko, McTavish & Shapiro, 2007· 

Cherland, 1992· Cloer & Dalton, 1999· Davies, 1993· Logan & Johnston, 2009· 

Oakhill & Petrides, 2007· Spear-Swerling, Brucker & Alfano, 2010). Οι Cloer και 

Dalton (1999) και Logan και Johnston (2009), σε σχετικές µελέτες τους σε παιδιά του 

δηµοτικού σχολείου, βρήκαν ότι τα κορίτσια παρουσίαζαν περισσότερα κίνητρα για 

ανάγνωση απ’ ό,τι τα αγόρια. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα της µελέτης του 

Wilkinson (1998), σύµφωνα µε τα οποία τα κορίτσια φαίνεται να χρησιµοποιούν πιο 

πολύ τη βιβλιοθήκη της τάξης απ’ ό,τι τα αγόρια, γεγονός που µπορεί να επηρεάζει 

έµµεσα τις διαφορές επίδοσης των δύο φύλων στην ανάγνωση. ∆ιαφορές 

εντοπίζονται ακόµη και ως προς τον τρόπο που τα αγόρια και τα κορίτσια 

ανταποκρίνονται στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειµένων (Davies, 1993). Η 

Cherland (1992), σε σχετική έρευνά της, έδειξε ότι κατά την ανάγνωση των ιστοριών 

τα κορίτσια µιλούν πιο πολύ για τα συναισθήµατα και τις σχέσεις µεταξύ των ηρώων, 
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ενώ τα αγόρια για την πλοκή της ιστορίας. ∆ιαφορές εντοπίζονται και ως προς τα 

αναγνωστικά ενδιαφέροντα των αγοριών και των κοριτσιών. Τα αποτελέσµατα 

σχετικών ερευνών (Chapman et al., 2007· Oakhill & Petrides, 2007·                    

Spear-Swerling et al., 2010) τονίζουν τις διαφορετικές αναγνωστικές προτιµήσεις των 

δύο φύλων, σύµφωνα µε τις οποίες τα αγόρια φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα 

βιβλία γνώσεων και τα πληροφοριακά κείµενα, ενώ τα κορίτσια φαίνεται να 

προτιµούν τις ιστορίες και τα λογοτεχνικά κείµενα τα οποία διαπραγµατεύονται 

διάφορα κοινωνικά θέµατα.  

Συµπερασµατικά, η ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µια πολύ σηµαντική 

δραστηριότητα, την οποία οι νηπιαγωγοί πραγµατοποιούν στην προσχολική τάξη µε 

ποικίλα οφέλη τόσο για την ανάδυση του γραπτού λόγου στα µικρά παιδιά όσο και 

για την ευρύτερη γλωσσική, γνωστική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, 

η επίδραση της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη και στη µάθηση των παιδιών 

φαίνεται να επηρεάζεται σε κάποιο βαθµό από παράγοντες που σχετίζονται αφενός µε 

τα κίνητρα που διαθέτουν τα παιδιά για την ανάγνωση των βιβλίων και αφετέρου µε 

το ρόλο που το φύλο των παιδιών διαδραµατίζει στις αναγνωστικές συνήθειες και 

προτιµήσεις τους. Συνεπώς, το φύλο είναι ένας παράγοντας που είναι χρήσιµο να 

ελέγχεται κατά την πραγµατοποίηση ερευνών που αφορούν στην ανάγνωση των 

ιστοριών και στην αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων διδακτικών µεθόδων στη 

µάθηση των παιδιών.  

 

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης ιστοριών στην προσχολική τάξη 

Οι νηπιαγωγοί υιοθετούν διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών στην προσχολική τάξη, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα 

µε το στόχο της ανάγνωσης (Mason, Peterman & Kerr, 1989· Roser & Martinez, 

1985). Οι Dickinson, McCabe και Anastopoulos (2003), σε σχετική εργασία τους, 

περιέγραψαν τις διαφορές των νηπιαγωγών ως προς τον τρόπο που παρουσιάζουν και 

διαβάζουν τις ιστορίες στα παιδιά. Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι οι νηπιαγωγοί 

διαφοροποιούνται ως προς ορισµένες διαστάσεις που αφορούν στον αισθητικό τρόπο 

παρουσίασης των ιστοριών, και οι οποίες σχετίζονται µε τις αλλαγές στη χροιά και 

την ένταση της φωνής, στις παύσεις που πραγµατοποιούν κατά την ανάγνωση της 

ιστορίας για να επιτείνουν το ενδιαφέρον των παιδιών, και στις εκφράσεις του 

προσώπου. Επιπλέον, οι ερευνητές τονίζουν ότι βασικός στόχος των νηπιαγωγών 
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κατά την ανάγνωση των ιστοριών είναι η επικέντρωση της προσοχής των παιδιών και 

η εφαρµογή τεχνικών για την άρτια διαχείριση της δραστηριότητας. Οι νηπιαγωγοί 

υιοθετούν διαφορετικούς ρόλους κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας. Από τη µία 

πλευρά, οι νηπιαγωγοί κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και οριοθετούν µε σαφήνεια 

τους κανόνες για τη συµµετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα (explicit 

management style). Οι νηπιαγωγοί αυτοί επικαλούνται άµεσα την προσοχή των 

παιδιών, παρουσιάζουν τους κανόνες για τη συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση, 

και κάνουν σαφή και συχνή αναφορά στους κανόνες αυτούς σε όλη τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. Το γεγονός αυτό λειτουργεί πολλές φορές σε βάρος της διασφάλισης των 

προϋποθέσεων που σχετίζονται µε την ποιότητα της συζήτησης που πραγµατοποιούν 

µε τα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί νηπιαγωγοί εφαρµόζουν τεχνικές οι 

οποίες αποσκοπούν στην πιο έµµεση διαχείριση της δραστηριότητας (implicit 

management style). Οι νηπιαγωγοί αυτοί απευθύνονται ονοµαστικά στα παιδιά και 

διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά µε την ιστορία, ώστε να αντιµετωπίσουν θέµατα που 

έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της τάξης. Αυτές οι τεχνικές κρίνονται 

αποτελεσµατικές όχι µονό γιατί επικεντρώνουν την προσοχή των παιδιών στην 

ανάγνωση του κειµένου, αλλά και γιατί επιτρέπουν την επίτευξη στόχων που 

αφορούν στη διδασκαλία του γραπτού λόγου.  

Ο πρωταρχικός στόχος όλων των τεχνικών που αφορούν στην 

αποτελεσµατική ανάγνωση µιας ιστορίας είναι να παρέχουν το πλαίσιο ώστε τα 

παιδιά να βιώνουν ανεµπόδιστα την ανάγνωση µιας ιστορίας και να πραγµατοποιούν 

µε το/τη νηπιαγωγό συζήτηση η οποία θα προάγει την κατανόηση του κειµένου. Κατά 

την ανάγνωση του κειµένου οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν ποικίλες τεχνικές λεκτικής 

συµπεριφοράς προκειµένου να εµπλέξουν ενεργητικά τα παιδιά στη συζήτηση της 

ιστορίας και να προάγουν την εκµάθηση του λεξιλογίου και την κατανόηση του 

κειµένου (Τάφα & Χλαπάνα, 2007· Χλαπάνα, 2005). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

σχετικής µελέτης (Hoffman et al., 1988), οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν ποικίλες και 

αποτελεσµατικές τεχνικές προκειµένου να διαβάσουν ένα κείµενο στα παιδιά. Ως 

αποτελεσµατικές τεχνικές έχουν αναγνωριστεί: η πρόσκληση των παιδιών να 

προβλέπουν τα γεγονότα της ιστορίας και να συµµετέχουν στην ανάγνωση του 

κειµένου, η παροχή ευκαιριών στα παιδιά να ανταποκριθούν µέσω των ερωτήσεων 

και των σχολίων τους στην ιστορία, η ενθάρρυνση των παιδιών να επεκτείνουν τα 

σχόλιά τους και να συνδέουν την ιστορία µε τις εµπειρίες τους, η προσωπική 
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ανταπόκριση των ίδιων των νηπιαγωγών στα γεγονότα της ιστορίας, και τέλος η 

επεξήγηση του λεξιλογίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις λέξεις-κλειδιά της ιστορίας.  

Οι De Temple και Snow (2003) οριοθέτησαν το περιεχόµενο της µη-άµεσης 

οµιλίας (non-immediate talk), η οποία µπορεί να πραγµατοποιείται κατά την 

ανάγνωση µιας ιστορίας, και προσδιόρισαν τις βασικές της διαστάσεις, οι οποίες 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών και στην κατανόηση του 

κειµένου. Ως µη-άµεση οµιλία ορίζεται η οµιλία που παράγεται από τον ενήλικο και 

το παιδί και επεκτείνεται πέρα από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην 

εικονογράφηση και το κείµενο του βιβλίου. Το περιεχόµενό της αφορά στη σύνδεση 

της ιστορίας µε τις εµπειρίες των παιδιών και µε άλλες ιστορίες, στη συναγωγή 

συµπερασµάτων, στην ανάλυση πληροφοριών, και στην παροχή επεξηγήσεων 

σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων. Πρόκειται, δηλαδή, για ερωτήσεις και σχόλια που 

ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες των παιδιών. Η µη-άµεση οµιλία 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν και να 

χρησιµοποιήσουν πιο σύνθετο, ως προς το νόηµα, λεξιλόγιο ώστε να περιγράψουν τις 

αξιολογικές τους αντιδράσεις απέναντι στην ιστορία, να συζητήσουν για τα 

συναισθήµατα, τα κίνητρα και τις σκέψεις των ηρώων της ιστορίας, και να κάνουν 

προβλέψεις σχετικά µε την εξέλιξη της πλοκής. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδοµένα 

υποδεικνύουν ότι αυτό το είδος συζήτησης δεν πραγµατοποιείται συχνά από τους/τις 

νηπιαγωγούς και τα παιδιά (Dickinson et al., 2003). Το µεγαλύτερο µέρος της 

συζήτησης που αρκετοί νηπιαγωγοί πραγµατοποιούν µε τα παιδιά οργανώνεται µε 

βάση ερωτήσεις και σχόλια που ενεργοποιούν χαµηλές γνωστικές λειτουργίες, και 

αφορούν κυρίως σε θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της τάξης, την απλή 

ανατροφοδότηση, και την ανάκληση των πληροφοριών (Dickinson et al., 2003·       

Τάφα, 2001). Οι νηπιαγωγοί χρειάζεται να αντιληφθούν ότι η ενίσχυση της γνωστικής 

εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση είναι πολύ σηµαντική, και επιτυγχάνεται µε 

ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να συνδέσουν την ιστορία µε τα 

προσωπικά τους βιώµατα, να αναλύσουν τις άγνωστες λέξεις του κειµένου, να 

ερµηνεύσουν τα κίνητρα των ηρώων, και να εντοπίσουν τα αίτια των γεγονότων που 

περιγράφονται στην ιστορία. Αυτό το είδος συζήτησης κρίνεται αποτελεσµατικό για 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, αλλά και για την ευρύτερη γλωσσική τους 

ανάπτυξη.  

Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι νηπιαγωγοί ως προς τον 

τρόπο που προσεγγίζουν και διαβάζουν τις ιστορίες στα παιδιά, τα αποτελέσµατα των 
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σχετικών ερευνών έχουν δείξει ότι οι νηπιαγωγοί, σε γενικές γραµµές, υιοθετούν δύο 

γενικά πρότυπα ανάγνωσης µιας ιστορίας: την ανάγνωση-παράσταση και τη διαλογική 

ή αλληλεπιδραστική ανάγνωση (Dickinson & Keebler, 1989· Dickinson & Smith, 

1994· Kirby, 1993· Μιχαλοπούλου, 2001α· Moschovaki, 1996· Τάφα, 2001· 2011α). 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεθόδου της ανάγνωσης-παράστασης είναι η 

µη διακοπτόµενη διεξαγωγή της ανάγνωσης και ο περιορισµός της λεκτικής 

συµµετοχής των παιδιών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης µιας ιστορίας                                     

(Γιαννικοπούλου, 1998· 2003· Τάφα, 2011α). Αυτή η µέθοδος συνήθως ακολουθείται 

από ευρείες συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται µετά την ανάγνωση ενός µεγάλου 

τµήµατος ή ολόκληρου του κειµένου της ιστορίας. Πρόκειται για συζητήσεις σε 

βάθος, που ως στόχο έχουν να δηµιουργήσουν τις ευκαιρίες οι οποίες θα προσφέρουν 

τη δυνατότητα στα παιδιά να συνδέσουν την ιστορία µε εµπειρίες της προσωπικής 

τους ζωής, και στους/στις νηπιαγωγούς να αξιολογήσουν την κατανόηση της ιστορίας 

από τα παιδιά και να διαπραγµατευτούν µαζί τους ιδέες οι οποίες, παρόλο που δε 

συνδέονται µε το άµεσο περιεχόµενο της ιστορίας, είναι σηµαντικές για την 

οικοδόµηση του νοήµατός της (Barrentine, 1996). 

Από την άλλη πλευρά η διαλογική ή αλληλεπιδραστική µέθοδος εµπλέκει τα 

παιδιά ενεργητικά στη συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας. Η 

µεθοδολογική αυτή προσέγγιση αναφέρθηκε από τον Whitehurst και τους συνεργάτες 

του (Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992·  

Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 

1994), και εφαρµόστηκε από γονείς και νηπιαγωγούς σε µια σειρά πειραµατικών 

µελετών οι οποίες απευθύνονταν σε παιδιά που προέρχονταν από υποβαθµισµένα 

κοινωνικοοικονοµικά περιβάλλοντα. Η ονοµασία της µεθόδου οφείλεται στην 

εφαρµογή των τεχνικών που προωθούν τον ενεργητικό διάλογο ανάµεσα στο/στη 

νηπιαγωγό και τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειµένου. Οι τεχνικές 

εφαρµόζονται µε σταθερή διαδοχική σειρά και είναι οι ακόλουθες                     

(Justice & Pullen, 2003· Lane & Wright, 2007· Morgan & Meier, 2007·         

Zevenbergen & Whitehurst, 2003):  

• ενθάρρυνση, ώστε τα παιδιά να ονοµάσουν ένα αντικείµενο στην εικόνα του 

βιβλίου ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τους ήρωες και την πλοκή 

της ιστορίας,  

• αξιολόγηση των απαντήσεων των παιδιών,  
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• επέκταση των απαντήσεων των παιδιών µε την προσθήκη περαιτέρω 

πληροφοριών, και 

• επανάληψη των απαντήσεων των παιδιών.  

Οι τεχνικές αυτές ενθαρρύνουν τα παιδιά να απαντούν σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα σε ερωτήσεις ανάκλησης σχετικά µε την πλοκή της ιστορίας και σε 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, µε στόχο την ανάλυση των πληροφοριών του κειµένου 

και τη σύνδεση αυτών µε τις προγενέστερές τους εµπειρίες. Στόχος των ερωτήσεων 

είναι να ενθαρρύνουν την ενεργητική λεκτική συµµετοχή των παιδιών κατά την 

ανάγνωση της ιστορίας, και να ενισχύσουν τη γνωστική τους εµπλοκή στη συζήτηση 

που πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί µε τα παιδιά σχετικά µε το περιεχόµενο της 

ιστορίας. Σε κάθε βήµα της εφαρµογής αυτής της µεθόδου η ανατροφοδότηση και ο 

έπαινος συµπληρώνουν τις απαντήσεις και τις φράσεις που διατυπώνουν τα παιδιά 

σχετικά µε την ανάλυση του κειµένου και την επεξεργασία του λεξιλογίου.  

Γίνεται εµφανές από τα παραπάνω ότι κατά την εφαρµογή της διαλογικής 

µεθόδου ανάγνωσης υιοθετούνται βασικές αρχές της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται στην κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky. 

Συγκεκριµένα, η συνεργατική διαπραγµάτευση του κειµένου της ιστορίας από 

τους/τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά, και η εφαρµογή σταθερά διαβαθµισµένων ως 

προς το επίπεδο δυσκολίας διδακτικών τεχνικών παραπέµπουν στην έννοια της 

«ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης», η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

θεωρίας του Vygotsky (Vygotsky, 1988· 1997). Σύµφωνα µε αυτή, στο περιβάλλον 

µάθησης των παιδιών εφαρµόζεται ένα υποστηρικτικό σύστηµα διαρθρωµένων 

διδακτικών καταστάσεων, οι οποίες προτρέπουν τα παιδιά να πετύχουν ποικίλους 

διδακτικούς στόχους καθώς σταδιακά προχωρούν σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες 

(Ντολιοπούλου, 2002). 

Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί, ανεξάρτητα από ποια µεθοδολογική προσέγγιση 

ακολουθούν για να διαβάσουν µια ιστορία στα παιδιά, εφαρµόζουν διάφορες τεχνικές 

και διατυπώνουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν 

ποικιλοτρόπως τη γλωσσική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών 

παιδιών. Χαρακτηριστικός είναι ο περιγραφικός τρόπος ανάγνωσης, κατά την 

εφαρµογή του οποίου οι νηπιαγωγοί διατυπώνουν ερωτήσεις του τύπου Τι και Πού µε 

σκοπό την περιγραφή των εικόνων του βιβλίου και την παροχή της ονοµασίας 
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διαφόρων λέξεων του κειµένου (Ewers & Brownson, 1999, Reese & Cox, 1999· 

Sénéchal, 1997, Sénéchal & Cornell, 1993· Walsh & Blewitt, 2006).  

Σηµαντική είναι, επίσης, η προσέγγιση ανάγνωσης η οποία σχεδιάστηκε από 

τους Beck και McKeown (2001), και η οποία στοχεύει στην κατανόηση του κειµένου 

και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισµα 

αυτού του τρόπου ανάγνωσης αποτελεί ο προσεχτικός σχεδιασµός ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων, οι οποίες δίνουν το έναυσµα για τη διεξαγωγή συζήτησης (Text Talk) σε 

καίρια σηµεία της ιστορίας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειµένου. Οι 

ερωτήσεις αυτές καθοδηγούν τα παιδιά να περιγράφουν και να ερµηνεύουν τις 

σηµαντικές έννοιες του κειµένου, και όχι απλά να ανακαλούν πληροφορίες που 

παρέχονται µε σαφήνεια µέσα στο κείµενο της ιστορίας. ∆εύτερο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα αυτού του τρόπου ανάγνωσης αποτελεί η διδασκαλία η οποία στοχεύει 

στην επεξήγηση λέξεων του κειµένου και πραγµατοποιείται µετά την ανάγνωση της 

ιστορίας.  

Τέλος, χαρακτηριστική και µε ευρύτατες εφαρµογές στην προσχολική 

εκπαίδευση είναι και η συµµετοχική ανάγνωση µιας ιστορίας. Κύριο γνώρισµά της 

αποτελεί η άµεση συµµετοχή των παιδιών στην ανάγνωση του κειµένου και η 

διατύπωση ερωτήσεων µε σκοπό την ανάλυση του λεξιλογίου, την κατανόηση του 

κειµένου, αλλά και την εκµάθηση των δεξιοτήτων που αφορούν στο γραπτό λόγο 

(Ezell & Juctice, 2005· Fisher, Frey & Lapp, 2008· Morrow, 2009). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι νηπιαγωγοί υιοθετούν σε γενικές γραµµές δύο 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάγνωση µιας ιστορίας, την ανάγνωση-

παράσταση και τη διαλογική ή αλληλεπιδραστική ανάγνωση. Βασικό γνώρισµα που 

διαφοροποιεί τις δύο αυτές µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης είναι η χρονική 

στιγµή που οι νηπιαγωγοί πραγµατοποιούν τη συζήτηση της ιστορίας µε τα παιδιά. Οι 

νηπιαγωγοί που εφαρµόζουν την ανάγνωση-παράσταση πραγµατοποιούν τη συζήτηση 

µετά την ανάγνωση του κειµένου, ενώ οι νηπιαγωγοί που ακολουθούν τη διαλογική 

ανάγνωση συζητούν το περιεχόµενο της ιστορίας µε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης του κειµένου. Οι νηπιαγωγοί, ανάλογα µε την προσέγγιση που 

ακολουθούν, εφαρµόζουν διάφορες τεχνικές και διατυπώνουν διαφορετικού τύπου 

ερωτήσεις είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά την ανάγνωση του κειµένου µε σκοπό τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου και την κατανόηση της ιστορίας από τα παιδιά. Η επιλογή, 

όµως, της κατάλληλης µεθοδολογικής προσέγγισης εξαρτάται από το στόχο που ο/η 

νηπιαγωγός θέτει κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Εάν στόχος του/της νηπιαγωγού 
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είναι η κατανόηση του κειµένου από τα παιδιά, τότε είναι προτιµότερο να ακολουθεί 

την ανάγνωση-παράσταση (Dickinson & Smith, 1994· Eville Lo, 1997· Reese & Cox, 

1999· Τάφα & Χλαπάνα, 2007). Η συζήτηση που πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί µε 

τα παιδιά µετά την ανάγνωση του κειµένου δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

επανοικοδοµήσουν τη δοµή της ιστορίας και να κατανοήσουν σε βάθος το 

περιεχόµενό της. Εάν, όµως, στόχος του/της νηπιαγωγού είναι η ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών, τότε είναι προτιµότερο να υιοθετεί τη διαλογική ανάγνωση, 

σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιείται κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης, τη στιγµή που η άγνωστη λέξη εµφανίζεται µέσα στο 

κείµενο της ιστορίας (Brabham & Lynch-Brown, 2002).  

 

Ανάπτυξη του λεξιλογίου µέσω της ανάγνωσης των ιστοριών 

Η συζήτηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της 

ανάγνωσης µιας ιστορίας διευκολύνει τα παιδιά να κατανοήσουν πληρέστερα τη 

σηµασία των νέων λέξεων (Juel & Deffes, 2004· Vaughn-Shavuo, 1990 παράθεση σε 

Calderón et al., 2005). Κάθε αφηγηµατικό κείµενο περιγράφει τη δράση ή τις πράξεις 

των πρωταγωνιστών της ιστορίας και τις συνέπειες αυτών στη συναισθηµατική 

κατάσταση των ηρώων. Μία άγνωστη λέξη µέσα στο κείµενο µιας ιστορίας µπορεί να 

αναφέρεται στους ήρωες της ιστορίας (ουσιαστικό), στο πλαίσιο µιας δοκιµασίας ή 

σε µια τοποθεσία που περιγράφεται στην ιστορία (ουσιαστικό), στην ενέργεια στην 

οποία προβαίνει ο ήρωας (ρήµα), στο χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός αντικειµένου ή 

µιας πράξης (επίθετο, επίρρηµα) ή στη συναισθηµατική κατάσταση των ηρώων 

(επίθετο). Συνεπώς, όταν οι άγνωστες λέξεις συναντώνται σε ένα αφηγηµατικό 

κείµενο, το νόηµά τους διευκρινίζεται και επεξηγείται µέσα στο πλαίσιο και στο 

περιεχόµενο της ιστορίας (Biemiller, 2005b). Τα παιδιά διαθέτουν επίγνωση του 

αρχικού πλαισίου στο οποίο κατακτούν µια λέξη, και η γνώση αυτή επηρεάζει τον 

τρόπο και το βαθµό που επεξεργάζονται στη συνέχεια τη σηµασία της λέξης, όταν τη 

συναντούν σε διαφορετικά πλαίσια (Biemiller, 2005b). Ο εµπλουτισµούς του 

λεξιλογίου και η ενεργητική εµπλοκή των παιδιών σε συζητήσεις σχετικά µε το 

νόηµα της ιστορίας αποτελούν τους βασικότερους στόχους τους οποίους η 

διδασκαλία οφείλει να θέτει κατά την ανάγνωση των ιστοριών (Santoro et al., 2008). 

Η επιλογή των βιβλίων, η επιλογή των κατάλληλων προς διδασκαλία λέξεων, και ο 

σχεδιασµός αποτελεσµατικών διδακτικών τεχνικών είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες 
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που συνθέτουν το πλαίσιο της διδακτικής του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών.  

Η επιλογή των κατάλληλων βιβλίων αποτελεί το πρώτο βήµα για το 

σχεδιασµό ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος το οποίο έχει ως στόχο τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Κατά τη νηπιακή 

ηλικία, οι γονείς δεν προβαίνουν πάντα στην ακριβή ανάγνωση του κειµένου, αλλά 

τείνουν, κατά κύριο λόγο, να εστιάζουν στην περιγραφή των εικόνων και να 

αφηγούνται την ιστορία ώστε τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα το περιεχόµενό της. 

Κατά την προσχολική ηλικία διαφοροποιείται ο τρόπος που οι ενήλικοι και τα παιδιά 

προσεγγίζουν τις ιστορίες. Καθώς το παιδί εξοικειώνεται περισσότερο µε τη δοµή 

των ιστοριών, οι ενήλικοι αρχίζουν να προσδίδουν µεγαλύτερη έµφαση στο κείµενο 

και όχι στις εικόνες του βιβλίου, και να διατυπώνουν ερωτήσεις και φράσεις που 

αφορούν στην πιο αναλυτική επεξεργασία του κειµένου (Dwyer & Neuman, 2008). 

Όταν στόχος, κατά την ανάγνωση των ιστοριών, είναι η κατανόηση του 

κειµένου από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, είναι προτιµότερο να επιλέγονται 

βιβλία τα οποία περιγράφουν ιστορίες µε ευδιάκριτη δοµή και πολλαπλά επεισόδια. 

Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόµενο της ιστορίας οφείλει να διεγείρει τη φαντασία και 

το ενδιαφέρον των παιδιών (Lane & Wright, 2007). Σηµαντικό, επίσης, είναι το 

κείµενο να παρέχει το ερέθισµα για τη διεξαγωγή συζητήσεων οι οποίες βοηθούν τα 

παιδιά να κατανοήσουν το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον µέσω των γνώσεων που 

τους παρέχει το πλαίσιο της ιστορίας. Εξίσου σηµαντικό είναι η γλώσσα η οποία 

χρησιµοποιείται κατά τη συγγραφή των βιβλίων να εισάγει στα παιδιά σε νέο 

λεξιλόγιο, το οποίο συµβάλλει στην ευρύτερη γλωσσική τους ανάπτυξη            

(Dwyer & Neuman, 2008· Huckin & Coady, 1999· Santoro et al., 2008). 

Οι νηπιαγωγοί στην τάξη τους διαβάζουν κυρίως εικονογραφηµένα βιβλία. 

Στα περισσότερα από αυτά η εικονογράφηση δρα συµπληρωµατικά του κειµένου και 

ο συνδυασµός αυτός δηµιουργεί τις κατάλληλες βάσεις για την κατανόηση της 

ιστορίας. Επειδή η ποιότητα ενός βιβλίου είναι πολλές φορές δύσκολο να 

προσδιοριστεί µε αυστηρά αλλά και συγκεκριµένα κριτήρια, οι αντιδράσεις των 

παιδιών απέναντι στην ιστορία αποτελούν τα πιο έγκυρα κριτήρια για τον 

προσδιορισµό της ποιότητας και την επιλογή των βιβλίων (Teale, 2003). Οι McGee 

και Schickedanz (2007), έπειτα από την παρατήρηση ενός σηµαντικά µεγάλου 

αριθµού συνεδριών ανάγνωσης στις προσχολικές τάξεις κατά τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι λίγοι νηπιαγωγοί διαβάζουν βιβλία 
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υψηλής ποιότητας, τα οποία θεωρούνται ότι περιέχουν «εκλεπτυσµένες» 

(sophisticated) ιστορίες. Αντίθετα, προτιµούν ιστορίες µε εύκολο και προβλέψιµο 

κείµενο, φαινόµενο το οποίο είναι ιδιαίτερα συχνό σε τάξεις στις οποίες φοιτούν 

παιδιά που βρίσκονται σε οµάδα κινδύνου για την αντιµετώπιση δυσκολιών στη 

σχολική µάθηση. Οι «εκλεπτυσµένες» ιστορίες είναι εκείνες που ενθαρρύνουν τον 

αναγνώστη ή τον ακροατή να συνάγει συµπεράσµατα για τα κίνητρα και τις σκέψεις 

των πρωταγωνιστών και για τις αιτιώδεις σχέσεις που απορρέουν από τις πράξεις των 

ηρώων. Αυτές οι ιστορίες περιλαµβάνουν πλούσιο και δύσκολο λεξιλόγιο.   

Η επιλογή των κατάλληλων προς διδασκαλία λέξεων από τα κείµενα των 

ιστοριών αποτελεί ακολούθως µία από τις πιο µεγάλες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων και διδακτικών 

πρακτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών          

(Calderón et al., 2005· Schwanenflugel et al., 2005). Οι ειδικοί προτείνουν ότι 

κατάλληλες για διδασκαλία είναι οι λέξεις που: α) καλύπτουν έννοιες-κλειδιά και 

είναι σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου, β) εµφανίζονται σε διαφορετικά 

και ποικίλα πλαίσια πέρα από το κείµενο της ιστορίας, γ) είναι χρήσιµες κατά την 

προφορική επικοινωνία και κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, δ) οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να τις διδάξουν µε ποικίλες τεχνικές, και ε) παρέχουν τη δυνατότητα στα 

παιδιά να χρησιµοποιήσουν την ίδια τη λέξη ή µέρος αυτής, ώστε να κατακτήσουν 

νέες λέξεις (Blachowicz et al., 2005· Blachowicz et al., 2006· Gersten & Baker, 2000· 

Juel & Deffes, 2004). 

Εξίσου σηµαντικό είναι να επιλέγονται λέξεις οι οποίες είτε δεν υπάρχουν στο 

λεξιλόγιο των παιδιών είτε η έννοιά τους δεν έχει εδραιωθεί πλήρως στην υπάρχουσα 

γνωσιολογική τους βάση (Blachowicz et al., 2006· Calderón et al., 2005). Σύµφωνα 

µε τον Biemiller (2005a· 2005b), είναι προτιµότερο για τα µονόγλωσσα παιδιά που 

διαθέτουν περιορισµένο λεξιλόγιο, αλλά και για τα αλλοδαπά παιδιά των οποίων η 

µητρική γλώσσα διαφέρει από τη γλώσσα της διδασκαλίας, να επιλέγονται οι λέξεις 

οι οποίες είναι ήδη γνωστές από τα παιδιά τα οποία διαθέτουν φυσιολογικό ή και πιο 

εµπλουτισµένο για την ηλικία τους λεξιλόγιο. Όταν η διδασκαλία απευθύνεται σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία δεν έχουν ακόµη αναπτύξει τις απαιτούµενες 

δεξιότητες στο γραπτό λόγο, προτείνεται να επιλέγονται λέξεις οι οποίες είναι 

γνωστές από µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, και συγκεκριµένα από εκείνα που φοιτούν 

στην δεύτερη τάξη του δηµοτικού σχολείου και διαθέτουν κανονικό ή και πιο 

εµπλουτισµένο λεξιλόγιο (Biemiller, 2005a· 2005b).  
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Σηµαντική ως προς τη διαµόρφωση των κριτηρίων που αφορούν στην επιλογή 

των λέξεων είναι η εργασία των Beck, McKeown και Kucan (2005). Η Beck και οι 

συνεργάτες της διαµόρφωσαν ένα σύστηµα ταξινόµησης, το οποίο βασίζεται σε 

βαθµίδες [έννοια του διαζώµατος (tiers)] και αποτελεί τη βάση για την επιλογή των 

λέξεων που χρήζουν διδακτικής προσοχής. H πρώτη βαθµίδα (tier one) απαρτίζεται 

από πολύ βασικές λέξεις, όπως, για παράδειγµα, ρολόι, µωρό, ευτυχισµένος, που 

σπάνια τυγχάνουν διδασκαλίας στο σχολείο. Στη δεύτερη βαθµίδα (tier two) ανήκουν 

οι λέξεις που χρησιµοποιούνται συχνά από τους ώριµους οµιλητές µιας γλώσσας και 

για το λόγο αυτό η διδασκαλία των λέξεων αυτών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Στην τρίτη και τελευταία βαθµίδα (tier three) 

ανήκουν οι λέξεις οι οποίες χρησιµοποιούνται σπάνια είτε στον προφορικό είτε στο 

γραπτό λόγο, και συνήθως αποτελούν την επιστηµονική ορολογία σε διάφορα 

γνωστικά αντικείµενα. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι 

προτιµότερο να επιλέγονται λέξεις που ανήκουν στο δεύτερο διάζωµα/βαθµίδα. Η 

συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιούνται οι λέξεις στο πλαίσιο της επικοινωνίας, η 

δυνατότητα της διδασκαλίας των λέξεων µε ποικίλες τεχνικές, και το επίπεδο της 

γνώσης που κατέχουν τα παιδιά σχετικά µε την έννοια µιας λέξης αποτελούν τα 

σηµαντικότερα κριτήρια για την αναγνώριση των λέξεων που υπάγονται σε αυτή την 

κατηγορία.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια µε βάση τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιλέγουν τις λέξεις που θα διδάξουν στα παιδιά. Η κρίση 

τους και η αξιολόγηση των αναγκών που έχουν τα παιδιά για την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου συµπληρώνουν τα κριτήρια που έχουν διαµορφωθεί για την επιλογή των 

λέξεων (Beck et al., 2005). Οι ερωτήσεις που θέτουν τα παιδιά σχετικά µε το νόηµα 

των λέξεων κατά την ανάγνωση των ιστοριών είναι εξίσου σηµαντικές. Μπορεί, 

όµως, να οδηγήσουν στη διεξαγωγή εκτενών συζητήσεων σχετικά µε λέξεις που δεν 

είναι σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου και να επηρεάσουν αρνητικά την 

οµαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας. Είναι, συνεπώς, χρήσιµο οι εκπαιδευτικοί να 

επιλέγουν τις λέξεις που θα διδάξουν στα παιδιά και να σχεδιάζουν για τις λέξεις 

αυτές τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές (Kindle, 2009).   

Ο σχεδιασµός των αποτελεσµατικών διδακτικών τεχνικών είναι ο τρίτος 

βασικός παράγοντας ο οποίος συµβάλλει τα µέγιστα στην εκµάθηση του λεξιλογίου 

από τα µικρά παιδιά. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στην τάξη θεωρούνται ως το 

πρωταρχικό εργαλείο για τη γλωσσική ανάπτυξη των µικρών παιδιών και τη 
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διδασκαλία του λεξιλογίου (Graves, 2009). Ιδιαίτερα η ανάγνωση των ιστοριών 

θεωρείται ως µια από τις βασικές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν το έναυσµα για τη 

διεξαγωγή συζητήσεων που συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου             

και στην ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (Bond & Wasik, 2009·                     

Calderón et al., 2005). Ο αποτελεσµατικός τρόπος για την ανάγνωση των ιστοριών 

είναι εκείνος ο οποίος παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργητικά 

στη συζήτηση, είτε διατυπώνοντας τα ίδια ερωτήσεις είτε παρέχοντας απαντήσεις σε 

ερωτήσεις που αφορούν στο νόηµα της ιστορίας και στο λεξιλόγιο του κειµένου 

(Kindle, 2009· McGee & Schickedanz, 2007). Τα παιδιά επωφελούνται τόσο από τα 

σχόλια που διατυπώνουν οι συνοµήλικοί τους σχετικά µε το νόηµα µιας λέξης όσο 

και από τις ερωτήσεις και τις διευκρινίσεις που παρέχουν οι νηπιαγωγοί για την 

επεξεργασία του λεξιλογίου (Graves, 2009· Stahl & Nagy, 2006).  

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το είδος αλλά και 

την ποιότητα της συζήτησης που πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί µε τα παιδιά κατά 

την ανάγνωση µιας ιστορίας. Η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στις 

πληροφορίες που παρέχει το κείµενο και η εικονογράφηση του βιβλίου. Τα παιδιά, 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν προβλέψεις, να 

συνδέουν τις υπάρχουσες πληροφορίες µε τις προγενέστερές τους εµπειρίες, να 

συνάγουν συµπεράσµατα, να επεξεργάζονται τη σηµασία των νέων λέξεων και να 

συνδέουν τις λέξεις µε το περιεχόµενο του κειµένου. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η γλωσσική τους ανάπτυξη και η κατανόηση του περιεχοµένου της 

ιστορίας (De Temple & Snow, 2003· Lane & Wright, 2007· Santoro et al., 2008·  

Stahl & Nagy, 2006).  

Το είδος των ερωτήσεων που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί κατά την ανάγνωση 

µιας ιστορίας ή µετά από αυτήν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου και στην κατανόηση του κειµένου από τα µικρά παιδιά. Η Zucker και οι 

συνεργάτες της (2010), σε σχετική έρευνά τους, βρήκαν ότι το είδος των ερωτήσεων 

που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί κατά την ανάγνωση των ιστοριών επηρεάζει την 

ποιότητα της λεκτικής ανταπόκρισης των παιδιών. Συγκεκριµένα, η διατύπωση 

ερωτήσεων που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες ενισχύει σηµαντικά το 

επίπεδο της γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση του κειµένου, και 

δηµιουργεί ένα πρότυπο λεκτικής αλληλεπίδρασης το οποίο καθοδηγεί τα παιδιά ως 

προς την παροχή των δικών τους απαντήσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 

(Zucker et al., 2010) έδειξαν επίσης ότι το αρχικό επίπεδο του λεξιλογίου των 



 

 

95

παιδιών επηρεάζει σε κάποιο βαθµό την επίδραση που φέρει το είδος των ερωτήσεων 

ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, τα παιδιά που δε διαθέτουν 

πλούσιο λεξιλόγιο φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από τις κυριολεκτικές 

ερωτήσεις (literal questions) που επικεντρώνονται στο κείµενο και στις εικόνες του 

βιβλίου. Αντίθετα, τα παιδιά που διαθέτουν πιο εµπλουτισµένο λεξιλόγιο 

επωφελούνται περισσότερο από τις ερωτήσεις που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες (inferential questions), οι οποίες τα ενθαρρύνουν να προβαίνουν στη 

συναγωγή συµπερασµάτων και στην ανάλυση των πληροφοριών.  

Η συζήτηση κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας γίνεται πιο αποτελεσµατική 

όταν παράλληλα ενσωµατώνονται διδακτικές τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στην 

άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου (Beauchat, Βlamey & Walpole, 2009). Η Kindle 

(2009) σε σχετική της µελέτη περιέγραψε τις τεχνικές που εφάρµοζαν οι νηπιαγωγοί 

και οι δάσκαλοι κατά την ανάγνωση των ιστοριών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 

της συζήτησης και τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι βασικότερες από αυτές ήταν οι 

ακόλουθες:  

• η ερωτηµατική τακτική,  

• η παροχή του ορισµού της λέξης,  

• η παροχή συνωνύµων λέξεων και παραδειγµάτων,  

• η διευκρίνιση και η διόρθωση των απαντήσεων των παιδιών,  

• η επέκταση ή η συµπλήρωση του ορισµού που παρέχουν τα παιδιά σχετικά µε 

µία λέξη µε επιπλέον πληροφορίες,  

• η κατονοµασία,  

• η µίµηση της σηµασίας της λέξης µε τις κατάλληλες χειρονοµίες, και  

• η µορφολογική ανάλυση των λέξεων.  

Παρόλο που η ερωτηµατική τακτική έχει αποτελέσει τη βασικότερη διδακτική 

τεχνική, ο συνδυασµός των διαφόρων τεχνικών έχει κριθεί ως απαραίτητος για να 

κατανοήσουν τα παιδιά πληρέστερα και σε βάθος τη σηµασία µιας λέξης        

(Marulis & Neuman, 2010). 

Oι νηπιαγωγοί υιοθετούν διαφορετικές τεχνικές κατά την ανάγνωση µιας 

ιστορίας στα παιδιά. Οι διαφορετικές τεχνικές επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό την 

ποιότητα της συζήτησης και τα πρότυπα της λεκτικής αλληλεπίδρασης που 

διαµορφώνονται κατά τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας (Dickinson & 

Keebler, 1989· Dickinson & Smith, 1994· Kirby, 1993· Martinez & Teale, 1993· 
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2001· Mason et al., 1989· Μιχαλοπούλου, 2001α· Moschovaki, 1996· Roser & 

Martinez, 1985· Τάφα & Χλαπάνα, 2007). Ωστόσο, πιο αποτελεσµατικές κρίνονται οι 

τεχνικές οι οποίες εµπλέκουν τα παιδιά ενεργητικά στη συζήτηση κατά την ανάγνωση 

της ιστορίας, και οι οποίες επιδιώκουν παράλληλα µε την κατανόηση του κειµένου 

και την ανάπτυξη του λεξιλογίου (Beck & McKeown, 2001· Whitehurst et al., 1988).  

Ωστόσο, κρίνεται χρήσιµο να αναφερθεί ότι οι διδακτικές τεχνικές δεν 

µπορούν να αποδώσουν το µέγιστο δυνατό όφελος στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου 

των παιδιών, όταν οι νηπιαγωγοί τις εφαρµόζουν περιστασιακά και διαβάζουν την 

ιστορία µία και µοναδική φορά. Η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της ίδιας ιστορίας 

κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική ώστε τα παιδιά να ακούσουν αρκετές φορές το νέο 

λεξιλόγιο, να εξοικειωθούν µε τη γλώσσα του κειµένου και να κατακτήσουν τη 

σηµασία των λέξεων µέσα από την σταθερή και συνεπή εφαρµογή των κατάλληλων 

διδακτικών τεχνικών (Bellon & Ogletrry, 2000· McGee & Schickedanz, 2007· 

Morrow, 2009· Morrow & Gambrell, 2004). 

 

Ανάπτυξη του λεξιλογίου µέσω της ανάγνωσης ιστοριών στα παιδιά  
προσχολικής ηλικίας 

Η ανάγνωση ιστοριών αποτελεί µια δραστηριότητα η οποία εφαρµόζεται 

ευρύτατα από τους/τις νηπιαγωγούς, και η οποία επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών κατά τη φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση 

(Dickinson et al., 2003· Kindle, 2009). Τα αποτελέσµατα µιας σειράς ερευνών που 

πραγµατοποιήθηκαν σε µονόγλωσσα παιδιά έχουν αναδείξει τη σηµαντικότητα της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά τα πρώτα έτη της εκπαίδευσης. Ωστόσο, το µέγεθος 

της επίδρασης των πειραµατικών παρεµβάσεων διαφοροποιείται ανάλογα µε τις 

µεθόδους ανάγνωσης και τις διδακτικές τεχνικές που εφαρµόζονται και έχουν ως 

στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών παιδιών (Marulis & Neuman, 2010). 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται η ανασκόπηση ερευνών που αφορούν στη 

συµβολή της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων 

παιδιών. Συγκεκριµένα, περιγράφονται οι µελέτες που αφορούν στην επίδραση που 

άσκησαν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών: α) οι διάφορες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις ανάγνωσης ιστοριών, β) οι διαφορετικές τεχνικές της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου, και γ) η εφαρµογή των διδακτικών τεχνικών στο πλαίσιο διαφόρων 

µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάγνωσης. Κριτήρια για την επιλογή των 

συγκεκριµένων µελετών αποτέλεσαν η συνάφεια που παρουσιάζουν αυτές ως προς τη 
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µεθοδολογία της παρούσας µελέτης και η ηλικία των παιδιών του δείγµατος. Σε 

κάποιες από τις έρευνες αυτές η ηλικία των παιδιών αποκλίνει από το ηλικιακό εύρος 

των παιδιών του δείγµατος της παρούσας µελέτης (προσχολική ηλικία). Ωστόσο, η 

περιγραφή τους κρίθηκε απαραίτητη ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εικόνα 

όσον αφορά στα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στη συµβολή της ανάγνωσης των 

ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών.  

 

Η συµβολή του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 
παιδιών 

Ένα σηµαντικός αριθµός µελετών που αφορούν στη συµβολή της ανάγνωσης 

των ιστοριών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, και κατ’ επέκταση στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου, επικεντρώθηκαν στη διαµόρφωση των κατάλληλων 

τεχνικών αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο παιδί και στον ενήλικο αναγνώστη. Οι 

τεχνικές αυτές θεµελίωσαν τις βασικές αρχές του διαλογικού ή αλληλεπιδραστικού 

τρόπου ανάγνωσης6 (Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· 

Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst,       

Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994). Οι τεχνικές αυτές δεν 

αποσκοπούσαν στη διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων από το κείµενο της ιστορίας, 

αλλά βασικός τους στόχος ήταν να προάγουν την ενεργητική λεκτική ανταπόκριση 

των παιδιών κατά την ανάγνωση της ιστορίας και κατά τη συζήτηση του κειµένου. 

Παρόλο που σε ορισµένες από τις έρευνες αυτές ο διαλογικός τρόπος ανάγνωσης 

εφαρµόστηκε είτε από γονείς είτε από γονείς και εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα, η 

περιγραφή τους κρίνεται σηµαντική ώστε να σκιαγραφηθεί πληρέστερα το εύρος της 

επίδρασης αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

παιδιών προσχολικής ηλικίας και να προσδιοριστούν οι δυνατότητες ή και οι 

δυσκολίες εφαρµογής της στο σχολικό περιβάλλον.  

 Σηµαντική ως προς τα παραπάνω είναι η έρευνα των Whitehurst et al. (1988). 

Σκοπός της έρευνας ήταν να βελτιώσει τις τεχνικές ανάγνωσης που εφάρµοζαν οι 

γονείς στο οικογενειακό περιβάλλον, και να µελετήσει την επίδρασή τους στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Οι τεχνικές αυτές θεµελίωσαν το διαλογικό 

                                                           
6 Οι όροι διαλογικός και αλληλεπιδραστικός τρόπος ανάγνωσης αναφέρονται στην προσέγγιση 
ανάγνωσης σύµφωνα µε την οποία η συζήτηση ανάµεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τα παιδιά 
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας και καθοδηγείται κυρίως από 
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Για το λόγο αυτό οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στο 
παρόν κεφάλαιο σύµφωνα µε την ορολογία που χρησιµοποιούν οι µελετητές. 
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τρόπο ανάγνωσης των ιστοριών, και αφορούσαν στη διατύπωση ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων, στην επέκταση των φράσεων του παιδιού µε την προσθήκη περαιτέρω 

πληροφοριών και στην ανατροφοδότηση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

πειραµατική παρέµβαση άσκησε σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού, όχι όµως και του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Η συγκεκριµένη 

έρευνα του Whitehurst και των συνεργατών του (1988) είναι σηµαντική γιατί είναι η 

πρώτη πειραµατική µελέτη η οποία παρουσίασε αποτελέσµατα που αφορούν στην 

επίδραση των διαφόρων µορφών της λεκτικής συµπεριφοράς των ενηλίκων στη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Μέχρι τότε είχαν 

πραγµατοποιηθεί µόνο περιγραφικές ή και συσχετιστικές έρευνες. Επίσης, η έρευνα 

αυτή είναι σηµαντική, γιατί προβάλλει και υπογραµµίζει το σηµαντικό ρόλο της 

ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών στην ανάγνωση και συζήτηση µιας ιστορίας. 

 Οι Valdez-Menchaca και Whitehurst (1992) σε µεταγενέστερη µελέτη 

προεκτείνουν την έρευνα των Whitehurst και των συνεργατών του (1988) και 

διερευνούν την επίδραση του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης στη γλωσσική ανάπτυξη 

των µικρών παιδιών κατά την εφαρµογή του στο σχολικό περιβάλλον. Η πειραµατική 

παρέµβαση απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από 

χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Οι ερευνητές διάβασαν τις ιστορίες που 

αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας σύµφωνα µε το διαλογικό τρόπο ανάγνωσης στο 

πλαίσιο της ένας - προς - έναν ανάγνωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

παρέµβαση άσκησε σηµαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξη του παραγωγικού και 

του δεκτικού λεξιλογίου των µικρών παιδιών. Ωστόσο, η ανάγνωση των ιστοριών από 

τους ίδιους τους ερευνητές έθεσε το ζήτηµα της εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας 

και το ερώτηµα εάν µπορούν οι νηπιαγωγοί να εκπαιδευτούν και να εφαρµόσουν 

στην τάξη τη µέθοδο της διαλογικής ανάγνωσης, καθώς και εάν η διαλογική 

ανάγνωση µπορεί να εφαρµοστεί σε µια τυπική προσχολική τάξη.  

Για να αντιµετωπίσουν τους βασικούς περιορισµούς της έρευνας των   

Valdez-Menchaca και Whitehurst (1992), ο Whitehurst και οι συνεργάτες του 

πραγµατοποίησαν µια σειρά πειραµατικών µελετών (Lonigan & Whitehurst, 1998· 

Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994) µε σκοπό να 

αξιολογήσουν εάν η ταυτόχρονη εφαρµογή της διαλογικής ανάγνωσης των ιστοριών 

από τους γονείς στο οικογενειακό περιβάλλον και από τους/τις νηπιαγωγούς στο 

σχολικό περιβάλλον συµβάλλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Οι 
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γονείς και οι νηπιαγωγοί εκπαιδεύτηκαν ώστε να εφαρµόζουν τις βασικές αρχές του 

διαλογικού τρόπου ανάγνωσης. Οι νηπιαγωγοί διάβασαν τις ιστορίες στις τάξεις τους 

σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών έδειξαν ότι ο 

διαλογικός τρόπος ανάγνωσης συντέλεσε σηµαντικά, κυρίως στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού και όχι του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Οι ικανότητες των 

παιδιών στο λεξιλόγιο βελτιώθηκαν σηµαντικά στις περιπτώσεις όπου παράλληλα µε 

τους/τις νηπιαγωγούς και οι γονείς των παιδιών διάβασαν µε συνέπεια και µεγάλη 

συχνότητα τις ιστορίες στο οικογενειακό περιβάλλον. Περιορισµό, όµως, στις µελέτες 

αυτές αποτελεί η χρησιµοποίηση σταθµισµένων, κυρίως, κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της ανάπτυξης του λεξιλογίου των παιδιών. Ο σχεδιασµός των 

κατάλληλων εργαλείων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της έρευνας, 

κρίνεται ενδεχοµένως προτιµότερος, ώστε να προσδιοριστούν µε ακρίβεια τα 

ιδιαίτερα οφέλη που αποκοµίζουν τα µικρά παιδιά ως προς την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Σηµαντικό, ακόµη, περιορισµό στις 

µελέτες αυτές αποτελούν οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των νηπιαγωγών ως προς τη 

συχνότητα µε την οποία διάβασαν τις ιστορίες στα παιδιά, και ως προς τη συχνότητα 

µε την οποία διατύπωναν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών. Συνεπώς, η µη συνεπής εφαρµογή των τεχνικών της διαλογικής ανάγνωσης 

από τους/τις νηπιαγωγούς ενδεχοµένως να µείωσε την αποτελεσµατικότητα της 

παρέµβασης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Ωστόσο, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η εφαρµογή της διαλογικής ανάγνωσης των ιστοριών σε ολιγοµελείς 

οµάδες παιδιών και οι περιορισµοί που αφορούν στον τρόπο που οι νηπιαγωγοί 

εφάρµοσαν τη διαλογική ανάγνωση θέτουν το ζήτηµα της εξωτερικής εγκυρότητας 

της έρευνας, καθώς δεν παρέχονται καθοδηγητικές γραµµές για τη δυνατότητα 

εφαρµογής της διαλογικής µεθόδου κατά την ανάγνωση των ιστοριών στο σύνολο 

των παιδιών της τάξης, εφόσον αυτό είναι το συνηθέστερο πλαίσιο στο οποίο οι 

νηπιαγωγοί διαβάζουν τις ιστορίες στην τάξη τους. 

Οι Hargrave και Sénéchal (2000) προέκτειναν τα δεδοµένα από 

προγενέστερες έρευνες (Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & 

Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· 

Whitehurst, Epstein et al., 1994) και εφάρµοσαν τη διαλογική ανάγνωση σε 

µεγαλύτερες οµάδες που αριθµούσαν έως 8 παιδιά, ώστε το πλαίσιο εφαρµογής της 

µεθόδου να ανταποκρίνεται περισσότερο στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των 

νηπιαγωγείων. Η έρευνα των Hargrave και Sénéchal (2000), όπως και οι αντίστοιχες 
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προγενέστερες µελέτες του Whitehurst και των συνεργατών του (Lonigan & 

Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· 

Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994), έδειξε ότι η 

διαλογική ανάγνωση, ενώ βελτίωσε το παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών, δε 

βελτίωσε σηµαντικά το δεκτικό τους λεξιλόγιο. Ωστόσο, το δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών και στην έρευνα των Hargrave και Sénéchal (2000) αξιολογήθηκε µόνο µε τη 

χρησιµοποίηση ενός σταθµισµένου κριτηρίου και όχι µε ένα πιο εξειδικευµένο 

εργαλείο, το οποίο θα αξιολογούσε την κατανόηση συγκεκριµένων λέξεων του 

κειµένου. Αυτού του είδους η αξιολόγηση κρίνεται απολύτως σηµαντική, ώστε να 

διερευνηθούν ακριβέστερα οι επιδράσεις της διαλογικής ανάγνωσης στην ανάπτυξη 

του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα των Hargrave 

και Sénéchal (2000) είναι, όµως, σηµαντική, διότι δείχνει ότι η διαλογική ανάγνωση 

µπορεί να εφαρµοστεί σε πιο φυσικά πλαίσια, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις 

πραγµατικές συνθήκες της λειτουργίας των προσχολικών τάξεων και φαίνεται να 

συµβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών παιδιών. 

Λίγες είναι, όµως, οι µελέτες οι οποίες σύγκριναν το διαλογικό τρόπο 

ανάγνωσης µε άλλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης ιστοριών, και εξέτασαν 

την επίδρασή τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

(Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & Smith, 1994). Οι τρόποι ανάγνωσης 

στις µελέτες αυτές διέφεραν ως προς τη χρονική στιγµή που οι νηπιαγωγοί 

πραγµατοποιούσαν τη συζήτηση της ιστορίας και ως προς το βαθµό που προωθούσαν 

τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση του κειµένου. 

Σηµαντική κρίνεται η έρευνα των Dickinson και Smith (1994), οι οποίοι 

θέλησαν να περιγράψουν τους τρόπους ανάγνωσης των ιστοριών από τους/τις 

νηπιαγωγούς και να µελετήσουν τις µακροπρόθεσµες επιδράσεις τους στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των παιδιών. Στη µελέτη αυτή οι νηπιαγωγοί υιοθέτησαν τρεις 

διαφορετικούς τρόπους για την ανάγνωση των ιστοριών: α) το συν-δοµιστικό τρόπο 

(co-constructive approach), β) το διδακτικό-αλληλεπιδραστικό τρόπο (didactic-

interactional approach), και γ) τη µέθοδο της ανάγνωσης-παράστασης (performance-

oriented approach). Στη συν-δοµιστική προσέγγιση των ιστοριών (co-constructive 

approach), το κύριο µέρος της συζήτησης και της ανάλυσης της ιστορίας γινόταν από 

τον/την νηπιαγωγό και τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, και οι ερωτήσεις 

και τα σχόλια των νηπιαγωγών και των παιδιών είχαν ως στόχο την ανάλυση των 

γεγονότων της ιστορίας, τη διευκρίνιση και τον εµπλουτισµό των πληροφοριών του 



 

 

101

κειµένου. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της οµοιότητας της προσέγγισης αυτής 

µε το διαλογικό τρόπο ανάγνωσης, ο οποίος εφαρµόστηκε σε προγενέστερες µελέτες 

(Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & 

Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· 

Whitehurst, Epstein et al., 1994). Χαρακτηριστικό γνώρισµα της διδακτικής-

αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης (didactic-interactional approach) ήταν το µέγεθος 

συζήτησης µεταξύ των νηπιαγωγών και των παιδιών πριν, κατά και µετά την 

ανάγνωση της ιστορίας, το οποίο δεν ήταν τόσο εκτεταµένο όσο κατά τη               

συν-δοµιστική προσέγγιση. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων στη 

διαδικασία της ανάγνωσης σχετιζόταν µε την άµεση ανάκληση πληροφοριών του 

κειµένου και µε ζητήµατα διαχείρισης της τάξης. Η τρίτη µέθοδος που περιέγραψαν 

οι Dickinson και Smith (1994) αναφέρεται στη µέθοδο της ανάγνωσης-παράστασης 

(performance-oriented approach). Οι νηπιαγωγοί που εφάρµοζαν αυτή τη 

µεθοδολογική προσέγγιση πριν την ανάγνωση της ιστορίας πραγµατοποιούσαν 

συζήτηση µε τα παιδιά κατά την οποία γινόταν η αξιολόγηση του βιβλίου και ο 

καθορισµός των στόχων της ανάγνωσης. Η διεξαγωγή του κύριου όγκου της 

συζήτησης πραγµατοποιούνταν µετά το τέλος της ανάγνωσης, όπου είτε γινόταν η 

επανοικοδόµηση της ιστορίας είτε η ιστορία συνδέονταν µε τις εµπειρίες των 

παιδιών. Η λεκτική αλληλεπίδραση των νηπιαγωγών και των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης ήταν πολύ περιορισµένη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

όπως αξιολογήθηκαν ένα χρόνο µετά την περιγραφή των τριών µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων ανάγνωσης των ιστοριών, έδειξαν ότι οι τρόποι µε τους οποίους οι 

νηπιαγωγοί διάβαζαν τις ιστορίες επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών. Ωστόσο, η µέθοδος της ανάγνωσης-παράστασης άσκησε τη 

µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τις χαµηλότερες 

επιδόσεις σηµείωσαν τα παιδιά στις τάξεις όπου οι νηπιαγωγοί υιοθέτησαν το 

διδακτικό-αλληλεπιδραστικό τρόπο ανάγνωσης. Σηµαντικό είναι, ακόµη, το γεγονός 

ότι η ανάλυση, η πρόβλεψη και η συζήτηση του λεξιλογίου (χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της µεθόδου της ανάγνωσης-παράστασης και του συν-δοµιστικού τρόπου 

προσέγγισης των ιστοριών) συσχετίστηκαν σηµαντικά µε τις επιδόσεις των παιδιών 

στο κριτήριο του δεκτικού λεξιλογίου, γεγονός που δείχνει ότι η ενίσχυση της 

γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση του κειµένου επιδρά θετικά στην 

ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών.  



 

 

102

∆ιαφορετικά είναι, όµως, τα αποτελέσµατα µεταγενέστερης έρευνας των 

Brabham και Lynch-Brown (2002), τα οποία έδειξαν ότι η αλληλεπιδραστική 

µέθοδος άσκησε µεγαλύτερη θετική επίδραση στην εκµάθηση του λεξιλογίου παιδιών 

σχολικής ηλικίας απ’ ό,τι η ανάγνωση-παράσταση. Επίσης, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία άσκησε σηµαντική επίδραση στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου, καθώς τα παιδιά της τρίτης τάξης του δηµοτικού σχολείου έµαθαν έναν 

σηµαντικά υψηλότερο αριθµό λέξεων σε σύγκριση µε τα παιδιά της πρώτης τάξης, 

ενώ το φύλο δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα της πειραµατικής παρέµβασης. Ωστόσο, 

η σηµαντική διαφορά στις αρχικές επιδόσεις των παιδιών της τρίτης τάξης που 

συµµετείχαν στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής ανάγνωση στο λεξιλόγιο σε 

σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους υποδηλώνει, σύµφωνα µε τις Brabham και 

Lynch-Brown (2002), ότι οι επιδράσεις των µεθοδολογικών προσεγγίσεων στην 

ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών πρέπει να ερµηνεύονται µε 

επιφύλαξη. Στους σηµαντικούς περιορισµούς της συγκεκριµένης µελέτης ανήκει 

ακόµη το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το είδος 

των ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία του λεξιλογίου. 

Συνεπώς, δεν είναι σαφές το είδος και το περιεχόµενο των ερωτήσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν και επέφεραν τα θετικά αποτελέσµατα στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου από τα παιδιά. Παρά τους παραπάνω περιορισµούς, η έρευνα των 

Brabham και Lynch-Brown (2002) τονίζει ότι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών 

στη συζήτηση για το λεξιλόγιο και τη δοµή της ιστορίας συµβάλλει σηµαντικά στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου, και κρίνεται ωφελιµότερη απ’ ό,τι η απλή ανάγνωση των 

ιστοριών. Η επεξεργασία των άγνωστων λέξεων είναι χρήσιµο να πραγµατοποιείται 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, όπως αυτό εφαρµόστηκε κατά την 

αλληλεπιδραστική µέθοδο, τη στιγµή κατά την οποία η λέξη συναντάται στο κείµενο 

της ιστορίας. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά επωφελούνται άµεσα και από τις 

πληροφορίες του κειµένου που πλαισιώνουν την άγνωστη λέξη, αλλά και από τις 

ερωτήσεις που ο δάσκαλος διατυπώνει για την κατανόηση της πλοκής. Τα παιδιά 

αξιοποιούν συγκεντρωτικά αυτούς τους παράγοντες, ώστε να συνάγουν τα 

κατάλληλα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµασία της λέξης. Για τους παραπάνω 

λόγους η µελλοντική έρευνα οφείλει να εξετάσει την επίδραση της 

αλληλεπιδραστικής µεθόδου στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η ηλικία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
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επίδραση που οι διάφορες διδακτικές µέθοδοι φέρουν στην ανάπτυξη διαφόρων 

δεξιοτήτων των µικρών παιδιών, όπως είναι το λεξιλόγιο. 

 

Οι τεχνικές των ερωτήσεων, η ενεργητική λεκτική εµπλοκή του παιδιού στη 
διδακτική διαδικασία και η συµβολή τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

Ένας αριθµός ερευνών µελέτησε την επίδραση που ασκούν οι διαφορετικού 

τύπου ερωτήσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών παιδιών κατά την 

ανάγνωση µιας ιστορίας (Ewers & Brownson, 1999· Justice, 2002· Reese & Cox, 

1999· Sénéchal, 1997· Sénéchal & Cornell, 1993· Sénéchal, Thomas & Monker, 1995· 

Walsh & Blewitt, 2006). Κοινό σηµείο των ερευνών αυτών αποτέλεσε η 

χρησιµοποίηση κατά την ανάγνωση των ιστοριών ερωτήσεων του τύπου Τι και Πού, 

οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά είτε να περιγράψουν τις εικόνες του βιβλίου είτε να 

υποδείξουν σε αυτές την αναπαράσταση διαφόρων λέξεων του κειµένου (pointing) 

είτε να παράγουν προφορικά την ονοµασία των λέξεων (labeling).   

Οι ερωτήσεις Τι και Πού και ο παράγοντας της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των 

ιστοριών. Σηµαντική είναι η έρευνα των Sénéchal και Cornell (1993), οι οποίοι 

διερεύνησαν την επίδραση των ερωτήσεων του τύπου Τι και Πού στην εκµάθηση 

συγκεκριµένων λέξεων που περιλαµβάνονταν στα κείµενα των ιστοριών από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές διάβασαν τις ιστορίες σε τέσσερεις συνθήκες, οι 

οποίες διέφεραν αφενός ως προς το βαθµό που προωθούσαν την ενεργητική λεκτική 

συµµετοχή των παιδιών στην επεξεργασία του λεξιλογίου, αφετέρου ως προς το είδος 

των τακτικών επεξήγησης που εφάρµοσαν οι ερευνητές. Στην πρώτη συνθήκη οι 

ερευνητές διάβασαν την ιστορία σε κάθε παιδί ξεχωριστά µία φορά και, όταν 

συναντούσαν την κάθε λέξη-στόχο στο κείµενο της ιστορίας, υποδείκνυαν την 

αναπαράστασή της στις εικόνες του βιβλίου. Στη δεύτερη συνθήκη απηύθυναν στα 

παιδιά ερωτήσεις του τύπου Τι και Πού, οι οποίες είχαν ως στόχο να παράγουν τα 

παιδιά τη λέξη ή να την υποδείξουν στις εικόνες του βιβλίου. Στην τρίτη συνθήκη οι 

ερευνητές, κατά την ανάγνωση του κειµένου, διάβαζαν ξανά την πρόταση που 

περιλάµβανε την κάθε λέξη-στόχο και την αντικαθιστούσαν µε µία συνώνυµή της 

λέξη. Στην τέταρτη συνθήκη, διάβασαν την ιστορία στα παιδιά χωρίς να παρέχουν 

επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

η πειραµατική παρέµβαση άσκησε σηµαντική άµεση αλλά και µακροπρόθεσµη 

θετική επίδραση στο δεκτικό και όχι στο παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών. 
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Ωστόσο, δε σηµειώθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ των 4 πειραµατικών συνθηκών 

ως την επίδραση που άσκησαν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 

Σηµαντική ήταν, ακόµη, η επίδραση της ηλικίας στην εκµάθηση του λεξιλογίου. 

Συγκεκριµένα, τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά έµαθαν τη σηµασία περισσοτέρων 

λέξεων σε σύγκριση µε τα µικρότερα παιδιά. Τα αποτελέσµατα αυτά κρίνονται 

σηµαντικά επειδή υπογραµµίζουν ότι η ανάγνωση των ιστοριών µπορεί να συµβάλει 

σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Αξίζει, όµως, να 

αναφερθεί ότι η µία και µοναδική ανάγνωση δεν επαρκεί ώστε να αποκαλύψει και να 

συγκεκριµενοποιήσει τις επιδράσεις που επιφέρουν οι διαφορετικές τεχνικές στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου από τα µικρά παιδιά. Αυτό καθίσταται ακόµη πιο δύσκολο 

σε περιπτώσεις όπου το κείµενο και η εικονογράφηση του βιβλίου δρουν αρκετά 

υποστηρικτικά και παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε τα παιδιά να συµπεράνουν 

τη σηµασία των νέων λέξεων. 

Στη συνέχεια η Sénéchal (1997) πραγµατοποίησε µια δεύτερη πειραµατική 

µελέτη µε σκοπό να προεκτείνει τα αποτελέσµατα της προγενέστερης µελέτης της 

(Sénéchal & Cornell, 1993). Στην έρευνα αυτή συµπεριέλαβε στο δείγµα παιδιά 

µικρότερης ηλικίας (3 και 4 ετών), και µελέτησε την επίδραση των ερωτήσεων του 

τύπου Τι και Πού στην εκµάθηση του λεξιλογίου, εντάσσοντας παράλληλα στον 

πειραµατικό σχεδιασµό τον παράγοντα των επαναλαµβανόµενων αναγνώσεων. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της ιστορίας 

και οι ερωτήσεις Τι και Πού, οι οποίες ενθάρρυναν την ενεργητική συµµετοχή των 

παιδιών στην επεξεργασία του νοήµατος της κάθε λέξης, ενίσχυσαν το δεκτικό και το 

παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών περισσότερο απ’ ό,τι η επαναλαµβανόµενη 

ανάγνωση της ιστορίας χωρίς ερωτήσεις. Ωστόσο, το µέγεθος της επίδρασης ήταν 

ισχυρότερο για το παραγωγικό παρά για το δεκτικό λεξιλόγιο. Η έρευνα της Sénéchal 

(1997) κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί είναι από τις πρώτες µελέτες στην οποία 

ελέγχεται πειραµατικά ο παράγοντας της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των 

ιστοριών, και υπογραµµίζεται η συµβολή αυτής της πρακτικής στον εµπλουτισµό του 

λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, θεµελιώνεται η 

χρησιµότητα των ερωτήσεων του τύπου Τι και Πού για τη διδασκαλία των άγνωστων 

λέξεων που εντοπίζονται στο κείµενο µιας ιστορίας. Κρίνεται χρήσιµο, όµως, να 

αναφερθεί ότι ο προτεινόµενος τύπος των ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνα της Sénéchal (1997) επικεντρώθηκε στην περιγραφή των εικόνων του βιβλίου 

και δεν αξιοποίησε τις πληροφορίες του κειµένου για τη διδασκαλία του λεξιλογίου.  
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Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται ακόµη µελέτες οι οποίες σύγκριναν την 

επίδραση διαφορετικού τύπου ερωτήσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριµένα, οι Walsh και Blewitt (2006), σε αντίστοιχη 

µελέτη τους, σύγκριναν τη συµβολή των ερωτήσεων Τι και Πού µε τις ερωτήσεις οι 

οποίες περιλάµβαναν τις λέξεις-στόχους και αφορούσαν σε διάφορα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των αντικειµένων στα οποία αναφέρονταν οι επιλεγµένες προς 

διδασκαλία λέξεις. Κατά την πειραµατική παρέµβαση οι ερευνητές διάβασαν ατοµικά 

σε κάθε παιδί 3 βιβλία 3 φορές το καθένα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι 

η ερωτηµατική τακτική και στις δύο πειραµατικές συνθήκες ενίσχυσε το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών. Οι επιδόσεις των παιδιών δε διέφεραν ως αποτέλεσµα της 

χρησιµοποίησης διαφορετικού τύπου ερωτήσεων. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η πειραµατική παρέµβαση δεν άσκησε σηµαντική επίδραση στο παραγωγικό 

λεξιλόγιο. Η έρευνα των Walsh και Blewitt (2006) κρίνεται χρήσιµη, διότι τονίζει ότι 

η ερωτηµατική τακτική ως διδακτική τεχνική κατά την ανάγνωση των ιστοριών 

συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Το είδος των 

ερωτήσεων διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σύγκριση µε την επίδραση που 

ασκεί η προώθηση της ενεργητικής λεκτικής συµµετοχής των παιδιών στη συζήτηση 

που αφορά στο άγνωστο λεξιλόγιο του κειµένου.  

∆ιαφορετικά είναι, όµως, τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης της Justice (2002), 

η οποία διερεύνησε την επίδραση δύο διαφορετικών τύπου ερωτήσεων στον 

εµπλουτισµό του δεκτικού και του παραγωγικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής 

ηλικίας κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση ιστοριών. Στην πρώτη πειραµατική 

συνθήκη υποδείκνυε την αναπαράσταση της κάθε λέξης στις εικόνες του βιβλίου 

(pointing) και είτε παρείχε την ονοµασία της (labeling), είτε διατύπωνε ερωτήσεις οι 

οποίες είχαν ως στόχο να περιγράψουν τα παιδιά τις φυσικές ιδιότητες του 

αντικειµένου που αναπαριστούσε η κάθε λέξη, όπως είναι το χρώµα, το σχήµα, και το 

µέγεθος. Στη δεύτερη πειραµατική συνθήκη, η ερευνήτρια χρησιµοποιούσε 

διαφορετικές ερωτήσεις οι οποίες ενεργοποιούσαν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, 

και ενθάρρυναν τα παιδιά να συνάγουν συµπεράσµατα ή να κάνουν προβλέψεις 

σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι κατά 

τις δύο επαναλαµβανόµενες αναγνώσεις τα παιδιά κατέκτησαν τη σηµασία αρκετών 

λέξεων. Ιδιαίτερα σηµαντική για τον εµπλουτισµό του δεκτικού λεξιλογίου ήταν η 

τακτική της κατονοµασίας (labeling), και όχι η ερωτηµατική τακτική που εφάρµοσε η 

ερευνήτρια και στις δύο πειραµατικές συνθήκες. Οι δύο τύποι των ερωτήσεων δε 
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διέφεραν όσον αφορά στην επίδραση που άσκησαν στην εκµάθηση του λεξιλογίου. Η 

πειραµατική παρέµβαση, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, δεν ενίσχυσε σηµαντικά το 

παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών. 

Οι ερωτήσεις Τι και Πού και ο ρόλος του αρχικού επιπέδου του λεξιλογίου στην 

εκµάθηση λέξεων κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

εντοπίζονται µελέτες οι οποίες διερεύνησαν, παράλληλα µε τις τεχνικές των 

ερωτήσεων, και την επίδραση που ασκεί το αρχικό επίπεδο λεξιλογικής ανάπτυξης 

των παιδιών στην εκµάθηση λέξεων κατά την ανάγνωση των ιστοριών                

(Ewers & Brownson, 1999· Sénéchal et al., 1995). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά των 

µελετών αυτών, τα παιδιά που συµµετείχαν ενεργητικά στη συζήτηση του λεξιλογίου 

απαντώντας σε ερωτήσεις του τύπου Τι και Πού κατέκτησαν τη σηµασία 

περισσότερων λέξεων σε σύγκριση µε τα παιδιά που άκουσαν παθητικά τις ιστορίες. 

Παράλληλα, το αρχικό επίπεδο λεξιλογίου των παιδιών αποτέλεσε παράγοντα ο 

οποίος διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο είτε στην ανάπτυξη του παραγωγικού 

λεξιλογίου (Sénéchal et al., 1995), είτε στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών (Ewers & Brownson, 1999). Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 

διδακτικές τεχνικές και το αρχικό επίπεδο λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών 

αποτελούν παραµέτρους οι οποίες διαδραµατίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις το 

δικό τους µοναδικό ρόλο στη µάθηση των παιδιών. Ωστόσο, διαφορετικά είναι τα 

αποτελέσµατα µεταγενέστερης µελέτης των Walsh και Blewitt (2006), τα οποία 

έδειξαν ότι το αρχικό επίπεδο του λεξιλογίου των παιδιών δεν άσκησε σηµαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη του δεκτικού και του παραγωγικού τους λεξιλογίου. 

Αξίζει, όµως, να αναφερθεί ότι τα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων 

ερευνών (Ewers & Brownson, 1999· Sénéchal, 1997· Sénéchal et al., 1995· Walsh & 

Blewitt, 2006) δε συνάδουν µε τα αποτελέσµατα των ερευνών που αφορούν στη 

συµβολή των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µικρών 

παιδιών (Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998·                    

Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Whitehurst, et al., 1988· Whitehurst,        

Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994). Οι συγκεκριµένες µελέτες 

έδειξαν ότι και οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες είτε ενθαρρύνουν το παιδί να 

υποδείξει στις εικόνες του βιβλίου τις λέξεις (υπόδειξη / pointing), είτε να παράγει 

προφορικά την ονοµασία των λέξεων (κατονοµασία / labeling) επαρκούν, ώστε τα 

παιδιά να αναπτύξουν εκτός από το δεκτικό και το παραγωγικό τους λεξιλόγιο, όταν 
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το πλαίσιο της εικονογράφησης και του κειµένου είναι αρκετά υποστηρικτικό. Η 

µελλοντική, όµως, έρευνα κρίνεται χρήσιµο να εξετάσει και να συγκρίνει τη συµβολή 

διαφόρων τύπων ερωτήσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, όταν αυτές 

διατυπώνονται µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών.  

Επιπλέον, σηµαντικά ως προς τα παραπάνω είναι τα αποτελέσµατα σχετικής 

µελέτης, η οποία µελέτησε την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

των παιδιών οι ερωτήσεις που διαφέρουν ως προς το βαθµό που ενεργοποιούν 

χαµηλού και υψηλού επιπέδου νοητικές λειτουργίες (Reese & Cox, 1999). 

Ειδικότερα, σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την επίδραση των 

διαφορετικών τρόπων ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Ο πρώτος τρόπος ανάγνωσης αφορούσε στη 

διατύπωση ερωτήσεων Τι και Πού, οι οποίες στόχευαν στην περιγραφή των εικόνων 

και την ονοµασία συγκεκριµένων αντικειµένων που εντοπίζονταν στην 

εικονογράφηση του βιβλίου. Ο δεύτερος τρόπος ανάγνωσης αφορούσε στη 

διατύπωση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, σύµφωνα 

µε το διαλογικό τρόπο ανάγνωσης. Οι ερωτήσεις ζητούσαν από τα παιδιά να κάνουν 

προβλέψεις και να εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε την πλοκή των ιστοριών. Ο 

τρίτος τρόπος ανάγνωσης αφορούσε σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που ζητούσαν από 

τα παιδιά να εξάγουν συµπεράσµατα και να συζητήσουν για την πλοκή της ιστορίας, 

και οι οποίες διατυπώνονταν πριν και µετά την ανάγνωση του κειµένου, σύµφωνα µε 

την προσέγγιση της ανάγνωσης-παράστασης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

ότι η προσέγγιση ανάγνωσης των ιστοριών που αφορούσε στη διατύπωση ερωτήσεων 

Τι και Πού επέφερε τα θετικότερα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του δεκτικού 

λεξιλογίου. Οι Reese και Cox (1999) υπογράµµισαν, ακόµη, ότι οι επιδράσεις των 

µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάγνωσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αρχικό 

επίπεδο των ικανοτήτων των παιδιών. Τα παιδιά µε χαµηλό επίπεδο λεξιλογίου 

επωφελούνται περισσότερο από ερωτήσεις χαµηλής γνωστικής απαίτησης που 

εστιάζουν στην περιγραφή των εικόνων και στην ονοµασία των αντικειµένων. 

Αντίθετα, τα παιδιά που διαθέτουν πιο υψηλό επίπεδο στο λεξιλόγιο µπορούν να 

ανταποκριθούν σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά την 

ανάγνωση της ιστορίας, ώστε να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.  
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Τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου µε βάση τον ορισµό της λέξη και η συµβολή 
τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

Παράλληλα µε τις µελέτες που σύγκριναν την επίδραση που ασκούν στην 

εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά οι διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, 

σηµαντικές είναι και οι µελέτες οι οποίες διερεύνησαν την επίδραση που φέρουν ως 

προς την κατεύθυνση αυτή οι διδακτικές τεχνικές οι οποίες στηρίζονται στον ορισµό 

της λέξης (Brett, Rothlein & Hurley, 1996· Elley, 1989). Οι τεχνικές αυτές 

στηρίζονται στον ορισµό της λέξης, ο οποίος οριοθετεί το σηµασιολογικό 

περιεχόµενο της λέξης, και είναι διαρθρωµένες µε τρόπο ώστε να προάγουν την 

αναλυτικότερη επεξεργασία της σηµασίας της. Παρόλο που οι µελέτες αυτές 

αναφέρονται σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου, κρίνεται σηµαντική η περιγραφή 

τους, καθώς δείχνουν ότι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδασκαλία του 

λεξιλογίου δεν είναι πάντα απαραίτητη, όταν ο/η εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί 

µονολογικές διδακτικές τεχνικές για να παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις, οι οποίες 

βοηθούν τα παιδιά να σχηµατίσουν µια ολοκληρωµένη αναπαράσταση της σηµασίας 

των διδαγµένων λέξεων.  

Ο Elley (1989) διεξήγαγε δύο πειραµατικές µελέτες µε σκοπό να διερευνήσει 

τα οφέλη που αποκοµίζουν τα παιδιά ηλικίας 7 ετών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

µέσω της ανάγνωσης των ιστοριών. Στην πρώτη πειραµατική παρέµβαση ο κάθε 

δάσκαλος διάβασε στο σύνολο των παιδιών της κάθε τάξης µια εικονογραφηµένη 

ιστορία τρεις φορές, χωρίς να παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-στόχους του 

κειµένου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά κατέκτησαν τη σηµασία ενός 

σηµαντικού αριθµού λέξεων έπειτα από την ανάγνωση της ιστορίας. Τη µεγαλύτερη 

βελτίωση στις επιδόσεις τους παρουσίασαν τα παιδιά που είχαν χαµηλό αρχικό 

επίπεδο στο λεξιλόγιο, τα οποία κατέκτησαν περίπου τον ίδιο αριθµό λέξεων όπως 

και τα παιδιά πιο διέθεταν πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Επιπλέον, η πειραµατική µελέτη 

ανέδειξε και υπογράµµισε σηµαντικές µεταβλητές του κειµένου που επηρεάζουν την 

κατάκτηση του λεξιλογίου από τα παιδιά. Συγκεκριµένα, ο βαθµός που το κείµενο 

υποστηρίζει το νόηµα µιας λέξης και η συχνότητα µε την οποία µια λέξη εµφανίζεται 

στο κείµενο και αναπαρίσταται στην εικονογράφηση του βιβλίου αποτελούν 

σηµαντικές µεταβλητές που επηρεάζουν την κατάκτηση του λεξιλογίου. 

Στη δεύτερη πειραµατική παρέµβαση ο Elley (1989) ενσωµάτωσε στον 

πειραµατικό σχεδιασµό µία οµάδα ελέγχου, αύξησε σε δύο τον αριθµό των βιβλίων 

που διάβασαν οι δάσκαλοι στα παιδιά του δείγµατος, και διερεύνησε την επίδραση 
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διαφορετικών τεχνικών επεξήγησης στην εκµάθηση του λεξιλογίου. Οι τεχνικές 

επεξήγησης αφορούσαν στην παροχή µιας συνώνυµης φράσης που επεξηγούσε τη 

σηµασία της λέξης, στην αναπαράσταση της λέξης µε τις κατάλληλες χειρονοµίες και 

εκφράσεις, και στην υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στις εικόνες του 

βιβλίου. Τα αποτελέσµατα, όπως και στην πρώτη πειραµατική παρέµβαση, έδειξαν 

ότι τη µεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις τους παρουσίασαν τα παιδιά που διέθεταν 

χαµηλό αρχικό επίπεδο στο λεξιλόγιο. Η παροχή πλούσιων επεξηγήσεων σχετικά µε 

τις λέξεις-στόχους διπλασίασε τον αριθµό των λέξεων που έµαθαν τα παιδιά κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών. Οι επιδόσεις των παιδιών διέφεραν σηµαντικά ανάµεσα στα 

δύο βιβλία, γεγονός που καθιστά σηµαντική την προσεχτική επιλογή των βιβλίων που 

χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή των πειραµατικών παρεµβάσεων. Τέλος, 

µακροπρόθεσµα, τα παιδιά διατήρησαν σε µεγάλο βαθµό τις γνώσεις που κατέκτησαν 

µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. 

 Οι δύο πειραµατικές µελέτες του Elley (1989) είναι σηµαντικές διότι τονίζουν 

ότι το λεξιλόγιο των παιδιών ενισχύεται ακόµη περισσότερο, όταν ο/η εκπαιδευτικός 

παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις. Παράλληλα, ο Elley (1989) τόνισε και υπογράµµισε 

σηµαντικές παραµέτρους που δε σχετίζονται µε τη διδακτική του λεξιλογίου, αλλά 

σχετίζονται µε το κείµενο και την εικονογράφηση των βιβλίων, και οι οποίες 

επηρεάζουν τα οφέλη που αποκοµίζουν τα παιδιά από την ανάγνωση των ιστοριών 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι τα παιδιά που δε 

διαθέτουν πλούσιο λεξιλόγιο µπορούν να επωφεληθούν το ίδιο ή και περισσότερο, 

όπως και οι πιο ικανοί συνοµήλικοί τους, από την ανάγνωση των ιστοριών. Ωστόσο, 

η πραγµατοποίηση των δύο πειραµατικών παρεµβάσεων του Elley (1989) σε παιδιά 

του δηµοτικού σχολείου καθιστά επιτακτική την εφαρµογή των προτεινόµενων 

διδακτικών πρακτικών σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ώστε να επαληθευτούν τα 

αποτελέσµατα αυτά και σε αυτή την ηλικιακή οµάδα.  

 Παρόµοια αποτελέσµατα έδειξαν και οι Brett et al. (1996) σε σχετική µελέτη 

τους η οποία απευθυνόταν σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Σύµφωνα µε αυτά, οι 

επεξηγήσεις οι οποίες αφορούσαν στον ορισµό της λέξης και στην αναδιατύπωση της 

πρότασης του βιβλίου, όπου η λέξη-στόχος αντικαθιστάται από µία συνώνυµη λέξη ή 

φράση, συνέβαλαν ώστε τα παιδιά να µάθουν τις άγνωστες λέξεις που 

περιλαµβάνονταν στο κείµενο των βιβλίων, και να διατηρήσουν τις γνώσεις που 

κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης.  
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Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης ιστοριών, τεχνικές διδασκαλίας 
λεξιλογίου και η συµβολή τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου  

Περιορισµένα είναι και τα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στην 

ενσωµάτωση διαφορετικών τεχνικών διδασκαλίας του λεξιλογίου στο πλαίσιο των 

διαφόρων µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάγνωσης των ιστοριών (Coyne, Simmons, 

Kame’enui & Stoolmiller, 2004· Wasik & Bond, 2001). Στις µελέτες αυτές, οι 

νηπιαγωγοί, κατά την εφαρµογή των διαφορετικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων 

ανάγνωσης, πραγµατοποιούσαν δραστηριότητες και εφάρµοζαν τεχνικές οι οποίες 

είχαν ως στόχο την αναλυτική διδασκαλία επιλεγµένων λέξεων του κειµένου. 

Παράλληλα µε τη διδασκαλία του λεξιλογίου, οι νηπιαγωγοί, ανάλογα µε τη µέθοδο 

ανάγνωσης που εφάρµοζαν, διατύπωναν προς τα παιδιά ερωτήσεις µε στόχο την 

πληρέστερη κατανόηση του κειµένου της ιστορίας.  

Οι Wasik και Bond (2001) διερεύνησαν την επίδραση της διαλογικής 

ανάγνωσης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας τα οποία 

προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Ο σχεδιασµός της 

µελέτης προέβλεπε την ανάγνωση των ιστοριών σε δύο συνθήκες. Στην πρώτη 

συνθήκη, οι νηπιαγωγοί εκπαιδεύτηκαν στη διαλογική µέθοδο ανάγνωσης και σε 

τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είχαν ως στόχο την ενίσχυση του λεξιλογίου. 

Συγκεκριµένα, πριν την ανάγνωση της κάθε ιστορίας, οι νηπιαγωγοί εφάρµοζαν τις 

ακόλουθες τεχνικές µε σκοπό τη διδασκαλία του λεξιλογίου: α) παρουσίαζαν στα 

παιδιά αντικείµενα που αναπαριστούσαν τις λέξεις-στόχους, και β) διατύπωναν 

ερωτήσεις οι οποίες είχαν ως στόχο να ενεργοποιήσουν τις προγενέστερες γνώσεις 

των παιδιών σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Κατά την ανάγνωση διατύπωναν ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις που προάγουν τη συζήτηση και την κατανόηση της πλοκής της 

ιστορίας. Μετά την ανάγνωση, οι ερωτήσεις των νηπιαγωγών αποσκοπούσαν στο να 

διατυπώσουν τα παιδιά τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους σχετικά µε την ιστορία. 

Σηµαντική παράµετρο αυτής της πειραµατικής συνθήκης αποτέλεσε η 

πραγµατοποίηση οµαδικών καλλιτεχνικών και επιστηµονικών δραστηριοτήτων µετά 

την ανάγνωση της ιστορίας, µε στόχο τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι 

δραστηριότητες αυτές ενθάρρυναν τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τις λέξεις που 

διδάχτηκαν από το κείµενο της ιστορίας. Στη δεύτερη πειραµατική συνθήκη, οι 

νηπιαγωγοί διάβασαν τα ίδια βιβλία µε τον τρόπο µε τον οποίο συνήθιζαν να 

διαβάζουν τις ιστορίες στην τάξη τους. Και στις δύο πειραµατικές συνθήκες οι 

αναγνώσεις πραγµατοποιήθηκαν στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Τα 



 

 

111

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διαλογική ανάγνωση και η εφαρµογή τεχνικών για τη 

διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων του κειµένου βελτίωσαν σηµαντικά το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών. Σηµαντική ήταν ακόµη η υπεροχή του διαλογικού τρόπου 

ανάγνωσης έναντι της απλής ανάγνωσης ως προς την κατανόηση και την παραγωγή 

της ονοµασίας των λέξεων που διδάχτηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

παρέµβασης.  

Οι Wasik και Bond (2001) αναφέρουν ότι στην πρώτη πειραµατική συνθήκη 

οι νηπιαγωγοί που εφάρµοσαν τη διαλογική ανάγνωση και τις τεχνικές της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, σε σύγκριση µε τους/τις νηπιαγωγούς της δεύτερης 

πειραµατικής συνθήκης, χρησιµοποίησαν µε µεγαλύτερη συχνότητα τις λέξεις-

στόχους του κειµένου κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Η χρησιµοποίηση των 

διδαγµένων λέξεων ήταν ακόµη πιο εντατική κατά την πραγµατοποίηση των 

οµαδικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά σαφές εάν η συχνότητα µε 

την οποία τα παιδιά άκουσαν τις διδαγµένες λέξεις ή εάν ο τύπος των ερωτήσεων και 

το είδος των δραστηριοτήτων είχε τη µεγαλύτερη θετική επίδραση στον εµπλουτισµό 

του λεξιλογίου των παιδιών. Ωστόσο, η έρευνα των Wasik και Bond (2001) είναι 

σηµαντική, διότι είναι η πρώτη πειραµατική µελέτη η οποία απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, και στην οποία η διαλογική µέθοδος ανάγνωσης εφαρµόστηκε 

στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Επίσης, η έρευνα αυτή είναι σηµαντική γιατί 

έδειξε τη θετική επίδραση αυτής της διδακτικής προσέγγισης όχι µόνο στο 

παραγωγικό αλλά και στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών. Τα αποτελέσµατα που 

αφορούν στη θετική επίδραση της διαλογικής ανάγνωσης στον εµπλουτισµό του 

δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών αντιδιαστέλλονται µε τα αποτελέσµατα 

προγενέστερων σχετικών µελετών (Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & 

Whitehurst, 1998· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· 

Whitehurst, Epstein et al., 1994). Η διατύπωση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων που 

στοχεύουν στην ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση της πλοκής της 

ιστορίας, και η διατύπωση πιο εστιασµένων ερωτήσεων που έχουν ως στόχο τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου, ερµηνεύουν τη διαφορά των αποτελεσµάτων στις 

παραπάνω έρευνες. Επίσης, η ενσωµάτωση αυτού του τύπου των ερωτήσεων στο 

πλαίσιο της διαλογικής µεθόδου ανάγνωσης φαίνεται να αποτελεί σηµαντική 

διδακτική πρακτική, η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών. 
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Οι Coyne et al. (2004), στη συνέχεια, πραγµατοποίησαν µια πειραµατική 

µελέτη µε στόχο να διερευνήσουν την εφαρµογή των τεχνικών της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου στο πλαίσιο της µεθόδου της ανάγνωσης-παράστασης, και την επίδραση 

αυτής της µεθόδου ανάγνωσης των ιστοριών στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία βρίσκονταν σε οµάδα κινδύνου για την 

αντιµετώπιση µελλοντικών δυσκολιών στην ανάγνωση. Παράλληλα, οι ερευνητές 

συνεξέτασαν και το ρόλο που διαδραµατίζει το αρχικό επίπεδο του δεκτικού 

λεξιλογίου ως προς την εκµάθηση του λεξιλογίου. Oι νηπιαγωγοί διάβασαν µε τη 

µέθοδο της ανάγνωσης-παράστασης 40 ιστορίες δύο φορές σε οµάδες που 

απαριθµούσαν 2 έως 5 παιδιά, και εφάρµοσαν τεχνικές για τη διδασκαλία 

συγκεκριµένων λέξεων από το κείµενο της κάθε ιστορίας. Σύµφωνα µε τη βασική 

αρχή της µεθόδου της ανάγνωσης-παράστασης, οι νηπιαγωγοί πραγµατοποιούσαν τη 

συζήτηση της ιστορίας πριν και µετά την ανάγνωση του κειµένου. Κατά τη διεξαγωγή 

της συζήτησης διατύπωναν ερωτήσεις µε στόχο: α) να ενεργοποιήσουν τις 

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών σχετικά µε το θέµα της ιστορίας, β) να 

βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλέσουν τα γεγονότα της πλοκής, να κατανοήσουν τα 

δοµικά στοιχεία της ιστορίας, και να επεξεργαστούν σε βάθος τη σηµασία των 

άγνωστων λέξεων. Οι τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου αφορούσαν στην 

παροχή του ορισµού της λέξης και στην παροχή ενός συνωνύµου. Μετά την 

ανάγνωση του κειµένου ενθάρρυναν τα παιδιά να αναδιηγηθούν την ιστορία µε βάση 

τις εικόνες του βιβλίου. Μετά το τέλος της παρέµβασης αξιολογήθηκε η ικανότητα 

της παροχής του ορισµού των επιλεγµένων λέξεων από το κείµενο των ιστοριών. Το 

σχετικό κριτήριο περιλάµβανε τις λέξεις που διδάξαν οι νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια 

της πειραµατικής παρέµβασης, αλλά και λέξεις που περιλαµβάνονταν στο κείµενο 

των ιστοριών αλλά δεν τις δίδαξαν στα παιδιά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

ενσωµάτωση των τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της 

µεθόδου της ανάγνωσης-παράστασης συντέλεσε σηµαντικά στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου που περιλαµβανόταν στα κείµενα των ιστοριών. Οι επιδόσεις των παιδιών 

που συµµετείχαν στη συνθήκη αυτή ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις 

των παιδιών που άκουσαν παθητικά τις ιστορίες. Σηµαντικά ήταν τα αποτελέσµατα 

που αφορούσαν στο ρόλο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο δεκτικό λεξιλόγιο. 

Τα παιδιά που διέθεταν χαµηλό αρχικό επίπεδο στο δεκτικό λεξιλόγιο, και 

διδάχτηκαν τις ιστορίες µε τη µέθοδο της ανάγνωσης-παράστασης, έµαθαν έναν 

σηµαντικά υψηλότερο αριθµό λέξεων σε σύγκριση µε τα παιδιά που διέθεταν υψηλό 
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αρχικό επίπεδο λεξιλογίου. Τα αποτελέσµατα αυτά αντιδιαστέλλονται στα 

αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 

1999· Sénéchal et al., 1995), τα οποία έδειξαν ότι τα παιδιά που διέθεταν υψηλό 

αρχικό επίπεδο στο λεξιλόγιο επωφελήθηκαν περισσότερο από την ανάγνωση των 

ιστοριών ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Η επίδραση της µεθόδου της 

ανάγνωσης-παράστασης ήταν σηµαντική ως προς τις λέξεις που δίδαξαν οι 

νηπιαγωγοί κατά την πειραµατική παρέµβαση, και όχι για τις λέξεις που άκουσαν τα 

παιδιά αλλά δε διδάχτηκαν κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών. 

Ωστόσο, ο πολυπαραγοντικός σχεδιασµός της µελέτης δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί 

µε σαφήνεια η επίδραση που έφερε ο κάθε παράγοντας στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου από τα παιδιά.  

 

Ανακεφαλαίωση 

Από την ανασκόπηση των ερευνών συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο τρόπος 

που ο ενήλικος διαβάζει και συζητά µια ιστορία µε τα παιδιά διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

των σχετικών ερευνών, οι ενήλικοι διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς τη χρονική 

στιγµή που διεξάγουν τη συζήτηση της ιστορίας µε τα παιδιά, και ως προς το       

βαθµό που ενθαρρύνουν τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση                  

(Dickinson & Smith, 1994· Reese & Cox, 1999). 

Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών αναφέρεται στις θετικές επιδράσεις που 

φέρει ο διαλογικός τρόπος ανάγνωσης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών 

(Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & 

Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· 

Whitehurst, Epstein et al., 1994). Ο διαλογικός τρόπος ανάγνωσης προωθεί έναν 

λιγότερο δοµηµένο τρόπο συζήτησης κατά την ανάγνωση των ιστοριών, ο οποίος δε 

στοχεύει άµεσα στη διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων, αλλά στην ενίσχυση της 

ενεργητικής λεκτικής συµµετοχής του παιδιού στην αφήγηση και στην ανάγνωση της 

ιστορίας. Ο τρόπος αυτός της ανάγνωσης βασίζεται στη διατύπωση ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας, και στην εφαρµογή της 

τακτικής της «σκαλωσιάς» από τον ενήλικο, ώστε σταδιακά το παιδί να αποτελέσει 

τον αφηγητή της ιστορίας. 
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Ο διαλογικός τρόπος ανάγνωσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των σχετικών 

ερευνών, φέρει θετικές επιδράσεις, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του παραγωγικού 

λεξιλογίου των παιδιών. Τα αποτελέσµατα, όµως, έδειξαν ότι η εφαρµογή της 

διαλογικής ανάγνωσης ήταν αρκετά δύσκολη όταν οι νηπιαγωγοί καλούνταν να 

εφαρµόσουν τη µεθοδολογική αυτή προσέγγιση ανάγνωσης στο σύνολο των παιδιών 

της τάξης (Lonigan & Whitehurst, 1998). Ουσιαστικά, τα αποτελέσµατα των ερευνών 

αυτών προτείνουν ότι η διαλογική ανάγνωση είναι αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται 

στο πλαίσιο της ένας - προς - έναν ανάγνωσης ή όταν οι ιστορίες διαβάζονται σε 

ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη να τροποποιηθούν οι 

τεχνικές της διαλογικής ανάγνωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της στο 

σύνολο των παιδιών της προσχολικής τάξης και να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα 

της µεθόδου αυτής στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών.  

Ελάχιστες είναι, όµως, οι έρευνες οι οποίες σύγκριναν διάφορες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης µε στόχο τη διερεύνηση της επίδρασής τους 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (Brabham & Lynch-Brown, 2002· 

Dickinson & Smith, 1994· Reese & Cox, 1999). Τα αποτελέσµατα των ερευνών 

αυτών είναι, όµως, αντικρουόµενα, και προβάλλουν άλλοτε ως πιο αποτελεσµατικό 

για την ανάπτυξη του λεξιλογίου έναν τρόπο ανάγνωσης χαµηλής γνωστικής 

απαίτησης (Reese & Cox, 1999), και άλλοτε ως πιο αποτελεσµατικό                       

έναν τρόπο ανάγνωσης που ενισχύει τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών                                  

(Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & Smith, 1994). Το γεγονός αυτό 

µπορεί να οφείλεται στις διαφορές που αφορούν στη µεθοδολογία των ερευνών. 

Συγκεκριµένα, στις µελέτες αυτές διέφερε η ηλικία των παιδιών του δείγµατος 

(νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο), το είδος της έρευνας (φυσική πειραµατική 

έρευνα και ελεγχόµενο πειραµατικό περιβάλλον), καθώς και το µέγεθος της οµάδας 

των παιδιών όπου πραγµατοποιούνταν οι αναγνώσεις των ιστοριών (ατοµική 

ανάγνωση και ανάγνωση στο σύνολο της τάξης).  

Ιδιαίτερα σηµαντικές, όµως, είναι και οι έρευνες που περιγράφουν διάφορες 

τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των 

ιστοριών. Τα ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ότι οι ερωτήσεις κατονοµασίας βοηθούν 

σηµαντικά τα παιδιά ώστε να µάθουν αρκετές λέξεις κατά την ανάγνωση του 

κειµένου (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 1999· Sénéchal, 1997· Sénéchal 

& Cornell, 1993· Walsh & Blewitt 2006). Οι ερωτήσεις κατονοµασίας που 

χρησιµοποιήθηκαν στις σχετικές έρευνες ήταν ερωτήσεις του τύπου Τι και Πού, οι 
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οποίες ενθάρρυναν τα παιδιά να προφέρουν την ονοµασία των λέξεων-στόχων, να 

περιγράψουν τις εικόνες του βιβλίου, και να εντοπίσουν διάφορες λέξεις-στόχους σε 

αυτές. Επρόκειτο, δηλαδή, για διδακτικές τεχνικές κατά την εφαρµογή των οποίων οι 

ερωτήσεις διατυπώνονταν από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, τη στιγµή που συναντούσαν µια λέξη-στόχο στο κείµενο της ιστορίας, 

και ενθάρρυναν σε κάποιο βαθµό την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στην 

επεξεργασία του λεξιλογίου. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές, όµως, είναι και οι έρευνες που περιγράφουν διάφορες 

τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου οι οποίες στηρίζονται στον ορισµό της λέξης 

και εφαρµόζονται µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών (Brett et al., 1996· 

Elley, 1989). Μερικές από τις βασικές τεχνικές που εφάρµοσαν οι ερευνητές στις 

σχετικές αυτές µελέτες για την επεξήγηση των άγνωστων λέξεων βασίζονταν στην 

παροχή ενός σύντοµου ορισµού της λέξης, στην αναπαράσταση της σηµασίας της µε 

κατάλληλες χειρονοµίες, στην παροχή ενός συνωνύµου, και στην παρουσίαση της 

κάθε λέξης σε µια πρόταση διαφορετική από εκείνη του βιβλίου. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των σχετικών αυτών ερευνών, οι διδακτικές αυτές τεχνικές συνέβαλαν 

σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Ωστόσο, 

σηµαντικός περιορισµός των ερευνών αυτών αποτελεί ο παθητικός ρόλος του παιδιού 

κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Το παιδί άκουγε χωρίς να συµµετέχει στις 

επεξηγήσεις που παρείχε ο δάσκαλος για την επεξεργασία των άγνωστων λέξεων. 

∆εύτερο σηµαντικό περιορισµό των ερευνών που αφορούν στη διδασκαλία του 

λεξιλογίου αποτελεί το γεγονός ότι το δείγµα αποτελούσαν παιδιά που φοιτούσαν στο 

δηµοτικό σχολείο. Συνεπώς, ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατά τους µπορούν να 

γενικευτούν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας παραµένει άγνωστος. 

Περιορισµένες είναι, επίσης, οι έρευνες που αφορούν στην ενσωµάτωση των 

διαφόρων τεχνικών για τη διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο                     

των διαφόρων µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάγνωσης µιας ιστορίας                         

(Coyne et al., 2004· Wasik & Bond, 2001). Τα αποτελέσµατά αυτών των ερευνών 

έδειξαν ότι η επεξήγηση των άγνωστων λέξεων και η διατύπωση ερωτήσεων µε 

στόχο την κατανόηση του κειµένου δρουν θετικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών.  

Η ενεργητική, όµως, συµµετοχή του παιδιού στη συζήτηση της ιστορίας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ενισχυθούν τα δυνατά οφέλη που µπορεί να 

αποκοµίσει το παιδί από αυτή τη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
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σχετικών ερευνών (Brabham & Lynch-Brown, 2002· Coyne et al., 2004· Dickinson & 

Smith, 1994· Ewers & Brownson, 1999· Hargrave & Sénéchal, 2000· Justice, 2002· 

Lonigan & Whitehurst, 1998· Reese & Cox, 1999· Sénéchal, 1997· Valdez-Menchaca 

& Whitehurst, 1992·  Walsh & Blewitt, 2006· Wasik & Bond, 2001· Whitehurst et al., 

1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994), η ενεργητική 

λεκτική ανταπόκριση των παιδιών στη συζήτηση των ιστοριών και η δυνατότητά τους 

να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά µε λέξεις-στόχους του κειµένου συµβάλλει 

σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού τους λεξιλογίου.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών σε 

µονόγλωσσα παιδιά έχουν δείξει ότι σηµαντικές µεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν 

την εκµάθηση του λεξιλογίου από τα µικρά παιδιά είναι: α) η συχνότητα µε την οποία 

το παιδί ακούει τη νέα λέξη είτε µέσω της επαναλαµβανόµενης εµφάνισής της στο 

κείµενο είτε µέσω της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης του βιβλίου, β) η 

αναπαράσταση των λέξεων στις εικόνες του βιβλίου, και γ) η υποστήριξη που παρέχει 

το ίδιο το κείµενο ως προς τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το νόηµα µιας 

λέξης (Elley, 1989· Hargrave & Sénéchal, 2000· Robbins & Ehri, 1994·              

Sénéchal et al., 1995).  

Επίσης, από τα δεδοµένα των ερευνών φάνηκε ότι τα δύο βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας αποτελεσµατικής διδακτικής προσέγγισης για την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι: α) να εµπλέκονται τα παιδιά ενεργητικά στην 

επεξεργασία του νοήµατος µιας άγνωστης λέξης και όχι να αποδέχονται παθητικά τις 

νέες πληροφορίες, και β) η διδασκαλία να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον 

ορισµό της νέας λέξης, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιεί τις πληροφορίες που πηγάζουν 

τόσο από το κείµενο όσο και από την εικονογράφηση του βιβλίου, καθώς επίσης και 

να παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να ακούν και να χρησιµοποιούν τη νέα λέξη 

αρκετές φορές.   
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ         

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

Η σηµασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου σε αλλοδαπά παιδιά 

 Τα αλλοδαπά παιδιά εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα 

µέσα από τεχνικές και δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την εντατική έκθεσή τους 

στο λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας (Tran, 2006). Η εκτενής ανάγνωση ποικίλων 

λογοτεχνικών κειµένων προωθεί έµµεσα και σε σηµαντικό βαθµό την κατάκτηση του 

λεξιλογίου της δεύτερης γλώσσας από τα αλλοδαπά παιδιά (implicit & incidental 

learning) (Green, 2004· Tran, 2006). Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά κατακτούν τη 

σηµασία των άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα του κειµένου (context), ενώ 

πρωταρχικός στόχος τους είναι να αναλύσουν και να κατανοήσουν το περιεχόµενο 

του κειµένου που διαβάζουν (Horst, 2006). 

Ένας αριθµός µελετών διερεύνησαν το σηµαντικό ρόλο της ανάγνωσης 

βιβλίων στις σχολικές τάξεις για τη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών, τα 

οποία παράλληλα µε τη µητρική κατακτούσαν και µία δεύτερη γλώσσα (Elley, 1991· 

2000· Elley & Mangubhai, 1983· Koskinen et al., 2000). Οι έρευνες αφορούν σε 

προγράµµατα παρέµβασης τα οποία έφεραν το τίτλο «προγράµµατα εµπλουτισµού 

των σχολείων µε βιβλία» (Book flood programs), εξαιτίας του εφοδιασµού των 

τάξεων µε έναν µεγάλο αριθµό βιβλίων. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα 

εφαρµόστηκαν σε αναπτυσσόµενες χώρες, και έδειξαν τη θετική επίδραση που φέρει 

η συµµετοχική ανάγνωση των ιστοριών και η ανεξάρτητη και εθελοντική ανάγνωση 

των λογοτεχνικών κειµένων από τα παιδιά στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας. 

Συγκεκριµένα, η πειραµατική παρέµβαση των Elley και Mangubhai (1983) σε παιδιά 

δηµοτικού σχολείου έδειξε ότι ο εξοπλισµός των σχολικών τάξεων µε πλήθος 

εικονογραφηµένων βιβλίων, τα οποία διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και 

δηµιουργούν κίνητρα για ανάγνωση, η συµµετοχική ανάγνωση από τους/τις 

δασκάλους/άλες (shared book experience method), και η σιωπηρή ανάγνωση βιβλίων 

από τα παιδιά (silent reading method) µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά, ώστε τα 

παιδιά που είναι στη διαδικασία κατάκτησης µιας δεύτερης γλώσσας να βελτιώσουν 

το επίπεδο της επάρκειάς τους στη γλώσσα αυτή. Επιπλέον, η έρευνα των Elley και 

Mangubhai (1983) έδειξε πως η συζήτηση που πραγµατοποιείται κατά την ανάγνωση 

µιας ιστορίας, και δίνει έµφαση στην περιγραφή των εικόνων, στο σχολιασµό της 
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πλοκής της ιστορίας, και στην επεξήγηση των λέξεων του κειµένου δρα ευεργετικά 

στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών που βρίσκονται στη διαδικασία κατάκτησης 

µιας δεύτερης γλώσσας. Ο Elley σε σχετική του µεταγενέστερη εργασία (1991) 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας σειράς πειραµατικών παρεµβάσεων µε τον τίτλο 

«Book flood programs», τα οποία είχαν στόχο τη γλωσσική υποστήριξη των παιδιών 

σχολικής ηλικίας για τα οποία η Αγγλική ήταν η δεύτερη γλώσσα (Elley, 1980· Hafiz 

& Tudor, 1989· Kee, 1984· Lightbown, 1989· Ricketts, 1982). Τα αποτελέσµατά τους 

έδειξαν ότι τα προγράµµατα επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη των γλωσσικών 

δεξιοτήτων των παιδιών στην αγγλική γλώσσα και στη διαµόρφωση µιας θετικής 

στάσης απέναντι στην ανάγνωση των ιστοριών. Παρά τη µικρή συµβολή των 

παραπάνω µελετών για την επίδραση της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των παιδιών, τα αποτελέσµατά τους κρίνονται 

σηµαντικά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπογραµµίζουν ότι η συστηµατική 

αλληλεπίδραση των παιδιών µε τα βιβλία και η συστηµατική και εθελοντική 

ανάγνωση ιστοριών συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας, 

και δηµιουργούν τις απαραίτητες βάσεις για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 

∆εύτερον, διότι αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα της ανάγνωσης των ιστοριών στο 

σχολικό πλαίσιο. Η συζήτηση που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτικοί µε τα παιδιά 

σχετικά µε την πλοκή της ιστορίας, τις εικόνες του βιβλίου και τις άγνωστες λέξεις 

του κειµένου δρουν θετικά στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας των παιδιών. Τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα των προγραµµάτων για τον εµπλουτισµό των σχολείων µε 

βιβλία (Book flood programs) στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας των παιδιών 

έδωσαν το ερέθισµα για την περαιτέρω εφαρµογή τους σε διάφορες άλλες 

αναπτυσσόµενες χώρες. Ο Elley (2000), σε σχετικό άρθρο του συνθέτει τα 

αποτελέσµατα µιας σειράς πειραµατικών ερευνών τα οποία βασίστηκαν στις αρχές 

αυτών των προγραµµάτων, και αφορούσαν σε παιδιά σχολικής ηλικίας για τα οποία η 

Αγγλική ήταν η δεύτερη γλώσσα (Elley & Foster, 1996· Elley, Le Roox & Schollar, 

1998· Elley, Singh & Lumelume, 1999· Hugo, 1998· Larking, 1994· Le Roux & 

Schollar, 1996· Ng, 1994· Walker, Rattanavitch & Oiler, 1992). Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των συγκεκριµένων προγραµµάτων αποτέλεσαν η συστηµατική 

αλληλεπίδραση των παιδιών µε έναν µεγάλο αριθµό βιβλίων, η συχνή ή/και 

καθηµερινή εθελοντική ανάγνωση των βιβλίων από τα παιδιά, και η εφαρµογή της 

συµµετοχικής ανάγνωσης των ιστοριών. Οι παραπάνω πειραµατικές παρεµβάσεις 

έδειξαν τη θετική επίδραση των διδακτικών προγραµµάτων στην ανάπτυξη της 
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δεύτερης γλώσσας των παιδιών. Το γεγονός ότι εφαρµόστηκαν σε διαφορετικά 

πολιτισµικά περιβάλλοντα και σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, καθώς και ότι 

χρησιµοποίησαν ποικιλία βιβλίων, διδακτικών διαδικασιών και κριτηρίων 

αξιολόγησης, υπογραµµίζει ότι τέτοιου είδους εκπαιδευτικές παρεµβάσεις µπορούν 

να βοηθήσουν σηµαντικά τα παιδιά να αναπτύξουν τη δεύτερή τους γλώσσα. Συναφή 

είναι και τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης των Koskinen et al. (2000), οι οποίοι 

µελέτησαν την επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο στηριζόταν 

στην ανάγνωση των ιστοριών και στον εµπλουτισµό του σχολικού περιβάλλοντος µε 

ποικιλία παιδικών βιβλίων, και στόχευε στην ανάπτυξη του προφορικού και του 

γραπτού λόγου των παιδιών, και στη διαµόρφωση θετικής στάσης για την ανάγνωση 

βιβλίων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν τη θετική επίδραση του 

προγράµµατος στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και κρίνονται σηµαντικά για δύο 

λόγους. Πρώτον, διότι τονίζουν ότι ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντος της τάξης µε 

ποικιλία βιβλίων και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών δρουν ευεργετικά στα παιδιά που µαθαίνουν µια δεύτερη 

γλώσσα. ∆εύτερον, διότι δίνουν έµφαση στην ενσωµάτωση των παιδιών από 

διαφορετικές εθνικές µειονότητες στις τάξεις των σχολείων µιας χώρας. Συνεπώς, 

κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασµός προγραµµάτων για την ενίσχυση των τάξεων µε 

βιβλία µε στόχο την ανάπτυξη της γλώσσας και του γραπτού λόγου, τα οποία 

µπορούν να εφαρµοστούν εκεί όπου συνυπάρχουν µονόγλωσσοι και αλλοδαποί 

µαθητές. 

Τα νεότερα, όµως, ερευνητικά δεδοµένα καθιστούν σαφές ότι το επιχείρηµα 

το οποίο υποστηρίζει την περιστασιακή εκµάθηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά 

παιδιά δεν είναι πλέον καθολικά αποδεκτό (Read, 2004). Όταν η εκτενής και η 

διεξοδική ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων συνδυάζεται µε σαφή και άµεση 

διδασκαλία του λεξιλογίου, τότε αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά τα οφέλη που 

αποκοµίζουν τα αλλοδαπά παιδιά ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους        

(Green, 2004· Huckin & Coady, 1999· Read, 2004). Η άµεση διδασκαλία του 

λεξιλογίου κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για τα αλλοδαπά παιδιά για δύο βασικούς 

λόγους: α) πολλά από αυτά τα παιδιά υστερούν ως προς το λεξιλόγιο σε σύγκριση µε 

τους µονόγλωσσους συνοµηλίκους τους, β) οι απαιτήσεις του κοινωνικού και 

σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλουν στα αλλοδαπά παιδιά να µάθουν τη δεύτερή 

τους γλώσσα σε πολύ πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι οι φυσικοί οµιλητές της 

γλώσσας αυτής (Gersten & Baker, 2000· Gersten & Geva, 2003· Zahar et al., 2001).  
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Η εφαρµογή τεχνικών για τη διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση 

µιας ιστορίας κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική πρακτική, διότι η συζήτηση µιας 

λέξης στο πλαίσιο µιας ιστορίας βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ευκολότερα τη 

σηµασία της (Juel & Deffes, 2004). Τα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στην 

επίδραση που έχει η ανάγνωση των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

µονόγλωσσων παιδιών µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό 

αποτελεσµατικών διδακτικών τεχνικών που να ανταποκρίνονται στις γλωσσικές 

ανάγκες των αλλοδαπών παιδιών. Όταν οι διδακτικές τεχνικές είναι κατάλληλες για 

τα αλλοδαπά παιδιά, τότε τα παιδιά αυτά µπορούν να µάθουν το λεξιλόγιο που τους 

διδάσκεται άµεσα και µε σαφήνεια, το ίδιο εύκολα όπως και οι µονόγλωσσοι 

συνοµήλικοί τους (Silverman, 2007).  

Τα ερευνητικά δεδοµένα σε µονόγλωσσα παιδιά έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

µαθαίνουν το λεξιλόγιο, όταν ο/η εκπαιδευτικός παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις, οι 

οποίες αφορούν στον ορισµό της λέξης, στη σύνδεσή της µε άλλες συνώνυµες λέξεις, 

στην αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε τις κατάλληλες χειρονοµίες, και στην 

υπόδειξη της λέξης στην εικονογράφηση του βιβλίου (Brett et al., 1996· Elley, 1989). 

Ωστόσο, σηµαντικό περιορισµό των τεχνικών αυτών αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

αρκετά δασκαλοκεντρικές, καθώς τα παιδιά λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως 

παθητικοί αποδέκτες των πληροφοριών που παρέχονται από τον/την εκπαιδευτικό. 

Για το λόγο αυτό, ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών αξιοποίησε την τεχνική των 

ερωτήσεων, ώστε να ενισχύσει την ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη διδακτική 

διαδικασία και να εξετάσει την επίδρασή της στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 1999· Sénéchal, 1997· Sénéchal & 

Cornell, 1993· Walsh & Blewitt, 2006). Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στις 

σχετικές αυτές έρευνες ήταν ερωτήσεις του τύπου Τι και Πού, οι οποίες ενθάρρυναν 

τα παιδιά να προφέρουν την ονοµασία των λέξεων-στόχων, να περιγράψουν τις 

εικόνες του βιβλίου, και να εντοπίσουν διάφορες λέξεις-στόχους σε αυτές. Οι 

ερωτήσεις αυτές, παρόλο που ενεργοποιούν χαµηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες 

και ενθαρρύνουν σε µικρό βαθµό την ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη διδακτική 

διαδικασία, συνέβαλαν ώστε τα παιδιά να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Παράλληλα, ένας περιορισµένος αριθµός µελετών µελέτησε την ενσωµάτωση 

διαφόρων τεχνικών της διδασκαλίας στο πλαίσιο διαφόρων µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων ανάγνωσης ιστοριών (Coyne et al., 2004· Wasik & Bond, 2001). Τα 

αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων του κειµένου 
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και η συζήτηση που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτικοί µε τα παιδιά, είτε κατά τη 

διάρκεια είτε µετά την ανάγνωση της ιστορίας, µε στόχο την κατανόηση του 

κειµένου, συµβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. 

Η συζήτηση που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτικοί µε τα παιδιά στο πλαίσιο 

της ανάγνωσης µιας ιστορίας κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική τεχνική                   

για την ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών                     

(Calderón et al., 2005· Carlo, August & Snow, 2005· Coyne et al., 2004· Cruz De 

Quiros, 2008· Elley, 1991· 2000· Elley & Mangubhai, 1983· Koskinen et al., 2000· 

Wasik & Bond, 2001). Τα αποτελέσµατα που αφορούν στο διαλογικό τρόπο 

ανάγνωσης βοήθησαν ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές παράµετροι οι οποίες 

διασφαλίζουν την ποιότητα της συζήτησης και την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών, και οι σηµαντικότερες από αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω 

(Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & Smith, 1994· Hargrave & Sénéchal, 

2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Wasik & 

Bond, 2001· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, 

Epstein et al., 1994): 

• Ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση που αφορά στην ανάλυση του 

λεξιλογίου και την κατανόηση της ιστορίας. 

• ∆ιδασκαλία του λεξιλογίου κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης τη στιγµή που η 

άγνωστη λέξη εµφανίζεται στο κείµενο, ώστε τα παιδιά να επωφεληθούν από 

τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο από την εικονογράφηση όσο και από το 

κείµενο του βιβλίου. 

• ∆ιατύπωση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων, ώστε τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν 

ενεργητικά τον προφορικό λόγο. 

• ∆ιατύπωση ερωτήσεων οι οποίες ενεργοποιούν χαµηλού αλλά και ανωτέρου 

επιπέδου νοητικές λειτουργίες, ώστε τα παιδιά να προβούν στην ανάλυση των 

πληροφοριών, στη συναγωγή συµπερασµάτων και στη σύνδεση της σηµασίας 

των λέξεων µε γνωστές τους έννοιες, αλλά και µε εµπειρίες της προσωπικής 

τους ζωής.  

Συµπερασµατικά, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εφαρµόζουν ποικίλες 

διδακτικές τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών, και µε τον τρόπο αυτό να βοηθούν τα αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το 

λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. Οι τεχνικές αυτές διαφοροποιούνται σηµαντικά 
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ως προς βαθµό που προωθούν την ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη διδακτική 

διαδικασία. Ωστόσο, τα αλλοδαπά παιδιά χρειάζεται να συµµετέχουν ενεργητικά στη 

διδασκαλία του λεξιλογίου, και χρειάζεται να ακούν και να επαναλάβουν αρκετές 

φορές µία λέξη την οποία συναντούν στη δεύτερη γλώσσα τους προκειµένου να την 

ενσωµατώσουν στο λεξιλόγιο τους. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντικός ο συνδυασµός πολλών και ποικίλων διδακτικών τεχνικών, ώστε η 

ανάγνωση των ιστοριών να βοηθήσει τα αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το 

λεξιλόγιο στη δεύτερή τους γλώσσα.  

 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας µέσω 
της ανάγνωσης ιστοριών 

Η ανάλυση και η σύγκριση των πειραµατικών παρεµβάσεων που αφορούν στο 

λεξιλόγιο των παιδιών είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας του πλήθους των ερευνών 

και της µεγάλης ποικιλίας των διδακτικών τεχνικών που εφαρµόζονται           

(Marulis & Neuman, 2010). Η δυσκολία αυτή εντείνεται ακόµη από παράγοντες που 

σχετίζονται µε τα πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν τις διδακτικές παρεµβάσεις, τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδρασης των διδακτικών 

τεχνικών στο λεξιλόγιο των παιδιών, τη χρονική διάρκεια των πειραµατικών 

παρεµβάσεων, αλλά και µε το µέγεθος της οµάδας των παιδιών όπου 

πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες (Marulis & Neuman, 2010). Στο παρόν 

κεφάλαιο η επιλογή, η κατηγοριοποίηση και η ανασκόπηση των ερευνών 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν οι 

διδακτικές τεχνικές οι οποίες εφαρµόστηκαν στις πειραµατικές αυτές παρεµβάσεις 

για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, και τη συνάφειά τους µε το µεθοδολογικό 

σχεδιασµό της παρούσας µελέτης. Σε κάποιες από τις µελέτες αυτές η ηλικία των 

παιδιών αποκλίνει από το ηλικιακό εύρος των παιδιών του δείγµατος της παρούσας 

µελέτης (προσχολική ηλικία). Ωστόσο, η περιγραφή τους κρίθηκε απαραίτητη, ώστε 

να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εικόνα ως προς τα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν 

στη συµβολή της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών.  
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Προγράµµατα ανάγνωσης ιστοριών και η συµβολή τους στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου 

Ένας αριθµός µελετών διερεύνησαν το σηµαντικό ρόλο της ανάγνωσης 

βιβλίων στις σχολικές τάξεις για τη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών, τα 

οποία παράλληλα µε τη µητρική κατακτούν και µία δεύτερη γλώσσα (Elley, 1991· 

2000· Elley & Mangubhai, 1983· Koskinen et al., 2000) Τα προγράµµατα 

παρέµβασης στις προαναφερόµενες µελέτες δεν επικεντρώθηκαν άµεσα στον 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των παιδιών, καθώς στόχος τους 

ήταν η µελέτη της ευρύτερης επίδρασης της διδακτικής αυτής πρακτικής στην 

ανάπτυξη της γλώσσας και του γραπτού λόγου. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

εντοπίζονται και άλλες µελέτες που αφορούν σε προγράµµατα παρέµβασης µικρής, 

αλλά και µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τα οποία έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στη 

διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί η συστηµατική ή και η καθηµερινή ανάγνωση 

των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικά εθνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα (Appel & Vermeer, 1998· 

Feitelson et al., 1993· Gunter, 1995· Morrow, 1992).  

Οι Feitelson et al. (1993), σε σχετική µελέτη τους, διερεύνησαν τις επιδράσεις 

ενός προγράµµατος ανάγνωσης ιστοριών στη γλωσσική ανάπτυξη, στην κατανόηση 

και στην παραγωγή προφορικών ιστοριών από αραβόφωνα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Το πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόστηκε σε µια πόλη του Ισραήλ για πέντε 

µήνες, και περιελάµβανε την καθηµερινή ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά από τους/τις 

νηπιαγωγούς. Το κείµενο των ιστοριών που διάβασαν οι νηπιαγωγοί στις τάξεις είχε 

µεταφραστεί στην επίσηµη αραβική γλώσσα (FusHa), σύµφωνα µε την οποία 

διδάσκονταν τα µαθήµατα στην τάξη, η οποία, όµως, διέφερε σηµαντικά από τη 

γλώσσα που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής των αραβόφωνων 

κατοίκων του Ισραήλ (Aamiyya). Οι δύο γλώσσες διαφέρουν σηµαντικά ως προς το 

λεξιλόγιο, τη φωνολογία, τη σύνταξη και τη γραµµατική. Συνεπώς, τα παιδιά στο 

σχολείο διδάσκονται τα µαθήµατα που προβλέπει το πρόγραµµα σπουδών σε µία 

γλώσσα την οποία γνωρίζουν ελάχιστα. Οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα είχαν λάβει οδηγίες να διαβάζουν τις µεταφρασµένες ιστορίες 

καθηµερινά για διάστηµα 15-20 πρώτων λεπτών της ώρας και να εξηγούν στα παιδιά 

µέχρι και τρεις λέξεις-κλειδιά, οι οποίες ήταν απαραίτητες για να κατανοήσουν την 

ιστορία. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι νηπιαγωγοί είχαν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν λέξεις από την τοπική διάλεκτο σε προτάσεις του κειµένου που έκριναν 
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ότι ήταν δύσκολο να τις κατανοήσουν τα παιδιά. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, στις 

τάξεις της οµάδας ελέγχου εφαρµόστηκε ένα πρόγραµµα γλωσσικής ανάπτυξης, το 

οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, στην οµάδα ελέγχου οι 

νηπιαγωγοί συνέχισαν να αφηγούνται τις ιστορίες µε τον τρόπο που το έκαναν και 

πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα παρέµβασης. Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης 

έδειξαν ότι η καθηµερινή ανάγνωση ιστοριών επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των µικρών παιδιών και γενικότερα στην ανάπτυξη της γλώσσας. 

Συγκεκριµένα, κατά τη δοκιµασία της αφήγησης των εικονογραφηµένων ιστοριών τα 

παιδιά που συµµετείχαν στην πειραµατική παρέµβαση χρησιµοποίησαν σηµαντικά 

πλουσιότερο λεξιλόγιο και παρήγαγαν περισσότερες προτάσεις σε σύγκριση µε τα 

παιδιά της οµάδας ελέγχου. Επίσης, η παρέµβαση βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν 

και να αναδιηγηθούν καλύτερα τις ιστορίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι και σε αυτή τη 

µελέτη δόθηκε ελάχιστη έµφαση στις διδακτικές µεθόδους που υιοθέτησαν οι 

νηπιαγωγοί για την ανάγνωση των ιστοριών και την επεξήγηση των λέξεων του 

κειµένου. ∆ηλαδή, δεν κατέστη εφικτό να µελετηθούν οι διαφορετικοί τρόποι 

ανάγνωσης των ιστοριών από τους/τις νηπιαγωγούς, οι οποίοι πολύ πιθανόν να 

οδήγησαν σε διαφορετικά πρότυπα λεκτικής συµπεριφοράς και να επηρέασαν τα 

αποτελέσµατα της έρευνας.  

Τα αποτελέσµατα, όµως, της συγκεκριµένης µελέτης κρίνονται σηµαντικά για 

τις ευρύτερες επιδράσεις που έφεραν, τόσο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών όσο 

και στη στάση των νηπιαγωγών απέναντι στις καθιερωµένες διδακτικές πρακτικές. 

Συγκεκριµένα, η ανάγνωση των ιστοριών συνέβαλε στην ενεργητικότερη χρήση της 

δεύτερης γλώσσας από τα παιδιά. Επίσης, οι νηπιαγωγοί απέκτησαν µεγαλύτερη 

επίγνωση σχετικά µε τις γλωσσικές ανάγκες των παιδιών, ιδιαίτερα ως προς το 

λεξιλόγιο. Συνειδητοποίησαν ότι τα παιδιά δεν κατανοούσαν ένα σηµαντικό αριθµό 

λέξεων που οι ίδιοι θεωρούσαν ότι γνώριζαν. Επίσης, οι νηπιαγωγοί διαµόρφωσαν 

θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση των ιστοριών στη δεύτερη γλώσσα των 

παιδιών. Η στάση αυτή ήταν αντίθετη από τις αρχικές τους πεποιθήσεις, σύµφωνα µε 

τις οποίες η ανάγνωση των ιστοριών σε µία γλώσσα µε την οποία τα παιδιά δεν ήταν 

εξοικειωµένα θα επιδρούσε αρνητικά στην κατανόηση του κειµένου, αλλά και στο 

ενδιαφέρον και την προσήλωση των παιδιών απέναντι στη δραστηριότητα της 

ανάγνωσης. 

Σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα εκπαιδευτικών ερευνών, οι οποίες 

εφαρµόστηκαν σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου που προέρχονταν από διαφορετικές 
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εθνικές µειονότητες. Συγκεκριµένα, στην έρευνα της Morrow (1992) εφαρµόστηκε 

ένα πρόγραµµα που βασιζόταν στη συστηµατική χρήση των λογοτεχνικών κειµένων 

µε στόχο τη βελτίωση της γλώσσας και του λεξιλογίου, καθώς και της ικανότητας 

κατανόησης, της παραγωγής προφορικών και γραπτών ιστοριών, και της ανάπτυξης 

θετικών στάσεων για την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Βασικοί συντελεστές του 

προγράµµατος παρέµβασης ήταν: α) η δηµιουργία ελκυστικών κέντρων γραπτού 

λόγου µέσα στις τάξεις, β) η οργάνωση δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά είχαν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν µόνα τους βιβλία για να διαβάσουν ή να γράψουν τις δικές 

τους ιστορίες, γ) η καθηµερινή ανάγνωση ιστοριών από το/τη δάσκαλο/άλα, και δ) η 

αναδιήγηση των ιστοριών από τα παιδιά. Κατά την ανάγνωση των ιστοριών, οι 

εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τη συζήτηση των δοµικών στοιχείων της ιστορίας, 

συνέδεαν το θέµα της ιστορίας µε τις κατάλληλες επιστηµονικές περιοχές, και 

ενθάρρυναν την αναγνώριση λέξεων, όταν το θεωρούσαν απαραίτητο. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρµογή ενός προγράµµατος παρέµβασης 

που βασίζεται στη συστηµατική χρήση της λογοτεχνίας επέδρασε θετικά στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, όπως αξιολογήθηκε από τον αριθµό των 

διαφορετικών λέξεων που περιλάµβαναν οι γραπτές αναδιηγήσεις των παιδιών και τα 

κείµενα που αφορούσαν σε ιστορίες τις οποίες παρήγαγαν τα ίδια τα παιδιά. Ωστόσο, 

η αξιολόγηση του λεξιλογίου µε τη χρήση κατάλληλα σταθµισµένων κριτηρίων ή και 

άλλων, συγκεκριµένων για την περίσταση, κριτηρίων που οι ερευνητές θα είχαν 

σχεδιάσει για τις ανάγκες της συγκεκριµένης παρέµβασης, θα παρείχε πιο έγκυρα και 

αξιόπιστα αποτελέσµατα σχετικά µε το µέγεθος της επίδρασης της παρέµβασης στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

παρέµβαση επέδρασε θετικά στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν και να 

αναδιηγούνται τις ιστορίες, στη γλωσσική τους ανάπτυξη, και στην ενίσχυση της 

θετικής τους στάσης απέναντι στα λογοτεχνικά βιβλία. Σηµαντικό είναι, όµως, να 

αναφερθεί ότι η έρευνα αυτή δεν παρέχει επιµέρους πληροφορίες για τον τρόπο που 

διάβαζαν οι εκπαιδευτικοί τις ιστορίες στα παιδιά, παρά το γεγονός ότι η 

δραστηριότητα αυτή προβάλλεται ως σηµαντική παράµετρος του προγράµµατος. Η 

πιο σαφής περιγραφή του τρόπου ανάγνωσης θα προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες 

για την κοινωνική αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας, και τις διδακτικές τεχνικές που εφάρµοσαν οι εκπαιδευτικοί, 

στοιχεία που, όπως έδειξαν και τα αποτελέσµατα της έρευνας, ενίσχυσαν το λεξιλόγιο 

και την κατανόηση των ιστοριών από τα παιδιά. 
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Η Gunter (1995), στη συνέχεια, διερεύνησε την επίδραση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος το οποίο βασιζόταν στη συστηµατική ενασχόληση των παιδιών µε 

βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα. Το 

δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν αλλοδαπά παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στη δεύτερη 

τάξη ενός δηµοτικού σχολείου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, και τα οποία 

κατακτούσαν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Το πρόγραµµα διήρκησε 32 

εβδοµάδες και περιλάµβανε την καθηµερινή ανάγνωση βιβλίων από το δάσκαλο της 

τάξης. Το πρόγραµµα ενισχύθηκε µε την εβδοµαδιαία προβολή ενός εκπαιδευτικού 

βίντεο, το οποίο αφορούσε σε θέµατα λογοτεχνίας. Επίσης, οι γονείς συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα και είχαν τη δυνατότητα να δανείζονται βιβλία από τη σχολική 

βιβλιοθήκη, µε στόχο να ενισχύσουν την ενασχόληση των παιδιών µε τη λογοτεχνία 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Το γεγονός ότι τα παιδιά επέλεγαν και διάβαζαν κατ’ 

επανάληψη τα αγαπηµένα τους βιβλία αποτέλεσε βασικό παράγοντα του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Επίσης, κατά τις διάφορες φάσεις της διεξαγωγής του 

προγράµµατος, τα παιδιά συµµετείχαν σε µικρές οµάδες εργασίας µε σκοπό τη 

διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που είχαν ως στόχο την περαιτέρω ενασχόλησή τους 

µε την παιδική λογοτεχνία. Ενδεικτικές δραστηριότητες αποτέλεσαν η σύνταξη µιας 

επιστολής προς τον αγαπηµένο τους συγγραφέα και η εκπόνηση µιας εργασίας πάνω 

σε ένα θέµα µε το οποίο τα παιδιά ήρθαν σε επαφή κατά την ανάγνωση των διαφόρων 

βιβλίων. Χαρακτηριστικό, ακόµη, γνώρισµα του προγράµµατος αποτέλεσε η τακτή 

ανάγνωση ιστοριών και παραµυθιών από µεγαλύτερα παιδιά (5ης τάξης), τα οποία τα 

είχαν επιλέξει τα παιδιά του δείγµατος και µε τα οποία επιθυµούσαν να 

συνεργαστούν. Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης έδειξαν ότι τα παιδιά βελτίωσαν 

σηµαντικά το επίπεδο του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην αγγλική 

γλώσσα. Σηµαντική βελτίωση σηµειώθηκε επίσης στις δεξιότητες της ανάγνωσης και 

της κατανόησης, όπως αυτές αξιολογήθηκαν µε τα αντίστοιχα σταθµισµένα κριτήρια. 

Παρά, όµως, τη θετική επίδραση της εκπαιδευτικής παρέµβασης, το µικρό µέγεθος 

του δείγµατος και η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από τον πειραµατικό σχεδιασµό 

θέτουν αρκετούς περιορισµούς ως προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων. Επίσης, η 

αξιολόγηση του λεξιλογίου των παιδιών πραγµατοποιήθηκε µε κριτήρια που είχαν 

σχεδιαστεί για τον έλεγχο της σχολικής επίδοσης των παιδιών, και τα οποία 

χρησιµοποιούνταν για τη µετάβαση των παιδιών στις διάφορες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. Η χρησιµοποίηση πιο έγκυρων, για τις ανάγκες της έρευνας, εργαλείων 

ενδεχοµένως να προσδιόριζε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις αλλαγές στο λεξιλόγιο των 
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παιδιών. Επίσης, το πρόγραµµα υιοθέτησε µια ολική προσέγγιση της γλώσσας κατά 

την ανάγνωση των ιστοριών, η οποία, όπως και στις έρευνες του Elley (1991· 2000) 

και της Morrow (1992), έδινε έµφαση στην ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας των 

παιδιών µέσα από την γενικότερη ενασχόληση των παιδιών µε τα βιβλία και τις 

ιστορίες. Συνεπώς, η παραπάνω µελέτη δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 

εφαρµογή συγκεκριµένων διδακτικών τεχνικών µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης 

ιστοριών οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών 

στη δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά διότι τονίζουν ότι η 

ανάπτυξη του λεξιλογίου οφείλει να αποτελεί κύριο στόχο κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών, καθώς η δραστηριότητα αυτή διεγείρει το ενδιαφέρον των παιδιών 

απέναντι στο λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας.  

Σηµαντική, όµως, όσον αφορά στη συµβολή της συστηµατική ανάγνωσης των 

ιστοριών στο σχολικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη 

γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών είναι η διαχρονική έρευνα των Appel και Vermeer 

(1998). Οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών 

σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά αυτά κατακτούσαν την Ολλανδική ως δεύτερη γλώσσα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ενσωµατώθηκε στο πρόγραµµα σπουδών του σχολείου, 

εφαρµόστηκε για τέσσερα έτη, έως και την ολοκλήρωση της φοίτησης των παιδιών 

στην τέταρτη τάξη του δηµοτικού σχολείου, και προέβλεπε τη συστηµατική 

ανάγνωση ιστοριών στη σχολική τάξη. Επιπλέον, σκοπός της µελέτης ήταν να 

διερευνήσει εάν τα παιδιά µπορούν να µάθουν έως και 1.000 λέξεις σε ένα σχολικό 

έτος, ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο του λεξιλογίου των µονόγλωσσων 

συµµαθητών τους. Πριν την έναρξη και κατά τη λήξη του κάθε σχολικού έτους τα 

παιδιά αξιολογούνταν µε κριτήρια τα οποία αφορούσαν σε επιλεγµένες λέξεις-

στόχους που διδάχτηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης, 

και µε σταθµισµένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ευρύτερης ανάπτυξης του 

δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών. Βασικός παράγοντας του 

προγράµµατος ήταν η παροχή υλικών και η οργάνωση διδακτικών δραστηριοτήτων 

µε σκοπό την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών στη δεύτερη γλώσσα. Σηµαντική 

δραστηριότητα αποτέλεσε η ανάγνωση εικονογραφηµένων ιστοριών. Κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης, οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν µε τα παιδιά για την πλοκή 

της ιστορίας και επεξηγούσαν λέξεις-στόχους µέσα από το κείµενο των βιβλίων. 

Μετά την ανάγνωση της ιστορίας τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε 
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άλλες δραστηριότητες, όπως είναι διάφορα γλωσσικά παιχνίδια ή ζωγραφική. Σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα τα παιδιά συµµετείχαν σε µια δραστηριότητα η οποία 

εντάσσεται στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης που φέρει τον τίτλο «συνολική 

φυσική ανταπόκριση» (total psychical response) (Asher, 1969). Στη δραστηριότητα 

αυτή η κατάκτηση του λεξιλογίου επιδιωκόταν µε έµµεσο τρόπο µέσα από διάφορες 

επικοινωνιακές δοκιµασίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά της πειραµατικής 

οµάδας υπερείχαν σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις τους στα κριτήρια του δεκτικού 

και παραγωγικού λεξιλογίου σε σχέση µε τα παιδιά των οµάδων ελέγχου, και η 

υπεροχή αυτή ήταν εντονότερη για τα παιδιά της 1ης, της 3ης, και της 4ης τάξης του 

δηµοτικού σχολείου. Ωστόσο, ο αριθµός των λέξεων που κατέκτησαν τα παιδιά δεν 

ήταν ο αναµενόµενος. Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε τους ερευνητές, µπορεί να 

οφείλεται στη µη συνεπή εφαρµογή του προγράµµατος από κάποιους/ες 

εκπαιδευτικούς. Παρόλο που τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας σηµείωσαν 

σηµαντική πρόοδο στο λεξιλόγιο, δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στο επίπεδο των 

µονόγλωσσων συµµαθητών τους. Κρίνεται, όµως, σηµαντικό να αναφερθεί ότι η µη 

συνεπής εφαρµογή του προγράµµατος σε αρκετές από τις τάξεις του δείγµατος, η 

αρνητική στάση ορισµένων εκπαιδευτικών απέναντι στο πρόγραµµα, το γεγονός ότι 

δεν ελέγχθηκε η επίδραση που επέφερε στα αποτελέσµατα της παρέµβασης το αρχικό 

επίπεδο των παιδιών στο λεξιλόγιο, και ο συνδυασµός ποικίλων διδακτικών 

δραστηριοτήτων αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συναγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της µελέτης. Παρά τους παραπάνω 

περιορισµούς, η µελέτη των Appel και Vermeer (1998) κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, 

γιατί είναι η πρώτη η οποία εστίασε στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών 

παιδιών στη δεύτερη γλώσσα, και ο σχεδιασµός της προέβλεπε τη συστηµατική 

διδασκαλία λέξεων-στόχων µέσα από το κείµενο των βιβλίων. Συνεπώς, είναι 

σηµαντικό το συµπέρασµα ότι η επικέντρωση της προσοχής των εκπαιδευτικών σε 

λέξεις του κειµένου, και η διδασκαλία αυτών, συµβάλλει όχι µόνο στην εκµάθηση της 

σηµασίας των συγκεκριµένων λέξεων, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών. 

 

Τεχνικές διδασκαλίας και ανάπτυξη λεξιλογίου 

Η ανάγνωση των ιστοριών δηµιουργεί ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να 

µπορούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρµόζουν στη σχολική τάξη τεχνικές µε στόχο τη 
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διδασκαλία του λεξιλογίου. Η διδασκαλία αφορά σε τεχνικές οι οποίες στοχεύουν 

στην αναλυτική επεξήγηση και παρουσίαση της σηµασίας της λέξης µε ποικίλους 

τρόπους, όπως είναι, για παράδειγµα, ο ορισµός της λέξης, η αναπαράσταση της 

σηµασίας της λέξης µε χειρονοµίες και εικόνες, η σηµασιολογική σύνδεση της λέξης 

µε άλλες συνώνυµες ή/και αντίθετες λέξεις και η διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε 

τη σηµασία της λέξης (Yopp & Yopp, 2007). Ωστόσο, οι τεχνικές της διδασκαλίας 

διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς το βαθµό που ενθαρρύνουν την ενεργητική 

συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

εντοπίζεται ένας σηµαντικός αριθµός µελετών που αφορούν στη χρήση τεχνικών 

διδασκαλίας του λεξιλογίου στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών και στη θετική 

επίδραση αυτών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών 

παιδιών. Σε ορισµένες από τις µελέτες αυτές οι τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου 

είτε δεν ενθάρρυναν είτε ενθάρρυναν σε µικρό βαθµό την ενεργητική συµµετοχή των 

παιδιών στην επεξεργασία του λεξιλογίου (Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· 

Justice, Meier et al., 2005· Lugo-Neris et al., 2010· Marken, 2008· Penno et al., 2002). 

Αντίθετα, σε άλλες µελέτες που αφορούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα στο 

πλαίσιο της ανάγνωσης ιστοριών εφαρµόστηκαν τεχνικές οι οποίες προωθούσαν την 

ενεργητικότερη συµµετοχή των παιδιών στην ανάλυση του λεξιλογίου              

(Coyne et al., 2007· Perkins, 2008· Silverman, 2007· Walsh, 2009). 

Τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου χωρίς την ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στη 

διδακτική διαδικασία. Η άµεση διδασκαλία αντιµετωπίζεται κριτικά από αρκετούς/ές 

εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς θεωρείται 

αρκετά δασκαλοκεντρική και µονολογική διδακτική προσέγγιση, η οποία δεν 

επιτρέπει στο παιδί να συµµετέχει ενεργητικά και να διαµορφώσει το ίδιο, σε κάποιο 

βαθµό, το περιεχόµενο της διδασκαλίας (Schickedanz, 1994). Ωστόσο, στη διεθνή 

βιβλιογραφία εντοπίζονται µελέτες κατά τις οποίες εφαρµόστηκαν τεχνικές για τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου σε αλλοδαπά παιδιά οι οποίες, παρόλο που ενθάρρυναν σε 

µικρό βαθµό την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες, 

συνέβαλαν σηµαντικά ώστε τα παιδιά αυτά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στη 

δεύτερη γλώσσα (Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· Justice, Meier et al., 2005· 

Lugo-Neris et al., 2010· Marken, 2008· Penno et al., 2002).   

Χαρακτηριστική είναι η µελέτη των Penno et al. (2002), οι οποίοι 

διερεύνησαν εάν οι τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου και η 



 

 

130

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών συµβάλλουν στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν τα παιδιά 

δύο τάξεων, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές εθνικές µειονότητες και 

φοιτούσαν σε ένα δηµοτικό σχολείο της Νέας Ζηλανδίας. Και στις δύο τάξεις η κύρια 

γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική. Στη µία, όµως, από τις δύο τάξεις του 

δείγµατος, το 30% του χρόνου διδασκαλίας διεξαγόταν στη γλώσσα των Maori, η 

οποία αποτελεί την επίσηµη γλώσσα του αυτόχθονου / γηγενούς πληθυσµού της Νέας 

Ζηλανδίας. Παρόλο που για τα περισσότερα παιδιά του δείγµατος η Αγγλική ήταν η 

βασική γλώσσα επικοινωνίας, ένα σηµαντικό ποσοστό των παιδιών κατακτούσαν την 

Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Η ηλικία των παιδιών κυµαινόταν από 5 έως 7 έτη. 

Οι ερευνητές διάβασαν σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών δύο εικονογραφηµένες 

ιστορίες τρεις φορές σε δύο πειραµατικές συνθήκες. Στην πρώτη συνθήκη διάβασαν 

τις ιστορίες χωρίς να παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά µε το λεξιλόγιο του κειµένου. 

Στη δεύτερη συνθήκη χρησιµοποίησαν για την επεξήγηση συγκεκριµένων άγνωστων 

λέξεων του κειµένου τεχνικές οι οποίες αφορούσαν στον ορισµό της λέξης και στην 

παροχή ενός συνωνύµου, την υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην εικόνα 

του βιβλίου και στη µίµηση της σηµασίας της λέξης µε τους ανάλογους ήχους και τις 

κατάλληλες χειρονοµίες. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας και στις δύο συνθήκες, τα 

παιδιά αναδιηγούνταν την ιστορία που άκουσαν µε τη βοήθεια του ερευνητή. Η 

δοκιµασία αυτή εφαρµόστηκε ώστε να διερευνηθεί εάν αυξάνεται σταδιακά ο 

αριθµός των διδαγµένων λέξεων που χρησιµοποιούν τα παιδιά στις αναδιηγήσεις 

τους, και η αναδιήγηση χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο για την αξιολόγηση του 

παραγωγικού λεξιλογίου. Παράλληλα, αξιολογήθηκε µε το σχεδιασµό του 

κατάλληλου κριτηρίου η αναγνώριση των λέξεων σε σχετικές εικόνες. Η δοκιµασία 

αυτή αποτέλεσε το κριτήριο για την αξιολόγηση του δεκτικού λεξιλογίου. Η 

αξιολόγηση και στις δύο δοκιµασίες αφορούσε σε λέξεις που δίδαξαν οι ερευνητές 

κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης, αλλά και σε λέξεις του κειµένου τις 

οποίες δεν επεξήγησαν στα παιδιά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά 

κατέκτησαν ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση 

των ιστοριών, και βελτίωσαν σηµαντικά το δεκτικό και το παραγωγικό λεξιλόγιο. Η 

βελτίωση, όµως, ήταν σηµαντικά υψηλότερη όταν ο παράγοντας των 

επαναλαµβανόµενων αναγνώσεων συνδυάστηκε µε την παροχή πλούσιων 

επεξηγήσεων σχετικά µε τη σηµασία των άγνωστων λέξεων. Σηµαντικός ήταν και ο 

ρόλος που διαδραµάτισε στα αποτελέσµατα της µελέτης το αρχικό επίπεδο του 
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λεξιλογίου. Τα παιδιά που είχαν υψηλές αρχικές επιδόσεις στο λεξιλόγιο έµαθαν και 

χρησιµοποίησαν στις αναδιηγήσεις τους ένα σηµαντικά υψηλότερο αριθµό λέξεων σε 

σύγκριση µε τα παιδιά που διέθεταν χαµηλότερο επίπεδο λεξιλογίου. Ενδιαφέροντα 

είναι και τα αποτελέσµατα που αφορούν στις λέξεις που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο 

διδασκαλίας, αλλά χρησιµοποιήθηκαν ώστε να διερευνηθεί η γενίκευση της 

επίδρασης που φέρει η ανάγνωση των ιστοριών στην κατάκτηση του λεξιλογίου από 

τα παιδιά. Συγκεκριµένα, η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της ιστορίας και οι 

τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου βελτίωσαν τις επιδόσεις των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις. Ωστόσο, οι επιδόσεις τους ήταν υψηλότερες στο κριτήριο του 

παραγωγικού και όχι του δεκτικού λεξιλογίου. Η ηλικία και το φύλο δεν επηρέασαν 

σηµαντικά τις επιδόσεις των παιδιών.  

Σηµαντικό, ωστόσο, περιορισµό στη µελέτη των Penno et al. (2002) 

αποτελούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο σχολικών τάξεων ως 

προς τις επιδόσεις των παιδιών στα κριτήρια του δεκτικού και του παραγωγικού 

λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, οι επιδόσεις των παιδιών τα οποία φοιτούσαν στην τάξη 

όπου ένα µέρος της διδασκαλίας πραγµατοποιούταν στη γλώσσα των Maori ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερες από τις επιδόσεις των παιδιών της δεύτερης τάξης του 

δείγµατος. Ο παράγοντας αυτός ενδεχοµένως να επηρέασε αρνητικά την οµοιογένεια 

των δύο πειραµατικών συνθηκών ως προς τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών 

του δείγµατος, και να άσκησε ευρύτερες επιδράσεις στα αποτελέσµατα της µελέτης. 

Σηµαντικό, ακόµη, περιορισµό της µελέτης αποτελεί το ότι διέφερε η συχνότητα µε 

την οποία εµφανίζονταν στο κείµενο της κάθε ιστορίας οι επιλεγµένες λέξεις. Η 

διαφορετική συχνότητα παρουσίασης των λέξεων είχε ως αποτέλεσµα να διαφέρει 

και η συχνότητα µε την οποία οι ερευνητές παρείχαν επεξηγήσεις κάθε φορά που 

συναντούσαν µία λέξη στο κείµενο της ιστορίας. Το γεγονός αυτό θέτει το ζήτηµα 

της άνισης αντιµετώπισης των λέξεων, πράγµα το οποίο πρέπει να ελέγχεται κατά το 

σχεδιασµό των πειραµατικών µελετών. Ωστόσο, παρά τους περιορισµούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, η έρευνα των Penno et al. (2002) είναι σηµαντική, γιατί 

τονίζει ότι µέσω της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των ιστοριών τα παιδιά 

αναπτύσσουν στρατηγικές µάθησης οι οποίες τα βοηθούν να εµπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό τους. Η επίδραση είναι, όµως, µεγαλύτερη όταν οι εκπαιδευτικοί, κατά την 

ανάγνωση µιας ιστορίας, εφαρµόζουν διδακτικές τεχνικές οι οποίες έχουν ως στόχο 

την άµεση και συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου. 
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Την επίδραση διαφόρων τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου και της 

επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου από 

αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας διερεύνησαν ακολούθως οι Justice, Meier      

et al. (2005) σε σχετική µελέτη τους. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά από 

διαφορετικές εθνικές µειονότητες, τα οποία προέρχονται από χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, και τα οποία επιλέχτηκαν µε βάση την επίδοσή τους 

σε σχετικά κριτήρια για την αξιολόγηση των πρώιµων δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο. 

Η πειραµατική παρέµβαση διήρκησε δέκα εβδοµάδες. Κατά τη διάρκεια της 

παρέµβασης, οι συνεργάτες των συντονιστών της έρευνας διάβασαν το καθένα από τα 

δέκα βιβλία που αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας τέσσερεις φορές σε ολιγοµελείς 

οµάδες παιδιών. Από το κείµενο των ιστοριών επιλέχτηκαν συνολικά 60 λέξεις. Οι 

συνεργάτες των ερευνητών δίδαξαν στα παιδιά τις 30 λέξεις, και χρησιµοποίησαν γι’ 

αυτό το σκοπό τεχνικές οι οποίες προέβλεπαν την παροχή του ορισµού της λέξης και 

την ενσωµάτωσή της σε µία πρόταση η οποία διέφερε από την πρόταση που περιείχε 

τη λέξη στο κείµενο της ιστορίας. Τα παιδιά άκουσαν τις υπόλοιπες 30 λέξεις κατά 

την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών, χωρίς όµως να τους παρέχεται 

οποιαδήποτε επεξήγηση σχετικά µε τη σηµασία τους. Τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου 

ακολούθησαν το πρόγραµµα του σχολείου. Για την αξιολόγηση του λεξιλογίου τα 

παιδιά υποβλήθηκαν σε µία δοκιµασία κατά την οποία έπρεπε να παρέχουν τον 

ορισµό της κάθε λέξης-στόχου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά βελτίωσαν 

σηµαντικά τις επιδόσεις στο κριτήριο του λεξιλογίου, ως αποτέλεσµα της 

επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των ιστοριών και της εφαρµογής των τεχνικών της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου. Η περιστασιακή έκθεση στο άγνωστο λεξιλόγιο, όπως 

αξιολογήθηκε µε την παροχή της δυνατότητας στα παιδιά να ακούσουν χωρίς όµως 

να δεχτούν όποια επεξήγηση σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, δεν ήταν επαρκής 

ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων. Σηµαντικό είναι, 

ακόµη, το γεγονός ότι η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης ήταν εντονότερη για 

τα παιδιά που είχαν χαµηλό αρχικό επίπεδο στο λεξιλόγιο.  

Η πραγµατοποίηση, όµως, των αναγνώσεων σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών 

θέτει κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων στις 

πραγµατικές συνθήκες της λειτουργίας των προσχολικών τάξεων, όπου οι 

νηπιαγωγοί, ως επί το πλείστον, πραγµατοποιούν τη διδασκαλία στο σύνολο των 

παιδιών της τάξης. Επίσης, στους περιορισµούς της µελέτης ανήκει το γεγονός ότι 

στο δείγµα της έρευνας δε συµπεριλήφθηκαν τα παιδιά που διέθεταν χαµηλό επίπεδο 
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επάρκειας στον προφορικό λόγο. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της µελέτης των Justice, 

Meier et al. (2005) δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση που φέρουν 

οι συγκεκριµένες διδακτικές τεχνικές στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών τα 

οποία προέρχονται από διαφορετικές εθνικές µειονότητες, και δεν έχουν αποκτήσει 

ακόµη τις απαιτούµενες ικανότητες προφορικού λόγου στη γλώσσα στην οποία 

πραγµατοποιείται η διδασκαλία στο σχολείο. Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση 

του λεξιλογίου πραγµατοποιήθηκε µε την παροχή του ορισµού της κάθε             

λέξης-στόχου από τα παιδιά. ∆εδοµένου ότι η παροχή ορισµών είναι µια δύσκολη 

δοκιµασία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, είναι πιθανό η συγκεκριµένη 

µέθοδος αξιολόγησης να µην κατόρθωσε να περιγράψει µε αρκετή ακρίβεια τα οφέλη 

που αποκόµισαν τα παιδιά από την ανάγνωση των ιστοριών.  

Είναι σηµαντικό, όµως, ότι η µελέτη της Justice και των συνεργατών της 

(2005) δίνει το ερέθισµα για την εφαρµογή µελλοντικών εφαρµοσµένων µελετών, οι 

οποίες θα έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των διαφόρων τεχνικών για 

τη διδασκαλία του λεξιλογίου σε πιο φυσικά πλαίσια. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές 

προτείνουν, ακόµη, την ενσωµάτωση των διαφόρων τεχνικών για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της µεθόδου της αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης των 

ιστοριών. Σύµφωνα µε τις προτάσεις τους, είναι χρήσιµος ο σχεδιασµός µεικτών 

µεθόδων για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι µέθοδοι χρειάζεται να περιλαµβάνουν 

πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό και το πλαίσιο εµφάνισης και χρήσης των 

λέξεων, και να ενθαρρύνουν την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στην σε βάθος 

επεξεργασία της σηµασίας των λέξεων. 

Οι Biemiller και Boote (2006), στη συνέχεια, διεξήγαγαν δύο πειραµατικές 

µελέτες µε σκοπό να διερευνήσουν εάν η επεξήγηση των άγνωστων λέξεων κατά την 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών επιδρά θετικά στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, καθώς και παιδιά που φοιτούσαν στην πρώτη και τη δεύτερη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου. Τα µισά περίπου παιδιά του δείγµατος κατακτούσαν την 

Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα.  

Στην πρώτη πειραµατική συνθήκη της πρώτης µελέτης των Biemiller και 

Boote (2006), οι εκπαιδευτικοί διάβασαν δύο ιστορίες δύο φορές και µία ιστορία 

τέσσερεις φορές στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Επιλέχτηκαν συνολικά 48 λέξεις 

από τα κείµενα των ιστοριών. Από τις 48 λέξεις, οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν στα παιδιά 

τις 24 λέξεις. Κατά την πρώτη ανάγνωση οι εκπαιδευτικοί διάβαζαν την ιστορία µε 
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τον τρόπο µε τον οποίο συνήθιζαν να τη διαβάζουν στην τάξη. Μετά την 

ολοκλήρωση της ανάγνωσης απηύθυναν στα παιδιά ερωτήσεις σχετικά µε την 

κατανόηση του κειµένου, χωρίς όµως να παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-

στόχους. Στις επόµενες αναγνώσεις ενθάρρυναν τα παιδιά να παρέχουν επεξηγήσεις 

σχετικά µε επιλεγµένες από το κείµενο της ιστορίας λέξεις. Εάν οι επεξηγήσεις των 

παιδιών δεν κρίνονταν ικανοποιητικές, τότε οι εκπαιδευτικοί παρείχαν τον ορισµό της 

λέξης. Οι λέξεις-στόχοι ήταν διαφορετικές σε κάθε ανάγνωση. Στη δεύτερη 

πειραµατική συνθήκη, οι εκπαιδευτικοί διάβασαν την κάθε ιστορία δύο ή τέσσερις 

φορές χωρίς να παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών συντέλεσε 

ώστε τα παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, ενώ το µέγεθος βελτίωσης των 

επιδόσεων διπλασιάστηκε όταν η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση συνδυάστηκε µε την 

παροχή πλούσιων επεξηγήσεων. Η συχνότητα µε την οποία ο/η κάθε εκπαιδευτικός 

διάβασε την κάθε ιστορία άσκησε επίδραση στην εκµάθηση του λεξιλογίου, η οποία 

όµως διέφερε ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και στα παιδιά που 

φοιτούσαν στη πρώτη και τη δεύτερη τάξη του δηµοτικού σχολείου. Συγκεκριµένα, 

τα παιδιά του νηπιαγωγείου έµαθαν τη σηµασία περισσοτέρων λέξεων, όταν ο/η 

νηπιαγωγός διάβασε την ιστορία τέσσερις φορές και η ανάγνωση συνδυάστηκε µε την 

παροχή των σύντοµων επεξηγήσεων σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Η συχνότητα 

ανάγνωσης δεν επηρέασε σηµαντικά τις επιδόσεις των παιδιών στις δύο πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Ο προέλεγχος και ο µετέλεγχος στο κριτήριο του 

λεξιλογίου έδειξε ότι δεν επηρεάστηκαν οι επιδόσεις των παιδιών. Επίσης, φάνηκε ότι 

τα κορίτσια σηµείωσαν µεγαλύτερη επίδοση από τα αγόρια στο κριτήριο 

αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου, ενώ η διαφορά επίδοσης ανάµεσα στα 

δύο φύλα δεν ήταν σηµαντική όσον αφορά στο κριτήριο αξιολόγησης για τις λέξεις-

στόχους των ιστοριών. 

Στόχος των Biemiller και Boote (2006) στη δεύτερη πειραµατική τους 

παρέµβαση ήταν να αυξηθεί ο αριθµός των λέξεων που θα µάθαιναν τα παιδιά κατά 

την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών. Η δεύτερη µελέτη 

πραγµατοποιήθηκε στα ίδια σχολεία ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

πειραµατικής παρέµβασης, και απευθυνόταν σε παιδιά του νηπιαγωγείου και σε 

παιδιά της πρώτης και της δεύτερης τάξης του δηµοτικού σχολείου. Ο πειραµατικός 

σχεδιασµός προέβλεπε: α) τη βελτίωση της διδασκαλίας του λεξιλογίου µε την 

παροχή των επεξηγήσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς και όχι από τα παιδιά, β) την 
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αύξηση του αριθµού των λέξεων που θα διδάσκονταν τα παιδιά από το κείµενο της 

κάθε ιστορίας, γ) τη συστηµατική επανάληψη των διδαγµένων λέξεων πριν από την 

ανάγνωση της κάθε ιστορίας, δ) τον έλεγχο της διατήρησης των γνώσεων που 

κατέκτησαν τα παιδιά κατά την πειραµατική παρέµβαση, και ε) τη διερεύνηση της 

µεταβίβασης της νέας γνώσης σχετικά µε το λεξιλόγιο σε νέα πλαίσια. Για τον έλεγχο 

της τελευταίας αυτής παραµέτρου τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις λέξεις 

που διδάχτηκαν µέσα σε νέες προτάσεις οι οποίες διέφεραν από το κείµενο της 

ιστορίας. Επίσης, η παρούσα µελέτη προέβλεπε και την ενσωµάτωση µιας οµάδας 

ελέγχου στον πειραµατικό σχεδιασµό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά έµαθαν 

έναν σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό λέξεων σε σύγκριση µε την προγενέστερη 

πειραµατική παρέµβαση. Η βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών οφείλεται στην 

τροποποίηση της µεθόδου διδασκαλίας, καθώς και στην επανάληψη και την αύξηση 

του αριθµού των λέξεων που διδάσκονταν τα παιδιά σε κάθε ανάγνωση. Τα 

αποτελέσµατα, επίσης, έδειξαν ότι τα παιδιά διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν 

κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης, και ότι µπορούσαν να αναγνωρίσουν 

τη σηµασία των λέξεων-στόχων, όταν το κριτήριο της αξιολόγησης του λεξιλογίου 

περιλάµβανε προτάσεις οι οποίες διέφεραν από το κείµενο της ιστορίας. Το φύλο των 

παιδιών δεν άσκησε σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της δεύτερης 

πειραµατικής παρέµβασης.  

Η µελέτη των Biemiller και Boote (2006) έδωσε έµφαση στην 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών. Ωστόσο, κρίνεται χρήσιµο να 

αναφερθεί ότι στη µελέτη αυτή δε διευκρινίζεται η συχνότητα µε την οποία οι    

λέξεις-στόχοι εµφανίζονταν µέσα στο κείµενο της ιστορίας. Συνεπώς, µέσα στο 

πλαίσιο αυτό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσες φορές χρειάζεται τα παιδιά να 

ακούσουν µια λέξη, ώστε να κατακτήσουν τη σηµασία της. Σηµαντικό περιορισµό 

της µελέτης αποτελεί το γεγονός ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες συγκρίσεις των 

επιδόσεων ανάµεσα στους µονόγλωσσους µαθητές, και στους µαθητές για τους 

οποίους η Αγγλική ήταν η δεύτερή τους γλώσσα, παρά το γεγονός ότι η τελευταία 

κατηγορία αποτελούσε το 50% των παιδιών του δείγµατος. Συνεπώς, δε γίνεται 

σαφές το µέγεθος της επίδρασης που άσκησε η πειραµατική παρέµβαση στα παιδιά 

αυτά. Επίσης, στους περιορισµούς της µελέτης ανήκει το γεγονός ότι η διδασκαλία 

του λεξιλογίου, όπως εφαρµόστηκε κατά την παρούσα µελέτη, ενθάρρυνε ελάχιστα 

την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στην επεξεργασία του νοήµατος των 

άγνωστων λέξεων. Ο παράγοντας αυτός είναι σηµαντικός και συντελεί στην 
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ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τέλος, οι διαφορές που περιγράφτηκαν σε 

ορισµένες περιπτώσεις σχετικά µε τον τρόπο και τη συνέπεια µε την οποία οι 

εκπαιδευτικοί εφάρµοσαν το πρόγραµµα για τη διδασκαλία του λεξιλογίου 

ενδεχοµένως να επηρέασαν σε κάποιο βαθµό τα αποτελέσµατα της παρέµβασης. 

Παρά τους παραπάνω περιορισµούς, τα αποτελέσµατα της µελέτης των 

Biemiller και Boote (2006) είναι σηµαντικά, ιδιαίτερα για το σχεδιασµό 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων που απευθύνονται σε αλλοδαπά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Αυτό διότι τονίζουν ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή επωφελούνται από την 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών, ώστε να κατακτήσουν το άγνωστο 

λεξιλόγιο που περιλαµβάνεται στο κείµενο των βιβλίων. Ο εµπλουτισµός, όµως, του 

λεξιλογίου τους επιτυγχάνεται κυρίως όταν, κατά την ανάγνωση, ο/η εκπαιδευτικός 

εφαρµόζει κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τη διδασκαλία των άγνωστων λέξεων 

του κειµένου. Επίσης, η πραγµατοποίηση της ανάγνωσης των ιστοριών στο σύνολο 

των παιδιών της κάθε τάξης, κατά την παρούσα µελέτη, παρέχει πληροφορίες σχετικά 

µε τη δυνατότητα της εφαρµογής των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας του 

λεξιλογίου στις πραγµατικές συνθήκες της λειτουργίας των σχολικών τάξεων.  

Πολύ πρόσφατα οι Lugo-Neris et al. (2010) µελέτησαν την επίδραση 

διαφορετικών διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του παραγωγικού και δεκτικού 

λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα 

της έρευνας αποτέλεσαν 22 Ισπανόφωνα παιδιά τα οποία κατακτούσαν την Αγγλική 

ως δεύτερη γλώσσα. Οι ερευνητές διάβασαν σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών 4 

εικονογραφηµένες ιστορίες από 3 φορές σε δύο πειραµατικές συνθήκες. Στην πρώτη 

πειραµατική συνθήκη, οι ερευνητές διάβασαν τις ιστορίες στην αγγλική γλώσσα και 

επεξήγησαν λέξεις-στόχους του κειµένου σύµφωνα µε τις ακόλουθες τεχνικές: 

επανάληψη της λέξης από τα παιδιά, παροχή του ορισµού της λέξης και παρουσίαση 

σε µία πρόταση επιπλέον πληροφοριών που επεκτείνουν τη σηµασία της λέξης. Στη 

δεύτερη πειραµατική συνθήκη διάβασαν τις ίδιες ιστορίες και εφάρµοσαν τις ίδιες 

τεχνικές για την επεξήγηση του λεξιλογίου, µε εξαίρεση ότι στη συνθήκη αυτή η 

επεξήγηση των λέξεων πραγµατοποιήθηκε στην ισπανική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι και στις δύο πειραµατικές συνθήκες τα αλλοδαπά παιδιά 

έµαθαν αρκετές από τις λέξεις του κειµένου που επεξήγησαν οι ερευνητές είτε στην 

αγγλική είτε στην ισπανική γλώσσα. Η γλώσσα διδασκαλίας δεν άσκησε σηµαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη του ειδικού, σχετικά µε τις λέξεις-στόχους του κειµένου, 
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δεκτικού λεξιλογίου. Ωστόσο, η παροχή των επεξηγήσεων στην ισπανική γλώσσα 

βελτίωσε σηµαντικά την ικανότητα των παιδιών να παρέχουν τον ορισµό της λέξης.  

Ωστόσο, το µικρό µέγεθος του δείγµατος, η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από 

τον πειραµατικό σχεδιασµό και η πραγµατοποίηση της ανάγνωσης των ιστοριών σε 

ολιγοµελείς οµάδες παιδιών θέτουν περιορισµούς ως προς τη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Παρόλα αυτά, η έρευνα των Lugo-Neris et al. (2010) είναι 

σηµαντική διότι τονίζει ότι η εφαρµογή τεχνικών για τη διδασκαλία του λεξιλογίου 

κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 

στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Είναι σηµαντικό, και τονίζεται από τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ότι η αξιοποίηση της µητρικής γλώσσας των 

αλλοδαπών παιδιών κρίνεται χρήσιµη για την ανάπτυξη κυρίως του παραγωγικού και 

όχι του δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερή τους γλώσσα.  

Τέλος, η Collins (2010) µελέτησε εάν οι διδακτικές τεχνικές που 

εφαρµόζονται κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών, και αφορούν 

στη διδασκαλία του λεξιλογίου, συντελούν στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα 

αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, η ερευνήτρια µελέτησε εάν η 

συχνότητα µε την οποία οι γονείς πραγµατοποιούν, µε τα παιδιά τους, στο 

οικογενειακό περιβάλλον, δραστηριότητες σχετικές µε την ανάγνωση ιστοριών στην 

πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα επηρεάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 80 Ισπανόφωνα παιδιά, τα οποία κατακτούσαν 

την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Συγκεκριµένα, τα 36 παιδιά του δείγµατος 

αποτελέσαν την πειραµατική οµάδα κατά την οποία η ερευνήτρια εφάρµοσε τις 

διδακτικές τεχνικές του λεξιλογίου. Την οµάδα ελέγχου συγκρότησαν 34 παιδιά, ενώ 

10 παιδιά συγκρότησαν µία δεύτερη οµάδα ελέγχου, ώστε να διερευνηθούν 

ακριβέστερα οι γνώσεις των παιδιών για τις επιλεγµένες προς διδασκαλία λέξεις. Τα 

παιδιά αυτά συµµετείχαν στις διάφορες φάσεις της χορήγησης των κριτηρίων για την 

αξιολόγηση του λεξιλογίου, χωρίς όµως να συµµετέχουν στις δραστηριότητες για την 

ανάγνωση των ιστοριών.  

Στην πειραµατική οµάδα, η ερευνήτρια διάβασε 3 ζεύγη εικονογραφηµένων 

βιβλίων 3 φορές το καθένα. Οι αναγνώσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν στο σύνολο της 

τάξης, αλλά σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Κατά την ανάγνωση της κάθε ιστορίας 

επεξηγούσε τις λέξεις-στόχους του κειµένου µε διδακτικές τεχνικές οι οποίες 

αφορούσαν: α) στην υπόδειξη της αναπαράστασης της κάθε λέξης στην 
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εικονογράφηση του βιβλίου, β) στην παροχή του ορισµού της λέξης, γ) στη σύνδεση 

της λέξης µε µία άλλη συνώνυµή της, δ) στη µίµηση της λέξης µε τις κατάλληλες 

χειρονοµίες, και ε) στην παρουσίαση της λέξης σε µία πρόταση διαφορετική από την 

πρόταση του κειµένου. Στην πρώτη οµάδα ελέγχου η ερευνήτρια διάβασε τις ιστορίες 

χωρίς να παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Η δεύτερη οµάδα 

ελέγχου ακολούθησε το πρόγραµµα του σχολείου. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πειραµατική παρέµβαση άσκησε σηµαντική 

επίδραση στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά. Συγκεκριµένα, τα 

παιδιά στην πειραµατική οµάδα σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στο κριτήριο του 

λεξιλογίου σε σύγκριση µε τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου. Ακολούθως, τα παιδιά της 

πρώτης οµάδας ελέγχου είχαν σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά της 

δεύτερης οµάδας, τα οποία δε συµµετείχαν στις δραστηριότητες της ανάγνωσης των 

ιστοριών. Εκτός από τη µοναδική συµβολή της διδακτικής παρέµβασης στην 

εκµάθηση του λεξιλογίου, η Collins (2010) επιχείρησε να προσδιορίσει και άλλους 

σηµαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι η συχνότητα της ανάγνωσης των ιστοριών στην αγγλική γλώσσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον, και το µέγεθος του αγγλικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών είχαν σηµαντική κύρια επίδραση στην εκµάθηση των διδαγµένων λέξεων. Το 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών στη µητρική τους γλώσσα δεν 

επηρέασε τις επιδόσεις τους στο κριτήριο του λεξιλογίου. 

Κρίνεται, όµως, απαραίτητο να αναφερθεί ότι στην έρευνα της Collins (2010) 

υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι επηρεάζουν σε κάποιο βαθµό τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, η επάρκεια των παιδιών στην αγγλική 

και τη µητρική τους γλώσσα προσδιορίστηκε µόνο µε βάση το µέγεθος του 

λεξιλογίου των παιδιών στις δύο γλώσσες. Η εκτίµηση του εύρους της χρήσης των 

δύο γλωσσών στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον θα παρείχε σηµαντικές 

πληροφορίες για τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών, και θα έδινε τη δυνατότητα 

ώστε να γίνει ο έλεγχος αυτής της σηµαντικής παραµέτρου κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της πειραµατικής παρέµβασης. Επίσης, το δείγµα της έρευνας 

αποτέλεσαν παιδιά τα οποία προέρχονταν από µία εθνική µειονότητα, την ισπανική, 

και οι διδακτικές τεχνικές εφαρµόστηκαν σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Οι δύο 

προαναφερόµενοι παράγοντες κρίνουν την ανάγκη της εφαρµογής της πειραµατικής 

παρέµβασης στις συνηθέστερες συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες λειτουργούν οι 

περισσότερες προσχολικές τάξεις, όπου συνυπάρχουν παιδιά από διαφορετικές 
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εθνικές µειονότητες και οι διδακτικές δραστηριότητες διεξάγονται στο σύνολο των 

παιδιών της τάξης. Στους περιορισµούς της παρούσας µελέτης ανήκει, ακόµα, ο 

παθητικός ρόλος των παιδιών κατά την ανάγνωση του κειµένου. Για το λόγο αυτό θα 

ήταν ενδιαφέρουσα η σύγκριση των διδακτικών τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν 

στην έρευνα της Collins (2010) µε µία διδακτική τεχνική που ενθαρρύνει τη λεκτική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών, και ενισχύει την ενεργητική συµµετοχή τους στη 

διδασκαλία του λεξιλογίου. Επίσης, η αξιολόγηση των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις, σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 

παρέµβασης, θα παρείχε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη διατήρηση της 

επίδρασης της διδακτικής παρέµβασης. Χρήσιµο θα ήταν, ακόµη, να διερευνηθεί η 

επίδραση που άσκησε η πειραµατική παρέµβαση στην ευρύτερη ανάπτυξη του 

δεκτικού και του παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών. 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Collins (2010) κρίνονται 

σηµαντικά, διότι υπογραµµίζουν ότι, από την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των 

ιστοριών, και µε την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών, τα αλλοδαπά 

παιδιά µπορούν να µάθουν πολλές από τις λέξεις που συναντούν στα κείµενα των 

βιβλίων. Επίσης, στη συγκεκριµένη έρευνα αναδεικνύονται σηµαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη και την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών. Η συχνότητα της ανάγνωσης των ιστοριών στο οικογενειακό περιβάλλον, 

και το αρχικό επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών σχετίζονται 

σηµαντικά µε τα οφέλη που αποκοµίζουν τα αλλοδαπά παιδιά από τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου. Είναι σηµαντικό, και τονίζεται από τα αποτελέσµατα της µελέτης, ότι δεν 

απαιτείται τα παιδιά να έχουν κατακτήσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο λεξιλογίου στη 

δεύτερη γλώσσα, ώστε να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ανάγνωσης ιστοριών. Οι 

επεξηγήσεις που παρέχει ο ενήλικος κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου συντελούν 

στη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών, ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο 

του λεξιλογίου τους στη δεύτερη γλώσσα. 

Τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου µε την ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στη 

διδακτική διαδικασία. Οι έρευνες των Biemiller και Boote (2006), Collins (2010), 

Justice, Meier et al. (2005), Lugo-Neris et al. (2010) και Penno et al. (2002) έδειξαν 

ότι οι τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου, όταν εφαρµόζονται κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών, µπορούν να συµβάλουν ώστε τα αλλοδαπά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, 
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βασικό περιορισµό τους αποτέλεσε το γεγονός ότι, κατά την ανάγνωση της ιστορίας, 

τα παιδιά λειτουργούσαν ως παθητικοί αποδέκτες των πληροφοριών που ο/η 

ερευνητής/τρια ή ο/η εκπαιδευτικός παρείχε σχετικά µε την επεξήγηση των άγνωστων 

λέξεων. Στη διεθνή, όµως, βιβλιογραφία εντοπίζονται µελέτες, οι οποίες αφορούν 

στην εφαρµογή ποικίλων τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο 

της ανάγνωσης των ιστοριών, µε τη διαφορά ότι στις µελέτες αυτές οι τεχνικές 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργητικής λεκτικής συµµετοχής των παιδιών στην 

διδακτική διαδικασία και στην αναλυτικότερη και εκτενέστερη διδασκαλία του 

λεξιλογίου (Coyne et al., 2007· Marken, 2008· Perkins, 2008· Silverman, 2007· 

Walsh, 2009). Στις µελέτες αυτές πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες και ποικίλες 

διδακτικές τεχνικές, οι οποίες εφαρµόστηκαν σε διάφορες χρονικές στιγµές κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών, ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να κατανοήσουν και να 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε το διδαγµένο λεξιλόγιο.  

Οι Coyne et al. (2007) πραγµατοποίησαν δύο πειραµατικές παρεµβάσεις µε 

σκοπό να συγκρίνουν την επίδραση διαφορετικών διδακτικών τεχνικών στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος της 

πρώτης παρέµβασης ήταν να διερευνήσει εάν η εκτενής διδασκαλία συµβάλλει στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Το δείγµα της έρευνας ήταν 38 Ισπανόφωνα 

παιδιά τα οποία κατακτούσαν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Κατά την εφαρµογή 

της παρέµβασης, οι ερευνητές διάβασαν µια εικονογραφηµένη ιστορία τρεις φορές σε 

ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Από το κείµενο της ιστορίας επιλέχτηκαν για 

διδασκαλία 6 συνολικά λέξεις. Οι ερευνητές δίδαξαν τις 3 λέξεις στα παιδιά, και 

χρησιµοποίησαν για το σκοπό αυτό διαφορετικές διδακτικές τεχνικές. Πριν την 

ανάγνωση της ιστορίας, ο κάθε ερευνητής παρουσίαζε τις λέξεις-στόχους στα παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ενθάρρυνε τα παιδιά να αναγνωρίζουν την κάθε 

λέξη-στόχο, και την επεξηγούσε παρέχοντας ένα σύντοµο ορισµό και συνδέοντάς τη 

µε άλλη συνώνυµή της λέξη. Έπειτα ενθάρρυνε τα παιδιά να επαναλάβουν ξανά τη 

λέξη-στόχο, ώστε να ενισχύσουν τη φωνολογική αναπαράστασή της στη µνήµη τους. 

Μετά την ανάγνωση της ιστορίας ακολουθούσαν γλωσσικές δραστηριότητες, οι 

οποίες είχαν ως στόχο να επεξεργαστούν τα παιδιά το νόηµα της κάθε λέξης. Οι 

δραστηριότητες αυτές αφορούσαν σε νέα παραδείγµατα και σε ερωτήσεις σχετικές µε 

τις λέξεις-στόχους, καθώς και στο σχηµατισµό νέων προτάσεων που περιλάµβαναν 

τις λέξεις-στόχους. Τα παιδιά άκουσαν τις υπόλοιπες 3 λέξεις χωρίς, όµως, να 

λαµβάνουν οποιαδήποτε επεξήγηση σχετικά µε τη σηµασία τους. Τα αποτελέσµατα 



 

 

141

έδειξαν ότι τα παιδιά έµαθαν τις λέξεις που διδάχτηκαν σύµφωνα µε τις τεχνικές της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου. Αντίθετα, η απλή έκθεση των παιδιών στο νέο λεξιλόγιο 

χωρίς την παροχή επεξηγήσεων δεν ήταν αρκετή ώστε να κατακτήσουν σε 

ικανοποιητικό βαθµό τις άγνωστες λέξεις. 

Η δεύτερη πειραµατική µελέτη των Coyne et al. (2007) είχε ως στόχο να 

συγκρίνει δύο διδακτικές προσεγγίσεις για την παρουσίαση και επεξήγηση του 

λεξιλογίου. Την πρώτη προσέγγιση αποτέλεσε η εκτενής διδασκαλία του λεξιλογίου, 

η οποία προέβλεπε τις ίδιες διδακτικές τεχνικές και τις ίδιες δραστηριότητες που 

εφαρµόστηκαν στην πρώτη πειραµατική παρέµβαση. Η δεύτερη προσέγγιση ήταν πιο 

συνοπτική, και περιλάµβανε τις διδακτικές τεχνικές οι οποίες αφορούν στη παροχή 

του ορισµού της λέξης και στη σύνδεση της λέξης µε µία άλλη συνώνυµη λέξη, αλλά 

δεν προέβλεπε µετά την ανάγνωση του κειµένου γλωσσικές δραστηριότητες, οι 

οποίες είχαν ως στόχο την εκτενέστερη επεξεργασία της λέξης από τα παιδιά. Το 

δείγµα στη δεύτερη πειραµατική παρέµβαση του Coyne και των συνεργατών του 

αποτέλεσαν 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές 

εθνικές µειονότητες, και τα οποία, έπειτα από την αξιολόγησή τους σε σχετικά 

κριτήρια, είχαν ενταχθεί σε οµάδα κινδύνου για την αντιµετώπιση µελλοντικών 

δυσκολιών στην ανάγνωση. Οι ερευνητές διάβασαν µια εικονογραφηµένη ιστορία 3 

φορές σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Στα µισά παιδιά του δείγµατος δίδαξαν 6 

λέξεις, χρησιµοποιώντας τις τεχνικές και τις δραστηριότητες της εκτενούς 

διδασκαλίας, και στα υπόλοιπα παιδιά δίδαξαν τις ίδιες λέξεις µε βάση τις τεχνικές 

που προέβλεπε η συνοπτική διδασκαλία του λεξιλογίου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

η εκτενέστερη διδασκαλία, η οποία περιλάµβανε γλωσσικές δραστηριότητες µετά την 

ανάγνωση, βοήθησε τα παιδιά να µάθουν περισσότερες λέξεις σε σύγκριση µε την πιο 

συνοπτική διδασκαλία του λεξιλογίου. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 

παιδιά διατήρησαν µακροπρόθεσµα τις γνώσεις που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της 

πειραµατικής παρέµβασης. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι επιδόσεις των παιδιών στο 

κριτήριο για την αναγνώριση της σηµασίας των λέξεων µέσα σε διαφορετικές 

προτάσεις. Τα παιδιά που διδάχτηκαν τις λέξεις µε την εκτενή διδασκαλία µείωσαν σε 

κάποιο βαθµό τις επιδόσεις τους κατά την τελευταία χορήγηση του κριτηρίου. 

Αντίθετα, τα παιδιά που διδάχτηκαν τις λέξεις µε την πιο συνοπτική διδασκαλία 

βελτίωσαν σε κάποιο βαθµό τις επιδόσεις τους κατά την τελευταία χορήγηση του 

κριτηρίου. 
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Σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα στη διαφοροποίηση της επίδρασης των 

διδακτικών προσεγγίσεων ανάλογα µε το αρχικό επίπεδο του δεκτικού λεξιλογίου 

των παιδιών. Συγκεκριµένα, τα παιδιά µε υψηλές αρχικές επιδόσεις στο δεκτικό 

λεξιλόγιο επωφελήθηκαν περισσότερο από την εκτενή διδασκαλία του λεξιλογίου, σε 

σύγκριση µε τα παιδιά που σηµείωσαν χαµηλές αρχικές επιδόσεις. Ωστόσο, τα παιδιά 

µε χαµηλό αρχικό επίπεδο δεκτικού λεξιλογίου έµαθαν περισσότερες λέξεις έπειτα 

από την εφαρµογή της εκτενούς διδασκαλίας, σε σύγκριση µε τα παιδιά που διέθεταν 

υψηλότερο αρχικό επίπεδο στο δεκτικό λεξιλόγιο και διδάχτηκαν τις λέξεις µε τη 

συνοπτική διδασκαλία.  

Ωστόσο, το µικρό µέγεθος του δείγµατος και στις δύο πειραµατικές 

παρεµβάσεις, η χρησιµοποίηση ενός µόνο βιβλίου κατά την εφαρµογή των 

διδακτικών προσεγγίσεων, και η επιλογή περιορισµένου αριθµού λέξεων µέσα από το 

κείµενο του βιβλίου θέτουν µερικούς περιορισµούς στη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Σηµαντική παράλειψη αποτελεί, ακόµη, το γεγονός ότι, ενώ τα 

παιδιά προέρχονταν από διαφορετικές εθνικές µειονότητες, οι ερευνητές δεν 

παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στο βαθµό της διγλωσσίας των παιδιών ή 

γενικότερα στη γλωσσική επάρκεια των παιδιών στη δεύτερη γλώσσα. Επίσης, η 

εφαρµογή των διδακτικών µεθόδων σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών δηµιουργεί 

ερωτήµατα ως προς το µέγεθος της επίδρασης που θα έφεραν οι συγκεκριµένες 

διδακτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, εάν οι 

αναγνώσεις πραγµατοποιούνταν στο σύνολο των παιδιών της τάξης.  

Παρά τους παραπάνω περιορισµούς, τα δεδοµένα από τις έρευνες των Coyne 

et al. (2007) κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά, διότι τονίζουν ότι τα αποτελέσµατα των 

διδακτικών παρεµβάσεων τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών. 

Επίσης, είναι σηµαντικά διότι υπογραµµίζουν ότι η απλή ανάγνωση των ιστοριών και 

η παροχή σύντοµων επεξηγήσεων δεν επαρκούν ώστε τα παιδιά να εµπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό τους. Αντίθετα, απαιτούνται τεχνικές που αφορούν στην άµεση και εκτενή 

διδασκαλία του λεξιλογίου, ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη σηµασία των 

άγνωστων λέξεων που ακούν κατά την ανάγνωση των ιστοριών.  

Σηµαντική ως προς την επίδραση που ασκούν οι διδακτικές τεχνικές της 

εκτενούς και συστηµατικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών 

είναι και η έρευνα της Silverman (2007). Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να 

συγκρίνει την επίδραση των τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου στον 
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εµπλουτισµό του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας τα οποία κατακτούν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα, όταν αυτές οι τεχνικές 

εφαρµόζονται µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών. Τα αλλοδαπά παιδιά 

προέρχονταν από διαφορετικές εθνικές µειονότητες και φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία τα 

οποία αντιπροσώπευαν όλες τις µορφές της προσχολικής εκπαίδευσης στην Αµερική. 

Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης οι νηπιαγωγοί διάβασαν στην αγγλική γλώσσα 12 

βιβλία στο σύνολο των παιδιών της κάθε τάξης. Σε κάθε ανάγνωση επεξηγούσαν στα 

παιδιά 5 έως και 10 λέξεις από το κείµενο της ιστορίας. Οι τεχνικές που 

χρησιµοποίησαν για την επεξήγηση των λέξεων ήταν οι ακόλουθες: α) παροχή του 

ορισµού της λέξης, β) ερωτήσεις και σχόλια που ενθάρρυναν τα παιδιά να σκέφτονται 

κριτικά επάνω στη σηµασία των λέξεων, γ) παραδείγµατα που αφορούν στη χρήση 

των λέξεων σε διαφορετικό πλαίσιο, δ) παροχή ευκαιριών ώστε τα παιδιά µε τις 

ανάλογες κινήσεις να αναπαραστήσουν τις λέξεις, ε) χρήση οπτικών µέσων τα οποία 

απεικονίζουν την αναπαράσταση της λέξης σε πραγµατικό πλαίσιο και διαφέρουν 

από το πλαίσιο όπου εµφανίστηκε η λέξη στην ιστορία, στ) ενθάρρυνση και 

καθοδήγηση ώστε τα παιδιά να προφέρουν και να συλλαβίσουν την κάθε λέξη, ζ) 

σύγκριση και αντιπαράθεση των λέξεων, και η) επανάληψη µε σκοπό την ενίσχυση 

των γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά µε τις λέξεις-στόχους. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά έµαθαν έναν σηµαντικό αριθµό των λέξεων που 

διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης, και ότι µακροπρόθεσµα 

διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν σχετικά µε τις διδαγµένες λέξεις. Σηµαντική 

ήταν η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στη γενικότερη ανάπτυξη του 

δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών. Παρά τις αρχικές διαφορές τους 

στο λεξιλόγιο, οι επιδόσεις των µονόγλωσσων και των αλλοδαπών παιδιών στο τέλος 

της παρέµβασης δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά. Είναι πολύ χρήσιµο να 

αναφερθεί ότι το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των αλλοδαπών παιδιών στα 

κριτήρια του λεξιλογίου ήταν υψηλότερο σε σύγκριση µε τους µονόγλωσσους 

συµµαθητές τους.  

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι η Silverman (2007) δεν 

παρέχει πληροφορίες σχετικές µε σηµαντικούς παράγοντες που ίσως επηρέασαν τα 

αποτελέσµατα της πειραµατικής παρέµβασης. Συγκεκριµένα, δεν αναφέρει τα 

κριτήρια µε τα οποία επιλέχτηκαν τα βιβλία. Επίσης, δεν ελέγχονται σηµαντικές 

µεταβλητές που σχετίζονται µε την κατάκτηση του λεξιλογίου, όπως η συχνότητα 

εµφάνισης των λέξεων στο κείµενο ή η αναπαράσταση της σηµασίας των λέξεων 
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στην εικονογράφηση του βιβλίου. Επίσης, η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από τον 

πειραµατικό σχεδιασµό εντάσσεται στους περιορισµούς της συγκεκριµένης µελέτης. 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα  της µελέτης της Silverman (2007) είναι σηµαντικά και δε 

συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Appel και Vermeer (1998). Πρώτον, 

διότι δείχνουν ότι τα παιδιά που κατακτούν µία δεύτερη γλώσσα µπορούν να µάθουν 

νέες λέξεις το ίδιο γρήγορα µε τα µονόγλωσσα παιδιά ή και γρηγορότερα, όταν 

εφαρµόζονται οι κατάλληλες διδακτικές τεχνικές. ∆εύτερον, διότι οι κατάλληλες 

διδακτικές τεχνικές µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που κατακτούν µία δεύτερη 

γλώσσα να προσεγγίσουν σηµαντικά το επίπεδο του λεξιλογίου των µονόγλωσσων 

συνοµηλίκων τους. Η έρευνα της Silverman είναι σηµαντική ακόµη, διότι τονίζει την 

ανάγκη της εφαρµογής των πειραµατικών παρεµβάσεων σε φυσικά πλαίσια, όπου η 

διδασκαλία πραγµατοποιείται σε τάξεις όπου συνυπάρχουν µονόγλωσσα παιδιά και 

παιδιά από διαφορετικές εθνικές µειονότητες, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία 

κατάκτησης µιας δεύτερης γλώσσας.  

Ο Marken (2008), σε πιο πρόσφατη µελέτη, διερεύνησε την επίδραση 

διαφορετικών τεχνικών της διδασκαλίας, οι οποίες εφαρµόζονται κατά την ανάγνωση 

των ιστοριών στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 12 µονόγλωσσα 

Αγγλόφωνα παιδιά και 12 Ισπανόφωνα παιδιά, τα οποία κατακτούσαν την Αγγλική 

ως δεύτερη γλώσσα. Ο ερευνητής διάβασε µία εικονογραφηµένη ιστορία 2 φορές στο 

σύνολο των παιδιών της τάξης σε 3 συνθήκες: α) ανάγνωση της ιστορίας και 

διατύπωση ερωτήσεων οι οποίες ενθάρρυναν την παραγωγή της ονοµασίας της  

λέξης-στόχου από τα παιδιά, β) ανάγνωση της ιστορίας και παροχή µιας σύντοµης 

επεξήγησης σχετικά µε τη σηµασία της λέξης-στόχου, και γ) παθητική ακρόαση των 

ιστοριών χωρίς την παροχή επεξηγήσεων σχετικά µε τις λέξεις-στόχου του κειµένου. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι τρεις συνθήκες άσκησαν παρόµοια επίδραση ως προς 

την ανάπτυξη του αγγλικού δεκτικού λεξιλογίου στα µονόγλωσσα και αλλοδαπά 

παιδιά. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επεξήγηση, η διατύπωση ερωτήσεων 

και η παθητική ακρόαση της ιστορίας άσκησαν παρόµοια επίδραση ως προς την 

εκµάθηση των λέξεων-στόχων του κειµένου από τα µονόγλωσσα και αλλοδαπά 

παιδιά. Ωστόσο, το µικρό µέγεθος του δείγµατος αποτελεί σηµαντικό περιορισµό ως 

προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων. Είναι σηµαντικό, όµως, να αναφερθεί ότι η 

ανάγνωση των ιστοριών στο σύνολο των παιδιών της τάξης, όπως πραγµατοποιήθηκε 

στην έρευνα του Marken (2008), αποτελεί σηµαντική παράµετρο που διασφαλίζει την 
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εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Παράλληλα, σε αντίθεση µε τις µελέτες κατά τις 

οποίες η ανάγνωση των ιστοριών πραγµατοποιήθηκε σε ελεγχόµενο πειραµατικό 

περιβάλλον, η µελέτη αυτή υποδεικνύει ότι οι διαφορετικές τεχνικές της διδασκαλίας 

του λεξιλογίου µπορεί να µην είναι το ίδιο αποτελεσµατικές όταν εφαρµόζονται στις 

πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των προσχολικών τάξεων. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο απαιτείται η εφαρµογή ποικίλων διδακτικών τεχνικών και η εντατικότερη 

συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία, ώστε η ανάγνωση των ιστοριών 

και οι διάφορες διδακτικές τεχνικές να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών. 

Ακολούθως, η Perkins (2008) πραγµατοποίησε µια έρευνα δράσης µε σκοπό 

να διερευνήσει εάν η τυχαία ή περιστασιακή έκθεση των παιδιών στο νέο λεξιλόγιο, η 

ενσωµατωµένη διδασκαλία (embedded instruction), και η άµεση διδασκαλία (direct 

instruction), όταν εφαρµόζονται κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας, συµβάλλουν ώστε 

τα παιδιά να κατακτήσουν τη σηµασία άγνωστων λέξεων. Το δείγµα της έρευνας 

αποτέλεσαν 15 αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία κατακτούσαν την 

Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Οι νηπιαγωγοί διάβασαν την ίδια ιστορία στο σύνολο 

των παιδιών της τάξης τρεις φορές σε διαφορετικές ηµέρες και σε διάστηµα 8 

ηµερών. Στην πρώτη οµάδα, η νηπιαγωγός διάβασε την ιστορία χωρίς να παρέχει 

επεξηγήσεις σχετικά µε τις 4 επιλεγµένες από το κείµενο της ιστορίας λέξεις. Στη 

δεύτερη οµάδα, η νηπιαγωγός της τάξης εφάρµοσε την ενσωµατωµένη διδασκαλία, 

σύµφωνα µε την οποία διέκοπτε την ανάγνωση της ιστορίας όταν συναντούσε µια 

λέξη-στόχο, και διάβαζε ξανά την πρόταση αντικαθιστώντας τη λέξη-στόχο µε µια 

συνώνυµή της. Στην τρίτη οµάδα, η νηπιαγωγός εφάρµοσε την άµεση διδασκαλία. 

Πριν την ανάγνωση της ιστορίας παρουσίαζε στα παιδιά καρτέλες στις οποίες 

αναγράφονταν οι λέξεις-στόχοι. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενθάρρυνε τα 

παιδιά να αναγνωρίσουν την κάθε λέξη µόλις την άκουγαν, και να την αναπαράγουν 

εν χορώ. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής αποτέλεσε, ακόµη, η παροχή 

του ορισµού της λέξης από τη νηπιαγωγό, και οι δραστηριότητες που ακολουθούσαν 

µετά την ανάγνωση του κειµένου, και πλαισίωναν την ερµηνεία της λέξης. 

Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες αυτές περιλάµβαναν µια ερώτηση σχετικά µε την 

κάθε λέξη-στόχο και την παραγωγή από τη νηπιαγωγό ενός ιχνογραφήµατος, το 

οποίο απεικόνιζε τη λέξη-στόχο και είχε ως βάση την ερµηνεία που παρείχε ένα παιδί 

σχετικά µε τη σηµασία της λέξης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι τρεις διδακτικές 

τεχνικές συνέβαλαν σηµαντικά στην εκµάθηση του νέου λεξιλογίου από τα αλλοδαπά 
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παιδιά. Ωστόσο, πιο αποτελεσµατική ήταν η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του 

λεξιλογίου. Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη έρευνα υπάρχουν αρκετοί 

περιορισµοί που εµποδίζουν τη γενίκευση των αποτελεσµάτων, όπως το µικρό 

δείγµα, η χρησιµοποίηση ενός και µοναδικού βιβλίου, ο περιορισµένος αριθµός των 

επιλεγµένων προς διδασκαλία λέξεων, και το µικρό χρονικό διάστηµα εφαρµογής της 

διδακτικής παρέµβασης, τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά για όσους διερευνούν τη 

συµβολή της ανάγνωσης ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πρώτον, αναδεικνύουν ότι η περιστασιακή έκθεση των 

παιδιών στο νέο λεξιλόγιο και η ενσωµατωµένη διδασκαλία, όταν αφορά στην 

παροχή σύντοµων επεξηγήσεων για τη διδασκαλία του άγνωστου λεξιλογίου, δεν 

επαρκούν για να βοηθήσουν τα αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Παρόλο που οι πρακτικές αυτές κρίνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατάλληλες 

λόγω της εξοικονόµησης διδακτικού χρόνου, ωστόσο δεν είναι αρκετά 

αποτελεσµατικές ώστε να βοηθήσουν τα αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν 

ικανοποιητικά το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. ∆εύτερον, τονίζουν την 

ανάγκη της συστηµατικής διδασκαλίας του λεξιλογίου στα αλλοδαπά παιδιά. Η 

εκτενέστερη διδασκαλία της κάθε λέξης και η ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη 

διδακτική διαδικασία αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτής της 

µεθόδου που ερµηνεύουν την υπεροχή της έναντι των δύο διδακτικών τεχνικών. 

Τρίτον, τα αποτελέσµατα τονίζουν την ανάγκη για την εφαρµογή των πειραµατικών 

παρεµβάσεων στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των προσχολικών τάξεων. 

Σύµφωνα µε την Perkins (2008), η ανάγνωση των ιστοριών στο σύνολο των παιδιών 

της τάξης, και όχι σε µικρές οµάδες, αποτελεί κοινή διδακτική πρακτική πολλών 

νηπιαγωγών και αντικατοπτρίζει τις ρεαλιστικές συνθήκες της λειτουργίας των 

περισσοτέρων νηπιαγωγείων.  

Η Walsh (2009) µελέτησε την επίδραση διαφόρων διδακτικών τεχνικών στην 

ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 44 

Ισπανόφωνα παιδιά, τα οποία κατακτούσαν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Η 

ερευνήτρια διάβασε µια εικονογραφηµένη ιστορία 2 φορές ατοµικά σε κάθε παιδί και 

επεξήγησε 5 λέξεις-στόχους του κειµένου. Ο σχεδιασµός της έρευνας προέβλεπε 4 

πειραµατικές συνθήκες: α) ανάγνωση της ιστορίας στην ισπανική γλώσσα και 

διατύπωση ερωτήσεων οι οποίες περιλάµβαναν τις λέξεις-στόχους και ενθάρρυναν  

απαντήσεις σχετικά µε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των λέξεων, β) ανάγνωση της 
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ιστορίας στην ισπανική γλώσσα και υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην 

εικονογράφηση του βιβλίου, γ) ανάγνωση της ιστορίας στην αγγλική γλώσσα και 

διατύπωση ερωτήσεων οι οποίες περιλάµβαναν τις λέξεις-στόχους και ενθάρρυναν  

απαντήσεις σχετικά µε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των λέξεων, και δ) ανάγνωση 

της ιστορίας στην αγγλική γλώσσα και υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην 

εικονογράφηση του βιβλίου. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διατύπωση ερωτήσεων σχετικά  

τις λέξεις-στόχους του κειµένου άσκησε µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών απ’ ό,τι η υπόδειξη των λέξεων στην 

εικονογράφηση του βιβλίου, ενώ δεν υπήρξε διαφορά ως προς την επίδραση που 

άσκησαν οι δύο τεχνικές επεξήγησης στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών. ∆ιαφορετικά ήταν τα αποτελέσµατα της µελέτης όσον αφορά στην επίδραση 

των δύο τεχνικών επεξήγησης ανάλογα µε τη γλώσσα διδασκαλίας. Στις δύο 

συνθήκες, όπου η Αγγλική ήταν η γλώσσα της διδασκαλίας, η υπόδειξη των    

λέξεων-στόχων στην εικονογράφηση του βιβλίου ήταν περισσότερο αποτελεσµατική 

από τη διατύπωση των ερωτήσεων στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών. Στις υπόλοιπες δύο συνθήκες, όπου η Ισπανική ήταν η γλώσσα της 

διδασκαλίας, η διατύπωση ερωτήσεων άσκησε µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη 

του παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών. Για τα περισσότερα παιδιά του δείγµατος η 

Ισπανική ήταν η βασική γλώσσα επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το εύρος της χρήσης της ισπανικής γλώσσας στο 

οικογενειακό περιβάλλον επηρέασε θετικά την ανάπτυξη του δεκτικού και 

παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών στη δεύτερή τους γλώσσα. 

Κρίνεται σηµαντικό να αναφερθεί ότι το µικρό µέγεθος του δείγµατος, το 

µικρό χρονικό εύρος της πειραµατικής παρέµβασης, η ατοµική ανάγνωση, η επιλογή 

ενός µόνο βιβλίου, η επιλογή περιορισµένου αριθµού λέξεων από το κείµενο του 

βιβλίου, και η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από το σχεδιασµό της έρευνας θέτουν 

περιορισµούς ως προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων και τη διατύπωση ασφαλών 

συµπερασµάτων όσον αφορά στην επίδραση των δύο τεχνικών επεξήγησης στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Παρά τους παραπάνω περιορισµούς, η έρευνα της Walsh (2009) κρίνεται 

σηµαντική, καθώς υποδεικνύει ότι κατά την ανάγνωση των ιστοριών η άµεση 

διδασκαλία του λεξιλογίου, είτε στη µητρική είτε στη δεύτερη γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών, µπορεί να συµβάλει ώστε τα παιδιά αυτά να εµπλουτίσουν το 
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λεξιλόγιο τους στη δεύτερη γλώσσα κατά τη φοίτησή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση.  

 

Τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου στο πλαίσιο της διαλογικής-αλληλεπιδραστικής 
ανάγνωσης 

Τα αποτελέσµατα ερευνών που απευθύνονται σε µονόγλωσσα παιδιά και 

αφορούν στο διαλογικό τρόπο ανάγνωσης βοήθησαν ώστε να προσδιοριστούν οι 

βασικές παράµετροι οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα της συζήτησης και την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & 

Smith, 1994· Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998·             

Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Wasik & Bond, 2001· Whitehurst et al., 1988· 

Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994). Σύµφωνα µε αυτά, 

οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, καθώς και οι ερωτήσεις που ενεργοποιούν 

διαφορετικού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες, και στοχεύουν στην κατανόηση του 

κειµένου και στην ενίσχυση της ενεργητικής εµπλοκής του παιδιού στην ανάγνωση 

και τη συζήτηση της ιστορίας αποτελούν σηµαντικές πρακτικές οι οποίες 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Ωστόσο, η επίδραση των 

διαφόρων µεθοδολογικών προσεγγίσεων ενισχύεται όταν παράλληλα εφαρµόζονται 

τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στην αναλυτική διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων από 

το κείµενο της ιστορίας (Coyne et al., 2004· Wasik & Bond, 2001). 

Περιορισµένα είναι, όµως, τα δεδοµένα µελετών οι οποίες απευθύνονται σε 

αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας, και αφορούν στην ενσωµάτωση διαφόρων 

τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της διαλογικής 

ανάγνωσης ιστοριών (Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· Schwanenflugel et al., 

2005). Χαρακτηριστικό γνώρισµα σε αυτές τις έρευνες αποτελεί ο διττός σκοπός της 

διδασκαλίας, ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, αλλά και στην 

κατανόηση του κειµένου. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν τη διαφορετική επίδραση 

των διδακτικών αυτών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη 

γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών. 

Χαρακτηριστική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι η έρευνα των Roberts και Neal 

(2004). Οι Roberts και Neal µελέτησαν την επίδραση της ανάγνωσης των ιστοριών 

και της συστηµατικής διδασκαλίας των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου, την κατανόηση του κειµένου και την κατάκτηση των 
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εννοιών και των συµβάσεων του γραπτού λόγου από αλλοδαπά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Το 

δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 5 παιδιά, τα οποία ήταν φυσικοί οµιλητές της 

αγγλικής γλώσσας, και 33 αλλοδαπά παιδιά για τα οποία η Αγγλική ήταν η δεύτερή 

τους γλώσσα. 

Ο σχεδιασµός της παρέµβασης προέβλεπε δύο πειραµατικές συνθήκες. Στην 

πρώτη πειραµατική συνθήκη εφαρµόστηκαν, σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών,  

διδακτικές τεχνικές οι οποίες πλαισίωσαν τις εικονογραφηµένες ιστορίες και είχαν ως 

στόχο τη συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου και την κατανόηση του κειµένου. 

Η διαλογική ή αλληλεπιδραστική ανάγνωση επιλέχτηκε ως µέθοδος ανάγνωσης, 

σύµφωνα µε τους Roberts και Neal (2004), διότι αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο στο 

οποίο µπορούν να πραγµατοποιηθούν δραστηριότητες µε σκοπό τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου και την κατανόηση της δοµής του κειµένου από τα παιδιά. Πριν την 

ανάγνωση της κάθε ιστορίας, κατά την πρώτη µέρα του κύκλου των δραστηριοτήτων 

που σχεδιάστηκαν για κάθε βιβλίο, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν µια ταινία, η οποία βασιζόταν στο κείµενο και στην 

εικονογράφηση του κάθε βιβλίου, και έπειτα να διαβάσουν είτε ατοµικά είτε σε 

ολιγοµελείς οµάδες την κάθε ιστορία. Κατά την τρίτη και τέταρτη µέρα του κύκλου 

των δραστηριοτήτων πραγµατοποιούταν η ανάγνωση της κάθε ιστορίας από τον/την 

νηπιαγωγό. Πριν την ανάγνωση του κειµένου ο/η νηπιαγωγός επιδείκνυε στα παιδιά 

κάρτες οι οποίες απεικόνιζαν την αναπαράσταση των λέξεων και στις οποίες 

αναγραφόταν η ονοµασία τους. Έπειτα ενθάρρυνε τα παιδιά να προφέρουν αρκετές 

φορές την κάθε λέξη και να αναπαραστήσουν µε τις κατάλληλες κινήσεις τη σηµασία 

της. Ακολουθούσε η ανάγνωση της ιστορίας κατά τη διάρκεια της οποίας ο/η 

νηπιαγωγός υποδείκνυε στα παιδιά έννοιες και συµβάσεις του γραπτού λόγου. Μετά 

την ανάγνωση του κειµένου ακολουθούσαν δραστηριότητες, όπως είναι η 

δραµατοποίηση της ιστορίας και η τοποθέτηση των εικόνων του βιβλίου στη σωστή 

χρονική σειρά, µε σκοπό την εµπέδωση της σηµασίας των διδαγµένων λέξεων και την 

ενίσχυση της κατανόησης του κειµένου. Στη δεύτερη πειραµατική συνθήκη 

πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών, µε σκοπό τη 

συστηµατική διδασκαλία των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου. Συγκεκριµένα, οι 

δραστηριότητες είχαν ως στόχο την εκµάθηση της ονοµασίας και τη γραφή των 

γραµµάτων, και την αναγνώριση της οµοιοκαταληξίας των λέξεων. 



 

 

150

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διαλογική µέθοδος ανάγνωσης 

και οι τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου άσκησαν σηµαντική θετική επίδραση 

στην εκµάθηση των λέξεων που περιλαµβάνονταν στο κείµενο των ιστοριών και στην 

εκµάθηση των εννοιών και των συµβάσεων του γραπτού λόγου. Αντίθετα, η 

συστηµατική διδασκαλία των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου στη δεύτερη 

πειραµατική συνθήκη άσκησε σηµαντική θετική επίδραση στην αναγνώριση της 

ονοµασίας και στη γραφή των γραµµάτων. Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα που 

αφορούν στη συµβολή των ικανοτήτων του προφορικού λόγου στην εκµάθηση του 

λεξιλογίου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου. Συγκεκριµένα, το 

επίπεδο της επάρκειας των παιδιών στον προφορικό λόγο στη δεύτερη γλώσσα 

συσχετίστηκε σηµαντικά µε τις επιδόσεις τους στο κριτήριο του λεξιλογίου, στο 

κριτήριο για τις έννοιες και τις συµβάσεις του γραπτού λόγου και στα κριτήρια που 

αφορούν στην αναγνώριση της ονοµασίας των γραµµάτων και στην αφήγηση των 

γεγονότων της ιστορίας. Η διαλογική ανάγνωση βοήθησε τα παιδιά µε χαµηλό 

επίπεδο επάρκειας στον προφορικό λόγο να µάθουν ένα σηµαντικό αριθµό από τις 

λέξεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. Αντίθετα, η συστηµατική 

διδασκαλία του γραπτού λόγου ωφέλησε περισσότερο τα παιδιά µε χαµηλό επίπεδο 

επάρκειας στον προφορικό λόγο ως προς την εκµάθηση της ονοµασίας των 

γραµµάτων.  

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί περιορισµοί στη µελέτη των Roberts και Neal 

(2004), όπως ότι δεν κατέστη δυνατή η µεταγενέστερη αξιολόγηση των παιδιών, 

ώστε να διερευνηθεί η διατήρηση της επίδρασης της πειραµατικής παρέµβασης στις 

γνώσεις που κατέκτησαν τα παιδιά στο λεξιλόγιο και στο γραπτό λόγο. Επίσης, η 

διδασκαλία και στις δύο πειραµατικές συνθήκες πραγµατοποιήθηκε σε ολιγοµελείς 

οµάδες παιδιών. Συνεπώς, η µελλοντική έρευνα είναι χρήσιµο να διερευνήσει τη 

δυνατότητα εφαρµογής της διαλογικής µεθόδου στις πραγµατικές συνθήκες της 

λειτουργίας των προσχολικών τάξεων, όπου η διδασκαλία πραγµατοποιείται από 

τους/τις νηπιαγωγούς στο σύνολο των παιδιών της τάξης, σε ένα πλαίσιο όπου 

συνυπάρχουν µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά.  

Περιορισµοί υπάρχουν και ως προς τον τρόπο που εφαρµόστηκε η διαλογική 

µέθοδος της ανάγνωσης των ιστοριών. Σύµφωνα µε προγενέστερες έρευνες (Lonigan 

& Whitehurst, 1998· Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· 

Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994), χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα αυτής της µεθόδου αποτελούν οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και η 
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ενθάρρυνση της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών στη συζήτηση του κειµένου. 

Στην παρούσα µελέτη δεν αναφέρεται εάν ο/η νηπιαγωγός απηύθυνε στα παιδιά 

ερωτήσεις µε σκοπό την επεξεργασία των άγνωστων λέξεων και την κατανόηση του 

κειµένου, όπως επίσης δε διευκρινίζεται εάν ανταποκρινόταν ο/η νηπιαγωγός, και µε 

ποιο τρόπο, στα σχόλια που διατύπωναν τα παιδιά κατά την ανάγνωση του κειµένου. 

Ενώ στόχος της δραστηριότητας ήταν να ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν 

ενεργητικά τη δεύτερή τους γλώσσα, δε χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάγνωση της 

ιστορίας σηµαντικές διδακτικές τεχνικές που να συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του 

στόχου. Επίσης, σηµαντική παράλειψη κατά την παρούσα µελέτη αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε το κείµενο των ιστοριών για την επεξεργασία της 

σηµασίας των άγνωστων λέξεων.  

Παρά τους παραπάνω περιορισµούς, η έρευνα των Roberts και Neal (2004) 

κρίνεται σηµαντική για δύο λόγους. Πρώτον, διότι τονίζει ότι η προσεχτική επιλογή 

των λέξεων µέσα από τα κείµενα των βιβλίων, η ενεργητική χρήση των λέξεων από 

τα παιδιά, και η συχνή αλλά και επαναλαµβανόµενη έκθεσή τους στο νέο λεξιλόγιο 

συντελεί ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να κατακτήσουν την σηµασία των λέξεων που 

ακούν κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην προσχολική τάξη. ∆εύτερον, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό, και τονίζεται από τα αποτελέσµατα της µελέτης, ότι δεν 

απαιτείται ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας στη δεύτερη γλώσσα, ώστε τα µικρά 

παιδιά να επωφεληθούν από την ανάγνωση των ιστοριών. Η εκτενής διδασκαλία του 

λεξιλογίου και των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης 

των ιστοριών δρα θετικά στη γλωσσική ανάπτυξη και, γενικότερα, στη µάθηση των 

αλλοδαπών παιδιών.  

Η Roberts (2008), σε µεταγενέστερη έρευνα, διερεύνησε εάν η ανάγνωση 

εικονογραφηµένων ιστοριών στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον µπορεί να 

συµβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών 

παιδιών. Το δείγµα αποτέλεσαν 33 παιδιά προσχολικής ηλικίας ισπανικής και 

ασιατικής καταγωγής, τα οποία κατακτούσαν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα, 

καθώς και οι γονείς τους. Η πειραµατική παρέµβαση διήρκησε 12 εβδοµάδες. Κατά 

τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης, οι γονείς του δείγµατος διάβασαν στα 

παιδιά τους 6 εικονογραφηµένες ιστορίες στη µητρική τους γλώσσα και 6 

εικονογραφηµένες ιστορίες στην αγγλική γλώσσα. Οι γονείς εκπαιδεύτηκαν και 

διάβασαν τις ιστορίες σύµφωνα µε το διαλογικό τρόπο ανάγνωσης. Παράλληλα, οι 

συνεργάτες της έρευνας διάβασαν τις ίδιες ιστορίες στην αγγλική γλώσσα σε 
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ολιγοµελείς οµάδες παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Κατά την ανάγνωση της κάθε 

ιστορίας, οι ερευνητές παρουσίαζαν στα παιδιά κάρτες που απεικόνιζαν την 

αναπαράσταση των λέξεων-στόχων και τα ενθάρρυναν να επαναλαµβάνουν την 

ονοµασία των λέξεων. Μετά την ανάγνωση του κειµένου ακολουθούσαν 

συγκεκριµένες δραστηριότητες, όπως είναι η συζήτηση και η δραµατοποίηση, οι 

οποίες είχαν ως στόχο την εκτενέστερη επεξεργασία του λεξιλογίου. Με τα 

κατάλληλα κριτήρια αξιολογήθηκε σε εβδοµαδιαία βάση η εκµάθηση του 

επιλεγµένου από τα κείµενα των ιστοριών λεξιλογίου, η ανάπτυξη του ευρύτερου 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών στην ισπανική και την αγγλική γλώσσα, 

αλλά και η επάρκειά τους ως προς τις ικανότητες προφορικού λόγου στην αγγλική 

γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η ανάγνωση των ιστοριών στη 

µητρική γλώσσα ήταν εξίσου αποτελεσµατική όσο και η ανάγνωση των ιστοριών 

στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά στην εκµάθηση του λεξιλογίου που επιλέχτηκε 

από τα κείµενα των βιβλίων. Ωστόσο, η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης ήταν 

εντονότερη όταν η αξιολόγηση των επιδόσεων των παιδιών πραγµατοποιούταν έπειτα 

από την ανάγνωση των ιστοριών στο σχολικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα τα παιδιά τα 

οποία άκουσαν τις ιστορίες στη µητρική τους γλώσσα, και έπειτα διδάχτηκαν τις 

λέξεις-στόχους µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών στο σχολικό περιβάλλον, υπερείχαν ως προς τις επιδόσεις τους σε σύγκριση 

µε τα παιδιά τα οποία άκουσαν τις ιστορίες αποκλειστικά στη δεύτερή τους γλώσσα. 

Σηµαντική ήταν και η βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο για την 

αξιολόγηση του ευρύτερου αγγλικού δεκτικού λεξιλογίου. Η πειραµατική 

παρέµβαση, όµως, άσκησε σηµαντικότερη επίδραση στην εκµάθηση του ειδικού 

λεξιλογίου, και όχι στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών στη 

δεύτερή τους γλώσσα. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Roberts (2008), τα αίτια 

της βελτίωσης των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο δεν µπορούν να αποδοθούν 

αποκλειστικά στις διαδικασίες της έρευνας.  

Ενδιαφέροντα ήταν και τα αποτελέσµατα που αφορούν στη στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο της επάρκειας των παιδιών στις 

ικανότητες προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα, στο αρχικό επίπεδό τους στο 

αγγλικό δεκτικό λεξιλόγιο, και στις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Το 

γεγονός αυτό υπογραµµίζει ότι τα παιδιά τα οποία διέφεραν σηµαντικά ως προς τις 

δεξιότητές τους στη δεύτερη γλώσσα επωφελήθηκαν από την πειραµατική 

παρέµβαση και έµαθαν ένα σηµαντικό αριθµό από τις λέξεις που άκουσαν κατά την 
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ανάγνωση των ιστοριών στη µητρική και τη δεύτερη γλώσσα, και τις διδάχτηκαν 

µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον.  

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι στη µελέτη της Roberts (2008) δεν 

αναφέρονται επαρκή στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο που εφάρµοσαν οι γονείς τη 

διαλογική µέθοδο ανάγνωσης, καθώς και σχετικά µε τον τρόπο που οι συνεργάτες της 

έρευνας ανταποκρίνονταν στα σχόλια που διατύπωναν τα παιδιά κατά την ανάγνωση 

των ιστοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα ήταν σηµαντικές ώστε να προσδιοριστεί το 

επίπεδο της γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση της ιστορίας και το είδος 

της λεκτικής ανταπόκρισης όλων των συµµετεχόντων στην ανάγνωση του κειµένου. 

Το γεγονός αυτό θα συνέβαλε ώστε να περιγραφούν ακριβέστερα τα είδη των 

ερωτήσεων τα οποία συντέλεσαν στην αποτελεσµατικότερη επεξεργασία του 

λεξιλογίου. Επίσης, η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από τον πειραµατικό σχεδιασµό, 

καθώς και µιας συνθήκης όπου η ανάγνωση των ιστοριών θα πραγµατοποιούνταν 

αποκλειστικά στο σχολικό περιβάλλον, δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί µε ακρίβεια 

και µεµονωµένα το µέγεθος της επίδρασης που έφερε στην εκµάθηση του 

επιλεγµένου λεξιλογίου η ανάγνωση των ιστοριών στο οικογενειακό και στο σχολικό 

περιβάλλον. Επίσης, η επαναλαµβανόµενη αξιολόγηση των παιδιών στα κριτήρια του 

λεξιλογίου θέτει κάποιους προβληµατισµούς ως προς την επίδραση αυτού του 

παράγοντα στις επιδόσεις των παιδιών. 

Παρά το γεγονός ότι βασικός στόχος της µελέτης της Roberts (2008) ήταν να 

διερευνήσει την επίδραση που φέρει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών στη 

δεύτερή τους γλώσσα η ανάγνωση των ιστοριών από τους γονείς στη µητρική και στη 

δεύτερη γλώσσα, τα αποτελέσµατα της µελέτης τόνισαν τη σηµαντικότητα της 

πραγµατοποίησης αυτής της δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον. Η ανάγνωση 

των ιστοριών στην προσχολική τάξη, όπου η δεύτερη γλώσσα των παιδιών αποτελεί 

και τη µοναδική γλώσσα στην οποία πραγµατοποιείται η διδασκαλία στο σχολείο, και 

η διεξαγωγή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διδασκαλία λέξεων 

του κειµένου κρίνονται σηµαντικές ώστε τα παιδιά να µάθουν λέξεις και, γενικότερα, 

να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. Εξίσου σηµαντικό και 

ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται τα παιδιά που προέρχονται από 

εθνικές µειονότητες να κατέχουν ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας στη δεύτερη 

γλώσσα, ώστε να επωφεληθούν από την ανάγνωση των ιστοριών η οποία 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά στη γλώσσα αυτή. Όλα τα παιδιά µπορούν να 

συµµετέχουν, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους, στην ανάγνωση των 
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ιστοριών και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν έπειτα από την 

εφαρµογή διαφορετικών διδακτικών τεχνικών, ώστε να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους 

στη δεύτερη γλώσσα.  

Οι Schwanenflugel et al. (2005) µελέτησαν τη σταθερότητα µε την οποία οι 

νηπιαγωγοί εφάρµοσαν στις τάξεις τους, για 15 εβδοµάδες, ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που περιλάµβανε τεχνικές για την άµεση και την έµµεση διδασκαλία του 

λεξιλογίου. Το πρόγραµµα αποτέλεσε µέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, το οποίο είχε ως στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του γραπτού 

λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία προέρχονταν από χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά 

διαφορετικών εθνικών µειονοτήτων. Η πλειονότητα των παιδιών µιλούσε την 

Αγγλική ως πρώτη γλώσσα, ενώ σε ένα σηµαντικό αριθµό παιδιών η Αγγλική 

αποτελούσε τη δεύτερη γλώσσα. 

Ένα µέρος των νηπιαγωγών του δείγµατος εκπαιδεύτηκε ώστε να εφαρµόσει 

τεχνικές για την έµµεση διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι τεχνικές αυτές προέβλεπαν τη 

διεξαγωγή συζητήσεων ανάµεσα στους/στις νηπιαγωγούς και τα παιδιά, σχετικά µε 

θέµατα που ενδιέφεραν τα παιδιά, και την εφαρµογή της διαλογικής ανάγνωσης των 

ιστοριών σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Κατά την εφαρµογή της διαλογικής 

µεθόδου, η διδασκαλία του λεξιλογίου δεν αποτελούσε άµεσο στόχο κατά την 

ανάγνωση του κειµένου. Κύριο στόχο κατά την ανάγνωση αποτελούσε η διεξαγωγή 

υψηλού γνωστικού επιπέδου συζητήσεων, και η χρησιµοποίηση ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων, οι οποίες είχαν ως στόχο την κατανόηση του κειµένου από τα παιδιά. Οι 

νηπιαγωγοί που εκπαιδεύτηκαν στις τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου 

εφάρµοσαν τη µέθοδο της διαλογικής ανάγνωσης, κατά την οποία έπρεπε να 

επιλέξουν συγκεκριµένες λέξεις µέσα από τα κείµενα των ιστοριών, και να τις 

διδάξουν στα παιδιά. Οι τεχνικές επεξήγησης του λεξιλογίου που προέβλεπε η 

συγκεκριµένη µέθοδος αφορούσαν στον ορισµό της λέξης, στην παροχή συνωνύµων, 

στην επίδειξη εικόνων ή και πραγµατικών αντικειµένων που αναπαριστούσαν τις 

επιλεγµένες λέξεις, και στην ενθάρρυνση των παιδιών να χρησιµοποιούν το νέο 

λεξιλόγιο στον προφορικό τους λόγο. Ως οµάδα ελέγχου στη συγκεκριµένη 

παρέµβαση χρησιµοποιήθηκαν προσχολικές τάξεις, όπου οι νηπιαγωγοί εφάρµοσαν 

το πρόγραµµα του σχολείου. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρέµβαση άσκησε σηµαντική επίδραση στην 

ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών, ενώ δε σηµειώθηκε 
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σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη του παραγωγικού λεξιλογίου. Σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι τα παιδιά για τα οποία η Αγγλική ήταν η δεύτερη γλώσσα σηµείωσαν 

σηµαντικά µεγαλύτερη βελτίωση στο δεκτικό λεξιλόγιο σε όλες τις πειραµατικές 

συνθήκες, σε σύγκριση µε τα παιδιά για τα οποία η Αγγλική ήταν η πρώτη τους 

γλώσσα. Τα οφέλη όσον αφορά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου ήταν µεγαλύτερα όταν 

οι νηπιαγωγοί µπορούσαν να συνδυάσουν διαφορετικές διδακτικές πρακτικές για τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου, και ιδιαίτερα όταν οι πρακτικές αυτές αφορούσαν στην 

άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου.   

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν προέβλεπε 

την εφαρµογή προκαθορισµένων δραστηριοτήτων. Βασικός του στόχος ήταν να 

διερευνήσει εάν οι νηπιαγωγοί µπορούν να εκπαιδευτούν και να εφαρµόσουν µε 

συνέπεια σηµαντικές πρακτικές που αφορούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου. 

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των ερευνητών, οι νηπιαγωγοί αντιµετώπισαν πολλές 

δυσκολίες για να εντοπίσουν βιβλία µε πλούσιο λεξιλόγιο, να επιλέξουν λέξεις  µέσα 

από τα κείµενα των βιβλίων, και να σχεδιάσουν δραστηριότητες σχετικές µε τις 

λέξεις. ∆υσκολία αντιµετώπισαν οι νηπιαγωγοί και στην πραγµατοποίηση της 

ανάγνωσης των ιστοριών σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Αντίθετα, η ανάγνωση των 

ιστοριών στο σύνολο της τάξης πραγµατοποιήθηκε µε µεγαλύτερη σταθερότητα. 

Κατά συνέπεια, εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα της εφαρµογής της 

διαλογικής ανάγνωσης σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών. Η πρακτική αυτή µπορεί να 

µεγιστοποιεί τα οφέλη που αποκοµίζουν τα παιδιά από την ανάγνωση µιας ιστορίας, 

αλλά δεν είναι ρεαλιστική, καθώς δε συµβαδίζει µε τις δυνατότητες και µε τον τρόπο 

που λειτουργούν οι προσχολικές τάξεις. Με βάση τα παραπάνω, παραµένει άγνωστο 

το µέγεθος της επίδρασης που µπορεί να είχαν οι συγκεκριµένες διδακτικές τεχνικές 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µονόγλωσσων παιδιών και των αλλοδαπών 

παιδιών, εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα προέβλεπε τον έλεγχο των παραπάνω 

παραµέτρων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό, και τονίζεται από τα αποτελέσµατα της 

µελέτης, ότι οι νηπιαγωγοί χρειάζεται να συνδυάζουν ποικίλες διδακτικές τεχνικές 

που αφορούν στην άµεση και στην έµµεση διδασκαλία του λεξιλογίου, ώστε τα 

παιδιά να αναπτύξουν ικανοποιητικά το λεξιλόγιό τους. Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί χρειάζεται να εστιάζουν στο λεξιλόγιο κατά την ανάγνωση των ιστοριών, 

και η έµφαση στο λεξιλόγιο οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα και 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της διδακτικής πράξης. 
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Ανακεφαλαίωση  

Από την ανασκόπηση των ερευνών προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ανάγνωση 

ιστοριών αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει ποικιλοτρόπως 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και, γενικότερα, στην ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη 

των αλλοδαπών παιδιών, τα οποία κατακτούν και µία δεύτερη γλώσσα παράλληλα µε 

τη µητρική. Η καθολικότητα της αποδοχής αυτού του συµπεράσµατος υποστηρίζεται 

από το γεγονός ότι η ανάγνωση των ιστοριών ως διδακτική πρακτική εφαρµόστηκε 

σε ποικίλα και διαφορετικά εθνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, και συνέβαλε 

σηµαντικά στη γλωσσική υποστήριξη των παιδιών. Τα δεδοµένα των σχετικών 

µελετών (Appel & Vermeer, 1998· Elley, 1991· 2000· Elley & Mangubhai, 1983· 

Feitelson et al., 1993· Gunter, 1995· Koskinen et al., 2000· Morrow, 1992) 

υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση ιστοριών από τους/τις εκπαιδευτικούς, ο εµπλουτισµός 

των τάξεων µε πλούσιο αναγνωστικό υλικό, και η ενθάρρυνση των παιδιών να 

προβαίνουν στην ανεξάρτητη και εθελοντική ανάγνωση βιβλίων στο σχολικό 

περιβάλλον κινητοποιεί το ενδιαφέρον των αλλοδαπών παιδιών απέναντι στη 

λογοτεχνία, και προάγει την ενεργητική χρήση της δεύτερης γλώσσας, παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη του λεξιλογίου στη γλώσσα αυτή. 

Επίσης, η ανασκόπηση των ερευνών έδειξε ότι η ανάγνωση ιστοριών αποτελεί 

µια ευέλικτη δραστηριότητα η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους/στις 

εκπαιδευτικούς να εφαρµόσουν ποικίλες διδακτικές τεχνικές, ώστε να βοηθήσουν τα 

αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, οι 

Marulis και Neuman (2010), διερευνώντας µια σειρά σχετικών µε το θέµα 

πειραµατικών παρεµβάσεων, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η διδασκαλία του 

λεξιλογίου µε την παροχή πλούσιων επεξηγήσεων και παραδειγµάτων αποτέλεσε το 

πιο σηµαντικό και χαρακτηριστικό γνώρισµα της διδακτικής πρακτικής, το οποίο 

επέφερε τα βέλτιστα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µονόγλωσσων παιδιών. Το 

γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βάση ώστε να πραγµατοποιηθεί ένας σηµαντικός αριθµός 

πειραµατικών µελετών, οι οποίες στόχευαν στη διδασκαλία του λεξιλογίου στη 

δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών µέσα από την ανάγνωση                     

ιστοριών (Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· Justice, Meier et al., 2005·                     

Lugo-Neris et al., 2010· Penno et al., 2002). Στις σχετικές αυτές µελέτες 

εφαρµόστηκαν ποικίλες διδακτικές τεχνικές µε σκοπό την επεξήγηση συγκεκριµένων 

λέξεων από το κείµενο της ιστορίας. Ουσιαστικά, η διδασκαλία του λεξιλογίου 
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συγκροτήθηκε από σταθερά διαρθρωµένες τεχνικές που αφορούσαν στην επεξήγηση 

της σηµασίας της λέξης, στην αναπαράστασή της µε ποικίλα µέσα (π.χ. χειρονοµίες 

και εικόνες), και στην παρουσίαση παραδειγµάτων σχετικά µε τα διαφορετικά 

πλαίσια όπου χρησιµοποιούνται οι λέξεις. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι οι 

επεξηγήσεις αυτές βοήθησαν σηµαντικά τα αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα.  

Επιπλέον, κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν και άλλες 

µελέτες που αφορούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της 

ανάγνωσης ιστοριών, και στις οποίες εφαρµόστηκαν τεχνικές οι οποίες προωθούσαν 

την ενεργητικότερη συµµετοχή των παιδιών στην ανάλυση του λεξιλογίου        

(Coyne et al., 2007· Marken, 2008· Perkins, 2008· Silverman, 2007· Walsh, 2009). Τα 

αποτελέσµατα των µελετών αυτών έδειξαν ότι η εκτενέστερη διδασκαλία του 

λεξιλογίου και ο συνδυασµός πολλών και ποικίλων διδακτικών τεχνικών κρίνεται 

απαραίτητος, ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιο στη δεύτερή τους 

γλώσσα.  

Επίσης, τα θετικά αποτελέσµατα του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων παιδιών (Brabham & Lynch-Brown, 2002· 

Dickinson & Smith, 1994· Hargrave & Sénéchal, 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· 

Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992· Wasik & Bond, 2001· Whitehurst et al., 1988· 

Whitehurst, Arnold et al., 1994· Whitehurst, Epstein et al., 1994) έδωσαν το ερέθισµα 

ώστε να πραγµατοποιηθούν πειραµατικές παρεµβάσεις κατά τις οποίες, µέσα στο 

πλαίσιο της διαλογικής ανάγνωσης, εφαρµόστηκαν διδακτικές τεχνικές µε σκοπό την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών (Roberts, 

2008· Roberts & Neal, 2004· Schwanenflugel et al., 2005). Τα αποτελέσµατά τους 

έδειξαν ότι η διαλογική ανάγνωση ωφελεί τα αλλοδαπά παιδιά ως προς την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου τους στη δεύτερη γλώσσα, και η επίδρασή της ενισχύεται όταν κατά 

την εφαρµογή της ο/η εκπαιδευτικός εφαρµόζει τεχνικές και διατυπώνει ερωτήσεις 

που στοχεύουν στη διδασκαλία του λεξιλογίου και στην κατανόηση του κειµένου. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η ανάγνωση των 

ιστοριών είναι µια δραστηριότητα που µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών, καθώς η διδασκαλία διεξάγεται µέσα σε ένα 

πλαίσιο που έχει νόηµα για αυτά και, γενικότερα, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους 

απέναντι στη δεύτερη γλώσσα. Η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν  

νόηµα για τα παιδιά είναι σηµαντική, διότι κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους και τα 
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διευκολύνουν, ώστε να εµπλακούν ενεργητικά στη µαθησιακή διαδικασία και να 

συνδέσουν τον εαυτό και τις εµπειρίες τους µε αυτή (Cummins, 2003· 

Χατζηγεωργίου, 2009). Τα αλλοδαπά παιδιά ωφελούνται από διδακτικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στη διδασκαλία του λεξιλογίου, αλλά και από 

προσεγγίσεις οι οποίες τα ενθαρρύνουν να κατακτήσουν έµµεσα το λεξιλόγιο µέσα 

από την λεκτική αλληλεπίδραση και, γενικότερα, µέσα από το διάλογο που 

αναπτύσσεται κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας. Ωστόσο, η επίδραση της ανάγνωσης 

των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου της δεύτερης γλώσσας των αλλοδαπών 

παιδιών ενισχύεται σηµαντικά όταν ο/η εκπαιδευτικός συνδυάζει ποικιλία διδακτικών 

τεχνικών, οι οποίες αφενός παρέχουν στα παιδιά πλούσιες επεξηγήσεις σχετικά µε τις 

άγνωστες λέξεις του κειµένου και αφετέρου τους παρέχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουν ενεργητικά τη δεύτερή τους γλώσσα. 

 

Η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας µελέτης 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα έρχεται αντιµέτωπη 

µε το συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των αλλοδαπών µαθητών σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης (Γκότοβος, 2007). Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, όπου 

τίθενται οι βάσεις για τη γλωσσική, γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών (Κιτσαράς, 2001· Ντολιοπούλου, 2000), ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για την ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών που δεν έχουν ως µητρική την ελληνική γλώσσα αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη.  

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά µπορούν να µάθουν αρκετές νέες λέξεις απλώς και 

µόνο ακούγοντας ιστορίες που διαθέτουν πλούσιο λεξιλόγιο. Η διαδικασία αυτή, 

όµως, δεν είναι τόσο απλή και εύκολη για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ως µητρική 

τη γλώσσα στην οποία πραγµατοποιείται η διδασκαλία στο σχολείο                 

(Blenkin & Kelly, 1992· Green, 2004· Huckin & Coady, 1999). Τα παιδιά αυτά, λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουν και των γλωσσικών χαρακτηριστικών τους, 

ξεκινούν τη σχολική τους φοίτηση στη χώρα υποδοχής µε λιγοστές εµπειρίες στο 

γραπτό λόγο, διαθέτοντας πολλές φορές αρκετά περιορισµένο λεξιλόγιο          

(Hammer et al., 2003· Hammer, Rodriguez et al., 2007· Leventhal et al., 2006·     

Oller et al., 2007· Rodriguez, 2006· Uselli & Paéz, 2007· Vagh et al., 2009·             

van Steensel, 2006). O χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης ενδείκνυται για την 
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εφαρµογή διδακτικών παρεµβάσεων που έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή τα 

αλλοδαπά παιδιά µε τον πλούτο της παιδικής λογοτεχνίας και να τα βοηθήσουν να 

αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους (Schwanenflugel et al., 2005· Silverman, 2007).  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα 

ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στη συµβολή της ανάγνωσης ιστοριών στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών και, γενικότερα, των παιδιών που 

κατακτούν µια δεύτερη γλώσσα παράλληλα µε τη µητρική.  

α) Ένας αριθµός µελετών αφορούσαν σε προγράµµατα παρέµβασης µικρής 

αλλά και µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά από 

διαφορετικά εθνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα και είχαν ως άµεσο στόχο την 

καλλιέργεια του λεξιλογίου µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών (Appel & 

Vermeer, 1998· Feitelson et al., 1993· Gunter, 1995· Morrow, 1992). Τα 

αποτελέσµατα των µελετών αυτών καθιστούν σαφές ότι η συζήτηση που 

πραγµατοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί µε τα παιδιά κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας, 

και οι ερωτήσεις που διατύπωναν για την κατανόηση του κειµένου και τη διδασκαλία 

του λεξιλογίου, βοήθησαν σε σηµαντικό βαθµό τα αλλοδαπά παιδιά να µάθουν νέες 

λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα. Ωστόσο, οι περισσότερες σε αυτή την περίπτωση 

µελέτες απευθύνονταν σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Επίσης, στις µελέτες αυτές δεν 

περιγράφεται µε ακρίβεια ο τρόπος µε τον οποίο οι νηπιαγωγοί ή οι δάσκαλοι 

διάβαζαν τις ιστορίες στα παιδιά, καθώς επίσης δε διευκρινίζονται οι τεχνικές που 

επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί για να επεξηγήσουν στα παιδιά τις άγνωστες λέξεις του 

κειµένου. Σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις η ανάγνωση των ιστοριών αποτέλεσε 

µέρος ευρύτερων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία περιλάµβαναν και άλλες 

σηµαντικές δραστηριότητες που ενθάρρυναν την ενασχόληση των παιδιών µε την 

παιδική λογοτεχνία. Η αλληλεπίδραση των διδακτικών δραστηριοτήτων καθιστά 

δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος από τους παράγοντες των προγραµµάτων είχε τη 

µεγαλύτερη θετική επίδραση στα οφέλη που αποκόµισαν τα παιδιά για την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου τους στη δεύτερη γλώσσα.  

β) Σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα µιας σειράς πειραµατικών ερευνών 

(Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· Justice, Meier et al., 2005· Lugo-Neris et al., 

2010· Penno et al., 2002), οι οποίες µελέτησαν την επίδραση που φέρει στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών η διδασκαλία 

του λεξιλογίου µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Τα αποτελέσµατα των 

σχετικών αυτών ερευνών έδειξαν ότι οι τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου 
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κρίνονται αρκετά αποτελεσµατικές, διότι παρουσιάζουν πληροφορίες οι οποίες 

βοηθούν τα µικρά παιδιά να αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη αναπαράσταση της 

σηµασίας των άγνωστων λέξεων που συναντούν κατά την ανάγνωση των ιστοριών. 

Οι µελέτες, όµως, αυτές παρουσιάζουν ορισµένους βασικούς περιορισµούς, οι οποίοι 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Οι διδακτικές τεχνικές δεν ενέπλεκαν ενεργητικά τα παιδιά στη διαδικασία της 

αναζήτησης του νοήµατος µιας άγνωστης λέξης. Συνεπώς, τα παιδιά, στις µελέτες 

αυτές, λειτουργούσαν ως παθητικοί αποδέκτες των επεξηγήσεων που ο/η 

εκπαιδευτικός ή ο/η ερευνητής/τρια παρείχε για τη διδασκαλία του λεξιλογίου.  

• Κατά την εφαρµογή των τεχνικών δεν αξιοποιήθηκε καθόλου το κείµενο της 

ιστορίας για την άντληση πληροφοριών οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να 

προσδιορίσουν τη σηµασία των άγνωστων λέξεων. Η ιστορία αξιοποιήθηκε µόνο 

ως προς το πλαίσιο της εικονογράφησης του βιβλίου.  

• Στις µελέτες αυτές δεν εφαρµόστηκαν τεχνικές και δε διατυπώθηκαν ερωτήσεις οι 

οποίες ενισχύουν τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση που αφορά 

στην επεξεργασία του λεξιλογίου. 

• Η ανάγνωση των ιστοριών και η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιήθηκε σε 

ολιγοµελείς οµάδες αλλοδαπών παιδιών. Το γεγονός αυτό αποκλίνει από το συνήθη 

τρόπο που λειτουργούν οι προσχολικές τάξεις, σύµφωνα µε τον οποίο η διδασκαλία 

πραγµατοποιείται στο σύνολο των παιδιών της τάξης, σε ένα πλαίσιο όπου 

συνυπάρχουν µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά. Μόνο σε µία από τις µελέτες 

αυτές η ανάγνωση των ιστοριών πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο των παιδιών της 

τάξης (Biemiller & Boote, 2006). Το µικρό, όµως, µέγεθος του δείγµατος (Ν=43) 

και ο περιορισµένος αριθµός των τεχνικών που εφαρµόστηκαν δεν καθιστούν σαφή 

την επίδραση που µπορούν να φέρουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλοδαπών 

παιδιών προσχολικής ηλικίας οι πλούσιες επεξηγήσεις που παρέχονται µέσα από 

διάφορες διδακτικές τεχνικές, όταν η ανάγνωση της ιστορίας πραγµατοποιείται στο 

σύνολο της τάξης.  

• Σε όλες τις προαναφερόµενες µελέτες (Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010· 

Lugo-Neris et al., 2010· Penno et al., 2002), µε εξαίρεση µόνο µία πειραµατική 

µελέτη (Justice, Meier et al., 2005), το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν αλλοδαπά 

παιδιά που ανήκαν στην ίδια εθνικότητα. Το γεγονός αυτό θέτει επιφυλάξεις ως 

προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων σε σχολικά πλαίσια όπου η διδασκαλία 
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πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα.  

γ) Επιπλέον, κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν µελέτες 

οι οποίες αφορούν στην εφαρµογή ποικίλων τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου 

µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών και αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της 

ενεργητικής λεκτικής συµµετοχής των παιδιών στη διδακτική διαδικασία, καθώς και 

στην εκτενέστερη διδασκαλία του λεξιλογίου (Coyne et al., 2007· Marken, 2008·  

Perkins, 2008· Silverman, 2007· Walsh, 2009). Σε όλες τις µελέτες, µε εξαίρεση µόνο 

µία πειραµατική µελέτη (Silverman, 2007), πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση δύο 

διδακτικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Η µία διδακτική προσέγγιση αφορούσε στην παροχή σύντοµων 

επεξηγήσεων σχετικά µε τις λέξεις-στόχους του κειµένου, οι οποίες, όµως, δεν 

ενθάρρυναν την ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στη διδακτική διαδικασία. Η 

δεύτερη διδακτική προσέγγιση αφορούσε στην εφαρµογή τεχνικών και στην 

πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες ενθάρρυναν τα παιδιά να συµµετέχουν 

ενεργητικά στη διδασκαλία και να επεξεργαστούν εκτενέστερα τη σηµασία του 

διδαγµένου λεξιλογίου. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών είναι αντικρουόµενα, 

διότι είτε υποδεικνύουν ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εφαρµόζουν 

τεχνικές για την ενίσχυση της ενεργητικής εµπλοκής των παιδιών στη διδακτική 

διαδικασία είναι σηµαντικές (Coyne et al., 2007· Perkins, 2008), είτε οι διαφορετικές 

διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν δε συνέβαλαν σηµαντικά ή άσκησαν 

παρόµοια επίδραση στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών        

(Marken, 2008· Walsh, 2009). Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών 

οφείλουν να γίνουν αποδεκτά µε ορισµένες επιφυλάξεις, οι οποίες συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

• Ο διαφορετικός, και στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισµένος, αριθµός των 

τεχνικών που εφαρµόστηκαν σε κάθε διδακτική προσέγγιση. 

•  Το µικρό µέγεθος του δείγµατος των αλλοδαπών παιδιών που συµµετείχαν στις 

πειραµατικές παρεµβάσεις (12 έως 44 παιδιά).  

• Η χρησιµοποίηση ενός και µοναδικού βιβλίου κατά την εφαρµογή των διδακτικών 

προσεγγίσεων και η διδασκαλία περιορισµένου αριθµού λέξεων οι οποίες 

επιλέχτηκαν από το κείµενο της ιστορίας. 
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• Η αξιοποίηση ερωτήσεων που ενεργοποιούν κυρίως χαµηλού επιπέδου νοητικές 

λειτουργίες και η απουσία ανοιχτού τύπου ερωτήσεων, οι οποίες ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να σκέφτονται κριτικά σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων και προάγουν την 

κατανόηση του κειµένου. 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτέλεσε µόνο µια πειραµατική µελέτη (Silverman, 2007). 

Η απουσία, όµως, µιας δεύτερης πειραµατικής συνθήκης στη µελέτη αυτή, όπου θα 

εφαρµοζόταν µια διαφορετική διδακτική προσέγγιση, καθώς και η απουσία µιας 

οµάδας ελέγχου από το σχεδιασµό της έρευνας δε διαφωτίζει σχετικά µε το 

πραγµατικό µέγεθος της επίδρασης των προτεινόµενων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα παραµένει 

άγνωστος ο βαθµός της επίδρασης µιας διδακτικής προσέγγισης η οποία προωθεί την 

ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία και προάγει τη 

γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση του λεξιλογίου, σε σύγκριση µε µία 

διδακτική προσέγγιση η οποία, παρόλο που δεν προάγει την ενεργητική συµµετοχή 

των παιδιών στη διδασκαλία, συνδυάζει πολλές και διαφορετικές τεχνικές της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, οι οποίες βοηθούν να παιδιά να αναπτύξουν µια 

ολοκληρωµένη αναπαράσταση της σηµασίας των λέξεων.  

δ) Επίσης, κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν µελέτες οι 

οποίες είχαν στόχο να ενσωµατώσουν βασικές τεχνικές της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου στο πλαίσιο της διαλογικής ή αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης των 

ιστοριών (Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· Schwanenflugel et al., 2005). Τα 

αποτελέσµατα των µελετών αυτών έδειξαν ότι η συστηµατική διδασκαλία του 

λεξιλογίου και η διατύπωση ερωτήσεων που έχουν ως στόχο να επεξεργαστούν τα 

παιδιά το νόηµα µιας άγνωστης λέξης και να κατανοήσουν το κείµενο της ιστορίας 

αποτελούν αποτελεσµατικές τεχνικές οι οποίες εµπλέκουν ενεργητικά τα παιδιά στη 

συζήτηση και τα βοηθούν να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. Στις τρεις όµως αυτές 

µελέτες υπάρχουν περιορισµοί οι οποίοι εµποδίζουν τη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Οι περιορισµοί αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Η ανάγνωση των ιστοριών στο σχολικό περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε σε 

ολιγοµελείς οµάδες παιδιών.  

• ∆ιατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά µε τον τρόπο που εφαρµόστηκε η 

διαλογική/αλληλεπιδραστική ανάγνωση και µε τη σταθερότητα και τη συνέπεια µε 

την οποία εφαρµόστηκε αυτή η µέθοδος κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. 
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Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα εξακολουθεί να παραµένει 

ασαφής η επίδραση που φέρει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα 

των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας η ενσωµάτωση στο πλαίσιο της 

διαλογικής ανάγνωσης διαφόρων διδακτικών τεχνικών οι οποίες αφορούν σε 

επεξηγήσεις και σε ερωτήσεις που ενισχύουν την κατανόηση του λεξιλογίου και του 

κειµένου της ιστορίας. Επιπλέον, άγνωστη παραµένει η επίδραση αυτής της 

διδακτικής προσέγγισης, όταν εφαρµόζεται στο σύνολο των παιδιών της τάξης, όπου 

φοιτούν ταυτόχρονα µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά από διαφορετικές εθνικές 

µειονότητες.   

ε) Κατά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας φάνηκε ακόµη ότι η 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών συµβάλλει στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού και δεκτικού λεξιλογίου των µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών, 

καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ακούσουν και να επεξεργαστούν τη σηµασία 

διαφόρων λέξεων στις συζητήσεις που πραγµατοποιούνται κατά την ανάγνωση του 

κειµένου (Penno et al., 2002· Sénéchal, 1997· Sénéchal et al., 1995). Επιπλέον, η 

συχνότητα µε την οποία µία λέξη εµφανίζεται στο κείµενο µιας ιστορίας, ο βαθµός 

που η λέξη συµβάλλει στην κατανόηση του κειµένου, και ο βαθµός που το ίδιο το 

κείµενο βοηθά τον αναγνώστη να συµπεράνει τη σηµασία της επηρεάζουν                

σε κάποιο βαθµό την κατάκτηση του λεξιλογίου από τα παιδιά (Elley, 1989·                    

Robbins & Ehri, 1994). Στα πειραµατικά σχέδια που εφαρµόστηκαν σε 

προγενέστερες µελέτες για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών είτε 

δεν ελεγχόταν η συχνότητα µε την οποία εµφανίζονταν οι λέξεις που θα διδάσκονταν 

µέσα στα κείµενα των ιστοριών (Appel & Vermeer, 1998· Biemiller & Boote, 2006· 

Penno et al., 2002· Perkins, 2008· Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· 

Schwanenflugel et al., 2005· Silverman, 2007· Walsh, 2009) είτε η συχνότητα 

εµφάνισης των λέξεων-στόχων στα κείµενα των ιστοριών ήταν πολύ χαµηλή (1 έως 3 

φορές) (Coyne et al., 2007· Justice, Meier et al., 2005· Lugo-Neris et al., 2010· 

Marken, 2008). Επίσης, σε καµία από τις έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών δεν ελέγχθηκαν σηµαντικές µεταβλητές, όπως η 

σχέση των επιλεγµένων προς διδασκαλία λέξεων µε το κείµενο της ιστορίας. 

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η έρευνα της Collins (2010). Για το λόγο αυτό 

κρίνεται χρήσιµο κατά το σχεδιασµό των µελλοντικών ερευνών να ελέγχονται οι 

παραπάνω σηµαντικοί παράγοντες. 
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στ) Σηµαντικό είναι, ακόµη, ότι κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν 

εντοπίστηκαν έρευνες που να αφορούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου µέσω της 

ανάγνωσης ιστοριών οι οποίες να συνεξετάζουν παράγοντες όπως το φύλο, τη 

νοητική ικανότητα και την ηλικία των παιδιών, και να παρέχουν (εκτός από 

ελάχιστες) πληροφορίες για τη δίγλωσση κατάστασή τους. Παράγοντες, δηλαδή, οι 

οποίοι επηρεάζουν την ανταπόκριση των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας 

στις πειραµατικές παρεµβάσεις και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν και το µέγεθος της 

επίδρασης των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Σε όσες 

µελέτες δόθηκαν πληροφορίες, η εκτίµηση της διγλωσσίας των παιδιών 

πραγµατοποιήθηκε είτε µε την αξιολόγηση του λεξιλογίου των παιδιών και στις δύο 

γλώσσες (Collins, 2010) είτε µόνο στη δεύτερη γλώσσα (Biemiller & Boote, 2006· 

Coyne et al., 2007· Justice, Meir et al., 2005· Penno et al., 2002· Silverman, 2007). 

Επίσης, σε µερικές µελέτες οι ερευνητές είτε έκαναν µία αναφορά σχετικά µε το ποια 

είναι η επικρατέστερη γλώσσα των παιδιών (Lugo-Neris et al., 2010· Roberts & Neal, 

2004· Walsh, 2009) είτε δεν παρουσίασαν επαρκή δεδοµένα που να αφορούν στη 

διγλωσσία των αλλοδαπών παιδιών (Marken, 2008· Perkins, 2008). Επιπλέον, σε 

µερικές µελέτες αξιολογήθηκε η επάρκεια σε διάφορες δεξιότητες της γλώσσας µε τη 

χρήση µόνο σταθµισµένων γλωσσικών κριτηρίων (Roberts, 2008· Schwanenflugel et 

al., 2005). Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σηµαντικό κατά την εφαρµογή των 

µελλοντικών πειραµατικών παρεµβάσεων να παρέχονται αναλυτικότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τη δίγλωσση κατάσταση των παιδιών που αφορούν στην 

επάρκειά τους στις δύο γλώσσες, όπως αυτή ερµηνεύεται υπό το πρίσµα του εύρους 

της έκθεσης και της χρήσης των δύο γλωσσών από τα παιδιά.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σηµαντικό κατά το σχεδιασµό 

µιας πειραµατικής παρέµβασης να ελέγχονται οι παράγοντες που αφορούν στη σχέση 

του επιλεγµένου προς διδασκαλία λεξιλογίου µε το κείµενο της ιστορίας, όπως είναι η 

συχνότητα εµφάνισης των λέξεων-στόχων στο κείµενο της ιστορίας, ο βαθµός που η 

λέξη συµβάλλει στην κατανόηση του κειµένου και ο βαθµός που το ίδιο το κείµενο 

βοηθά τον αναγνώστη να συµπεράνει τη σηµασία της. Ο έλεγχος των παραγόντων 

αυτών κρίνεται σηµαντικός, ώστε να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η 

επίδραση των διαφόρων διδακτικών τεχνικών στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα 

παιδιά. Είναι εξίσου χρήσιµο η παρέµβαση να πραγµατοποιηθεί στις πραγµατικές 

συνθήκες που λειτουργούν οι προσχολικές τάξεις και, παράλληλα, κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να ληφθούν υπόψη σηµαντικές παράµετροι, όπως 
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είναι το φύλο, η ηλικία, η νοητική ικανότητα και η δίγλωσση κατάσταση των 

παιδιών, οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν το αποτέλεσµα της διδασκαλίας. Το γεγονός 

αυτό θα αποτελέσει τη βάση ώστε να προταθούν διδακτικές πρακτικές τις οποίες 

µπορούν να εφαρµόζουν άνετα, µε συνέπεια αλλά και σταθερότητα οι νηπιαγωγοί 

στις τάξεις. 

ζ) Περιορισµένες είναι ακόµη οι µελέτες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί σε 

αλλοδαπά παιδιά, και διερευνούν τη διατήρηση της επίδρασης των διαφόρων 

διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών (Biemiller & Boote, 

2006· Coyne et al., 2007· Roberts, 2008· Silverman, 2007). Τα αποτελέσµατα των 

παραπάνω ερευνών είναι σε κάποιο βαθµό αντικρουόµενα, καθώς υποδεικνύουν είτε 

µείωση των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου (Coyne et al., 2007) 

είτε αύξηση των επιδόσεων (Biemiller & Boote, 2006) είτε διατήρηση αυτών για 

κάποιο χρονικό διάστηµα έπειτα από την ολοκλήρωση των πειραµατικών 

παρεµβάσεων (Roberts, 2008· Silverman, 2007). Συνεπώς, τα µέχρι στιγµής 

διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα δε διαφωτίζουν επαρκώς σχετικά µε τη 

µακροπρόθεσµη επίδραση των προτεινόµενων διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Στον ελλαδικό χώρο, οι ελάχιστες µελέτες, οι οποίες αφορούν στην ανάγνωση 

των ιστοριών απευθύνονται σε µονόγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σηµαντικά 

είναι τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης, τα οποία έδειξαν ότι η συχνότητα µε την 

οποία οι γονείς διαβάζουν ή αφηγούνται ιστορίες στο οικογενειακό περιβάλλον 

συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών 

(Manolitsis et al., 2011· Manolitsis, Georgiou, Stephenson & Parrila, 2009· 

Οικονοµίδης, 2003β). Περιορισµένες είναι, όµως, οι µελέτες, οι οποίες περιέγραψαν 

τις µεθόδους ανάγνωσης που υιοθετούσαν οι νηπιαγωγοί για την ανάγνωση µιας 

ιστορίας (Μιχαλοπούλου, 2001α· Moschovaki, 1996). Τα αποτελέσµατα των 

παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς έδειξαν ότι ο τρόπος µε τον 

οποίο οι νηπιαγωγοί προσέγγιζαν τις ιστορίες ήταν προσανατολισµένος στη µέθοδο 

της ανάγνωσης-παράστασης, και ότι σε γενικές γραµµές αποθαρρυνόταν η 

ενεργητική συµµετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Επιπλέον, λίγες 

είναι οι µελέτες οι οποίες διερεύνησαν την επίδραση που φέρουν στην ποιότητα της 

συζήτησης που πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί µε τα παιδιά κατά την ανάγνωση µιας 

ιστορίας και στην κατανόηση του κειµένου από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας οι 

διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάγνωσης ιστοριών (Μιχαλοπούλου, 
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2001β· Τάφα & Χλαπάνα, 2007· Χλαπάνα, 2005). Τα αποτελέσµατά των µελετών 

αυτών έδειξαν ότι η παροχή πληροφοριών και η διατύπωση κλειστού τύπου 

ερωτήσεων αποτελούν τις βασικές τεχνικές των νηπιαγωγών κατά τη διεξαγωγή των 

συζητήσεων, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογική προσέγγιση ανάγνωσης που 

εφαρµόζουν. Ωστόσο, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αποτελούν το χαρακτηριστικό 

γνώρισµα των νηπιαγωγών που εφαρµόζουν την αλληλεπιδραστική ή διαλογική 

µέθοδο ανάγνωσης. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών, η 

εκτενέστερη συζήτηση της δοµής των ιστοριών και το είδος της συζήτησης που 

πραγµατοποιούσαν οι νηπιαγωγοί που εφάρµοζαν την προσέγγιση της         

ανάγνωσης-παράστασης συνέβαλαν σηµαντικά στην κατανόηση του κειµένου από τα 

παιδιά. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών καθιστούν σαφές ότι η ενίσχυση 

της γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση µε ερωτήσεις και σχόλια, όπως 

είναι η πρόβλεψη, η ανάλυση, η αιτιολόγηση και η αξιολόγηση των πληροφοριών του 

κειµένου, που ενεργοποιούν µεσαίες και ανώτερες νοητικές λειτουργίες, είναι 

σηµαντική ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν το κείµενο της ιστορίας. Συναφή είναι τα 

αποτελέσµατα σχετικής µελέτης κατά την οποία διερευνήθηκαν οι τεχνικές ερώτησης 

που υπέβαλαν οι νηπιαγωγοί στα παιδιά κατά την ανάγνωση των ιστοριών         

(Τάφα, 2001). Τα αποτελέσµατά της έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί απηύθυναν στα παιδιά 

κυρίως ερωτήσεις χαµηλού επιπέδου, οι οποίες ενεργοποιούν χαµηλού επιπέδου 

νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η γνώση και η κατανόηση. Αντίθετα, περιορισµένες 

ήταν οι ερωτήσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες ενισχύουν τις ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες των παιδιών, όπως είναι η ανάλυση, η σύνθεση, η αξιολόγηση και η 

εφαρµογή. Επιπλέον, σε έναν περιορισµένο αριθµό µελετών διερευνήθηκε εάν το 

είδος του κειµένου επηρεάζει την ποιότητα της συζήτησης που διεξάγουν οι 

νηπιαγωγοί µε τα παιδιά κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας, την κατανόηση του 

κειµένου, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραµµατισµού σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (Μοσχοβάκη, 2001· Σιβροπούλου & Σακελλαρίου, 2009· 

Τσιλιµένη, 2009· Χλαπάνα, 2009). Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι 

το είδος του βιβλίου, εικονογραφηµένη ιστορία ή βιβλίο γνώσεων, επηρεάζει τη 

γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση της ιστορίας και την ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου των παιδιών (Μοσχοβάκη, 2001· Σιβροπούλου & Σακελλαρίου, 

2009). Επιπλέον, ο τύπος της δοµής του κειµένου, απλή ή σύνθετη δοµή, επηρεάζει 

αφενός τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση της ιστορίας αφετέρου την 

κατανόηση του κειµένου από τα παιδιά (Χλαπάνα, 2009). Επίσης, σηµαντικά είναι τα 
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αποτελέσµατα σχετικών µελετών (Παπαδοπούλου, Κούκα & Ποιµενίδου, 2010· 

Τσιλιµένη, 2009) τα οποία έδειξαν ότι η πολυτροπικότητα του κειµένου στα 

σύγχρονα παιδικά βιβλία βοηθά τα παιδιά να προσεγγίσουν το νόηµα του κειµένου 

και να αναγνωρίζουν λέξεις-φράσεις οι οποίες είναι γραµµένες µέσα σε αυτό. 

Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο και αφορούν σε 

αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας, απ’ όσο γνωρίζουµε, είναι πολύ 

περιορισµένες. Συγκεκριµένα, τα διαθέσιµα ερευνητικά στοιχεία αφορούν στην 

εκπαίδευση των νηπιαγωγών σε θέµατα ειδικής διδακτικής, όπως είναι η εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως «δεύτερης» γλώσσας (Λεζέ, 2003), και σε θέµατα που αφορούν αφενός στην 

επάρκεια της κατάρτισής τους σε ζητήµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αφετέρου 

στις απόψεις τους για την εκπαίδευση και τη διγλωσσία των αλλοδαπών παιδιών 

(Αθανασίου & Γκότοβος, 2002· Μπεζιρτζόγλου, 2002· Ξεσφιγκούλη & Πανταζής, 

2010· Πανταζής, 2006). Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών τονίζουν την 

ανάγκη της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των νηπιαγωγών σε θέµατα 

διαπολιτισµικής αγωγής και σε αποτελεσµατικές διδακτικές πρακτικές οι οποίες να 

ανταποκρίνονται στις γλωσσικές ανάγκες των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Επιπλέον, περιορισµένες είναι και οι µελέτες που αφορούν στη γλωσσική 

ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σηµαντικά είναι τα 

αποτελέσµατα σχετικής µελέτης (Γαβριηλίδου & Καρβελά, 2001) τα οποία έδειξαν 

τα λάθη που µπορεί να συναντηθούν στην άρθρωση αλλοδαπών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας που κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, στη µελέτη αυτή 

προτάθηκαν τεχνικές για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των δυσκολιών που 

έχουν τα αλλοδαπά παιδιά στην άρθρωση της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, σε 

ορισµένες από τις µελέτες που εντοπίζονται στην ελληνική βιβλιογραφία, 

διερευνήθηκε η δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών και η σχέση αυτής µε την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου τους στην ελληνική γλώσσα (Chlapana, Tafa & Tzakosta, 

2010· Χλαπάνα, Τάφα & Τζακώστα, υπό έκδοση). Τα αποτελέσµατα των ερευνών 

αυτών έδειξαν ότι το εύρος της έκθεσης των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική 

γλώσσα, αλλά και το εύρος της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τα ίδια τα παιδιά, 

σχετίζεται σηµαντικά µε την ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου τους στη γλώσσα 

αυτή. Σε µία µελέτη µελετήθηκε ακόµη η σχέση διαφόρων παραµέτρων του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, όπως για παράδειγµα οι δραστηριότητες 

γραµµατισµού που πραγµατοποιούν οι γονείς µε τα παιδιά για την ανάπτυξη του 
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λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική γλώσσα (Χλαπάνα & Τάφα,     

υπό έκδοση). Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έδειξαν ότι η ανάγνωση ιστοριών 

από τους γονείς στην ελληνική γλώσσα σχετίζεται σηµαντικά µε το επίπεδο του 

δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στη γλώσσα αυτή. Τέλος, σηµαντικά 

είναι τα αποτελέσµατα δύο µελετών στις οποίες διερευνήθηκε η µεταγλωσσική 

επίγνωση των δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας για το γραπτό λόγο της 

ελληνικής γλώσσας (Καλαβάσης & Γιαννικοπούλου, 2007) και οι στρατηγικές τις 

οποίες αναπτύσσουν τα παιδιά για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας         

(Σφυρόερα & Παπαδοπούλου, 2002). Σύµφωνα µε αυτά, τα παιδιά κατά την 

προσχολική ηλικία αναπτύσσουν στρατηγικές οι οποίες τα βοηθούν αφενός να 

αναγνωρίζουν το γραπτό λόγο της ελληνικής γλώσσας αφετέρου να κατακτούν και να 

βελτιώνουν την επάρκειά τους στον προφορικό λόγο στη γλώσσα αυτή.  

Συνεπώς, κατά την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας  

δεν εντοπίστηκαν έρευνες οι οποίες να συγκρίνουν µια διδακτική προσέγγιση κατά 

την οποία εφαρµόζονται τεχνικές οι οποίες, παρόλο που δεν ενθαρρύνουν την 

ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία, παρέχουν πλούσιες 

επεξηγήσεις σχετικά µε άγνωστες λέξεις του κειµένου, µε µία διδακτική προσέγγιση 

η οποία εφαρµόζεται κατά τη διαλογική ανάγνωση και προωθεί την ενεργητική 

συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση του λεξιλογίου µε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

και µε ερωτήσεις που ενεργοποιούν διαφορετικού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες. Η 

εφαρµογή των παραπάνω διδακτικών προσεγγίσεων στο σύνολο των παιδιών της 

τάξης και σε ένα πλαίσιο όπου η ανάγνωση των ιστοριών θα πραγµατοποιείται 

ταυτόχρονα σε µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά, τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικές εθνικές µειονότητες, θα παρείχε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το 

µέγεθος της επίδρασης των δύο διδακτικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Επίσης, µία τέτοια µελέτη θα ικανοποιούσε πολλές από τις προϋποθέσεις που 

αφορούν στη διασφάλιση της εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας και στη γενίκευση 

των αποτελεσµάτων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που αφορούν 

στις πειραµατικές µελέτες που έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής, η παρούσα εργασία 

έχει σκοπό να συγκρίνει την επίδραση που φέρουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη 

δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας η τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, κατά την οποία παρέχονται πλούσιες επεξηγήσεις 
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σχετικά µε άγνωστες λέξεις του κειµένου, και η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, η οποία ενσωµατώνεται στο πλαίσιο της διαλογικής/αλληλεπιδραστικής 

ανάγνωσης, και χρησιµοποιεί ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ώστε να ενισχύσει την 

ενεργητική συµµετοχή και τη γνωστική εµπλοκή του παιδιών στη συζήτηση του 

λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, επιλέγεται η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, διότι ο/η 

εκπαιδευτικός ή ο/η ερευνητής/τρια παρέχει επεξηγήσεις οι οποίες βοηθούν τα µικρά 

παιδιά να αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη αναπαράσταση της σηµασίας των 

άγνωστων λέξεων που συναντούν κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Οι επεξηγήσεις 

αυτές αφορούν στον ορισµό της λέξης, τη σύνδεση της σηµασίας της λέξης µε άλλες 

συνώνυµες λέξεις, την υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην εικονογράφηση 

του βιβλίου, την αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε τις ανάλογες χειρονοµίες 

και εκφράσεις, και στην παρουσίαση της λέξης σε µια πρόταση διαφορετική από την 

πρόταση του βιβλίου. Ο παθητικός, όµως, ρόλος των παιδιών κατά την εφαρµογή της 

παραπάνω διδακτικής προσέγγισης καθιστά χρήσιµη τη σύγκρισή της µε µία 

αλληλεπιδραστική διδακτική τεχνική κατά την οποία: α) παρέχονται επεξηγήσεις και 

διατυπώνονται ερωτήσεις οι οποίες αφενός προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των 

παιδιών στη διδακτική διαδικασία αφετέρου ενισχύουν τη γνωστική εµπλοκή τους 

στη συζήτηση του λεξιλογίου, και αξιοποιούν ως προς αυτό βασικά γνωρίσµατα του 

διαλογικού τρόπου ανάγνωσης, και β) η διδασκαλία διεξάγεται σε φυσικό σχολικό 

πλαίσιο, όπου η ανάγνωση των ιστοριών πραγµατοποιείται στο σύνολο της τάξης 

όπου συνυπάρχουν µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικές εθνικές µειονότητες.  

 Η πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας, µε βάση τα διαθέσιµα µέχρι στιγµής 

δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από τον ελληνικό και διεθνή επιστηµονικό χώρο και 

τα οποία αφορούν στην επίδραση της ανάγνωσης των ιστοριών στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας 

συνοψίζεται στα παρακάτω: 

α) Η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου, η οποία αφορά στην παροχή 

πλούσιων επεξηγήσεων από την ερευνήτρια σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, 

εφαρµόζεται στις πραγµατικές συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες λειτουργούν οι 

περισσότερες προσχολικές τάξεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η ανάγνωση των 

ιστοριών πραγµατοποιείται από τους/τις νηπιαγωγούς τις περισσότερες φορές ή και 

πρωτίστως στο σύνολο των παιδιών της τάξης, σε ένα πλαίσιο όπου η διδασκαλία 
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πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε ελληνόπουλα και σε αλλοδαπά παιδιά τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα.   

β) Η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας συγκρίνεται µε την τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η οποία προάγει την ενεργητική συµµετοχή του 

παιδιού στη διδακτική διαδικασία και αξιοποιεί βασικές τεχνικές του διαλογικού 

τρόπου ανάγνωσης. Η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας: 

• Χρησιµοποιεί ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες ενεργοποιούν χαµηλού και 

υψηλού επιπέδου νοητικές λειτουργίες, ώστε να προάγει τη γνωστική εµπλοκή 

των παιδιών στη συζήτηση του λεξιλογίου και την κατανόηση της σηµασίας 

των διδαγµένων λέξεων. 

• Η διδασκαλία του λεξιλογίου βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται 

τόσο από την εικονογράφηση όσο και από το κείµενο της ιστορίας. 

• Η διδασκαλία αποσκοπεί στην κατανόηση του λεξιλογίου και στην κατανόηση 

του κειµένου. 

γ) Η εφαρµογή των διδακτικών τεχνικών πραγµατοποιείται από την ερευνήτρια, 

ώστε να ελέγχεται η ακρίβεια και η σταθερότητα της εφαρµογής τους κατά τη 

διάρκεια της παρέµβασης. 

δ) Κατά το σχεδιασµό της παρούσας µελέτης δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι 

δύο διδακτικές προσεγγίσεις να περιλαµβάνουν τον ίδιο αριθµό τεχνικών, και να 

εφαρµόζονται στις ίδιες συνθήκες οι οποίες σχετίζονται µε το πλαίσιο της 

πραγµατοποίησης της ανάγνωσης των ιστοριών στις προσχολικές τάξεις. Το γεγονός 

αυτό επιτρέπει να διατυπωθούν πιο έγκυρα και αξιόπιστα συµπεράσµατα όσον αφορά 

στη διαφορετική επίδραση των δύο διδακτικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του 

ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

ε) Ο µεθοδολογικός σχεδιασµός της παρούσας µελέτης αξιοποιεί τον παράγοντα 

της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης των ιστοριών και ελέγχει σηµαντικές 

παραµέτρους, οι οποίες αφορούν στη σχέση του επιλεγµένου προς διδασκαλία 

λεξιλογίου µε το κείµενο της ιστορίας. Συγκεκριµένα, κατά την επιλογή των βιβλίων 

ελέγχονται: 

• η συχνότητα της εµφάνισης των λέξεων στο κείµενο της ιστορίας,  

• ο βαθµός που βοηθούν τα παιδιά να συµπεράνουν το νόηµα µιας λέξης τα 

συµφραζόµενα του κειµένου, και 
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• ο βαθµός που οι επιλεγµένες λέξεις είναι σηµαντικές για την κατανόηση του 

κειµένου. 

δ) Κατά την αξιολόγηση της επίδρασης των δύο προτεινόµενων διδακτικών 

τεχνικών συνυπολογίζονται και ελέγχονται διάφοροι ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Οι 

ενδογενείς παράγοντες αφορούν στην ηλικία, το φύλο, τη µη λεκτική νοητική 

ικανότητα των παιδιών, και το αρχικό τους επίπεδο στο λεξιλόγιο της ελληνικής 

γλώσσας. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν στις εµπειρίες γραµµατισµού που 

φέρουν τα αλλοδαπά παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, και στις 

παραµέτρους του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες 

διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών. 

ε) Ελέγχονται οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις των δύο προτεινόµενων διδακτικών 

τεχνικών στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν:  

α) Να διερευνήσει την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού 

λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας δύο τεχνικές διδασκαλίας του 

λεξιλογίου, η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, οι οποίες εφαρµόζονται κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην 

προσχολική τάξη. 

β) Να εξετάσει εάν η επίδραση που ασκούν η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και η 

τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού 

λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι: το φύλο, η ηλικία, η µη λεκτική νοητική 

ικανότητα, το αρχικό επίπεδο λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών στην ελληνική 

γλώσσα, η δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών, και οι δραστηριότητες 

γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.  

Ως προς τον πρώτο γενικό σκοπό, οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

1η 
Γενική υπόθεση: Η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας που εφαρµόζονται κατά την ανάγνωση των ιστοριών  

συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Επιµέρους υποθέσεις 

i. Οι αρχικές επιδόσεις των αλλοδαπών παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού 

δεκτικού λεξιλογίου το οποίο θα διδαχτούν σύµφωνα µε την τεχνική τόσο της άµεσης 

διδασκαλίας όσο και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας θα αυξηθούν σηµαντικά 

µετά την παρέµβαση. 

ii.  Οι επιδόσεις των αλλοδαπών παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού 

δεκτικού λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση ανάλογα µε την 

τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου. 
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iii.  Οι επιδόσεις των αλλοδαπών παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του γενικού 

δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την 

παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου. 

 

Ως προς το δεύτερο γενικό σκοπό, οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

2η 
Γενική υπόθεση: Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού 

δεκτικού λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την 

τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο των ενδογενών και 

εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Επιµέρους υποθέσεις 

i. Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο της ηλικίας των παιδιών. 

ii.  Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο της µη λεκτικής νοητικής 

ικανότητας των παιδιών. 

iii.  Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο του φύλου των παιδιών. 

iv. Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου του 

γενικού δεκτικού τους λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. 

v. Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο των αρχικών τους επιδόσεων 

στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου.  

vi. Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο των παραγόντων που 

διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών. 



 

 

174

vii.  Οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο των παραγόντων που 

αφορούν στις δραστηριότητες γραµµατισµού που πραγµατοποιούνται στο 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών στην ελληνική και στη µητρική τους γλώσσα.  

 

Λειτουργικοί ορισµοί 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να γίνει ο λειτουργικός ορισµός των 

σηµαντικών µεταβλητών της έρευνας.  

Τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου ορίζονται οι επεξηγήσεις που 

παρέχει ο ενήλικος κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας µε σκοπό να διδάξει στα παιδιά 

τη σηµασία των λέξεων που υπάρχουν στο κείµενο του βιβλίου. Οι επεξηγήσεις αυτές 

βασίζονται στην απόδοση του ορισµού της λέξης και στην επεξεργασία του νοήµατός 

της µε βάση τις εικόνες του βιβλίου. Κατά την επεξήγηση, ο ενήλικος αξιοποιεί τη 

σηµασιολογική σύνδεση της λέξης µε άλλες συνώνυµες λέξεις ή φράσεις και τη 

σωµατική κίνηση για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σηµασία της.  

Τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας ορίζεται η τεχνική που εφαρµόζει 

ο ενήλικος κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας µε την οποία στοχεύει στην ενίσχυση 

της ενεργητικής λεκτικής συµµετοχής των παιδιών στη συζήτηση που αφορά στην 

αναζήτηση του νοήµατος της λέξης. Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, ο ενήλικος 

χρησιµοποιεί ερωτήσεις που ενεργοποιούν χαµηλού και υψηλού επιπέδου γνωστικές 

λειτουργίες µε στόχο να αντλήσουν τα παιδιά στοιχεία από την εικονογράφηση του 

βιβλίου και το κείµενο της ιστορίας για να κατανοήσουν τη σηµασία µιας λέξης. 

Ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών ορίζονται οι λέξεις οι οποίες έχουν επιλεγεί από 

τα κείµενα των βιβλίων που αποτελούν το υλικό της έρευνας για να διδαχτούν στα 

παιδιά κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης σύµφωνα µε τις δύο 

διδακτικές τεχνικές. 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο ορίζεται το σύνολο των λέξεων που κατανοούν τα 

παιδιά στην ελληνική γλώσσα.  

Αλλοδαπά παιδιά ορίζονται τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικές 

εθνικές µειονότητες και η µητρική γλώσσα των γονέων τους δεν είναι η Ελληνική. 

Ελληνόπουλα ορίζονται τα παιδιά που έχουν Έλληνες γονείς. 
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Μητρική γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών ορίζεται η γλώσσα που οµιλείται 

στη χώρα προέλευσης των γονέων τους.  

∆ίγλωσση συµπεριφορά ορίζεται το εύρος της χρήσης της ελληνικής και της 

µητρικής γλώσσας από το παιδί σε διάφορες καταστάσεις της οικογενειακής και της 

κοινωνικής του ζωής.  

 

Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 

Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν όλα τα αλλοδαπά παιδιά ηλικίας 4-6 ετών τα 

οποία κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία των 

Νοµών Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύµνου. Η Κρήτη θεωρήθηκε κατάλληλη για την 

επιλογή του δείγµατος, επειδή αποτελούσε κατά το σχολικό έτος 2005-2006 την τρίτη 

κατά σειρά σχολική περιφέρεια µε τον υψηλότερο αριθµό φοιτούντων αλλοδαπών 

παιδιών στα δηµόσια νηπιαγωγεία της Ελλάδας σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες 

σχετικές πληροφορίες από το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε, 2005-2006). Συγκεκριµένα, στα δηµόσια νηπιαγωγεία των 

τεσσάρων Νοµών της Κρήτης φοιτούσαν τα 1.033 από τα 14.357 συνολικά αλλοδαπά 

παιδιά τα οποία φοιτούσαν σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας (Ι.Π.Ο.∆.Ε, 2005-2006). 

Η επιλογή του δείγµατος από το συγκεκριµένο πληθυσµό πραγµατοποιήθηκε µε τον 

εξής τρόπο: 

• Εντοπισµός των νηπιαγωγείων στα οποία φοιτούσαν τουλάχιστον 10 αλλοδαπά 

παιδιά. 

• Εντοπισµός των νηπιαγωγείων στα οποία φοιτούσαν πολλά αλλοδαπά παιδιά και 

λειτουργούσαν σε περιοχές µε παρόµοια κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά. 

Στις περιοχές αυτές υπήρχε και υπάρχει άµεση ανάγκη για την εφαρµογή 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο τη σχολική υποστήριξη και 

οµαλή ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.  

• Φοίτηση τουλάχιστον πέντε αλλοδαπών παιδιών από διάφορες εθνικές 

µειονότητες σε κάθε προσχολική τάξη η οποία θα συµπεριλαµβανόταν στο δείγµα 

της έρευνας. 

Επειδή στόχος ήταν η πραγµατοποίηση της πειραµατικής παρέµβασης στο 

φυσικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης, όπου η διδασκαλία πραγµατοποιείται στο 

σύνολο των ελληνόπουλων και αλλοδαπών παιδιών, κρίθηκε απαραίτητο τα 

αλλοδαπά παιδιά να αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό των παιδιών που φοιτούσαν 
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στην κάθε τάξη. Το κριτήριο για την επιλογή των προσχολικών τάξεων, στις οποίες 

φοιτούσαν τουλάχιστον πέντε αλλοδαπά παιδιά, διαµορφώθηκε µε βάση τα στοιχεία 

που παρέχονται στο ∆ελτίο Τύπου της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδας στις 25/6/2009 (Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος, 2009). Σύµφωνα µε αυτό, η αναλογία µαθητών προς 

διδακτικό προσωπικό στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2008-2009 ήταν 12 προς 

1. Με βάση τη γενική αναλογία µαθητών προς διδακτικό προσωπικό, για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας η επιλογή µιας προσχολικής τάξης στην οποία φοιτούσαν 

τουλάχιστον πέντε αλλοδαπά παιδιά σηµαίνει ότι οι αλλοδαποί µαθητές αποτελούσαν 

κατά προσέγγιση το ήµισυ του συνόλου των παιδιών σε κάθε προσχολική τάξη.  

 Τον Οκτώβριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η επιλογή του δείγµατος. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού επιλέχτηκε η τεχνική της πολυσταδιακής ή της 

δισταδιακής δειγµατοληψίας, η οποία συνδυάζει την απλή στρωµατοποιηµένη 

δειγµατοληψία και τη δειγµατοληψία κατά δεσµίδες (∆αµιανού, 2005· Μπένου, 1991· 

Τζωρτζόπουλος, 1991). Αρχικά συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τα γραφεία της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των τριών Νοµών σχετικά µε τις περιοχές και τα 

νηπιαγωγεία, όπου υπήρχαν αρκετές εγγραφές αλλοδαπών παιδιών. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους/τις διευθυντές/ντριες των 

νηπιαγωγείων, ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που αφορούσαν στον ακριβή 

αριθµό των φοιτούντων αλλοδαπών παιδιών σε καθένα από αυτά. Η προκαταρκτική 

αυτή έρευνα είχε ως αποτέλεσµα να καταρτιστεί ένας κατάλογος µε τα νηπιαγωγεία 

των τριών Νοµών, τα οποία διέθεταν τουλάχιστον µία τάξη µε πέντε αλλοδαπά 

παιδιά. Ο κατάλογος των νηπιαγωγείων αυτών αποτέλεσε το δειγµατοληπτικό 

πλαίσιο της έρευνας.  

Στην παρούσα έρευνα η γεωγραφική περιοχή της µόνιµης κατοικίας των 

παιδιών αποτέλεσε ένα σηµαντικό παράγοντα, ο οποίος έπρεπε να ελεγχθεί κατά τη 

συγκρότηση του δείγµατος. Η γεωγραφική περιοχή της µόνιµης κατοικίας αποτελεί 

µια σηµαντική παράµετρο που σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση και την εξέλιξη των 

παιδιών (Κάτσικας & Καββαδίας, 1996) και επηρεάζει το λεξιλόγιό τους 

(Οικονοµίδη, 2003α). Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του 

Οικονοµίδη (2003α) έδειξαν ότι τα ελληνόπουλα ηλικίας 5:5-6:5 ετών τα οποία 

κατοικούν σε αστικές περιοχές κατανοούν συνολικά σηµαντικά περισσότερες λέξεις 

από τα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Συνεπώς, η γεωγραφική περιοχή της 

µόνιµης κατοικίας αποτελεί µια σηµαντική επείσακτη µεταβλητή, η οποία θα 
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µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Επείσακτες ορίζονται οι 

µεταβλητές που εισέρχονται στον πειραµατικό σχεδιασµό και επηρεάζουν τις 

επιδράσεις που η πειραµατική µεταβλητή επιφέρει στις µεταβολές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής, γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά την εσωτερική εγκυρότητα της 

έρευνας (Βάµβουκας, 1998· Παπαναστασίου, 1996).  

Για τους παραπάνω λόγους στο πρώτο στάδιο της                        

δειγµατοληψίας τα νηπιαγωγεία των τριών νοµών χωρίστηκαν σύµφωνα µε τρία 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, αστικό, ηµιαστικό και αγροτικό, ανάλογα µε τη 

γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκαν (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2008). Επειδή το χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο και τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού αποτελούν 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αγροτικών περιοχών (Κάτσικας & Καββαδίας, 

1996), κρίθηκε σκόπιµο το 60% περίπου των παιδιών του δείγµατος της έρευνας να 

επιλεγεί από τις αγροτικές περιοχές, ως εκείνες που έχουν προτεραιότητα και άµεση 

ανάγκη για εκπαιδευτική υποστηρικτική παρέµβαση, και το υπόλοιπο 40% των 

παιδιών από τις ηµιαστικές και τις αστικές περιοχές.  

 Στη συνέχεια, τα νηπιαγωγεία σε κάθε στρώµα χωρίστηκαν σε δεσµίδες. Από 

κάθε στρώµα επιλέχτηκε τυχαία ένας ορισµένος αριθµός δεσµίδων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να επιλεγούν τυχαία 4 νηπιαγωγεία από το στρώµα των αγροτικών 

περιοχών, 2 νηπιαγωγεία από το στρώµα των αστικών περιοχών και 1 νηπιαγωγείο 

από το στρώµα της ηµιαστικής περιοχής. Επίσης από το συνολικό αριθµό των 7 

νηπιαγωγείων, 3 νηπιαγωγεία ανήκαν στο Νοµό Χανίων, 3 στο Νοµό Ηρακλείου και 

1 στο Νοµό Ρεθύµνου. Τα 7 νηπιαγωγεία που αποτέλεσαν το δείγµα της παρούσας 

έρευνας έδρευαν σε παραθαλάσσιους δήµους στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Η 

οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αυτών στηρίζεται κυρίως στη γεωργία και στον 

τουρισµό (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2008), στοιχεία που συνηγορούν ως προς την οµοιογένεια των 

κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών των ατόµων που κατοικούν στις περιοχές 

από τις οποίες συγκροτήθηκε το δείγµα της έρευνας. Τα δύο νηπιαγωγεία ήταν 

τριθέσια και τα πέντε ήταν διθέσια. 

Στα 7 νηπιαγωγεία φοιτούσαν συνολικά 98 αλλοδαπά παιδιά, γεγονός το 

οποίο κάλυπτε το στόχο που αφορούσε στο µέγεθος του δείγµατος της έρευνας. 

Συγκεκριµένα αρχικός στόχος της έρευνας ήταν η συγκρότηση ενός δείγµατος 80 

παιδιών, ώστε οι δύο πειραµατικές οµάδες να απαριθµούν τουλάχιστον 30 παιδιά και 

η οµάδα ελέγχου να απαριθµεί τουλάχιστον 20 παιδιά. Κατά τη διάρκεια της 

πειραµατικής παρέµβασης από τα 98 παιδιά αποχώρησαν από την έρευνα τα 11 
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εξαιτίας της αλλαγής της µόνιµης κατοικίας τους µε αποτέλεσµα να παραµείνουν στο 

δείγµα 87 παιδιά, τα οποία φοιτούσαν σε 12 προσχολικές τάξεις. Το 55,2% των 

παιδιών του οριστικού δείγµατος κατοικούσε σε αγροτικές περιοχές και το 44,8% των 

παιδιών σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές. Η περαιτέρω περιγραφή του δείγµατος 

πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που προέρχονται από το τελικό δείγµα των 87 

παιδιών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 46 παιδιά από την Αλβανία, 13 παιδιά 

από τη Βουλγαρία, 11 παιδιά από την Ινδία, 1 παιδί από τη Μολδαβία, 1 παιδί του 

οποίου η µητέρα κατάγεται από τη Νορβηγία και ο πατέρας από την Αγγλία, 1 παιδί 

από την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.∆.Μ.), 1 παιδί από 

τη Ρουµανία, 5 παιδιά από τη Συρία, 1 παιδί  από τη Σερβία, 2 παιδιά από την 

Τουρκία, 2 παιδιά από τη Ρωσία, 2 παιδιά από την Αγγλία, και τέλος 1 παιδί από την 

Ολλανδία. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, και µε βάση τα κριτήρια που 

ορίστηκαν για τη συγκρότηση του δείγµατος, δηλαδή: (α) επιλογή παιδιών από 

διαφορετικές εθνικές µειονότητες, (β) φοίτηση 5 τουλάχιστον αλλοδαπών µαθητών 

σε κάθε τάξη, (γ) επιλογή νηπιαγωγείων και από τους τρεις Νοµούς της Κρήτης, και 

(δ) αντιπροσώπευση και των τριών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων στο δείγµα µε 

έµφαση στις αγροτικές περιοχές, δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε να 

διασφαλίζονται, κατά το δυνατόν, οι προϋποθέσεις για την εσωτερική και την 

εξωτερική εγκυρότητα της πειραµατικής έρευνας.  

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε η συγκρότηση των 

δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου. Στη φάση αυτή, οι 12 συνολικά 

τάξεις των νηπιαγωγείων του δείγµατος αποτέλεσαν χωριστές δεσµίδες, και 

πραγµατοποιήθηκε η τοποθέτηση των προσχολικών τάξεων στις τρεις οµάδες της 

έρευνας. Κατά τη συγκρότηση των οµάδων έγιναν ενέργειες ώστε κάθε οµάδα να 

περιλαµβάνει ίσο περίπου αριθµό παιδιών από κάθε εθνικότητα (βλ. Πίνακα 1). 

Ήταν, όµως, αδύνατη η πλήρης εξίσωση των οµάδων, ώστε να περιλαµβάνουν ίσο 

αριθµό παιδιών από κάθε εθνικότητα, επειδή αφενός στο δείγµα υπήρχε µεγάλη 

ανοµοιογένεια ως προς τον παράγοντα αυτό και αφετέρου η συγκρότηση της κάθε 

οµάδας γινόταν µε την επιλογή προσχολικών τάξεων και όχι µεµονωµένων παιδιών. 

Για το λόγο αυτό οι τρεις οµάδες εξισώθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο: α) ως 

προς τον αριθµό των αλβανοπαίδων, τα οποία αποτελούσαν και την πολυπληθέστερη 

εθνικότητα του δείγµατος, β) ως προς τον αριθµό των παιδιών βουλγαρικής και 

ινδικής καταγωγής (εθνικές οµάδες που αποτελούσαν τις δεύτερες µεγαλύτερες σε 
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µέγεθος οµάδες τους δείγµατος), και γ) ως προς το συνολικό αριθµό των παιδιών που 

ανήκαν σε διάφορες άλλες εθνικότητες (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1. Απόλυτες συχνότητες (f) της κατανοµής των παιδιών ανά εθνικότητα σε 
κάθε οµάδα  

Εθνικότητες 
παιδιών 

Οµάδες 

 1η 
Πειραµατική 
οµάδα           
Π.Ο.1 

2η 
Πειραµατική 
οµάδα             
Π.Ο.2 

Οµάδα 
ελέγχου          
Ο.Ε. 

f f f 

Αλβανική 17 14 15 

Βουλγαρική 2 10 1 

Ινδική 5 6 1 

Υπόλοιπες 4 5 7 

Σύνολο  28 35 24 

Σηµ.: Π.Ο. = Πειραµατική οµάδα, Ο.Ε. = Οµάδα ελέγχου 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος για την ισοδυναµία των οµάδων 

ως προς τα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών παιδιών που τις συγκρότησαν. 

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος των οµάδων ως προς τις 

σηµαντικές µεταβλητές οι οποίες σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών. Συγκεκριµένα, ελέγχτηκε η ηλικία των συµµετεχόντων, το φύλο, η χρήση 

της ελληνικής και της µητρικής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον, το επίπεδο 

επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, το επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου στην 

ελληνική γλώσσα, η γνώση του ειδικού λεξιλογίου που περιλαµβάνεται στα κείµενα 

των επιλεγµένων εικονογραφηµένων ιστοριών και η µη λεκτική νοητική ικανότητα. 

Επίσης, οι οµάδες ελέγχτηκαν ως προς τις περισσότερες παραµέτρους που 

διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών και τις εµπειρίες 

γραµµατισµού που φέρουν από το οικογενειακό περιβάλλον7. Η ολοκλήρωση αυτής 

της διαδικασίας είχε ως αποτέλεσµα η πρώτη (πειραµατική) οµάδα να αποτελείται 

από 4 προσχολικές τάξεις, οι οποίες απαριθµούσαν συνολικά 28 αλλοδαπά παιδιά, η 

                                                           
7 Τα αποτελέσµατα που αφορούν στο στατιστικό έλεγχο της ισοδυναµίας των δύο πειραµατικών 
οµάδων και της οµάδας ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας, όπου 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 
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δεύτερη (πειραµατική) οµάδα να αποτελείται από 4 προσχολικές τάξεις, οι οποίες 

απαριθµούσαν 35 αλλοδαπά παιδιά και η τρίτη οµάδα (ελέγχου) να αποτελείται από 4 

τάξεις, οι οποίες απαριθµούσαν 24 αλλοδαπά παιδιά. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή, 

ώστε οι τάξεις του ίδιου νηπιαγωγείου να τοποθετηθούν σε διαφορετική οµάδα. 

 

Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Εργαλεία για τη συγκρότηση των πειραµατικών οµάδων πριν την παρέµβαση 

Για τη διασφάλιση της εσωτερικής και της εξωτερικής εγκυρότητας της 

έρευνας και για τη συγκρότηση ισοδύναµων οµάδων αξιολογήθηκαν κατά την 

προπειραµατική διαδικασία: α) η µη λεκτική νοητική ικανότητα των παιδιών του 

δείγµατος, β) οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά τους, γ) οι 

εµπειρίες γραµµατισµού στη µητρική και στην ελληνική γλώσσα, τις οποίες βιώνουν 

τα παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον, δ) το εύρος της χρήσης της µητρικής και της 

ελληνικής γλώσσας από τα αλλοδαπά παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, και ε) το 

επίπεδο επάρκειας των παιδιών όσον αφορά στην κατανόηση και στο χειρισµό του 

προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα. Για την αξιολόγηση των παραπάνω 

παραγόντων και δεξιοτήτων χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα. Η νοητική ικανότητα των παιδιών αξιολογήθηκε µε το 

µη γλωσσικό έγχρωµο τεστ Coloured Progressive Matrices (Raven, 1956·       

Τσακρής, 1970). Πρόκειται για ένα µη λεκτικό τεστ αξιολόγησης της νοητικής 

ικανότητας παιδιών ηλικίας 5-12 ετών. Στο συγκεκριµένο τεστ, τα παιδιά καλούνται 

σε κάθε δοκιµασία να παρατηρήσουν µια ελλιπή εικόνα και να επιλέξουν από ένα 

σύνολο έξι εναλλακτικών επιλογών το τεµάχιο εκείνο που, κατά την εκτίµησή τους, 

συµπληρώνει την ελλιπή εικόνα. Στο συγκεκριµένο τεστ, για τη βαθµολόγηση των 

επιδόσεων των παιδιών υπολογίστηκαν µόνο οι αρχικοί βαθµοί, εξαιτίας της 

παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος από την περίοδο της στάθµισης του τεστ 

στην ελληνική γλώσσα µέχρι τη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης. 

Κατά την ατοµική επίδοση του συγκεκριµένου τεστ η ερευνήτρια ενηµέρωνε 

το παιδί ότι επρόκειτο να παίξουν ένα ευχάριστο παιχνίδι µε ζωγραφιές. 

Συγκεκριµένα, πληροφορούσε το παιδί ότι σε κάθε φύλλο εργασίας υπάρχει µια 

ζωγραφιά από την οποία έλειπε ένα κοµµάτι. Το κάθε παιδί έπρεπε να παρατηρήσει 

προσεχτικά τις έξι εικόνες που υπήρχαν στο τέλος της κάθε σελίδας και να υποδείξει 
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εκείνη την εικόνα, η οποία συµπλήρωνε τη ζωγραφιά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

η ερευνήτρια σηµείωνε στο ειδικό πρωτόκολλο τις απαντήσεις των παιδιών. 

∆ίγλωσση συµπεριφορά των αλλοδαπών παιδιών. Όταν η παιδαγωγική, και γενικότερα 

η επιστηµονική έρευνα, απευθύνεται σε δίγλωσσα ή εν δυνάµει δίγλωσσα άτοµα, 

κρίνεται αναγκαίο να προσδιορίζεται - κατά το δυνατόν - το επίπεδο ή ο βαθµός 

διγλωσσίας τους (Baker, 2006· Miller, 1988). Η µέτρηση, όµως, της διγλωσσίας 

συνοδεύεται από ποικίλες δυσκολίες οι οποίες έχουν τις ρίζες τους αφενός στα 

προβλήµατα που υπάρχουν στην εννοιολογική προσέγγισή της, αφετέρου στον 

προσδιορισµό των συνθηκών ή και των παραγόντων που συµβάλλουν στην 

κατάκτηση της διγλωσσίας (Grosjean, 1998). Η έννοια της επάρκειας σε µία γλώσσα, 

από την πλευρά της επιστήµης της γλωσσολογίας, κατεύθυνε σε µεγάλο βαθµό τις 

προσπάθειες που έγιναν για τον εννοιολογικό προσδιορισµό της διγλωσσίας και την 

κατασκευή των κατάλληλων εργαλείων για τη µέτρησή της. Η χρησιµοποίηση 

σταθµισµένων τεστ για την εκτίµηση της επάρκειας των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

δίγλωσσων ατόµων σε καθεµία γλώσσα, και η σύγκρισή τους µε τους τυπικούς 

βαθµούς των µονόγλωσσων ατόµων ήταν µια παραδοσιακή τακτική για τη µέτρηση 

του επιπέδου διγλωσσίας (Hideyuki, 1996· Romaine, 1995· Skutnabb-Kangas, 1981). 

Τα σταθµισµένα τεστ, παρόλο που αποτελούν αντικειµενικούς δείκτες για τον 

προσδιορισµό του επιπέδου διγλωσσίας των ατόµων, συνοδεύονται από εγγενή 

προβλήµατα που απειλούν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 

(Blenkin & Kelly, 1992· Hideyuki, 1996· Laing & Kamhi, 2003· Olmedo, 1981· 

Skutnabb-Kangas, 1981). Τα σηµαντικότερα από αυτά τα προβλήµατα είναι τα εξής: 

α) τα τεστ αντιπροσωπεύουν ως επί το πλείστον τη γλώσσα και τις αξίες της 

κυρίαρχης οµάδας, β) δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια αφενός ο αριθµός των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και αφετέρου το επίπεδο της επάρκειας που πρέπει να κατέχει 

κάποιος σε καθεµία από τις δεξιότητες αυτές, ώστε να χαρακτηριστεί δίγλωσσος, γ) 

δεν καθορίζεται µε ακρίβεια εάν το επίπεδο σύγκρισης για τα εν δυνάµει δίγλωσσα 

άτοµα πρέπει να είναι η ικανότητα του µονόγλωσσου ή η ικανότητα άλλων 

δίγλωσσων ατόµων, και δ) πολλά από αυτά τα τεστ είναι παιδαγωγικά 

προσανατολισµένα, δηλαδή αξιολογούν τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας ή τα 

προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, και δε λαµβάνουν υπόψη τις φυσικές συνθήκες στις οποίες κάποιος 

κατακτά ή χρησιµοποιεί τη γλώσσα. Η προβληµατική αυτή εντείνεται ακόµη 
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περισσότερο όταν στόχος είναι η µέτρηση του επιπέδου διγλωσσίας µικρών παιδιών. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι εύκολα εφικτό να προσδιοριστεί το επίπεδο 

διγλωσσίας των µικρών παιδιών, επειδή ποικίλει σηµαντικά το εύρος και η 

σταθερότητα µε την οποία εκτίθενται στην κάθε γλώσσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

τα αλλοδαπά παιδιά να µη µαθαίνουν µε τον ίδιο ρυθµό την κάθε γλώσσα, συγκριτικά 

µε τα µονόγλωσσα παιδιά (McCardle & Hoff, 2006).  

 Ως εναλλακτική λύση για τη µέτρηση της διγλωσσίας και για την 

αντιµετώπιση των παραπάνω δυσκολιών προτείνεται να διερευνάται η διγλωσσία από 

τον προσδιορισµό του επιπέδου της επάρκειας των επιµέρους γλωσσικών δεξιοτήτων 

κατά την καθηµερινή χρήση των δύο γλωσσών από το άτοµο (Baker, 2006·        

Romaine, 1995). Τα ερωτηµατολόγια τα οποία στοχεύουν στη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά µε το πότε, πού και σε ποιον µιλάει την καθεµιά από τις δύο 

γλώσσες ο δίγλωσσος κινούνται προς την παραπάνω κατεύθυνση και µπορούν          

να χρησιµοποιηθούν ως αξιόπιστα εργαλεία για τη µέτρηση της                            

δίγλωσσης συµπεριφοράς των ατόµων (Baker, 2006· Hideyuki, 1996·                    

Skutnabb-Kangas, 1981). 

 Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε µια δοµηµένη συνέντευξη η οποία είχε 

ως στόχο να εκτιµήσει τη δίγλωσση συµπεριφορά των αλλοδαπών παιδιών             

(βλ. Παράρτηµα Α). Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από τους γονείς των 

παιδιών, και διερευνούσαν το εύρος της χρήσης της µητρικής και της ελληνικής 

γλώσσας από τα παιδιά προς τις διάφορες κατηγορίες των συνοµιλητών, και σε 

διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής τους ζωής. Για την άντληση των 

πληροφοριών επιλέχτηκε η συνέντευξη, επειδή πολλοί γονείς δε γνώριζαν γραφή και 

ανάγνωση στην ελληνική γλώσσα. Στην απόφαση αυτή συντέλεσε το γεγονός ότι στο 

δείγµα της έρευνας συµµετείχαν παιδιά από 13 διαφορετικές εθνικές µειονότητες. 

Συνεπώς, η µετάφραση των ερωτήσεων σε 13 γλώσσες ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Για 

τις περιπτώσεις όπου ένας γονέας δεν µπορούσε να χειριστεί µε ευχέρεια τον 

προφορικό λόγο στην ελληνική γλώσσα ζητήθηκε η βοήθεια από κάποιον άλλο 

οµοεθνή γονέα, ο οποίος και βοήθησε στη µετάφραση κάποιων ερωτήσεων στη 

µητρική τους γλώσσα, και ακολούθως στη µετάφραση των απαντήσεων του γονέα 

στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη συµπεριλήφθηκαν ερωτήσεις 

οι οποίες είχαν σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες για σηµαντικές µεταβλητές που 

σχετίζονται µε την κατάκτηση των δύο γλωσσών. Ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης 

συνέντευξης βασίστηκε στις εργασίες των: Duursma et al. (2007), Gutiérrez-Clellen 



 

 

183

και Kreiter (2003), Hammer et al. (2003), Sharpe (1994· 1997), Τannenbaum (2003) 

και Uchikoshi (2006).  

Η συνέντευξη περιλάµβανε συνολικά 19 κλειστού τύπου ερωτήσεις            

(βλ. Παράρτηµα Α), οι οποίες διερευνούσαν δηµογραφικά στοιχεία και πληροφορίες 

για την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών (Ερωτήσεις 1 έως 13), την ικανότητα 

προφορικού λόγου των γονέων και των παιδιών στη µητρική και στην ελληνική 

γλώσσα (Ερωτήσεις 14 και 15), τη χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας 

από τα µέλη του οικογενειακού, του άµεσα κοινωνικού και του σχολικού 

περιβάλλοντoς προς το παιδί και αντίστροφα (Ερωτήσεις 16 και 17), καθώς και τη 

χρήση της µητρικής και ελληνικής γλώσσας από τους γονείς προς το παιδί και 

αντίστροφα, σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής (Ερωτήσεις 18 και 19). 

Αναλυτικότερα, η συνέντευξη περιλάµβανε τις ακόλουθες ερωτήσεις και κλίµακες: 

α) ∆ηµογραφικά στοιχεία και πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση των 

παιδιών. Οι ερωτήσεις για τα δηµογραφικά στοιχεία και την οικογενειακή κατάσταση 

των παιδιών αφορούσαν: i) στη χώρα προέλευσης των γονέων, ii) στον προσδιορισµό 

της µητρικής γλώσσας και στη γνώση άλλων γλωσσών από τους γονείς, iii) στα έτη 

διαµονής των γονέων στην Ελλάδα, iv) στο µορφωτικό επίπεδο των γονέων και στην 

επαγγελµατική τους κατάσταση, v) στη χώρα γέννησης του παιδιού, vi) στον αριθµό 

µεγαλύτερων αδερφών στην οικογένεια, vii) στην προγενέστερη φοίτηση των παιδιών 

σε κέντρο προσχολικής αγωγής, και viii) στoν εντοπισµό του µέλους εκείνου της 

οικογένειας µε το οποίο το παιδί περνάει τον περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια 

της εβδοµάδας. 

β) Ικανότητα Γονέα/Παιδιού στη µητρική γλώσσα. Για την εκτίµηση της ικανότητας 

προφορικού λόγου των γονέων και των παιδιών στη µητρική γλώσσα 

χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες 

περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = δε µιλώ καθόλου τη µητρική 

γλώσσα, 2 = µιλώ ελάχιστα τη µητρική γλώσσα, 3 = µιλώ σε µέτριο βαθµό τη 

µητρική γλώσσα, 4 = µιλώ αρκετά καλά τη µητρική γλώσσα και 5 = µιλώ άπταιστα 

τη µητρική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας υπολογίστηκε µε το 

κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,86. Η υψηλή τιµή του κριτηρίου Alpha του 

Cronbach µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την αξιοπιστία της κλίµακας ως υψηλού 

βαθµού.  

γ) Ικανότητα Γονέα/Παιδιού στην ελληνική γλώσσα. Για την εκτίµηση της 

ικανότητας προφορικού λόγου των γονέων και των παιδιών στην ελληνική γλώσσα 
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χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες 

περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = δε µιλώ καθόλου την ελληνική 

γλώσσα, 2 = µιλώ ελάχιστα την ελληνική γλώσσα, 3 = µιλώ σε µέτριο βαθµό την 

ελληνική γλώσσα, 4 = µιλώ αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα και 5 = µιλώ 

άπταιστα την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας υπολογίστηκε 

µε το κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,77. Η τιµή του κριτηρίου Alpha του 

Cronbach µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε ως ικανοποιητικού βαθµού την 

αξιοπιστία της κλίµακας.  

δ) Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από διάφορες οµάδες οµιλητών 

στο εγγύτερο περιβάλλον. Για την εκτίµηση της χρήσης της µητρικής και της 

ελληνικής γλώσσας από τις διάφορες οµάδες οµιλητών στο οικογενειακό και 

εγγύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες 

αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες 

απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ 

τη µητρική γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική 

γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο πολύ την ελληνική γλώσσα και 5 = χρησιµοποιώ πάντα 

την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας υπολογίστηκε µε το 

κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,83. Η υψηλή τιµή του κριτηρίου Alpha του 

Cronbach µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την αξιοπιστία της κλίµακας ως υψηλού 

βαθµού.  

ε) Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από το παιδί στο εγγύτερο 

περιβάλλον. Για την εκτίµηση της χρήσης της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας 

από το παιδί στο οικογενειακό και εγγύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες 

περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική 

γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο 

βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο πολύ την ελληνική 

γλώσσα και 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της 

κλίµακας υπολογίστηκε µε το κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,90. Η υψηλή 

τιµή του κριτηρίου Alpha του Cronbach µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την 

αξιοπιστία της κλίµακας ως υψηλού βαθµού.  

στ) Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από τους γονείς κατά τις 

καθηµερινές δραστηριότητες. Για την εκτίµηση της χρήσης της µητρικής και 

ελληνικής γλώσσας από τους γονείς προς τα παιδιά σε διάφορες καταστάσεις της 
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καθηµερινής ζωής χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, 

οι οποίες περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη 

µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ 

στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο πολύ την 

ελληνική γλώσσα και 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας της κλίµακας υπολογίστηκε µε το κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 

0,95. Η υψηλή τιµή του κριτηρίου Alpha του Cronbach µας επιτρέπει να 

χαρακτηρίσουµε την αξιοπιστία της κλίµακας ως πολύ υψηλού βαθµού.  

ζ) Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από το παιδί κατά τις καθηµερινές 

δραστηριότητες. Για την εκτίµηση της χρήσης της µητρικής και ελληνικής γλώσσας 

από τα παιδιά προς τους γονείς σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής 

χρησιµοποιήθηκαν 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες 

περιλάµβαναν τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική 

γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο 

βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο πολύ την ελληνική 

γλώσσα και 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της 

κλίµακας υπολογίστηκε µε το κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,97. Η υψηλή 

τιµή του κριτηρίου Alpha του Cronbach µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την 

αξιοπιστία της κλίµακας ως πολύ υψηλού βαθµού.  

∆ραστηριότητες γραµµατισµού και µαθηµατικών στο οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδιών. Για τη διερεύνηση της συχνότητας µε την οποία οι γονείς 

πραγµατοποιούσαν µε το παιδί δραστηριότητες γραµµατισµού και µαθηµατικών στη 

µητρική και στην ελληνική γλώσσα στο οικογενειακό περιβάλλον, 

πραγµατοποιήθηκε µια δοµηµένη συνέντευξη ο σχεδιασµός της οποίας βασίστηκε 

στις εργασίες των Collins (2005), Duursma et al. (2007), Hammer et al. (2003) και 

Uchikoshi (2006) (βλ. Παράρτηµα Β). Η συνέντευξη περιλάµβανε 7 κλειστού τύπου 

ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούσαν: α) τη συχνότητα ανάγνωσης και διήγησης 

ιστοριών προς το παιδί από µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος και στις δύο 

γλώσσες, β) τη συχνότητα µε την οποία το παιδί ζητούσε να διαβάσει ή 

προσποιούνταν ότι διαβάζει ένα βιβλίο και στις δύο γλώσσες στο σπίτι, γ) τη 

συχνότητα πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων για την εκµάθηση της γραφής και της 

ανάγνωσης στο οικογενειακό περιβάλλον και στις δύο γλώσσες, δ) τη συχνότητα 

πραγµατοποίησης µαθηµατικών δραστηριοτήτων στο οικογενειακό περιβάλλον και 
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στις δύο γλώσσες, και ε) το συνολικό αριθµό παιδικών βιβλίων και βιβλίων για 

ενηλίκους που υπήρχαν στο σπίτι των παιδιών.  

 Για τη διερεύνηση της συχνότητας µε την οποία πραγµατοποιούνταν 

δραστηριότητες γραµµατισµού και µαθηµατικών και στις δύο γλώσσες στο 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών για τις ερωτήσεις 1 έως 4 χρησιµοποιήθηκαν 

5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert οι οποίες περιλαµβάνουν                         

τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = δεν πραγµατοποιώ ποτέ τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα στη µητρική / ελληνική γλώσσα, 2 = πραγµατοποιώ σπάνια τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα στη µητρική / ελληνική γλώσσα, 3 = πραγµατοποιώ 

αρκετά συχνά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα στη µητρική / ελληνική              

γλώσσα, 4 = πραγµατοποιώ πολύ συχνά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα στη                   

µητρική / ελληνική γλώσσα και 5 = πραγµατοποιώ καθηµερινά τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα στη µητρική / ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας 

που αξιολογεί τη συχνότητα πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων γραµµατισµού και 

µαθηµατικών στο οικογενειακό περιβάλλον και στις δύο γλώσσες υπολογίστηκε µε το 

κριτήριο Alpha του Cronbach και ήταν 0,64. Η τιµή του κριτηρίου Alpha του 

Cronbach προσεγγίζει την τιµή 0,70, η οποία έχει καθοριστεί ώστε µια κλίµακα να 

χαρακτηριστεί αξιόπιστη (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004), και υποδεικνύει ότι η 

αξιοπιστία της κλίµακας κινείται σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Περιγραφή της δίγλωσσης συµπεριφοράς των αλλοδαπών παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον και εκτίµηση της επάρκειάς τους στον προφορικό λόγο στην ελληνική 

γλώσσα. Με στόχο την περιγραφή της δίγλωσσης συµπεριφοράς των παιδιών στο 

σχολείο και την εκτίµηση της επάρκειάς τους στον προφορικό λόγο στην ελληνική 

γλώσσα σχεδιάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθυνόταν στους/στις 

νηπιαγωγούς που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της έρευνας (βλ. Παράρτηµα Γ). Ο 

σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου στηρίχτηκε στην εργασία των Gutiérrez-Clellen 

και Kreiter (2003). Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τις ακόλουθες κλίµακες: 

α) Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από το παιδί στο σχολικό 

περιβάλλον. Το εύρος της χρήσης της ελληνικής και της µητρικής γλώσσας από το 

παιδί προς διάφορους συνοµιλητές (νηπιαγωγό, προσωπικό σχολείου, συµµαθητές, 

συγγενείς) στο σχολικό περιβάλλον εκτιµήθηκε από µία κλίµακα, η οποία 

περιλάµβανε 8 κλειστού τύπου ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση χρησιµοποιήθηκαν 

5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert µε τις εξής κατηγορίες απαντήσεων:      
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1 = το παιδί χρησιµοποιεί πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = το παιδί χρησιµοποιεί πιο 

πολύ τη µητρική γλώσσα, 3 = το παιδί χρησιµοποιεί στον ίδιο βαθµό τη µητρική και 

την ελληνική γλώσσα, 4 = το παιδί χρησιµοποιεί πιο πολύ την ελληνική γλώσσα και 5 

= το παιδί χρησιµοποιεί πάντα την ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας για την 

κλίµακα που διερευνά το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από το παιδί στο 

σχολικό περιβάλλον, όπως υπολογίστηκε µε το κριτήριο Alpha του Cronbach, ήταν 

0,95, γεγονός που σηµαίνει ότι η αξιοπιστία του εργαλείου ήταν πολύ υψηλού 

βαθµού. Ο υψηλός βαθµός αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της κλίµακας και οι 

υψηλές και στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων, όπως 

υπολογίστηκαν µε το συντελεστή συσχέτισης Spearman, έδωσαν τη δυνατότητα να 

υπολογίζεται για κάθε παιδί ένας συνολικός βαθµός, ο οποίος εκτιµά το βαθµό 

χρήσης τη δίγλωσσης συµπεριφοράς του στο σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα, την 

υψηλή συσχέτιση µεταξύ των απαντήσεων της κλίµακας επιβεβαίωσε και η 

παραγοντική ανάλυση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο των κύριων 

συνιστωσών και ανέδειξε έναν παράγοντα ο οποίος είχε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από τη 

µονάδα, και ερµηνεύει συνολικά το 75,85 % της συνολικής διακύµανσης. Η κλίµακα 

βαθµολόγησης των παιδιών κυµαινόταν από 8 έως 40 βαθµούς και προκύπτει από το 

άθροισµα των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών στις ερωτήσεις 1 έως 8. Οι 8 βαθµοί 

αποτελούν τη χαµηλότερη βαθµολογία των παιδιών, η οποία συνεπάγεται 

αποκλειστική χρήση της µητρικής γλώσσας. Οι 40 βαθµοί αποτελούν τη µέγιστη 

βαθµολογία των παιδιών, η οποία συνεπάγεται την αποκλειστική χρήση της 

ελληνικής γλώσσας στο χώρο του σχολείου.  

β) Εκτίµηση της επάρκειας των αλλοδαπών παιδιών στην κατανόηση και στο 

χειρισµό του προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα. Για την εκτίµηση της 

επάρκειας του κάθε παιδιού στην κατανόηση και το χειρισµό του προφορικού λόγου 

στην ελληνική γλώσσα οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε µία ερώτηση 

κλειστού τύπου, η οποία αναφερόταν στο βαθµό που το παιδί κατανοεί και 

χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα. Η ερώτηση αυτή περιλάµβανε µια 5/βαθµη 

κλίµακα τύπου Likert µε τις ακόλουθες κατηγορίες απαντήσεων: 

0 = ∆εν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, γνωρίζει µόνο µερικές λέξεις και φράσεις, 
δεν µπορεί να παράγει προτάσεις, κατανοεί µόνο λίγες λέξεις.  
1 = ∆εν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, γνωρίζει µόνο µερικές λέξεις και φράσεις, 
κατανοεί το γενικό νόηµα από αυτά που του λένε.  
2 = Έχει περιορισµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κάνει πολλά γραµµατικά 
λάθη, έχει περιορισµένο λεξιλόγιο, κατανοεί το γενικό νόηµα από αυτά που του 
λένε.  
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3 = Έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, κάνει µερικά γραµµατικά λάθη, 
διαθέτει καλό λεξιλόγιο για να επικοινωνεί µε τους φίλους ή/ και τη νηπιαγωγό 
του, κατανοεί τα περισσότερα από αυτά που του λένε.  
4 = Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο ενός συνοµήλικου ελληνόφωνου 
οµιλητή, κάνει µερικά γραµµατικά λάθη, διαθέτει πολύ καλό λεξιλόγιο, κατανοεί 
τα περισσότερα από αυτά που του λένε. 

γ) Κατανόηση της γλώσσας του διδακτικού προγράµµατος. Για την εκτίµηση της 

κατανόησης της γλώσσας του διδακτικού προγράµµατος, οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε µια ερώτηση κλειστού τύπου, η οποία αφορούσε στο βαθµό που το 

παιδί κατανοούσε και ανταποκρινόταν στις προφορικές οδηγίες που του παρείχε o/η 

νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια του διδακτικού προγράµµατος. Η ερώτηση αυτή είχε ως 

στόχο να εκτιµήσει το βαθµό στον οποίο τα παιδιά κατανοούν την πιο εξειδικευµένη 

γλώσσα που χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί στο πλαίσιο της διδασκαλίας κατά την 

εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της 

καθηµερινής επικοινωνίας (Baker, 2006· Cummins, 2001· van Kleeck, 2011). Η 

ερώτηση αυτή περιλάµβανε µια 5/βαθµη κλίµακα τύπου Likert µε τις ακόλουθες 

κατηγορίες απαντήσεων:  

0 = το παιδί δεν µπορεί καθόλου να κατανοήσει τις οδηγίες που του παρέχει ο/η 
νηπιαγωγός 
1 = το παιδί κατανοεί ελάχιστα τις οδηγίες που του παρέχει ο/η νηπιαγωγός 
2 = το παιδί κατανοεί σε ικανοποιητικό βαθµό τις οδηγίες που του παρέχει ο/η 
νηπιαγωγός 
3 = το παιδί κατανοεί πολύ καλά τις οδηγίες που του παρέχει ο/η νηπιαγωγός 
4 = το παιδί κατανοεί σε άριστο βαθµό τις οδηγίες που του παρείχε ο/η 
νηπιαγωγός. 

Η αξιολόγηση της εγκυρότητας των 3 κλιµάκων, οι οποίες συµπληρώθηκαν 

από τις νηπιαγωγούς για τη χρήση και την ικανότητα κατανόησης της ελληνικής 

γλώσσας από τους συµµετέχοντες, εξετάστηκε µε τη συσχέτιση των απαντήσεων στις 

3 κλίµακες µε τις επιδόσεις στο τεστ του γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R. Η 

ανάλυση των συσχετίσεων έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις 

ανάµεσα στη βαθµολογία στις 3 κλίµακες του ερωτηµατολογίου και στις επιδόσεις 

των παιδιών στο τεστ του γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R. Ειδικότερα, η τιµή 

του δείκτη συσχέτισης ανάµεσα στο συνολικό βαθµό που αξιολογεί τη δίγλωσση 

συµπεριφορά των παιδιών στις ερωτήσεις 1 έως 8 µε το PPVT-R ήταν 0,45. Η τιµή 

του δείκτη συσχέτισης των απαντήσεων στην κλίµακα για την εκτίµηση της 

επάρκειας των αλλοδαπών παιδιών στην κατανόηση και στο χειρισµό του 



 

 

189

προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα µε το PPVT-R ήταν 0,56. Η τιµή του 

δείκτη συσχέτισης των απαντήσεων της κλίµακας για την κατανόηση της γλώσσας 

του διδακτικού προγράµµατος µε το PPVT-R ήταν 0,49. Και στις τρεις περιπτώσεις, 

το επίπεδο σηµαντικότητας ήταν: p<0,05. Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν δείκτες 

που ενισχύουν το βαθµό της συντρέχουσας εγκυρότητας των αποτελεσµάτων για τις 

συγκεκριµένες κλίµακες.  

 

Αξιολόγηση του γενικού και του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου 

Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της έρευνας και για τη µελέτη της 

επίδρασης που άσκησαν οι δύο διδακτικές τεχνικές στην ανάπτυξη του ελληνικού 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών αξιολογήθηκαν πριν και µετά τη διδακτική 

παρέµβαση µε σχετικά κριτήρια: α) το επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική γλώσσα, και β) οι γνώσεις των αλλοδαπών 

παιδιών σχετικά µε το ειδικό λεξιλόγιο το οποίο περιέχεται στα κείµενα των βιβλίων 

που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διδακτική παρέµβαση. 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα  

Το γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα αξιολογήθηκε µε το τεστ 

Peabody Picture Vocabulary Test – R (PPVT-R), Form A, (Dunn & Dunn, 1981), το 

οποίο έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει σταθµιστεί σε ελληνικό 

πληθυσµό (Simos, Sideridis, Protopapas & Mouzaki, in press). Η επίδοση του 

συγκεκριµένου τεστ γίνεται µε τη βοήθεια φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(Η.Υ.) και ειδικού λογισµικού, όπως αυτό έχει κατασκευαστεί από τους Simos et al. 

(in press). Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµασίας, το παιδί ακούει την εκφώνηση 

λέξεων και για κάθε λέξη υποδεικνύει στην οθόνη του Η.Υ., από ένα σύνολο 4 

εικόνων, την εικόνα εκείνη που, κατά την κρίση του, απεικονίζει το περιεχόµενο της 

λέξης που προηγουµένως άκουσε. Για τη βαθµολόγηση των επιδόσεων των 

αλλοδαπών παιδιών χρησιµοποιήθηκαν οι αρχικοί και όχι οι τυπικοί βαθµοί του τεστ, 

επειδή η στάθµιση του τεστ πραγµατοποιήθηκε σε γενικό ελληνικό πληθυσµό, και όχι 

σε αλλοδαπά παιδιά. Στην απόφαση αυτή οδήγησαν: α) τα εγγενή προβλήµατα που 

χαρακτηρίζουν τα τεστ που έχουν µεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, όπως για 

παράδειγµα το διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας και η συχνότητα χρήσης των λέξεων 

σε κάθε γλώσσα, και β) οι περιορισµοί που συνοδεύουν τα τεστ που έχουν σταθµιστεί 
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σε µία γλώσσα και χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές γλωσσικές µειονότητες, όπως για 

παράδειγµα ότι τα τεστ αυτά δε λαµβάνουν υπόψη τις περιπτώσεις εναλλαγής του 

γλωσσικού κώδικα από τα παιδιά, καθώς και το είδος του λεξιλογίου που 

αναπτύσσουν ως αποτέλεσµα του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο µαθαίνουν την 

κάθε γλώσσα (Blenkin & Kelly, 1992· Erkut, Alarcόn, Garsía Coll, Tropp & Vázquez 

Garsía, 1999· Hideyuki, 1996· Kester & Pena, 2002· Olmedo, 1981). 

Κατά τη χορήγηση του PPVT-R, η ερευνήτρια ενηµέρωνε τα παιδιά ότι 

επρόκειτο να παίξουν ένα παιχνίδι µε εικόνες στον υπολογιστή. Συγκεκριµένα, 

πληροφορούσε τα παιδιά ότι θα άκουγαν από τον υπολογιστή µία φωνή να εκφωνεί 

µία λέξη και, παράλληλα, θα έβλεπαν στην οθόνη του υπολογιστή τέσσερεις εικόνες 

από τις οποίες θα έπρεπε να διαλέξουν εκείνη που, κατά την κρίση τους, απεικόνιζε 

τη σηµασία της λέξης που προηγουµένως άκουσαν. Στην πρώτη φάση της επίδοσης 

του τεστ πραγµατοποιούταν η εξάσκηση των παιδιών σε τρία ή τέσσερα δοκιµαστικά 

θέµατα, ανάλογα µε τις δυνατότητες ανταπόκρισης του κάθε παιδιού. Όταν τα παιδιά 

διαβεβαίωναν ότι είχαν κατανοήσει τη διαδικασία, η ερευνήτρια προχωρούσε στη 

χορήγηση του υπολοίπου τεστ, έως ότου η διαδικασία διακοπεί αυτόµατα έπειτα από 

µια σειρά έξι συνεχόµενων λανθασµένων απαντήσεων των παιδιών. Οι απαντήσεις 

των παιδιών καταγράφονταν αυτόµατα στο ατοµικό τους πρωτόκολλο, το οποίο και 

αποθηκευόταν µε τον κωδικό του κάθε παιδιού στον υπολογιστή.  

Κριτήριο αξιολόγησης ειδικού λεξιλογίου ιστοριών (ΚΑΕΛΙ) 

α) Λέξεις-στόχοι. Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέµβασης και για το σχεδιασµό 

του κριτηρίου αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου επιλέχτηκαν 56 λέξεις, 

από τις οποίες 37 υπήρχαν ήδη µέσα στα κείµενα των επιλεγµένων ιστοριών, 8 λέξεις 

ενσωµατώθηκαν στις ιστορίες και αντικατέστησαν συνώνυµές τους λέξεις που 

υπήρχαν µέσα στο κείµενο, και 11 λέξεις µπήκαν εµβόλιµες σε φράσεις του κειµένου 

λαµβάνοντας µέριµνα, σε κάθε περίπτωση, ώστε να µην επηρεάζεται το νόηµα της 

ιστορίας (βλ. σελ. 205-208 για την περιγραφή των βιβλίων και Παράρτηµα Ζ για τα 

τελικά κείµενα των ιστοριών). Η αντικατάσταση των εύκολων λέξεων από πιο 

δύσκολες στο κείµενο µιας ιστορίας είναι µια αποδεκτή πρακτική που προτείνεται και 

εφαρµόζεται σε εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών (Calderón et al., 2005· Collins, 2005· 2010). Από κάθε βιβλίο 

επιλέχτηκαν 9-10 λέξεις. Από τις 56 λέξεις η ερευνήτρια δίδαξε τις 34 στα παιδιά µε 
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τις δύο τεχνικές, ενώ οι υπόλοιπες 22 χρησιµοποιήθηκαν ώστε να ελεγχτούν οι 

έµµεσες επιδράσεις των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών.  

Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων είναι από τα βασικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασµό των κατάλληλων προγραµµάτων 

διδασκαλίας για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Παρόλο που δεν 

υπάρχουν αυστηρώς καθορισµένα κριτήρια για την επιλογή των λέξεων, τα δεδοµένα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία (Beck et al., 2005· Biemiller, 2005a· Gersten & Baker, 

2000· Hiebert, 2005) καθοδήγησαν τις ενέργειες για την επιλογή των λέξεων. Το 

αποτέλεσµα ήταν να επιλεγούν: α) λέξεις που ενδεχοµένως να ήταν άγνωστες στα 

παιδιά, β) λέξεις που ήταν δυνατό να τις διδάξουµε µε διάφορες τεχνικές, γ) λέξεις 

που ήταν σύµφωνες µε τις ανάγκες της µελέτης και κατάλληλες για την ηλικία των 

παιδιών στα οποία απευθυνόταν η διδασκαλία, δ) λέξεις για τις οποίες τα παιδιά 

µπορεί να κατείχαν κάποια ελάχιστη γνώση της βασικής σηµασίας τους, και ε) λέξεις 

τις οποίες τα παιδιά θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν στο πλαίσιο της καθηµερινής 

τους ζωής. Ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία απευθύνεται σε παιδιά που προέρχονται από 

εθνικές µειονότητες, για τα οποία η γλώσσα του σχολείου είναι η δεύτερή τους 

γλώσσα, προκύπτει η ανάγκη να επιλέγονται λέξεις µε υψηλή συχνότητα χρήσης, οι 

οποίες µπορούν να εµπλουτίσουν και να επεκτείνουν το βασικό τους λεξιλόγιο 

(Calderón et al., 2005· Read, 2004).  

Βασικά κριτήρια που, συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, κατεύθυναν τις 

περαιτέρω ενέργειες για την επιλογή των λέξεων ήταν τα ακόλουθα: 

• Οι λέξεις να προέρχονται από τις γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων, των 

ουσιαστικών, και των επιθέτων. Επιλέχτηκαν οι παραπάνω γραµµατικές 

κατηγορίες γιατί οι περισσότερες λέξεις που κατανοούν τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του 

Οικονοµίδη (2003α), είναι ουσιαστικά, ενώ έπονται τα ρήµατα και τα επίθετα, 

και σε µικρότερο ποσοστό κατανοούν τα παιδιά τα επιρρήµατα. 

• Οι λέξεις να απεικονίζονται τουλάχιστον µία φορά και µε σαφήνεια στις εικόνες 

του βιβλίου. 

• Η κάθε λέξη να εµφανίζεται δύο φορές στο κείµενο της ιστορίας. Έγινε η 

κατάλληλη επεξεργασία στα κείµενα των έξι βιβλίων, ώστε η κάθε λέξη-στόχος 

να εµφανίζεται δύο φορές στο κείµενο ενός µόνο βιβλίου. Για το λόγο αυτό 
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αφαιρέθηκε η ίδια η λέξη, και όποια άλλη συνώνυµή της, από τα υπόλοιπα 

βιβλία που αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι µετατροπές που έγιναν στα βιβλία να µη 

διασαλεύουν το νόηµα του κειµένου.  

• Το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων. Στόχο αποτέλεσε η συγκέντρωση λέξεων, οι 

οποίες σύµφωνα µε τους Beck et al. (2005), Calderon et al. (2005) και        

Pollard-Durodola, Mathes, Vaughn, Cardenas-Hagan και Linan-Thompson 

(2006) ανήκουν στο µεσαίο επίπεδο δυσκολίας. Ως λέξεις που εντάσσονται στο 

µεσαίο επίπεδο δυσκολίας ορίζονται οι λέξεις οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο 

βασικό λεξιλόγιο των παιδιών, και σπάνια διδάσκονται στο σχολείο8. Λέξεις οι 

οποίες περιλαµβάνονται  στο βασικό λεξιλόγιο των παιδιών είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: ρολόι, καρέκλα, νερό. Επίσης, στο µεσαίο επίπεδο δεν εντάσσονται 

και οι λέξεις που χρησιµοποιούνται µε πολύ χαµηλή συχνότητα από τους 

φυσικούς οµιλητές µιας γλώσσας, και πολλές φορές εντάσσονται στο 

εξειδικευµένο λεξιλόγιο που αποτελεί την ορολογία διαφόρων επιστηµονικών 

κλάδων. Συνεπώς, στο πεδίο αυτό εντάσσονται οι λέξεις που χρησιµοποιούν 

συχνά οι φυσικοί οµιλητές µιας γλώσσας και µπορούν να εµπλουτίσουν το 

λεξιλόγιο των παιδιών, και γενικότερα να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών τους δεξιοτήτων. 

Βασικό κριτήριο για τον προσδιορισµό του επιπέδου δυσκολίας των λέξεων 

αποτέλεσε το γεγονός ότι οι λέξεις που υπήρχαν ή ενσωµατώθηκαν στα κείµενα των 

ιστοριών περιλαµβάνονταν παράλληλα στο λεξικό των Ευθυµίου, ∆ήµου, Μητσιάκη 

και Αντύπα (2007) που έχει τίτλο «Εικονογραφηµένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Το Πρώτο µου Λεξικό», το οποίο αποτελεί επίσηµη έκδοση του Υπουργείου Παιδείας 

∆.Β.Μ.Θ. και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και διανέµεται στους µαθητές των 

τριών πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Τα λεξικά, σύµφωνα µε τους Read 

(2004) και Wesche και Paribakht (1996), αποτελούν µια έγκυρη «δεξαµενή» από την 

οποία µπορούν να επιλέγονται λέξεις για διδασκαλία, αλλά και για την κατασκευή 

των κατάλληλων κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του 

λεξιλογίου των παιδιών. Συγκεκριµένα, το «Εικονογραφηµένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ 

∆ηµοτικού. Το Πρώτο µου Λεξικό» είναι ένα σύγχρονο λεξικό που απευθύνεται στα 
                                                           
8  Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις, 
υπέδειξαν 4 λέξεις που ήταν γνωστές πάνω από το 70% των παιδιών και για το λόγο αυτό 
αποκλείστηκαν από το κριτήριο του λεξιλογίου. Οι λέξεις αυτές ήταν οι ακόλουθες: βάρκα, καρότσι, 
τύµπανο και ορθάνοιχτο.  
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παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, και στόχος του είναι να τα 

βοηθήσει να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου (Ευθυµίου κ.ά., 2007). 

Το ληµµατολόγιο του λεξικού περιλαµβάνει ορισµούς για 4.000 περίπου λέξεις, και 

έχει επιλεγεί ώστε να περιλαµβάνει λέξεις των σχολικών βιβλίων του δηµοτικού 

σχολείου και άλλων βιβλίων που απευθύνονται σε παιδιά αυτής της ηλικίας 

(Ευθυµίου κ.ά., 2007). Συνεπώς, το παραπάνω λεξικό προσδιορίζει, έως κάποιο 

βαθµό, το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων-στόχων, εφόσον απευθύνεται σε µαθητές 

των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου και περιλαµβάνει λέξεις οι οποίες 

µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εµπλουτίσουν και να διευρύνουν το λεξιλόγιό 

τους. Στο λεξικό υπήρχαν οι 42 από τις 56 λέξεις-στόχους που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την πειραµατική παρέµβαση. Επίσης, 9 λέξεις είτε ήταν συνώνυµες άλλων 

λέξεων που υπήρχαν µέσα στο λεξικό είτε υπήρχε ο ορισµός της βασικής έννοιας που 

αντιπροσώπευαν στο ληµµατολόγιο, και 5 λέξεις δεν υπήρχαν καθόλου στο λεξικό. 

Οι λέξεις που δεν υπήρχαν στο λεξικό είναι οι εξής: ύφαλος, ανέµη, γνέθω, µασούρι, 

τηλεσκόπιο. 

Παράλληλα, ζητήθηκε από 30 νηπιαγωγούς, οι οποίοι/ες δε δίδασκαν στις 

προσχολικές τάξεις που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της έρευνας, να εκτιµήσουν το 

επίπεδο δυσκολίας των 56 λέξεων-στόχων. Σύµφωνα µε τους Witalisz & Leśniewska 

(2007), η εκτίµηση των εκπαιδευτικών προσεγγίζει την εκτίµηση που κάνουν οι ίδιοι 

οι µαθητές για το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων. Συνεπώς, οι εκτιµήσεις των 

εκπαιδευτικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα αρκετά έγκυρο εργαλείο το 

οποίο µπορεί να προσδιορίσει το πόσο δύσκολη θεωρείται κάποια λέξη για τα παιδιά. 

Για το λόγο αυτό οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να εκτιµήσουν το επίπεδο δυσκολίας των 

56 λέξεων σε 5/βαθµες αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες περιλάµβαναν 

τις ακόλουθες κατηγορίες απαντήσεων: 1 = ελάχιστα δύσκολη, 2 = λίγο δύσκολη,      

3 = µέτριο επίπεδο δυσκολίας, 4 = αρκετά δύσκολη και 5 = πάρα πολύ δύσκολη             

(βλ. Παράρτηµα ∆). Ο µέσος όρος των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών για το επίπεδο 

δυσκολίας των λέξεων ήταν 2,58 (min=1,27, max=4,63, sd=0,9) µε αποτέλεσµα η 

µέση εκτίµηση των νηπιαγωγών να κατατάσσει τις λέξεις στο µεσαίο επίπεδο 

δυσκολίας.  

β) Κατασκευή του κριτηρίου αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου που 

περιλαµβάνεται στα κείµενα των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ). Για την εκτίµηση της επίδρασης 

που είχε η πειραµατική παρέµβαση στην εκµάθηση της σηµασίας των λέξεων-στόχων 

από τα αλλοδαπά παιδιά, σχεδιάστηκε ένα εικονογραφηµένο κριτήριο λεξιλογίου 
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πολλαπλής επιλογής, το οποίο βασίζεται στις προδιαγραφές του τεστ γενικού 

δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R (Dunn & Dunn, 1981). Το κριτήριο αποτελείται από 56 

θέµατα αξιολόγησης και 3 δοκιµαστικά, τα οποία είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τα 

παιδιά να εξοικειωθούν µε τον τρόπο χορήγησης του κριτηρίου (βλ. Παράρτηµα ΣΤ). 

Κάθε θέµα αξιολόγησης συγκροτήθηκε από 4 εικόνες, οι οποίες απεικονίζονταν σε 

ένα λευκό φύλλο χαρτιού τύπου Α4. Μία από τις εικόνες απεικόνιζε τη λέξη-στόχο       

και οι υπόλοιπες τρεις αποτελούσαν τις παρεµβολές/παρελκύουσες. Το κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου εκτιµά πόσες και ποιες από τις λέξεις-στόχους 

κατανόησαν τα παιδιά ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκε κατά 

την πειραµατική παρέµβαση. Η συγκεκριµένη δοκιµασία ζητούσε από τα παιδιά, για 

κάθε λέξη που εκφωνούσε η ερευνήτρια, να υποδεικνύουν στο φύλλο αξιολόγησης 

από ένα σύνολο τεσσάρων εικόνων την εικόνα εκείνη που κατά την εκτίµησή τους 

απεικόνιζε τη σηµασία της λέξης που άκουσαν. Κρίθηκε προτιµότερος αυτός ο 

τρόπος αξιολόγησης, επειδή ζητούσε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν και όχι να 

χρησιµοποιήσουν την κάθε λέξη-στόχο, καθώς πολλά δίγλωσσα παιδιά κατά την 

επεξεργασία και κατάκτηση του νέου γλωσσικού κώδικα, διέρχονται από µία 

«σιωπηρή περίοδο» (silent period) κατά την οποία, ενώ κατανοούν, δεν οµιλούν τη 

δεύτερη γλώσσα (Miller, 1988). Ένα κριτήριο, δηλαδή, το οποίο θα ζητούσε την 

παραγωγική χρήση των λέξεων-στόχων, θα εµπόδιζε τα παιδιά αυτά να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της δοκιµασίας.  

Για την κατασκευή του κριτηρίου πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω 

ενέργειες: 

i. Επιλογή εικόνων. Η επιλογή και η επεξεργασία των εικόνων του κριτηρίου 

πραγµατοποιήθηκε µε το γραφιστικό πρόγραµµα Corel Draw12 (το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης διαθέτει νόµιµη άδεια για τη χρήση του συγκεκριµένου προγράµµατος). Το 

συγκεκριµένο γραφιστικό πρόγραµµα παρέχει πλήθος εικόνων και σκίτσων µέσω του 

Corel Clip Arts (ειδική λειτουργία του προγράµµατος), που απευθύνονται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, και καλύπτουν µια ευρεία θεµατολογία (για παράδειγµα ζώα, 

περιβάλλον, επαγγέλµατα)9. Κατά την κατασκευή του κριτηρίου δε 

χρησιµοποιήθηκαν οι εικόνες του βιβλίου, επειδή βασική επιδίωξη ήταν να 

διερευνηθεί εάν τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίζουν τις λέξεις-στόχους, όταν αυτές 

δεν υποστηρίζονται από την εικονογράφηση του βιβλίου. 

                                                           
9 Για 12 λέξεις-στόχους (ροκανίζω, απειλώ, περαστικοί, όχθη, νοικοκυριό, αγναντεύω, τρικυµία, 
γουρλώνω, µελαγχολικός, περιπλανιέµαι, καλαµιές, χάδι) χρησιµοποιήθηκαν εικόνες από άλλα έντυπα. 
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Σε κάθε θέµα αξιολόγησης του κριτηρίου υπήρχαν 4 εικόνες. Η µία εικόνα 

απεικόνιζε τη λέξη-στόχο και αποτελούσε τη σωστή επιλογή, και οι υπόλοιπες 3 

εικόνες αποτελούσαν τις λανθασµένες επιλογές, δηλαδή τις 

παρεµβολές/παρελκύουσες. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των εικόνων σε κάθε 

θέµα αξιολόγησης του κριτηρίου αποτέλεσαν η γραµµατική κατηγορία, το γένος, ο 

αριθµός, αλλά και η σηµασία της λέξης-στόχου. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε θέµα 

αξιολόγησης οι εικόνες έπρεπε να συνδυάζουν τα παραπάνω κριτήρια. Για 

παράδειγµα, εάν για την απεικόνιση της λέξη-στόχου «οργισµένος» επιλεγόταν η 

εικόνα ενός αγοριού που εκδήλωνε θυµό, τότε έπρεπε στο συγκεκριµένο θέµα 

αξιολόγησης και οι εικόνες που λειτουργούσαν ως παρεµβολές να απεικονίζουν ένα 

πρόσωπο του ιδίου γένους (αγόρι) που σε κάθε εικόνα εκδήλωνε ένα διαφορετικό 

συναίσθηµα (για παράδειγµα χαρά ή απορία). Τηρήθηκαν τα παραπάνω κριτήρια, 

επειδή σε ένα κριτήριο πολλαπλής επιλογής οι παρεµβολές εξυπηρετούν τη 

σκοπιµότητά τους όταν βρίσκονται πολύ κοντά στις επιθυµητές επιλογές. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο εξεταζόµενος επιλέγει τη σωστή απάντηση, ακόµη και στην 

περίπτωση που δεν τη γνωρίζει, επειδή και µόνο οι παρεµβολές είναι άσχετες 

(Παπαναστασίου, 1993).  

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή των εικόνων του 

κριτηρίου, πραγµατοποιήθηκε η κατάλληλη επεξεργασία τους στο γραφιστικό 

πρόγραµµα Corel Draw12, και ο χρωµατισµός των εικόνων αποδόθηκε σε διάφορα 

επίπεδα της κλίµακας των αποχρώσεων του γκρι. Οι ενέργειες για την επίτευξη της 

χρωµατικής οµοιοµορφίας έγιναν ώστε το χρώµα να µην αποτελεί µια µεταβλητή η 

οποία µπορούσε να κατευθύνει την προσοχή των παιδιών και να επηρεάσει τις 

επιλογές που έκαναν κατά τη διαδικασία της χορήγησης του κριτηρίου.  

ii. ∆ιευθέτηση ορθών επιλογών στα φύλλα αξιολόγησης του κριτηρίου. Η διάταξη 

των θεµάτων στο κριτήριο για το ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών έγινε µε τη 

διαδικασία της κλήρωσης. Συγκεκριµένα, οι 56 λέξεις-στόχοι καταγράφτηκαν σε 

κλήρους και για κάθε θέµα αξιολόγησης του κριτηρίου (για παράδειγµα το πρώτο, το 

δεύτερο κτλ.) επιλεγόταν τυχαία ένας κλήρος, στον οποίο αναγραφόταν και µία  

λέξη-στόχος. Επιλέχτηκε αυτός ο τρόπος διάταξης, ώστε να υπάρχει εναλλαγή 

ανάµεσα στις εύκολες και στις δύσκολες λέξεις. Η διάταξη των θεµάτων δεν 

επιλέχτηκε µε βάση την προοδευτική τους δυσκολία, γιατί αυτή η τεχνική ελλοχεύει 

τον κίνδυνο το υποκείµενο να σταµατά και να µην απαντά, όταν αρχίζει να 

αντιλαµβάνεται ότι «γεννιέται µια πραγµατική δυσκολία» (Βάµβουκας, 1998,        
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σελ. 290). Όταν ολοκληρώθηκε η διευθέτηση των λέξεων-στόχων στο κριτήριο του 

λεξιλογίου, το επόµενο βήµα ήταν η τοποθέτηση των ορθών επιλογών σε κάθε θέµα 

αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τον Παπαναστασίου (1993), είναι σηµαντικό η 

τοποθέτηση των ορθών επιλογών σε ένα τεστ αντικειµενικού τύπου, όπως είναι ένα 

τεστ πολλαπλής επιλογής, να µη γίνεται µε βάση ένα πρότυπο, το οποίο ενδέχεται να 

κατευθύνει τις επιλογές του εξεταζόµενου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν 

χρησιµοποιούνται τυχαίοι αριθµοί για τον καθορισµό των ορθών απαντήσεων. Έτσι 

και στο παρόν κριτήριο η τοποθέτηση των ορθών επιλογών σε κάθε θέµα 

αξιολόγησης έγινε µε κλήρωση. Συγκεκριµένα, υπήρχαν τέσσερεις κλήροι και κάθε 

κλήρος αντιστοιχούσε στις τέσσερεις θέσεις που κατείχαν οι εικόνες σε κάθε θέµα 

αξιολόγησης. Έτσι ο κλήρος που επιλεγόταν κάθε φορά καθόριζε και τη θέση την 

οποία θα κατείχε η ορθή επιλογή στο καθένα από τα 56 θέµατα αξιολόγησης του 

κριτηρίου. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα η ορθή επιλογή να τοποθετηθεί 

στην 1η 
θέση 14 φορές, στη 2η 

θέση 15 φορές, στην 3η 
θέση 13 φορές και στην 4η 

θέση 

14 φορές. Κατά τη διαδικασία αυτή δόθηκε προσοχή ώστε η ορθή επιλογή να µην 

τοποθετείται στην ίδια θέση σε δύο διαδοχικά θέµατα. 

γ) ∆ιαδικασία χορήγησης του ΚΑΕΛΙ. Αρχικά η ερευνήτρια ενηµέρωνε τα παιδιά ότι 

επρόκειτο να παίξουν ένα παρόµοιο παιχνίδι µε εκείνο µε το οποίο είχαν ασχοληθεί 

προηγουµένως κατά τη χορήγηση του PPVT-R, χωρίς όµως να χρησιµοποιήσουν τον 

υπολογιστή. Στην πρώτη φάση της χορήγησης του κριτηρίου γινόταν η εξάσκηση των 

παιδιών σε τρία δοκιµαστικά θέµατα. Όταν το παιδί διαβεβαίωνε ότι είχε κατανοήσει 

πλήρως τη συγκεκριµένη δοκιµασία, η ερευνήτρια προχωρούσε στην επίδοση του 

κριτηρίου. Συγκεκριµένα, εκφωνούσε την κάθε λέξη αργά και καθαρά και ζητούσε 

από το παιδί να επιλέξει στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας, από ένα σύνολο τεσσάρων 

εικόνων, την εικόνα που, κατά την εκτίµησή του, απεικόνιζε τη σηµασία της λέξης 

που προηγουµένως άκουσε. Όταν το παιδί επιβεβαίωνε την επιλογή του, η ερευνήτρια 

προχωρούσε στην εκφώνηση της επόµενης λέξης, διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ώσπου να ολοκληρωθεί η επίδοση ολόκληρου του τεστ. Κατά την χορήγηση του 

συγκεκριµένου κριτηρίου η ερευνήτρια κατέγραφε τις απαντήσεις των παιδιών στο 

ατοµικό τους φύλλο αξιολόγησης (βλ. Παράρτηµα ΣΤ).  

δ) Αξιοπιστία και εγκυρότητα του κριτηρίου. Για τον καθορισµό της αξιοπιστίας 

επιλέχτηκε η µέθοδος της επαναχορήγησης του κριτηρίου. Για το λόγο αυτό, όταν 

ολοκληρώθηκε η χορήγηση του κριτηρίου κατά την προπειραµατική δοκιµασία, 

επιλέχτηκαν τυχαία 10 παιδιά από κάθε ερευνητική οµάδα (σύνολο 30 παιδιά), στα 
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οποία χορηγήθηκε ξανά το συγκεκριµένο κριτήριο. Το διάστηµα που µεσολάβησε 

ανάµεσα στις δύο φάσεις χορήγησης του κριτηρίου ήταν 15 ηµέρες. Ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson των επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη 

χορήγηση ήταν 0,71, τιµή η οποία κρίνεται ικανοποιητική για το βαθµό αξιοπιστίας 

των αποτελεσµάτων του κριτηρίου (Βάµβουκας, 1998· Παπαναστασίου, 1996). 

Συµπληρωµατικά, πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών 

ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις του ΚΑΕΛΙ µε το στατιστικό κριτήριο t για εξαρτηµένα 

δείγµατα. Τα αποτελέσµατα του κριτηρίου t έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών 

ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις του ΚΑΕΛΙ δεν διέφεραν στατιστικά σηµαντικά, 

t(29)=-1,16, p>0,05, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του κριτηρίου. 

 Η εγκυρότητα του τεστ προσδιορίστηκε µε τη διαδικασία που προβλέπεται για 

τον υπολογισµό της εγκυρότητας σχετιζόµενης µε κριτήριο, η οποία αναφέρεται στη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου κριτηρίου µε τα αποτελέσµατα 

ενός εξωτερικού και ανεξάρτητου κριτηρίου. Συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα 

προσδιορίστηκε η συντρέχουσα εγκυρότητα του κριτηρίου, η οποία αναφέρεται στη 

σχέση που έχουν τα αποτελέσµατα του υπό µελέτη κριτηρίου µε τα αποτελέσµατα 

ενός εξωτερικού κριτηρίου που χορηγείται στα ίδια άτοµα την ίδια χρονική στιγµή. 

Το εξωτερικό κριτήριο που χορηγήθηκε στα παιδιά ήταν το τεστ PPVT-R           

(Dunn & Dunn, 1981· Simos et al., in press). Το PPVT-R, το οποίο αξιολογεί το 

δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, είναι αντικειµενικό και έχει υψηλή αξιοπιστία. Ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson ανάµεσα στις επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο 

για το λεξιλόγιο των ιστοριών και στις επιδόσεις τους στο PPVT-R ήταν 0,63. Η τιµή 

του δείκτη κρίθηκε ικανοποιητική και ενδεικτική για την εγκυρότητα του κριτηρίου.  

 

Σχεδιασµός της έρευνας 

 Για τη διερεύνηση του σκοπού της έρευνας και τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων πραγµατοποιήθηκε µία πειραµατική µελέτη. Ο ερευνητικός σχεδιασµός 

συνδυάζει βασικές αρχές του τεχνητού και του φυσικού πειραµατισµού. Βασίζεται 

στον τεχνητό πειραµατισµό, γιατί ο ερευνητής είναι εκείνος που σχεδιάζει, χειρίζεται, 

και µελετά τις επιδράσεις των διδακτικών µεθόδων που αποτελούν τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές της έρευνας στο λεξιλόγιο των παιδιών (Βάµβουκας, 1998). Παράλληλα 

αξιοποιεί και τη βασική αρχή του φυσικού πειραµατισµού, επειδή ο πειραµατισµός 

εκτυλίσσεται στο πραγµατικό περιβάλλον όπου πραγµατοποιείται η διδασκαλία των 
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παιδιών στο σχολείο. Συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα, οι διδακτικές τεχνικές 

εφαρµόζονται στις πραγµατικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν οι τάξεις στα 

νηπιαγωγεία της Ελλάδας, όπου η διδασκαλία πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε 

ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά, δηλαδή, στο σύνολο των παιδιών της τάξης. 

 

Πειραµατικό σχέδιο 

Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται 

από δύο πειραµατικές οµάδες και µία οµάδα ελέγχου, και περιλαµβάνει προέλεγχο, 

άµεσο µετέλεγχο, και µεταγενέστερο µετέλεγχο της επίδοσης των παιδιών             

(βλ. Πίνακα 2). Συγκεκριµένα, στο παρόν πειραµατικό σχέδιο εφαρµόζονται κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών δύο διαφορετικές τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, 

η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου και η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας.  

Πίνακας 2. Το πειραµατικό σχέδιο της έρευνας 

 

Προπειραµατική 
διαδικασία 

Πειραµατική 
παρέµβαση 

Μεταπειραµατική 
διαδικασία 
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Προέλεγχος των 
παιδιών στα κριτήρια 
του λεξιλογίου και 
στα κριτήρια για την 

επίτευξη της 
ισοδυναµίας των 

οµάδων 

 

Ανάγνωση 1ου  ζεύγους 
βιβλίων – 1ος άµεσος 
µετέλεγχος  

Ανάγνωση 2ου  ζεύγους 
βιβλίων – 2ος άµεσος 
µετέλεγχος  

Ανάγνωση 3ου  ζεύγους 
βιβλίων – 3ος άµεσος 
µετέλεγχος 
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Άµεσος στόχος είναι να διερευνηθεί ποια από τις δύο τεχνικές διευκολύνει τα 

αλλοδαπά παιδιά να µάθουν συγκεκριµένες λέξεις που περιλαµβάνονται µέσα στα 

κείµενα των ιστοριών. Επίσης, στόχος του πειραµατικού σχεδίου είναι να διερευνηθεί 
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εάν οι επιδράσεις των δύο διδακτικών τεχνικών διατηρούνται µε την πάροδο του 

χρόνου, και εάν οι δύο τεχνικές συνέβαλαν µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Το 

πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε στην παρούσα έρευνα περιγράφεται στον 

Πίνακα 2. 

Το πειραµατικό αυτό σχέδιο λαµβάνει υπόψη τα ερευνητικά δεδοµένα που 

προέρχονται από τον ελληνικό χώρο, σύµφωνα µε τα οποία: α) η ανάγνωση των 

ιστοριών από τους/τις νηπιαγωγούς πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον στο σύνολο 

των παιδιών της τάξης, και β) τα αλλοδαπά παιδιά που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία 

αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα, καθώς διαφέρουν ως προς τον αριθµό και τη 

γλωσσική και πολιτισµική οµάδα προέλευσής τους (Μιχαλοπούλου, 2001α· 

Παπαχρήστος, 2005-2006· Τριανταφυλλίδου, 2006). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, 

στην παρούσα µελέτη, η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου και η 

τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας εφαρµόζονται στις φυσικές συνθήκες 

που αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που λειτουργούν τα νηπιαγωγεία στον ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο. Αυτό σηµαίνει ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την 

εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνικών: α) απευθύνεται στο ετερογενές από άποψη 

εθνικής προέλευσης σύνολο των αλλοδαπών παιδιών, και β) πραγµατοποιείται στο 

σύνολο των παιδιών της τάξης, το οποίο αποτελείται από ελληνόπουλα και αλλοδαπά 

παιδιά.  

 

Περιγραφή πειραµατικής παρέµβασης 

Οι δύο τεχνικές που εφαρµόστηκαν στην παρούσα πειραµατική παρέµβαση 

για τη διδασκαλία του λεξιλογίου ενσωµατώθηκαν στο πλαίσιο της 

διαλογικής/αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης. Σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο, η 

διδασκαλία, και γενικότερα η συζήτηση που πραγµατοποιεί ο/η εκπαιδευτικός µε τα 

παιδιά, σχετικά µε την επεξήγηση του λεξιλογίου, πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, τη στιγµή που η άγνωστη λέξη εµφανίζεται στο κείµενο της ιστορίας 

(Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & Smith, 1994). 

Στην πρώτη πειραµατική οµάδα εφαρµόστηκε η τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, η οποία βασίζεται σε δεδοµένα προγενέστερων µελετών 

(Collins 2010· Elley, 1989· Justice, Meier et al., 2005· Penno et al., 2002). Η τεχνική 

της άµεσης διδασκαλίας αξιοποιεί βασικές αρχές από το θεωρητικό µοντέλο της 
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νοηµατικής-προσληπτικής µάθησης του Ausubel (1962· Κολιάδης, 1997). Σύµφωνα 

µε το µοντέλο αυτό, η γλώσσα αποτελεί το κυρίαρχο και το µοναδικό µέσο 

µετάδοσης γνώσεων από το δάσκαλο στο µαθητή. Σκοπός της σχολικής µάθησης 

είναι να δηµιουργήσει στο µαθητή µια σταθερή γνωστική δοµή, η οποία είναι καλά 

οργανωµένη, σαφώς δοµηµένη, και στην οποία οι επιµέρους γνώσεις δεν είναι 

αποµονωµένες, αλλά αποτελούν ένα σύστηµα αλληλοσυνδεόµενων εννοιών.  

Σύµφωνα µε τον Ausubel (1962), η διδασκαλία αποβαίνει αποτελεσµατική όταν 

χρησιµοποιούνται βοηθητικά µέσα τα οποία εστιάζουν την προσοχή του παιδιού σε 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µαθησιακού υλικού, ώστε να ενεργοποιείται η 

επιλεκτική αντίληψή του. Αυτό επιτυγχάνεται µε γλωσσικές υποδείξεις, µιµητική, και 

µε τη χρησιµοποίηση διαφόρων εποπτικών µέσων (Κολιάδης, 1997). Φαίνεται από τα 

παραπάνω ότι, στο θεωρητικό µοντέλο του Ausubel, ο δάσκαλος κατέχει κυρίαρχο 

ρόλο στη µάθηση του παιδιού. Επίσης, η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας υιοθετεί τη 

βασική θεωρητική θέση της διδασκαλίας, σύµφωνα µε τη θεωρία του Bruner, η οποία 

υποστηρίζει ότι κάθε γνώση ή έννοια πρέπει να παρουσιαστεί σε µια απλοποιηµένη 

µορφή, ώστε να µπορεί το παιδί να την κατανοήσει (Κολιάδης, 1997). Για το λόγο 

αυτό κάθε διδασκαλία πρέπει να περιλαµβάνει αποτελεσµατικούς τρόπους µε τους 

οποίους το αντικείµενο διδασκαλίας θα παρουσιάζεται σε µια σταθερά διαρθρωµένη 

και επάλληλη σειρά διαδοχής, ώστε ο µαθητής να κατανοεί διαδοχικά τη νέα γνώση, 

στηριζόµενος στις προηγούµενες επιµέρους γνώσεις του.  

Κατά την υλοποίηση αυτής της τεχνικής, η ερευνήτρια παρείχε τις ακόλουθες 

µορφές επεξήγησης:  

• ορισµός της λέξης,  

• υπόδειξη της λέξης-στόχου στις εικόνες του βιβλίου,  

• παροχή συνώνυµων της λέξης-στόχου,  

• πραγµατοποίηση µιας χειρονοµίας σχετικά µε τη λέξη-στόχο,  

• χρησιµοποίηση της λέξης-στόχου σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από αυτό 

του βιβλίου.  

Η διατύπωση των ορισµών για κάθε λέξη έγινε µε τρόπο ώστε να γίνονται 

κατανοητοί από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, γιατί οι ορισµοί βασίστηκαν 

στους ορισµούς που περιλαµβάνονται στο Εικονογραφηµένο λεξικό για την Α΄, Β΄, 

Γ΄ ∆ηµοτικού (Ευθυµίου κ.ά., 2007) και στο Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (Μπαµπινιώτης, 2006). Η επιλογή των συνωνύµων που πλαισίωναν την 
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επεξήγηση της κάθε λέξης έγινε µε βάση λεξικά που περιλαµβάνουν τα συνώνυµα και 

τα αντίθετα των λέξεων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Βλαστός, 1989· Ιορδανίδου, 

2005· Μπαµπινιώτης, 2002· Σακελλαρίου, 2000). Κατά την εφαρµογή αυτής της 

διδακτικής τεχνικής, η ερευνήτρια παρείχε τις επεξηγήσεις των λέξεων στα παιδιά µε 

σταθερή διαρθρωµένη σειρά, ώστε να διασαφηνίζεται όσο το δυνατόν πληρέστερα η 

σηµασία των συγκεκριµένων λέξεων κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Συνεπώς, 

κατά την εφαρµογή αυτού του τρόπου ανάγνωσης, η συµµετοχή των παιδιών στην 

επεξεργασία του νοήµατος της λέξης ήταν πολύ περιορισµένη. Οι µορφές επεξήγησης 

του λεξιλογίου που περιλαµβάνει η πρώτη διδακτική τεχνική, µε βάση ένα 

παράδειγµα, είναι οι παρακάτω: 

Παροχή ορισµού της λέξης. Η ερευνήτρια παρέχει τον ορισµό της λέξης τη στιγµή 

που η άγνωστη λέξη συναντάται στο κείµενο της ιστορίας. 

Παράδειγµα: Όστρακο ονοµάζουµε αυτό το σκληρό κοµµάτι που κλείνει µέσα 

του και προστατεύει το µαλακό µέρος κάποιων ζώων. 

Υπόδειξη της λέξης στην εικόνα του βιβλίου από την ερευνήτρια. 

Παράδειγµα: Εδώ, σε αυτό το σηµείο της εικόνας βλέπουµε ένα όστρακο.  

Χειρονοµίες που αναπαριστούν τη σηµασία της λέξης. 

Παράδειγµα: Οι δύο παλάµες των χεριών σχηµατίζουν µια χούφτα, η οποία 

αναπαριστά το σχήµα που έχει ένα όστρακο.  

Παροχή συνωνύµου για τη λέξη. 

Παράδειγµα: Το όστρακο το ονοµάζουµε αλλιώς και κοχύλι, καβούκι, κέλυφος 

και καύκαλο. 

Παρουσίαση της λέξης σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από αυτό του βιβλίου. 

Παράδειγµα: Όστρακο δεν έχουν µόνο πολλά από τα ζωάκια που ζουν στη 

θάλασσα, αλλά και πολλά ζωάκια που ζουν στην ξηρά, όπως είναι 

τα σαλιγκάρια. 

Στη δεύτερη πειραµατική οµάδα εφαρµόστηκε η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας περιλαµβάνει ερωτήσεις κατονοµασίας (labeling questions), οι οποίες 

αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα του περιγραφικού τρόπου ανάγνωσης των 

ιστοριών, και ενθαρρύνουν τα παιδιά να εντοπίσουν τις λέξεις-στόχους στις εικόνες 
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του βιβλίου (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 1999· Sénéchal, 1997· 

Sénéchal et al., 1995· Walsh & Blewitt, 2006). Επίσης, η συγκεκριµένη τεχνική 

ενσωµατώνει βασικές τεχνικές του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης των ιστοριών, οι 

οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να συµµετέχουν στη συζήτηση για την επεξεργασία 

της σηµασίας των άγνωστων λέξεων και την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας. Οι 

τεχνικές αυτές αφορούν:  

• στη χρησιµοποίηση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων για τη συζήτηση της σηµασίας 

των άγνωστων λέξεων και την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας,  

• στην ανατροφοδότηση που συνοδεύει τις απαντήσεις των παιδιών,  

• στην εφαρµογή της τακτικής της «σκαλωσιάς», όπου τα σχόλια του ενηλίκου 

αναγνώστη και των πιο ικανών συνοµηλίκων, που διαθέτουν πλούσιο 

λεξιλόγιο, βοηθούν τα αλλοδαπά παιδιά να επεκτείνουν τις απαντήσεις τους 

και να συµµετέχουν ενεργητικά στη συζήτηση που διεξάγεται για την 

επεξήγηση του λεξιλογίου που περιλαµβάνεται στα κείµενα των ιστοριών 

(Beck & McKeown, 2001· Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & 

Smith, 1994· Elley & Mangubhai, 1983· Hargrave & Sénéchal, 2000· Mol,  

Bus & de Jong, 2009· Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· Wasik & Bond, 

2001· Whitehurst, Epstein et al., 1994). 

Η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας αντλεί στοιχεία από τη θεωρία 

του Piaget και από τη θεωρία του Vygotsky (Πιαζέ, 2007· Vygotsky, 1988). Σύµφωνα 

µε τις θεωρίες αυτές, σηµαντικός για την ανάπτυξη και τη µάθηση του παιδιού είναι ο 

ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως πλαίσιο παροχής ευκαιριών για την 

ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συνοµηλίκων, καθώς επίσης και η ενεργητική 

εµπλοκή του παιδιού στη διαδικασία της µάθησης. Παράλληλα, οι τεχνικές που 

εφαρµόζονται κατά την αλληλεπιδραστική διδασκαλία παραπέµπουν στη µέθοδο της 

«σκαλωσιάς», η οποία επινοήθηκε από τον Bruner, τον Wood και τους συνεργάτες 

τους (Wood, Bruner & Ross, 1976· Wood & Wood, 1996), αλλά αργότερα συνδέθηκε 

µε την έννοια της «ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης» του Vygotsky (Renshaw, 

2004). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, στο περιβάλλον µάθησης εφαρµόζεται ένα 

υποστηρικτικό σύστηµα διαρθρωµένων διδακτικών καταστάσεων, οι οποίες 

προτρέπουν τα παιδιά να επιλύσουν ένα πρόβληµα, να διεκπεραιώσουν µια 

δοκιµασία, ή να επιτύχουν ένα στόχο µέσα στο φάσµα των δεξιοτήτων τους. Με βάση 

την έννοια της «ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης» του Vygotsky (1997), οι τεχνικές 
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της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας προτρέπουν τα παιδιά να ενεργοποιούν, µε την 

υποβοήθηση του ενηλίκου, ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες προάγουν τη 

γλώσσα και τη σκέψη. Κατά την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, οι 

ερωτήσεις οι οποίες ενεργοποιούν χαµηλού αλλά και υψηλού επιπέδου νοητικές 

λειτουργίες λειτουργούν ως γνωστικά προβλήµατα, τα οποία, τα παιδιά που 

διαφέρουν ως προς το επίπεδο των γλωσσικών τους ικανοτήτων, επιλύουν µέσα από 

το διάλογο που πραγµατοποιούν µε τον ενήλικο ή άλλους ικανότερους συνοµηλίκους.  

Η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας διαφοροποιείται από την 

τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου στο γεγονός ότι υιοθετεί µια 

ερωτηµατική τακτική η οποία εµπλέκει ενεργητικά τα παιδιά στη διαδικασία της 

οικοδόµησης τους νοήµατος της λέξης. Αντίθετα, η λεκτική συµµετοχή των παιδιών 

στην επεξεργασία του νοήµατος της λέξης κατά την εφαρµογή της άµεσης 

διδασκαλίας είναι πολύ περιορισµένη. Συγκεκριµένα, κατά την αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία δεν παρέχει η ερευνήτρια τον ορισµό της λέξης, αλλά, µέσω ερωτήσεων, 

ενθαρρύνει τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες από τις προγενέστερες γνώσεις 

τους, οι οποίες σχετίζονται µε τη σηµασία της λέξης. Ακολούθως, δεν υποδεικνύει τη 

λέξη-στόχο στην αντίστοιχη εικόνα, αλλά, µε σχετική ερώτηση κατονοµασίας, 

παροτρύνει τα παιδιά: α) να εντοπίσουν την αναπαράσταση της λέξης-στόχου στην 

εικόνα, και β) να αντλήσουν στοιχεία από την εικόνα, ώστε να καταλήξουν σε 

συγκεκριµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµασία της λέξης. Στη συνέχεια, η 

ερευνήτρια ενθαρρύνει τα παιδιά να προφέρουν ξανά τη λέξη-στόχο, µε σκοπό να 

ενισχύσουν τη φωνολογική αναπαράστασή της στη µνήµη τους. Έπειτα, διατυπώνει 

τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, µε τις οποίες ζητά από τα παιδιά να αξιοποιήσουν 

στοιχεία από την πλοκή της ιστορίας, από την εικονογράφηση του βιβλίου (ερωτήσεις 

αιτιολόγησης και πρόβλεψης), και από τις προγενέστερες γνώσεις τους (ερωτήσεις µε 

τις οποίες τα παιδιά συνδέουν τη λέξη µε τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής), 

ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τη σηµασία της λέξης. Επιγραµµατικά, οι βασικές 

αρχές της τεχνικής της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, οι οποίες τη διαφοροποιούν 

από την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου είναι οι ακόλουθες: 

• Η ενεργητική λεκτική συµµετοχή του παιδιού στην οικοδόµηση του νοήµατος 

της άγνωστης λέξης. 

• Η αξιοποίηση του κειµένου, της εικονογράφησης, αλλά και των προγενέστερων 

γνώσεων των παιδιών. 
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• Η ενίσχυση της γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση για τη σηµασία 

της λέξης µε τη διατύπωση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων. 

• Η χρήση της ανατροφοδότησης, η οποία συνοδεύει τις απαντήσεις των παιδιών. 

• Η παροχή πολλαπλών ευκαιριών, ώστε τα παιδιά να ενισχύσουν τη φωνολογική 

αναπαράσταση της λέξης.  

Οι τεχνικές που διατυπώνονται κατά την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, σύµφωνα µε ένα παράδειγµα, είναι οι παρακάτω: 

Ερώτηση του τύπου Τι σχετικά µε τον ορισµό της λέξης. Ανάλογα µε τις απαντήσεις 

των παιδιών η ερευνήτρια παρέχει ανατροφοδότηση, καθώς και πληροφορίες για τον 

ορισµό της λέξης. 

Παράδειγµα: Ε: Γνωρίζει κανείς τι σηµαίνει η λέξη όστρακο; 

Π: Όστρακο είναι το σπιτάκι που κουβαλάνε στην πλάτη τους οι 

χελώνες. (πιθανή απάντηση του παιδιού) 

Σε περίπτωση που η απάντηση του παιδιού πλησιάζει στη σωστή περιγραφή 

της λέξης, η ερευνήτρια παρέχει ανατροφοδότηση και επεκτείνει την απάντηση του 

παιδιού παρέχοντας πληροφορίες για τον ορισµό της λέξης. 

Παράδειγµα: Σωστά! ∆ηλαδή, όστρακο ονοµάζουµε αυτό το σκληρό κοµµάτι 

που κλείνει µέσα του και προστατεύει το µαλακό µέρος κάποιων 

ζώων.  

Σε περίπτωση που το παιδί παρέχει µια απάντηση που δεν ταιριάζει στη 

σωστή περιγραφή της σηµασίας της λέξης, η ερευνήτρια παρέχει ανατροφοδότηση 

διορθώνοντας την απάντηση του παιδιού και παρέχοντας πληροφορίες για τον ορισµό 

της λέξης. 

Παράδειγµα: Π: Όστρακο είναι το σπιτάκι όπου µένουν κάποια ζωάκια, όπως ο 

σκύλος. (πιθανή απάντηση παιδιού) 

Ε: Όχι, όστρακο ονοµάζουµε αυτό το σκληρό κοµµάτι που κλείνει 

µέσα του και προστατεύει το µαλακό µέρος κάποιων ζώων.  

Ερωτήσεις του τύπου Πού και Πώς, µέσω των οποίων η ερευνήτρια ενθαρρύνει τα 

παιδιά να εντοπίσουν τη λέξη-στόχο στην αντίστοιχη εικόνα του βιβλίου, και να 

αντλήσουν στοιχεία από την εικόνα, ώστε να καταλήξουν σε συµπεράσµατα σχετικά 

µε τη σηµασία της λέξης. 
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Παράδειγµα: Πού βλέπουµε σε αυτή την εικόνα ένα όστρακο; 

Πώς είναι το όστρακο που βλέπουµε στην εικόνα; 

Παρότρυνση, ώστε τα παιδιά να αναπαράγουν εν χορώ τη λέξη-στόχο, µε σκοπό να 

ενισχύσουν τη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης. 

Παράδειγµα: Για να πούµε ξανά όλοι µαζί τη λέξη όστρακο. 

Ερώτηση αιτιολόγησης. 

Παράδειγµα: Γιατί ο Σάντυ κρύφτηκε µέσα στο άδειο όστρακο; 

Ερώτηση η οποία έχει ως στόχο να συνδέσουν τα παιδιά τη λέξη-στόχο µε τις 

εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής. 

Παράδειγµα: Ποια από τα ζωάκια που έχετε δει έχουν όστρακο; 

Ερώτηση πρόβλεψης. 

Παράδειγµα: Θα µπορέσει ο Σάντυ να γλιτώσει από τον καρχαρία, τώρα που 

κρύφτηκε µέσα στο όστρακο; 

 

Βιβλία  

Κατά το σχεδιασµό του παρόντος πειραµατικού σχεδίου, έγιναν ενέργειες για 

να ελεγχθούν σηµαντικές µεταβλητές που πιθανόν να επηρέαζαν την 

αποτελεσµατικότητα της πειραµατικής παρέµβασης. Η πρώτη ενέργεια αφορούσε 

στην επιλογή των κατάλληλων βιβλίων, καθώς το είδος το κειµένου αποτελεί έναν 

από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα οφέλη 

που µπορούν να αποκοµίσουν τα παιδιά από την ανάγνωση µιας ιστορίας          

(Kirby, 1996). Συγκεκριµένα, το είδος του βιβλίου (παραµύθι ή βιβλίο γνώσεων), ο 

τύπος του κειµένου (κείµενο µε οµοιοκαταληξία ή αφηγηµατικό κείµενο) αλλά και η 

δοµή µιας ιστορίας (σύνθετη και απλή) επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών, αλλά και την 

ποιότητα της συζήτησης που πραγµατοποιούν οι ενήλικοι µε τα παιδιά κατά την 

ανάγνωση του κειµένου (Mason et al., 1989· Moschovaki, 1996· Neuman, 1996· 

Rosenhouse, Feitelson, Kita & Goldstein, 1997· Χλαπάνα, 2009).  

Τα παιδικά βιβλία που επιλέχτηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

ήταν τα ακόλουθα: α) Βρόµικη ∆ευτέρα (Πιτσιδοπούλου, 2006), β) Το θυµωµένο 

αρκουδάκι (Γκρέκου, 2007), γ) Η πριγκίπισσα γοργόνα (Μπάρµπερ, 2006),                   
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δ) Ρουµπελστίλτσκιν (Ζελίνσκυ, 2007), ε) Ξουτ (Τσάµπρα & Σκαλίδη, 2003), και           

στ) Άλλος για το πλοίο (Χατόγλου, 2004). Επειδή τα βιβλία διδάχτηκαν στα παιδιά 

ανά ζεύγη (α + β, γ + δ, ε + στ)10, τα ζεύγη παρουσίαζαν οµοιότητες ως προς την 

έκταση, την πλοκή, το στυλ εικονογράφησης, και τον τρόπο που ο/η συγγραφέας 

διαπραγµατευόταν το θέµα της ιστορίας. Κατά την επιλογή των κειµένων έγιναν 

ενέργειες ώστε το κάθε ζεύγος βιβλίων να προέρχεται από τον ίδιο εκδοτικό οίκο και 

από την ίδια λογοτεχνική σειρά, προϋπόθεση η οποία ίσχυσε για το πρώτο και το 

τρίτο ζεύγος βιβλίων (α + β και ε + στ).  

Ήταν ανέφικτη η αναζήτηση και η επιλογή και των έξι  βιβλίων από την ίδια 

λογοτεχνική σειρά, όπως αποδείχτηκε από την προκαταρτική έρευνα που έγινε, και 

αφορούσε στις σύγχρονες εκδόσεις των βιβλίων που απευθύνονται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Εξαίρεση αποτέλεσε το δεύτερο ζεύγος βιβλίων (γ + δ), το 

οποίο ήταν έκδοση του ίδιου εκδοτικού οίκου, αλλά τα δύο βιβλία ανήκαν σε 

διαφορετική λογοτεχνική σειρά. Αλλά, και σε αυτή την περίπτωση, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε τα δύο βιβλία να είναι παρόµοια ως προς το θέµα, την πλοκή, την 

έκταση, και το στυλ εικονογράφησης. Οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως στόχο να 

µειώσουν τις επιδράσεις των επείσακτων µεταβλητών που σχετίζονται µε τον 

παράγοντα βιβλίο: γλώσσα και έκταση κειµένου, και στυλ εικονογράφησης.  

Βασικό, ακόµη, κριτήριο για την επιλογή των βιβλίων αποτέλεσε η δοµή της 

ιστορίας. Επειδή το είδος της δοµής µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά το βαθµό στον 

οποίο τα παιδιά κατανοούν το νόηµα του κειµένου (Χλαπάνα, 2009), κρίθηκε 

σηµαντικό η δοµή της ιστορίας ανάµεσα στα έξι βιβλία να βασίζεται στο ίδιο 

πρότυπο. Συγκεκριµένα, και τα έξι εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία περιέγραφαν 

ιστορίες µε απλή δοµή, και το κείµενό τους συνδύαζε αφηγηµατικά και διαλογικά 

στοιχεία. Η ιστορία ξεκινούσε µε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο κεντρικός ή οι 

κεντρικοί πρωταγωνιστές, και η πλοκή της εξελισσόταν µε βάση τις ενέργειες 

του/των πρωταγωνιστή/ών για την επίλυση του βασικού προβλήµατος της ιστορίας. 

Στα τέσσερα από τα έξι βιβλία οι πρωταγωνιστές των ιστοριών ήταν ζώα, ενώ στα 

υπόλοιπα δύο η πλοκή βασιζόταν στις περιπέτειες και τις επιδιώξεις ανθρώπων που 

ανήκαν σε βασιλικές οικογένειες, πρότυπα πρωταγωνιστών που παρουσιάζονται 

συχνά στα παιδικά βιβλία (Σιβροπούλου, 2003).  

                                                           
10 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 214-215 του παρόντος κεφαλαίου. 
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Σηµαντικό, ακόµη, κριτήριο κατά την επιλογή των βιβλίων ήταν το κείµενο 

της ιστορίας να µην είναι απλοϊκό και πολύ σύντοµο. Αντίθετα, έπρεπε: α) να 

περιέχει πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 

διδασκαλίας, αλλά, και β) να µπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να υποστηρίξει τις τεχνικές 

που σχεδιάστηκαν για την επεξήγηση του λεξιλογίου στα παιδιά.  

 Σηµαντική, ακόµη, προϋπόθεση για την επιλογή των βιβλίων αποτέλεσε το 

γεγονός ότι οι ιστορίες έπρεπε να είναι άγνωστες στα παιδιά. Για το λόγο αυτό 

επιλέχτηκαν βιβλία που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2004-2007. Επιπλέον, κρίθηκε 

χρήσιµο, πριν ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, να πραγµατοποιηθεί 

µια επίσκεψη στις προσχολικές τάξεις του δείγµατος, ώστε να διερευνηθεί εάν κάποιο 

από τα βιβλία υπήρχε στη βιβλιοθήκη της τάξης ή είχε διαβαστεί στα παιδιά από τη 

νηπιαγωγό. 

Τα κείµενα των ιστοριών, ακολούθως, τροποποιήθηκαν, έτσι ώστε οι      

λέξεις-στόχοι, οι οποίες επρόκειτο να διδαχτούν στα παιδιά µε διαφορετικές τεχνικές, 

να εµφανίζονται δύο φορές στο κείµενο του κάθε βιβλίου (βλ. Παράρτηµα Ζ για τα 

τελικά κείµενα των ιστοριών). Το κάθε βιβλίο διαβάστηκε δύο φορές σε κάθε 

πειραµατική συνθήκη σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Τα παιδιά, δηλαδή, είχαν τη 

δυνατότητα να ακούσουν την κάθε λέξη συνολικά 4 φορές, αριθµός ικανοποιητικός 

για να εξοικειωθούν µε τη σηµασία της λέξης, και παράλληλα να µη χάσουν το 

ενδιαφέρον τους απέναντι στην ιστορία ως αποτέλεσµα των επαναλαµβανόµενων 

αναγνώσεων και των επεξηγήσεων που πλαισίωναν την επεξεργασία της λέξης.  

Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, ήταν χρήσιµο να ελεγχθούν σηµαντικές 

µεταβλητές που αφορούν στη σχέση του επιλεγµένου λεξιλογίου µε το κείµενο του 

κάθε βιβλίου. Αρχικά διερευνήθηκε, εάν το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων-στόχων, 

όπως αυτό εκτιµήθηκε από τις νηπιαγωγούς, διέφερε ανάµεσα στα έξι βιβλία που 

αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι ο µέσος 

όρος του βαθµού δυσκολίας των λέξεων που περιείχε κάθε βιβλίο δε διέφερε 

σηµαντικά ανάµεσα στα έξι βιβλία11, και η έλλειψη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς 

στους µέσους όρους των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών για το επίπεδο δυσκολίας των 

λέξεων επαληθεύτηκε και από το στατιστικό κριτήριο ANOVA, όπου F(5,50) =0,47, 

p>0,05.  

                                                           
11 Ξουτ: Μ=2,77, sd=0,65, Άλλος για το πλοίο: Μ=2,6, sd=0,91, Θυµωµένο αρκουδάκι: Μ=2,77, sd=1,3, 
Βρόµικη ∆ευτέρα: Μ=2,62, sd=0,84, Ρουµπελστίλτσκιν: M=2,4, sd=1,02, Η πριγκίπισσα γοργόνα: 
Μ=2,25, sd=0,85 
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Εκτός από τον βαθµό δυσκολίας των λέξεων, κρίθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθεί η δυναµική της σχέσης που συνδέει τις λέξεις µε το κείµενο και την 

πλοκή της ιστορίας. Σύµφωνα µε τους Elley (1989) και Scott (2005), ο βαθµός στον 

οποίο µία λέξη είναι σηµαντική για την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας, αλλά και 

ο βαθµός που η πρόταση και, γενικότερα, το κείµενο που πλαισιώνει τη λέξη βοηθούν 

τον αναγνώστη ή τον ακροατή να συµπεράνει το νόηµά της αποτελούν σηµαντικές 

µεταβλητές που επηρεάζουν την εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά.  

 Για τον έλεγχο των παραπάνω παραγόντων, εκτός από τις εκτιµήσεις της 

ερευνήτριας κατά την επεξεργασία του κειµένου της ιστορίας σε κάθε βιβλίο, 

ζητήθηκε από τέσσερεις νηπιαγωγούς που δε δίδασκαν στις προσχολικές τάξεις που 

συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της έρευνας, και διέθεταν σηµαντική διδακτική 

εµπειρία, να εκτιµήσουν: α) το βαθµό στον οποίο συντελεί το κείµενο της ιστορίας 

(context) στην κατανόηση της σηµασίας της λέξης, και β) το βαθµό στον οποίο 

συµβάλλει η λέξη στην κατανόηση της πλοκής της ιστορίας. Για το σκοπό αυτό η 

κάθε νηπιαγωγός είχε στη διάθεσή της τα κείµενα των έξι ιστοριών, και αξιολόγησε 

τις 56 λέξεις-στόχους ως προς τις δύο παραπάνω παραµέτρους σε 5/βαθµες 

αριθµητικές κλίµακες τύπου Likert, οι οποίες περιλάµβαναν τις ακόλουθες 

κατηγορίες απαντήσεων: 1 = καθόλου, 2 = λίγο, 3 = µέτρια, 4 = αρκετά, και 5 = πάρα 

πολύ (βλ. Παράρτηµα Ε). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, το κείµενο 

των βιβλίων υποστήριζε σε ικανοποιητικό βαθµό τη σηµασία των λέξεων-στόχων 

(M=3,4, sd=1,1), αλλά και οι λέξεις-στόχοι που επιλέχτηκαν ήταν αρκετά σηµαντικές 

για την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας (Μ=3,7, sd=1,1). Επίσης, η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

έξι βιβλία, ως προς τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το βαθµό στον οποίο το 

κείµενο βοηθά να συµπεράνει κάποιος τη σηµασία των λέξεων-στόχων                      

[F (5,50)=1,78, p>0,05], και για το βαθµό στον οποίο η κάθε λέξη είναι σηµαντική 

για την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας [F (5,50)=1,71, p>0,05]. 

 

Επιλογή λέξεων προς διδασκαλία 

Το επόµενο βήµα κατά το σχεδιασµό του πειράµατος ήταν να προσδιοριστεί ο 

ακριβής αριθµός των λέξεων που θα δίδασκε η ερευνήτρια στις δύο πειραµατικές 

οµάδες µε τις δύο τεχνικές. Στόχος ήταν οι διδακτικές τεχνικές να πλαισιώσουν το 

50% των λέξεων, ενώ οι υπόλοιπες λέξεις-στόχοι που υπάρχουν µέσα στα κείµενα 
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των ιστοριών να χρησιµοποιηθούν ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι διδακτικές 

τεχνικές µπορούσαν να συµβάλουν στην κατάκτηση λέξεων του κειµένου από τα 

παιδιά, οι οποίες δε θα αποτελούσαν αντικείµενο διδασκαλίας κατά την πειραµατική 

παρέµβαση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποφασίστηκε στην παρούσα µελέτη  

αντικείµενο διδασκαλίας να αποτελέσουν οι λέξεις που, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του προπειραµατικού ελέγχου, θα ήταν άγνωστες σε υψηλό ποσοστό 

από τα παιδιά του δείγµατος.  

Σε προγενέστερες µελέτες (Brett et al., 1996· Collins, 2005), αντικείµενο 

διδασκαλίας αποτέλεσαν οι λέξεις που ήταν άγνωστες από το 80% των παιδιών. Οι 

ανάγκες, όµως, της παρούσας έρευνας, και το χαµηλό επίπεδο γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου των περισσοτέρων παιδιών του δείγµατος οδήγησαν στην απόφαση 

αντικείµενο διδασκαλίας να αποτελέσουν οι λέξεις που θα ήταν άγνωστες σε ποσοστό 

υψηλότερο από το 70% των παιδιών του δείγµατος. Τα αποτελέσµατα του 

προελέγχου έδειξαν ότι 34 λέξεις ήταν άγνωστες σε ποσοστό υψηλότερο από το 70% 

των παιδιών και οι λέξεις αυτές αποτέλεσαν το αντικείµενο διδασκαλίας, ενώ οι 

υπόλοιπες 22 λέξεις χρησιµοποιήθηκαν ώστε να µελετηθούν οι ευρύτερες επιδράσεις 

που επέφερε η πειραµατική παρέµβαση στην ανάπτυξη της ικανότητας των 

αλλοδαπών παιδιών να κατακτούν τη σηµασία των άγνωστων λέξεων που 

περιλαµβάνονται στα κείµενα των ιστοριών. Συγκεκριµένα, αντικείµενο διδασκαλίας 

αποτέλεσαν 5 έως 6 λέξεις σε κάθε βιβλίο. ∆εδοµένου ότι η διδασκαλία µπορεί να 

µην είναι αποτελεσµατική όταν, κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, διδάσκουµε στα 

παιδιά περισσότερες από 10 λέξεις κατά τη διάρκεια µίας ηµέρας (Stahl, 2005), η 

διδασκαλία 5-6 λέξεων σε κάθε ανάγνωση κρίθηκε επαρκής, ώστε να µη µειώσει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών κατά τη διεξαγωγή της. 

 

∆ιαδικασία της έρευνας 

 Πριν την έναρξη της πειραµατικής παρέµβασης εγκρίθηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η αίτηση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στα 

νηπιαγωγεία των τεσσάρων νοµών της Κρήτης (Αριθ. Πρωτ. Φ15/1303/122804/Γ1). 

Η διαδικασία της έρευνας περιλάµβανε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διήρκεσε από τον 

Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του έτους 2008, και αφορούσε στις πιλοτικές 

εφαρµογές των εργαλείων της έρευνας.  
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Πιλοτικές εφαρµογές. Κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο του σχολικού έτους      

2007-2008 πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικές εφαρµογές του κριτηρίου για την 

αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου (ΚΑEΛΙ) που περιλαµβάνεται στα κείµενα των 

ιστοριών. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του σχολικού 

έτους 2007-2008, κατά την οποία το ΚΑEΛΙ εφαρµόστηκε σε 20 αλλοδαπά παιδιά 

και σε 20 ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας τα οποία φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της 

πόλης του Ρεθύµνου. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων από την πρώτη πιλοτική 

εφαρµογή οδήγησε στην αντικατάσταση ορισµένων εικόνων του κριτηρίου που 

θεωρήθηκαν προβληµατικές και µείωναν την αξιοπιστία του. Επίσης, η πρώτη 

εφαρµογή του κριτηρίου σε ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά έδωσε τη δυνατότητα 

να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις και να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια 

ο δείκτης δυσκολίας των θεµάτων του κριτηρίου και οι γνώσεις των παιδιών για τις 

λέξεις. Ακόµη, επιδόθηκε υπό µορφή προφορικής συνέντευξης σε 5 γονείς 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας το ερωτηµατολόγιο, το οποίο αφορούσε 

στην περιγραφή της δίγλωσσης συµπεριφοράς των παιδιών. Μετά την επίδοση του 

ερωτηµατολογίου στους γονείς των παιδιών έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε 

να διασφαλίζεται η σαφήνεια των ερωτήσεων και η πλήρης κατανόησή τους από τους 

γονείς.   

 Η δεύτερη πιλοτική εφαρµογή του ΚΑΕΛΙ πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 

σχολικού έτους 2007-2008. Το κριτήριο δόθηκε σε 20 αλλοδαπά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας διαφορετικά από τα παιδιά που έλαβαν µέρος στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή 

του κριτηρίου. Τα παιδιά φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της πόλης του Ρεθύµνου. Σε 

αυτή τη φάση ελέγχθηκε για δεύτερη φορά η καταλληλότητα των εικόνων, έπειτα 

από τις αντικαταστάσεις που έγιναν µετά από την πρώτη πιλοτική εφαρµογή του 

κριτηρίου. Επίσης, αξιολογήθηκαν για δεύτερη φορά οι γνώσεις των παιδιών σχετικά 

µε τις λέξεις-στόχους, και έγινε η σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

την πρώτη πιλοτική εφαρµογή του κριτηρίου. Η σύγκριση αυτή είχε ως αποτέλεσµα 

να προσδιοριστούν 4 λέξεις που, κατά τις δύο διαδοχικές εφαρµογές του κριτηρίου, 

ήταν γνωστές από µεγάλο ποσοστό των παιδιών (πάνω από 80%). 

 Η τρίτη και τελευταία πιλοτική εφαρµογή του ΚΑΕΛΙ πραγµατοποιήθηκε τον 

Οκτώβριο του σχολικού έτους 2008-2009. Το κριτήριο δόθηκε σε 31 αλλοδαπά 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της πόλης του 

Ρεθύµνου και δεν είχαν λάβει µέρος στην πρώτη ή τη δεύτερη πιλοτική εφαρµογή του 

κριτηρίου, ούτε συµµετείχαν στο δείγµα της έρευνας. Στη φάση αυτή έγινε η 
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απαιτούµενη επεξεργασία µε το κατάλληλο γραφιστικό πρόγραµµα, ώστε τα χρώµατα 

σε κάθε εικόνα να µετατραπούν σε αποχρώσεις του γκρι. Παρόλο που οι έγχρωµες 

εικόνες χρησιµοποιούνται συχνά κατά την κατασκευή διαφόρων τεστ λεξιλογίου, η 

ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να περιοριστεί όσον το δυνατόν περισσότερο 

η παρεµβολή του χρώµατος ως παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τις 

επιλογές των παιδιών κατά τη χορήγηση του κριτηρίου. Επίσης, η τελευταία πιλοτική 

εφαρµογή του τεστ ήταν απαραίτητη, επειδή ήταν χρήσιµο να εκτιµηθούν οι γνώσεις 

των παιδιών σχετικά µε τις λέξεις-στόχους στην αρχή του σχολικού έτους. Τα 

δεδοµένα από τις πρώτες δύο πιλοτικές εφαρµογές συγκεντρώθηκαν στο τέλος του 

προηγούµενου σχολικού έτους, γεγονός που σηµαίνει ότι τα παιδιά µπορεί να είχαν 

πιο υψηλές επιδόσεις, ως αποτέλεσµα των µαθησιακών εµπειριών που βίωσαν κατά 

της διάρκεια του έτους. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδοµένων της τελευταίας πιλοτικής εφαρµογής του εργαλείου, στην αρχή του 

σχολικού έτους, είχαν ως αποτέλεσµα: α) να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι 4 λέξεις 

ήταν γνωστές από πολύ µεγάλο ποσοστό των παιδιών, οπότε και οι λέξεις αυτές 

παραλείφθηκαν από το ΚΑΕΛΙ, και β) να προσδιοριστούν κατά προσέγγιση οι πιο 

δύσκολες λέξεις, και µε βάση αυτές να ξεκινήσει ο σχεδιασµός των διδακτικών 

τεχνικών µε τις οποίες η ερευνήτρια θα δίδασκε τις λέξεις-στόχους σε κάθε 

πειραµατική συνθήκη. 

 Επίσης, κατά τον Οκτώβριο του σχολικού έτους 2008-2009, η ερευνήτρια 

διάβασε τα έξι βιβλία σε έξι µη διαδοχικές ηµέρες σε µία τάξη νηπιαγωγείου που 

λειτουργούσε στην πόλη του Ρεθύµνου και δεν περιλαµβανόταν στο δείγµα της 

έρευνας, για να εκτιµηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέµα της κάθε ιστορίας. 

Τα παιδιά άκουσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τις ιστορίες, και οι νηπιαγωγοί της τάξης 

επιβεβαίωσαν την καταλληλότητά τους για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, πραγµατοποιήθηκε πιλοτική εφαρµογή των 

δύο τεχνικών που σχεδιάστηκαν για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Για το λόγο αυτό, 

η ερευνήτρια επέλεξε και διάβασε µία από τις έξι ιστορίες που θα χρησιµοποιούσε 

κατά την πειραµατική παρέµβαση σε δύο τάξεις που ανήκαν σε διαφορετικά 

νηπιαγωγεία του Νοµού Ρεθύµνης. Στη µία προσχολική τάξη επεξήγησε τις           

λέξεις-στόχους που περιλάµβανε το κείµενο της ιστορίας σύµφωνα µε την τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας, ενώ στη δεύτερη προσχολική τάξη επεξήγησε τις                

λέξεις-στόχους µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Η ανάγνωση των 

ιστοριών και η πιλοτική εφαρµογή των διδακτικών τεχνικών βοήθησαν να γίνουν 
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βελτιώσεις στη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων, και να υπολογιστεί κατά προσέγγιση 

η χρονική διάρκεια που απαιτούσε η δραστηριότητα σε κάθε πειραµατική συνθήκη.  

Συλλογή δεδοµένων. Κατά την έναρξη της συλλογής των δεδοµένων (Νοέµβριος 

σχολικού έτους 2008-2009) η ερευνήτρια πραγµατοποίησε από µία επίσκεψη στις 12 

προσχολικές τάξεις οι οποίες αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, µε σκοπό να 

ενηµερώσει τους/τις νηπιαγωγούς για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. 

Συγκεκριµένα, ενηµέρωσε τους/τις νηπιαγωγούς ότι σκοπός της έρευνας ήταν η 

διερεύνηση της επίδρασης που ασκούν δύο διαφορετικές διδακτικές τεχνικές στην 

εκµάθηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης, 

παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των 

παιδιών και το περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης. Έπειτα, παρουσίασε σε κάθε 

νηπιαγωγό τα 6 εικονογραφηµένα βιβλία, µε σκοπό να διερευνήσει και πάλι εάν τα 

συγκεκριµένα βιβλία υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της τάξης. Οι νηπιαγωγοί 

διαβεβαίωσαν ότι τα συγκεκριµένα βιβλία δεν υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της τάξης 

τους, ούτε τα είχαν διαβάσει στα παιδιά. 

 Κατά το χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου του σχολικού έτους 

2008-2009 πραγµατοποιήθηκε ο προέλεγχος των αλλοδαπών παιδιών στα κριτήρια 

που προέβλεπε η προπειραµατική διαδικασία. Συγκεκριµένα, πρώτα χορηγήθηκε στα 

παιδιά το τεστ µη λεκτικής νοηµοσύνης Coloured Progressive Matrices              

(Raven, 1956· Τσακρής, 1970), έπειτα το τεστ γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R 

(Dunn & Dunn, 1981· Simos et al., in press), και τέλος το κριτήριο για την 

αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου (ΚΑΕΛΙ) των ιστοριών. Η σειρά υποβολής των 

κριτηρίων ήταν ίδια για όλα τα παιδιά. Η ερευνήτρια εξέτασε ατοµικά τα παιδιά στα 

τρία κριτήρια, σε έναν ιδιαίτερο και ήσυχο χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να 

διασφαλίζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκέντρωση 

της προσοχής των παιδιών σε κάθε δοκιµασία.  

Η διάρκεια εξέτασης των παιδιών και στα τρία κριτήρια ήταν περίπου 25 

πρώτα λεπτά της ώρας, ανάλογα µε τις δυνατότητές του κάθε παιδιού (min=20, 

max=30). Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας, η παιγνιώδης µορφή της 

χορήγησης των κριτηρίων συνέβαλε στην πρόθυµη συµµετοχή των παιδιών στην 

παραπάνω διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διέκρινε κόπωση εκ µέρους 

των παιδιών, διέκοπτε τη χορήγηση των κριτηρίων για λίγα λεπτά της ώρας έως ότου 

τα παιδιά δηλώσουν ότι ήταν πρόθυµα να συνεχίσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
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Όταν ολοκληρωνόταν η αξιολόγηση των παιδιών στα τρία επιµέρους κριτήρια, η 

ερευνήτρια τα ευχαριστούσε και επιβράβευε την προσπάθειά τους. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, η ερευνήτρια πραγµατοποίησε µε τους γονείς των 

αλλοδαπών παιδιών του δείγµατος τη δοµηµένη συνέντευξη που αφορά στην 

περιγραφή της δίγλωσσης συµπεριφοράς των παιδιών τους. Η ενηµέρωση των γονέων 

έγινε µε µια επιστολή που συνέταξε η ερευνήτρια και διάβασε η κάθε νηπιαγωγός 

στους γονείς των παιδιών της τάξης της. Η επιστολή ενηµέρωνε τους γονείς για το 

σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Οι συναντήσεις µε τον έναν γονέα του κάθε 

παιδιού  πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια των νηπιαγωγών.  

Πενήντα ένας (51) γονείς, κυρίως µητέρες, εκδήλωσαν την επιθυµία να 

συµµετάσχουν στη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν σε ένα ήσυχο 

χώρο του νηπιαγωγείου (για παράδειγµα το γραφείο των νηπιαγωγών) είτε κατά την 

έναρξη είτε κατά τη λήξη του ωρολόγιου προγράµµατος, όταν οι γονείς έφερναν ή 

έπαιρναν τα παιδιά τους από το σχολείο. Οι συναντήσεις µε τους γονείς ήταν 

ατοµικές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ερευνήτρια διάβαζε τις ερωτήσεις, 

καθώς και τις εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, και σηµείωνε τις 

απαντήσεις του γονέα στο ερωτηµατολόγιο. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 

περίπου 20 πρώτα λεπτά της ώρας (min=15, max=30). Όταν ολοκληρωνόταν η 

συνέντευξη, η ερευνήτρια ευχαριστούσε το γονέα για την πολύτιµη συνεργασία του.  

Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος του σχολικού έτους 

2008-2009) η ερευνήτρια διένειµε στις νηπιαγωγούς των προσχολικών τάξεων του 

δείγµατος το ερωτηµατολόγιο που αφορούσε στην περιγραφή της δίγλωσσης 

συµπεριφοράς των αλλοδαπών παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και στην εκτίµηση 

της επάρκειας των παιδιών στην κατανόηση και στο χειρισµό του προφορικού λόγου 

στην ελληνική γλώσσα. Όταν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία, η ερευνήτρια 

ευχαρίστησε τις νηπιαγωγούς για τη σηµαντική συνεργασία τους στη µέχρι τότε 

πορεία της έρευνας.  

Όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδοµένα που προέβλεπε η προπειραµατική 

διαδικασία, και έγινε η βαθµολόγηση των επιδόσεων των παιδιών στο τεστ Coloured 

Progressive Matrices (Raven, 1956· Τσακρής, 1970), στο PPVT-R (Dunn & Dunn, 

1981· Simos et al., in press) και στο ΚΑΕΛΙ, πραγµατοποιήθηκε η καταχώρηση όλων 

των δεδοµένων στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν 

οι κατάλληλες ενέργειες για τη συγκρότηση των δύο πειραµατικών οµάδων και της 

οµάδας ελέγχου (βλ. σελ. 178-180). Οι προσχολικές τάξεις χωρίστηκαν σε δεσµίδες, 
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και η κάθε δεσµίδα τοποθετήθηκε τυχαία σε µία από τρεις οµάδες Όταν 

ολοκληρώθηκε η συγκρότηση των τριών οµάδων, η ερευνήτρια ενηµέρωσε τις 

νηπιαγωγούς σε ποια οµάδα είχε ενταχθεί η τάξη τους, και παρείχε πληροφορίες 

σχετικά µε το περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης που επρόκειτο να 

πραγµατοποιήσει στη συγκεκριµένη τάξη.  

∆ιδακτική παρέµβαση – Πρώτος µετέλεγχος. Ακολούθησε η διδακτική παρέµβαση, η 

οποία διήρκησε από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 7 Απριλίου του σχολικού έτους 

2008-2009. Η ερευνήτρια διάβασε ανά ζεύγη τα έξι βιβλία στο σύνολο των παιδιών 

της κάθε τάξης. Συγκεκριµένα, η ερευνήτρια διάβασε σε κάθε τάξη το κάθε ζεύγος 

βιβλίων δύο φορές σε διάστηµα δύο εβδοµάδων, και τα βιβλία του κάθε ζεύγους12 σε 

δύο διαδοχικές ηµέρες της εβδοµάδας εφαρµόζοντας διαφορετικές διδακτικές 

τεχνικές για την επεξήγηση των λέξεων-στόχων ανάλογα µε την πειραµατική 

συνθήκη. Η σειρά ανάγνωσης των βιβλίων σε καθεµιά από τις τέσσερεις τάξεις που 

περιλάµβαναν οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου βασίστηκε στο 

πρότυπο του λατινικού τετραγώνου13. Η σειρά ανάγνωσης των βιβλίων στις 12 

συνολικά τάξεις που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν ίδια και στις τρεις πειραµατικές 

συνθήκες, και περιγράφεται στον Πίνακα 3. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, η 

ερευνήτρια διάβασε τα βιβλία του κάθε ζεύγους µε την αντίθετη σειρά. Αυτό 

σηµαίνει ότι το βιβλίο ενός ζεύγους που κατά την πρώτη ανάγνωση παρουσιάστηκε 

πρώτο, κατά τη δεύτερη ανάγνωση παρουσιαζόταν δεύτερο στη σειρά. Αντίθετα, το 

βιβλίο που παρουσιάστηκε δεύτερο κατά την πρώτη ανάγνωση παρουσιαζόταν πρώτο 

στη σειρά κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Η αντιστροφή στη σειρά ανάγνωσης των 

βιβλίων κρίθηκε χρήσιµη ώστε κάποιες λέξεις να µην τυχαίνουν άνισης 

αντιµετώπισης από τα παιδιά, επειδή η ερευνήτρια διάβαζε πάντα δεύτερο το βιβλίο 

που περιλάµβανε τις συγκεκριµένες λέξεις. Πριν ξεκινήσει η ανάγνωση των βιβλίων 

σε κάθε προγραµµατισµένη επίσκεψη, η ερευνήτρια σηµείωνε σε έναν ειδικό 

                                                           
12

 Τα βιβλία του κάθε ζεύγους είναι τα ακόλουθα: 

1ο ζεύγος: Βρόµικη ∆ευτέρα – Θυµωµένο αρκουδάκι 
2ο ζεύγος: Πριγκίπισσα γοργόνα – Ρουµπελστίτσκιν  
3ο ζεύγος: Ξουτ – Άλλος για το πλοίο 

13 Η µέθοδος του λατινικού τετραγώνου λειτούργησε ως γενικό πρότυπο για το σχεδιασµό της σειράς 
υποβολής των βιβλίων στις τάξεις των πειραµατικών συνθηκών, γιατί η ακριβής εφαρµογή του 
λατινικού τετραγώνου απαιτεί ίσο αριθµό γραµµών και στηλών. Ωστόσο, λήφθηκε ιδιαίτερη µέριµνα, 
ώστε η σειρά υποβολής των βιβλίων να είναι µοναδική σε κάθε τάξη. Το γεγονός αυτό λαµβάνει 
υπόψη το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τεχνικών αντιστάθµισης, το οποίο αναφέρεται στο ότι κάθε 
άτοµο (στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας κάθε τάξη) υποβάλλεται σε µία µόνο σειρά 
παρουσίασης των πειραµατικών συνθηκών (Κοµίλη, 1989· Σίµος & Κοµίλη, 2003). 
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κατάλογο την παρουσία των παιδιών. Η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη, ώστε να 

ελεγχθεί εάν ο µέσος όρος της συχνότητας συµµετοχής των παιδιών στις 

προγραµµατισµένες συνεδρίες ανάγνωσης διέφερε ανάµεσα στις τρεις πειραµατικές 

συνθήκες
14. 

Πίνακας 3. Σειρά ανάγνωσης του κάθε ζεύγους βιβλίων στις τάξεις που ανήκαν σε 
κάθε οµάδα 

 

Στην πρώτη πειραµατική οµάδα η ερευνήτρια εφάρµοσε την τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου. Σε κάθε τάξη διάβασε τις ιστορίες του κάθε 

ζεύγους βιβλίων σε δύο διαδοχικές ηµέρες. Σε κάθε ανάγνωση η ερευνήτρια διάβαζε 

το κείµενο έχοντας το βιβλίο στραµµένο προς το µέρος των παιδιών. Πριν ξεκινήσει 

η ανάγνωση του κάθε βιβλίου, η ερευνήτρια παρουσίαζε στα παιδιά την ιστορία. 

Συγκεκριµένα, διάβαζε τον τίτλο της ιστορίας και ανέφερε τον συγγραφέα, τον 

εικονογράφο, και την εκδοτική εταιρία του βιβλίου. Έπειτα ξεκινούσε η ανάγνωση 

της ιστορίας, και η ερευνήτρια διάβαζε το κείµενο έχοντας το βιβλίο στραµµένο προς 

το µέρος των παιδιών. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε σε όλες τις πειραµατικές 

συνθήκες, καθώς η δυνατότητα της οπτικής επαφής των παιδιών µε το κείµενο και 

την εικονογράφηση του βιβλίου αποτελούσε βασικό γνώρισµα της πειραµατικής 

παρέµβασης σε όλες τις οµάδες.  

Σε κάθε ιστορία, η ερευνήτρια σταµατούσε την ανάγνωση του κειµένου σε 

επιλεγµένα σηµεία ώστε να παρέχει τις επεξηγήσεις που όριζε η τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας για τις λέξεις-στόχους. Συγκεκριµένα, όταν η ερευνήτρια συναντούσε 

µια λέξη-στόχο στο κείµενο του βιβλίου, την επεξηγούσε σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
                                                           
14 Ο µέσος όρος της συχνότητας συµµετοχής των παιδιών  στις συνεδρίες ανάγνωσης ήταν: Π.Ο.1: 
M=10,21, sd=1,97, Π.Ο.2: M=9,83, sd=1,79, Ο.Ε.: M=9,75, sd=1,98. Τα αποτελέσµατα της ANOVA 
έδειξαν ότι οι πειραµατικές οµάδες δεν διέφεραν ως προς το µέσο όρο της συχνότητας συµµετοχής των 
παιδιών στις συνεδρίες ανάγνωσης βιβλίων, F (2,84)=0,47, p>0,05. 

Τάξεις κάθε 
οµάδας 

Σειρά ανάγνωσης του κάθε ζεύγους βιβλίων στις 
τάξεις των τριών οµάδων  

 Α΄ ανάγνωση Β΄ ανάγνωση Γ΄ ανάγνωση 

1η 
τάξη 1ο 

ζεύγος 2ο 
ζεύγος 3ο 

ζεύγος 

2η 
τάξη 2ο 

ζεύγος 3ο 
ζεύγος 1ο 

ζεύγος 

3η 
τάξη 3ο 

ζεύγος 2ο 
ζεύγος 1ο 

ζεύγος 

4η 
τάξη 1ο 

ζεύγος 3ο 
ζεύγος 2ο 

ζεύγος 
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α) παρείχε τον ορισµό της λέξης, β) υποδείκνυε τη λέξη στην εικόνα του βιβλίου,     

γ) αναπαριστούσε τη σηµασία της λέξης µε τις κατάλληλες χειρονοµίες, δ) παρείχε τα 

συνώνυµα της λέξης, και ε) παρουσίαζε τη λέξη σε µία νέα διαφορετική πρόταση, 

που το περιεχόµενό της δε σχετιζόταν µε το θέµα της ιστορίας. Όταν η ερευνήτρια 

συναντούσε τη λέξη-στόχο για δεύτερη φορά στο κείµενο της ιστορίας, παρείχε µόνο 

τον ορισµό της λέξης, και υποδείκνυε την αναπαράσταση της λέξης στην εικόνα του 

βιβλίου. Την επόµενη ηµέρα η ερευνήτρια προχωρούσε στην ανάγνωση της δεύτερης 

ιστορίας και ακολουθούσε, όπως και παραπάνω, τις ίδιες διδακτικές τεχνικές για την 

επεξήγηση των λέξεων-στόχων που υπήρχαν µέσα στο κείµενο του βιβλίου. Η 

ανάγνωση της κάθε ιστορίας διαρκούσε κατά µέσο όρο 25 πρώτα λεπτά της ώρας 

(min=20, max=30). Κατά την ανάγνωση των ιστοριών µε την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας, η ερευνήτρια δεν ενθάρρυνε τη συζήτηση µε τα παιδιά σχετικά µε τις 

λέξεις και την πλοκή της ιστορίας.  

Στη δεύτερη πειραµατική οµάδα, η ερευνήτρια εφάρµοσε την τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας για την επεξήγηση των λέξεων-στόχων. Σε κάθε 

τάξη διάβασε τις ιστορίες του κάθε ζεύγους βιβλίων σε δύο διαδοχικές ηµέρες. Σε 

κάθε ανάγνωση η ερευνήτρια διάβαζε το κείµενο έχοντας το βιβλίο στραµµένο προς 

το µέρος των παιδιών. Πριν ξεκινήσει η ανάγνωση της ιστορίας, παρουσίαζε στα 

παιδιά το βιβλίο και ανέφερε τον τίτλο, τον συγγραφέα, τον εικονογράφο, και την 

εκδοτική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σταµατούσε την ανάγνωση 

του κειµένου σε επιλεγµένα σηµεία, ώστε να ενθαρρύνει την ενεργητική λεκτική 

συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση των λέξεων-στόχων µε βάση τις ερωτήσεις 

που όριζε η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, όταν η 

ερευνήτρια συναντούσε για πρώτη φορά µία λέξη µέσα στο κείµενο, διατύπωνε 

ερωτήσεις µε τις οποίες ενθάρρυνε τα παιδιά: α) να αναζητήσουν στις προγενέστερες 

γνώσεις τους κάποια πληροφορία σχετικά µε τη σηµασία της λέξης, β) να εντοπίσουν 

τη λέξη στην εικόνα του βιβλίου, γ) να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία που παρέχει η 

εικόνα, ώστε να περιγράψουν τη σηµασία της λέξης, δ) να αναπαράγουν εν χορώ τη 

λέξη, ε) να απαντήσουν σε τρεις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο 

να συνδέσουν τα παιδιά τη λέξη µε την πλοκή της ιστορίας και µε τις προσωπικές 

τους εµπειρίες. Όταν η ερευνήτρια συναντούσε για δεύτερη φορά την ίδια λέξη µέσα 

στο κείµενο της ιστορίας, διατύπωνε µόνο δύο ερωτήσεις για την επεξήγηση της 

λέξης. Η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τα παιδιά να θυµηθούν και να περιγράψουν µε 

δικά τους λόγια τη σηµασία της λέξης. Η δεύτερη ήταν µια ανοιχτού τύπου ερώτηση, 
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η οποία ήταν διαφορετική από τις ερωτήσεις που διατύπωνε η ερευνήτρια, όταν 

συναντούσε για πρώτη φορά τη λέξη στο κείµενο της ιστορίας. Η ερώτηση αυτή είχε 

ως στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά τη σηµασία της λέξης σε σχέση µε την πλοκή 

της ιστορίας. Στόχος της ερευνήτριας ήταν να εµπλέξει ενεργητικά όλα τα παιδιά της 

τάξης στη συζήτηση για τη σηµασία των λέξεων. Επειδή, όµως, επίκεντρο της 

διδασκαλίας αποτελούσαν τα αλλοδαπά παιδιά της τάξης, η ερευνήτρια ενθάρρυνε 

ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά να συµµετέχουν µε τις απαντήσεις τους στην επεξεργασία 

της σηµασίας των λέξεων. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι τα ελληνόπουλα της κάθε 

τάξης λειτουργούσαν ως παθητικοί ακροατές της ιστορίας. Παράλληλα µε τις 

απαντήσεις των αλλοδαπών παιδιών είχαν και εκείνα τη δυνατότητα να συµµετέχουν 

και να απαντούν στις ερωτήσεις που διατύπωνε η ερευνήτρια κατά την ανάγνωση του 

κειµένου. Πολλές φορές, µάλιστα, οι απαντήσεις των ελληνόπουλων λειτουργούσαν 

ως «σκαλωσιά», η οποία έδινε τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο παιδί να ολοκληρώσει 

την απάντησή του, ή αποτελούσε το έναυσµα για τη διατύπωση περαιτέρω απόψεων 

σχετικά µε τη σηµασία µιας λέξης.  

Σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας µε την αλληλεπιδραστική τεχνική η 

ερευνήτρια παρείχε ανατροφοδότηση, η οποία πληροφορούσε τα παιδιά για την 

ορθότητα των απαντήσεων τους. Στις περιπτώσεις που κάποιο παιδί δεν µπορούσε να 

απαντήσει σε κάποια ερώτηση, παρείχε η ίδια τη σωστή απάντηση, η οποία στη 

συνέχεια αποτελούσε τη βάση ώστε τα παιδιά να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις 

πάνω τη συγκεκριµένη ερώτηση. Κατά την ανάγνωση της ιστορίας, η ερευνήτρια 

παρείχε σύντοµες απαντήσεις στις ερωτήσεις των παιδιών που δε σχετίζονταν άµεσα 

µε τη συζήτηση των λέξεων-στόχων, και επέστρεφε στην ανάγνωση του κειµένου. Η 

ανάγνωση και η συζήτηση της κάθε ιστορίας διαρκούσε κατά µέσο όρο 30 πρώτα 

λεπτά της ώρας (min=25, max=35).  

Στις τάξεις που ανήκαν στην οµάδα ελέγχου, η ερευνήτρια διάβασε το κάθε 

ζεύγος βιβλίων 2 φορές σε δύο διαφορετικές ηµέρες σε διάστηµα δύο εβδοµάδων, 

όπως έγινε και στις δύο πειραµατικές οµάδες. Η σειρά ανάγνωσης των βιβλίων ήταν 

ίδια µε τη σειρά ανάγνωσης που εφαρµόστηκε και στις δύο πειραµατικές συνθήκες. 

Σε κάθε επίσκεψη η ερευνήτρια παρουσίαζε τα βιβλία στα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο 

µε τον οποίο τα παρουσίαζε και στις δύο πειραµατικές οµάδες, και πραγµατοποιούσε 

την ανάγνωση των ιστοριών χωρίς να ενθαρρύνει όποια συζήτηση σχετικά µε τις 

λέξεις του κειµένου και την πλοκή της ιστορίας. Στις περιπτώσεις όπου ένα παιδί 

διατύπωνε κάποια απορία σχετικά µε την ιστορία, η ερευνήτρια παρείχε µια σύντοµη 
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απάντηση, και φρόντιζε ώστε το περιεχόµενό της να µην περιέχει πληροφορίες 

σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, τις οποίες στις παραπάνω πειραµατικές συνθήκες 

επεξηγούσε µε διαφορετικές διδακτικές τεχνικές. Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης, 

τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου δε διατύπωσαν ερωτήσεις σχετικά µε τις             

λέξεις-στόχους του κειµένου. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο παιδί θα διατύπωνε 

µία ερώτηση σχετικά µε κάποια από τις λέξεις-στόχους, η ερευνήτρια θα παρείχε ένα 

σύντοµο ορισµό σχετικά µε τη σηµασία της λέξης. 

Σε κάθε συνθήκη, αµέσως µετά τη δεύτερη ανάγνωση του κάθε ζεύγους 

βιβλίων, η ερευνήτρια αξιολογούσε τα παιδιά στις λέξεις-στόχους που περιλάµβαναν 

τα δύο βιβλία. Για το σκοπό αυτό, το κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου 

(ΚΑΕΛΙ), το οποίο χορηγήθηκε κατά την προπειραµατική διαδικασία, χωρίστηκε σε 

τρία επιµέρους τµήµατα. Το κάθε τµήµα περιλάµβανε τα θέµατα αξιολόγησης για τις 

λέξεις-στόχους των δύο ιστοριών των οποίων την ανάγνωση ολοκλήρωνε η 

ερευνήτρια. ∆ιαφοροποιήθηκε µόνο η σειρά των εικόνων σε κάθε θέµα αξιολόγησης. 

Η διαδικασία αυτή κρίθηκε χρήσιµη, ώστε να µειωθούν οι τυχόν επιδράσεις που 

µπορεί να επέφερε στις επιδόσεις των παιδιών η επαναλαµβανόµενη χορήγηση του 

κριτηρίου. Όταν ολοκληρωνόταν η δεύτερη ανάγνωση του κάθε ζεύγους βιβλίων 

στην κάθε τάξη, η ερευνήτρια, την ίδια ηµέρα, εξέταζε ατοµικά τα αλλοδαπά παιδιά 

σε έναν ιδιαίτερο χώρο του νηπιαγωγείου. Η διαδικασία επίδοσης του κριτηρίου ήταν 

η ίδια µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την προπειραµατική διαδικασία. Η 

ερευνήτρια διατύπωνε αργά την κάθε λέξη και ζητούσε από τα παιδιά να υποδείξουν 

σε κάθε θέµα αξιολόγησης την εικόνα που κατά την εκτίµησή τους απεικόνιζε τη 

σηµασία της λέξης που προηγουµένως άκουσαν. Η διάρκεια εξέτασης του κάθε 

παιδιού ήταν περίπου 5 πρώτα λεπτά της ώρας. 

∆εύτερος µετέλεγχος. Ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης, το 

Μάιο του σχολικού έτους 2008-2009, πραγµατοποιήθηκε ο δεύτερος µετέλεγχος των 

παιδιών. Στόχος σε αυτή τη φάση ήταν να διερευνηθεί: α) εάν διατηρήθηκαν οι 

επιδράσεις που άσκησε η διδακτική παρέµβαση στην εκµάθηση και στην κατάκτηση 

του ειδικού λεξιλογίου που περιλαµβανόταν στα κείµενα των βιβλίων από τα 

αλλοδαπά παιδιά, και β) εάν η διδακτική παρέµβαση συνέβαλε στην ανάπτυξη του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου τους στην ελληνική γλώσσα. Η ερευνήτρια 

πραγµατοποίησε προγραµµατισµένες επισκέψεις στα νηπιαγωγεία, έπειτα από 

συνεννόησή της µε τις νηπιαγωγούς των τάξεων. Κατ’ αυτή την µεταπειραµατική 

διαδικασία (Μάιος του σχολικού έτους 2008-2009), η ερευνήτρια αξιολόγησε τα 
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παιδιά πρώτα στο τεστ PPVT-R, και έπειτα στο κριτήριο που σχεδιάστηκε για την 

αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ). Η εξέταση των παιδιών 

ήταν ατοµική, και πραγµατοποιήθηκε σε έναν ήσυχο χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε 

να τηρούνται κατά το δυνατόν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση 

της προσοχής των παιδιών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δραστηριότητας. Η 

διαδικασία χορήγησης των δύο κριτηρίων ήταν η ίδια µε εκείνη που ακολουθήθηκε 

κατά τον προέλεγχο των παιδιών στην προπειραµατική φάση της έρευνας. Οι τρεις 

φάσεις της πειραµατικής παρέµβασης ήταν: 

 

Στο επόµενο στάδιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε η βαθµολόγηση των 

παιδιών σε όλα τα κριτήρια που τους χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, και 

τα δεδοµένα καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο τελευταίο στάδιο 

της διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των αποτελεσµάτων µε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προέλεγχος Παρέµβαση 1ος µετέλεγχος 2ος µετέλεγχος 

Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2008 Ιανουάριος – Απρίλιος 2009 Μάιος 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Έλεγχος της ισοδυναµίας των πειραµατικών οµάδων 

Φύλο, ηλικία, νοητική ικανότητα, ειδικό και γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, επάρκεια 
στην ελληνική γλώσσα 

Όταν ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των προσχολικών τάξεων στις δύο 

πειραµατικές οµάδες (Π.Ο.) και στην οµάδα ελέγχου (Ο.Ε.), πραγµατοποιήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος για την ισοδυναµία τους ως προς τα χαρακτηριστικά των 

αλλοδαπών παιδιών που τις συγκρότησαν, τα οποία σχετίζονται µε την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου. Η πρώτη ενέργεια αφορούσε στη συγκρότηση ισοδύναµων οµάδων ως 

προς το φύλο των συµµετεχόντων παιδιών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 

απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες της κατανοµής των αγοριών και των κοριτσιών 

στις δύο πειραµατικές οµάδες και στην οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα, έπειτα από 

την εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου χ2, έδειξαν ότι οι δύο πειραµατικές οµάδες 

και η οµάδα ελέγχου δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς τον αριθµό των 

αγοριών και των κοριτσιών που περιλαµβάνουν, χ2(2)=1,42, p>0,05. 

Πίνακας 1. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) της κατανοµής των αγοριών 
και των κοριτσιών σε κάθε πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου 

Οµάδες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

f % f % f % 

Άµεση διδασκαλία  
(Π.Ο.1) 

 

13 

 

46,4 

 

15 

 

53,6 

 

28 

 

100 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία    

(Π.Ο.2) 

 

15 

 

42,9 

 

20 

 

57,1 

 

35 

 

100 

Οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

14 

 

58,3 

 

10 

 

41,7 

 

24 

 

100 

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η ισοδυναµία των δύο πειραµατικών οµάδων και της 

οµάδας ελέγχου µε το κριτήριο της µονοπαραγοντικής ανάλυσης της διακύµανσης 

(ANOVA) ως προς την ηλικία των παιδιών, και τους σηµαντικούς γνωστικούς και 

γλωσσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, οι δύο 

πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου ήταν ισοδύναµες ως προς την ηλικία των 

παιδιών και ως προς τις επιδόσεις τους στο κριτήριο για την αξιολόγηση της µη 

λεκτικής νοητικής τους ικανότητας Coloured Progressive Matrices (Raven, 1956· 

Τσακρής, 1970). Επίσης, δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

τριών οµάδων ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των λέξεων που 

επρόκειτο να διδαχτούν κατά την πειραµατική παρέµβαση (διδαγµένες λέξεις) και 

στο σύνολο των λέξεων που δε θα αποτελούσαν το αντικείµενο διδασκαλίας 

(αδίδακτες λέξεις), αλλά θα χρησιµοποιούνταν ώστε να ελεγχθούν οι έµµεσες 

επιδράσεις που θα ασκούσε η κάθε πειραµατική παρέµβαση στην κατάκτηση του 

λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά.  

Βασικό κριτήριο για την επίτευξη της ισοδυναµίας των δύο πειραµατικών 

οµάδων και της οµάδας ελέγχου αποτέλεσε η εξίσωσή τους ως προς το γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

ANOVA, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, οι δύο πειραµατικές οµάδες και η 

οµάδα ελέγχου δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις των παιδιών 

στο κριτήριο αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου Peabody Picture 

Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981· Simos et al., in press). 

Οµοίως οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου εξισώθηκαν και ως προς 

άλλους γλωσσικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την επάρκεια των παιδιών στην 

ελληνική γλώσσα. Συγκεκριµένα, οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ANOVA, ήταν ισοδύναµες ως προς το 

εύρος µε το οποίο χρησιµοποιούν τα παιδιά τη µητρική και την ελληνική γλώσσα στο 

σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου δε 

διέφεραν σηµαντικά όσον αφορά στην επάρκεια των παιδιών στην κατανόηση και 

στο χειρισµό του προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα και στο βαθµό που τα 

παιδιά κατανοούν τη γλώσσα του διδακτικού προγράµµατος, όπως αυτά 

αξιολογήθηκαν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών. Συνεπώς, οι δύο 

πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου ήταν ισοδύναµες ως προς σηµαντικά 

χαρακτηριστικά των αλλοδαπών παιδιών, τα οποία σχετίζονται µε τη γνωστική και 

γλωσσική τους ανάπτυξη (βλ. Πίνακα 2).  
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της ηλικίας των παιδιών και 
των γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται µε την επάρκειά 
τους στην ελληνική γλώσσα ανά οµάδα και αποτελέσµατα της ανάλυσης ANOVA  

Παράγοντες  Άµεση 
διδασκαλία 

(Π.Ο.1) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία    

(Π.Ο.2) 

Οµάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Ηλικία  
61,13 

      
5,92 

       
61,97 

        
5,91 

 
59,88 

     
6,48 

F(2,83)=0,83 
p>0,05 

Μη λεκτική νοητική 
ικανότητα   
(RAVEN) 

 
14,64 

      
3,09 

         
14,71 

         
2,74 

 
13,96 

      
2,71 

F(2,84)=0,57 
p>0,05 

∆ιδαγµένες λέξεις 
(ΚΑΕΛΙ) 

   
7,86 

    
3,09 

          
7,49 

             
2,86 

       
7,54 

   
2,27 

F(2,84)=0,15 
p>0,05 

Αδίδακτες λέξεις 
(ΚΑΕΛΙ) 

     
8,29 

    
3,07 

             
9 

          
2,81 

     
7,83 

       
3,07 

F(2,84)=1,16 
p>0,05 

Αρχικό επίπεδο στο 
γενικό δεκτικό 
λεξιλόγιο        
(PPVT-R) 

   
24,47 

 
17,51 

           
25 

      
16,36 

         
32 

 
18,35 

F(2,84)=1,53 
p>0,05 

Χρήση µητρικής και 
ελληνικής γλώσσας 

στο σχολικό 
περιβάλλον  

 
32,86 

   
9,28 

      
33,79 

             
9,39 

 
35,88 

      
6,20 

F(2,82)=0,83 
p>0,05 

Επάρκεια στην 
κατανόηση και στο 
χειρισµό του 

προφορικού λόγου 
στην ελληνική 
γλώσσα 

 

3,39 

 

1,2 

 

3,5 

 

1,16 

 

3,79 

 

1,14 

F(2,83)=0,80 
p>0,05 

Κατανόηση της 
γλώσσας του 
διδακτικού 

προγράµµατος  

 

3,54 

 

0,96 

 

3,59 

 

1,05 

 

3,54 

 

1,02 

F(2,83)=0,03 
p>0,05 

 

∆ίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών 

 Για την πληρέστερη περιγραφή του δείγµατος κρίθηκε σηµαντική η εκτίµηση 

του επιπέδου διγλωσσίας των αλλοδαπών παιδιών, και στη συνέχεια ο στατιστικός 

έλεγχος της ισοδυναµίας των δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου ως 

προς τους παράγοντες που διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών. Τα 
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δεδοµένα συγκεντρώθηκαν έπειτα από τη συµπλήρωση του σχετικού 

ερωτηµατολογίου από 51 γονείς. Το σύνολο των ερωτηµατολογίων αναλογεί στο 

59% των συµµετεχόντων αλλοδαπών παιδιών, και κρίνεται ικανοποιητικό και 

αντιπροσωπευτικό στο σύνολο του δείγµατος.  

Βασικός παράγοντας που δίνει πληροφορίες σχετικά µε την κατάκτηση της 

µητρικής και, κυρίως, της δεύτερης γλώσσας από τα αλλοδαπά παιδιά είναι το 

χρονικό διάστηµα της διαµονής των γονέων τους στη χώρα υποδοχής και η χώρα 

στην οποία γεννήθηκαν (Tannenbaum, 2003). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

Πίνακα 3, οι περισσότεροι γονείς διέµεναν στην Ελλάδα για περισσότερα από 7 έτη. 

Η ανάλυση των δεδοµένων µε το στατιστικό κριτήριο 
χ

2 
έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων ως προς τα έτη διαµονής των 

γονέων των παιδιών στην Ελλάδα, χ2(8)=9,73, p>0,05.  

Πίνακας 3. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) της κατανοµής των ετών 
διαµονής των γονέων των αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα και της χώρας γέννησης 
των παιδιών ανά οµάδα  

Έτη διαµονής 
στην Ελλάδα 

Άµεση διδασκαλία    
(Π.Ο.1) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία     

(Π.Ο.2) 

Οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 f % f % f % 

0-2 έτη 0 0 0 0 1 11,1 

3-4 έτη 0 0 2 9,5 0 0 

5-6 έτη 2 9,5 1 4,8 1 11,1 

7-8 έτη 5 23,8 2 9,5 2 22,2 

9 + 14 66,7 16 76,2 5 55,6 

Σύνολο 21 100 21 100 9 100 

Χώρα γέννησης 
παιδιού 

Άµεση διδασκαλία 
(Π.Ο.1) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία     

(Π.Ο.2) 

Οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 f % f % f % 

Ελλάδα 21 100 17 81 8 88.9 

Χώρα προέλευσης 
γονέων 

0 0 4 19 1 11,1 

Σύνολο 21 100 21 100 9 100 

Σηµ.: N = 51 
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Παρόµοια είναι η εικόνα των αποτελεσµάτων τα οποία αφορούν στη χώρα 

γέννησης των παιδιών. Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 3, τα περισσότερα παιδιά 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα και η έλλειψη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των 

δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου επαληθεύεται από το στατιστικό 

κριτήριο χ2, όπου χ2(2)=4,33, p>0,05. 

Το επίπεδο της διγλωσσίας των αλλοδαπών παιδιών επηρεάζεται σε 

σηµαντικό βαθµό από το εύρος της έκθεσής τους στη µητρική και τη δεύτερή τους 

γλώσσα (De Houwer, 2007· Grosjean, 1998). Για το σκοπό αυτό, οι γονείς κλήθηκαν 

να εκτιµήσουν το εύρος της έκθεσης των παιδιών τους στη µητρική και την ελληνική 

γλώσσα, όπως αυτό εκτιµάται από τη χρήση των δύο γλωσσών από διαφορετικές 

κατηγορίες οµιλητών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, είναι σηµαντικό το εύρος της 

χρήσης και των δύο γλωσσών, το οποίο διαφοροποιείται ανάµεσα στις διάφορες 

κατηγορίες των οµιλητών (βλ. Πίνακα 4).   

Πίνακας 4. Σχετικές συχνότητες (%) της χρήσης των δύο γλωσσών (µητρική και 
ελληνική) από τα µέλη του οικογενειακού, του κοινωνικού και του σχολικού 
περιβάλλοντος προς το παιδί 

 

Οµιλητής προς 
παιδί 

Πάντα στη 
µητρική 
γλώσσα  

Πιο πολύ 
στη µητρική 
γλώσσα  

Στον ίδιο 
βαθµό στη 
µητρική και 

στην 
ελληνική 
γλώσσα 

Πιο πολύ 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

Πάντα 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

 % % % % % 

Μητέρα 16,3 30,6 20,4 22,4 10,2 

Πατέρας 17 27,7 17 23,4 14,9 

Αδέρφια 25 10,7 17,9 17,9 28,6 

Συγγενείς 60,4 12,5 10,4 8,3 8,3 

Γείτονες 26,5 2 4,1 10,2 57,1 

Φίλοι εκτός 
σχολείου 

16,7 4,2 4,2 16,7 58,3 

Φίλοι στο 
σχολείο 

2 0 6,1 8,2 83,7 

Σηµ.: N = 51 
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Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε περαιτέρω παραγοντική ανάλυση µε τη 

µέθοδο των κύριων συνιστωσών, ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που 

διαµορφώνουν τη χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από τις διάφορες 

κατηγορίες οµιλητών. Συγκεκριµένα, η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε δύο βασικούς 

παράγοντες, οι οποίοι έχουν ιδιοτιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα και περιγράφουν 

τη χρήση των δύο γλωσσών από τις διάφορες κατηγορίες οµιλητών. Στον Πίνακα 5 

παρουσιάζονται οι παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων στους δύο παράγοντες, 

όπως υπολογίστηκαν µε την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων µε τη µέθοδο 

Varimax. Αµφότεροι οι παράγοντες ερµηνεύουν το 69,72% της συνολικής 

διακύµανσης των τιµών. Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 36,53% της 

συνολικής διακύµανσης, περιγράφει τη χρήση των γλωσσών από τα ενήλικα µέλη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, και συγκεκριµένα περιλαµβάνει τους γονείς και τους 

συγγενείς των παιδιών. Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ερµηνεύει το 33,19% της 

συνολικής διακύµανσης, περιγράφει τη χρήση των γλωσσών από τα µέλη του άµεσου 

κοινωνικού περιβάλλοντος (γείτονες) και από τους συνοµηλίκους των παιδιών 

(αδέρφια, φίλοι εντός και εκτός σχολείου). 

Πίνακας 5. Παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων που αφορούν στη χρήση της 
µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από το οικογενειακό, το κοινωνικό και το 
σχολικό περιβάλλον των παιδιών στους δύο παράγοντες της ανάλυσης των κύριων 
συνιστωσών µε περιστροφή Varimax. 

Οµιλητής προς παιδί Π1 Π2 

Μητέρα 0,784  

Πατέρας 0,880  

Συγγενείς 0,879  

Αδέρφια  0,717 

Φίλοι εκτός σχολείου  0,671 

Φίλοι στο σχολείο  0,798 

Γείτονες  0,701 

Σηµ.: Π1: Χρήση των δύο γλωσσών από γονείς και ενηλίκους συγγενείς του άµεσου και 
ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος 

              Π2: Χρήση των δύο γλωσσών από αδέλφια και συνοµήλικα ή µη µέλη του άµεσα 
κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος 
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Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η τάση για τη χρήση των δύο γλωσσών σε κάθε 

παράγοντα. Για το σκοπό αυτό, κάθε ερώτηση που συγκρότησε τον κάθε παράγοντα 

βαθµολογήθηκε από 1 έως 515. Ακολούθως, υπολογίστηκε σε κάθε παράγοντα ο 

µέσος όρος των απαντήσεων που τον συγκροτούσαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 

µέσος όρος βαθµολογίας του πρώτου παράγοντα είναι Μ=2,51, sd=1,17. O µέσος 

όρος βαθµολογίας του δεύτερου παράγοντα είναι M=3,94, sd=1,25. Συνεπώς, ο 

πρώτος παράγοντας δείχνει την υπερίσχυση της µητρικής γλώσσας των παιδιών στις 

αντίστοιχες κατηγορίες οµιλητών, ενώ ο δεύτερος παράγοντας δείχνει την 

υπερίσχυση της ελληνικής γλώσσας στις αντίστοιχες κατηγορίες οµιλητών. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαίωσε η σύγκριση των µέσων όρων της βαθµολογίας 

ανάµεσα στους δύο παράγοντες µέσω του κριτηρίου t σε εξαρτηµένα δείγµατα, όπου 

t(48)=-7,97, p<0,05. ∆ηλαδή, ο πρώτος δείχνει ότι χρησιµοποιείται εντονότερα η 

µητρική γλώσσα, ενώ ο δεύτερος παράγοντας ότι χρησιµοποιείται η ελληνική 

γλώσσα. 

Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, κρίθηκε χρήσιµο να διερευνηθεί το εύρος της 

έκθεσης των αλλοδαπών παιδιών στις δύο γλώσσες σε διάφορες καταστάσεις της 

καθηµερινής ζωής, όπως αυτό εκτιµάται από τη χρήση των δύο αυτών γλωσσών από 

τους γονείς προς το παιδί στις διάφορες καθηµερινές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 6, φαίνεται ότι είναι έντονη η χρήση και των δυο 

γλωσσών. Σηµειώνεται, όµως, µια µικρή διαφοροποίηση. Η µητρική γλώσσα τείνει 

να χρησιµοποιείται περισσότερο όταν η επικοινωνία αφορά σε θέµατα οικογενειακής 

ρουτίνας (π.χ. φαγητό), διαπαιδαγώγησης, και έκφρασης συναισθηµατικών 

καταστάσεων που λαµβάνουν χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ η ελληνική 

γλώσσα χρησιµοποιείται πιο συχνά σε δραστηριότητες και συνθήκες που λαµβάνουν 

χώρα έξω από το χώρο της οικογένειας, και στις οποίες µπορεί να εµπλέκονται µε 

άµεσο ή έµµεσο τρόπο και µέλη από το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. ψώνια, 

συναντήσεις στο σχολείο). 

Η παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο των κύριων συνιστωσών ανέδειξε ένα 

µόνο παράγοντα, ο οποίος είχε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από τη µονάδα, και αναφέρεται 

στη χρήση των δύο γλωσσών από τους γονείς προς το παιδί σε διάφορες καταστάσεις 

                                                           
15 Η αριθµητική κλίµακα για το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών περιλάµβανε τις εξής κατηγορίες 
απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική 
γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο 
πολύ την ελληνική γλώσσα, 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. 
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της καθηµερινής ζωής. Ο παράγοντας ερµηνεύει συνολικά το 65,70% της συνολικής 

διακύµανσης.  

Πίνακας 6. Σχετικές συχνότητες (%) της χρήσης των δύο γλωσσών (µητρική και 
ελληνική) από τους γονείς προς το παιδί σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής 
ζωής 

Καταστάσεις καθηµερινής 
ζωής                               

(Γονείς προς παιδί) 

Πάντα στη 
µητρική 
γλώσσα   

Πιο πολύ 
στη µητρική 
γλώσσα  

Στον ίδιο 
βαθµό στη 
µητρική και 
στην ελληνική 

γλώσσα 

Πιο πολύ 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

Πάντα 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

% % % % % 

Ψώνια 20,4 12,2 12,2 18,4 36,7 

Βόλτα/κοινωνική εκδήλωση 24,5 12,2 26,5 14,3 22,4 

Αδιαθεσία στο σχολείο ή/και 

                   στο σπίτι 

28,6 

38,8 

2 

12,2 

6,1 

26,5 

16,3 

8,2 

46,9 

14,3 

Χαρά ή λύπη στο σχολείο ή/και 

                       στο σπίτι 

26,5 

24,5 

1 

12,2 

6,1 

36,7 

16,3 

12,2 

51 

14,3 

Τηλεόραση/κινηµ/γράφος 24,5 10,2 28,6 14,3 22,4 

Μουσική/τραγούδια 24,5 4,1 22,4 22,4 26,5 

Επίπληξη παιδιού 46,9 10,2 22,4 2 18,4 

∆ιήγηση 
περιστατικού/δραστηριότητας 
από το σχολείο 

 

26,5 

 

4,1 

 

6,1 

 

16,3 

 

46,9 

Ώρα φαγητού 34,7 6,1 30,6 12,2 16,3 

Συναντήσεις στο σχολείο 22,4 2 12,2 2 61,2 

Σηµ.: N = 51 

Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η τάση για τη χρήση των δύο γλωσσών στον 

παράγοντα που αφορά στο εύρος της έκθεσης των αλλοδαπών παιδιών στις δύο 

γλώσσες στην καθηµερινή ζωή. Για το σκοπό αυτό, κάθε ερώτηση που συγκρότησε 

τον παράγοντα βαθµολογήθηκε από 1 έως 516. Ακολούθως, υπολογίστηκε ο µέσος 

                                                           
16 Η αριθµητική κλίµακα για το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών περιλάµβανε τις εξής κατηγορίες 
απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική 
γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο 
πολύ την ελληνική γλώσσα, 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. 
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όρος των απαντήσεων που συγκροτούσαν τον παράγοντα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι ο µέσος όρος βαθµολογίας του παράγοντα είναι Μ=3,11, sd=1,26. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι γονείς χρησιµοποιούν περίπου στον ίδιο βαθµό 

και τις δύο γλώσσες κατά την επικοινωνία τους µε το παιδί σε διάφορες καταστάσεις 

της καθηµερινής ζωής.  

Πολύ σηµαντικός για τον προσδιορισµό του επιπέδου της διγλωσσίας των 

αλλοδαπών παιδιών κρίνεται ο βαθµός που τα ίδια τα παιδιά χρησιµοποιούν τη 

µητρική και τη δεύτερή τους γλώσσα. Με βάση τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 7) 

φαίνεται ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν σε σηµαντικό βαθµό και τις δύο γλώσσες στο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, η χρήση της ελληνικής γλώσσας 

είναι εντονότερη, όταν η επικοινωνία διεξάγεται στο άµεσο κοινωνικό και κυρίως στο 

σχολικό περιβάλλον των παιδιών.  

Πίνακας 7. Σχετικές συχνότητες (%) της χρήσης των δύο γλωσσών (µητρική και 
ελληνική) από το παιδί προς τα µέλη του οικογενειακού, του κοινωνικού και του 
σχολικού περιβάλλοντος  

Παιδί προς 
οµιλητή 

Πάντα στη 
µητρική 
γλώσσα  

Πιο πολύ 
στη µητρική 
γλώσσα  

Στον ίδιο 
βαθµό στη 
µητρική και 

στην 
ελληνική 
γλώσσα 

Πιο πολύ 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

Πάντα 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

% % % % % 

Μητέρα 20,4 24,5 12,2 22,4 20,4 

Πατέρας 18,8 29,2 12,5 16,7 22,9 

Αδέρφια 21,4 14,3 21,4 1 42,9 

Άλλα συγγενικά 
πρόσωπα 

36,7 16,3 14,3 20,4 12,2 

Γείτονες 22,4 0 4,1 6,1 67,3 

Φίλοι εκτός 
σχολείου 

20,8 10,4 6,3 12,5 50 

Φίλοι στο σχολείο 6,1 2 2 12,2 77,6 

Σηµ.: N = 51 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαίωσε και η παραγοντική ανάλυση, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο των κύριων συνιστωσών. Η ανάλυση ανέδειξε 

δύο παράγοντες οι οποίοι έλαβαν ιδιοτιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα, και 
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περιγράφουν τη χρήση των δύο γλωσσών από τα παιδιά προς τα µέλη του 

οικογενειακού, κοινωνικού, και σχολικού περιβάλλοντος. Στον Πίνακα 8 

παρουσιάζονται οι παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων, όπως υπολογίστηκαν µε 

την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων µε τη µέθοδο Varimax. Και οι δύο 

παράγοντες ερµηνεύουν συνολικά το 81,86% της συνολικής διακύµανσης των τιµών. 

Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στη χρήση των γλωσσών από το παιδί στο 

οικογενειακό περιβάλλον (γονείς, αδέρφια, συγγενείς), και ερµηνεύει το 51,76% της 

συνολικής διακύµανσης. Ο δεύτερος παράγοντας ερµηνεύει το 30,11% της συνολικής 

διακύµανσης, και αναφέρεται στη χρήση των δύο γλωσσών από το παιδί στο 

κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον (γείτονες, φίλοι εντός και εκτός του σχολείου). 

Πίνακας 8. Παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων που αφορούν στη χρήση της 
µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από το παιδί στο οικογενειακό, το κοινωνικό 
και το σχολικό περιβάλλον στους δύο παράγοντες της ανάλυσης των κύριων 
συνιστωσών µε περιστροφή Varimax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η τάση για τη χρήση των δύο γλωσσών σε κάθε 

παράγοντα. Για το σκοπό αυτό κάθε ερώτηση που συγκρότησε τον κάθε παράγοντα 

βαθµολογήθηκε από 1 έως 517. Ακολούθως, υπολογίστηκε σε κάθε παράγοντα ο 

µέσος όρος των απαντήσεων που συγκροτούσαν τον παράγοντα. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι ο µέσος όρος βαθµολογίας του πρώτου παράγοντα είναι Μ=2,91, sd=1,4. 

                                                           
17 Η αριθµητική κλίµακα για το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών περιλάµβανε τις εξής κατηγορίες 
απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική 
γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο 
πολύ την ελληνική γλώσσα, 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα. 

Παιδί προς οµιλητή Π1 Π2 

Μητέρα 0,944  

Πατέρας 0,945  

Συγγενείς 0,900  

Αδέρφια 0,839  

Φίλοι εκτός σχολείου  0,752 

Φίλοι στο σχολείο  0,825 

Γείτονες  0,797 

Σηµ.: Π1: Χρήση των δύο γλωσσών στο οικογενειακό περιβάλλον 

  Π2: Χρήση των δύο γλωσσών στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον 
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O µέσος όρος βαθµολογίας του δεύτερου παράγοντα είναι M=4,04, sd=1,27. 

Συνεπώς, ο πρώτος παράγοντας δείχνει ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν περίπου στον 

ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα κατά την επικοινωνία τους µε τις 

αντίστοιχες κατηγορίες οµιλητών (µητέρα, πατέρας, συγγενείς, αδέρφια), ενώ ο 

δεύτερος παράγοντας δείχνει την υπερίσχυση της ελληνικής γλώσσας κατά την 

επικοινωνία µε τους φίλους εντός και εκτός σχολείου και τους γείτονες. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα επιβεβαίωσε η σύγκριση των µέσων όρων της βαθµολογίας ανάµεσα 

στους δύο παράγοντες µέσω του κριτηρίου t σε εξαρτηµένα δείγµατα, όπου             

t(48)=-6,08, p<0,05. ∆ηλαδή, ο πρώτος δείχνει ότι χρησιµοποιούνται στον ίδιο 

περίπου βαθµό η µητρική και η ελληνική γλώσσα, ενώ ο δεύτερος παράγοντας δείχνει 

ότι χρησιµοποιείται εντονότερα η ελληνική γλώσσα. 

Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω κρίθηκε χρήσιµο να διερευνηθεί το εύρος της 

χρήσης των δύο γλωσσών από το παιδί στις διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής 

ζωής. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες της εκτίµησης των 

γονέων για το εύρος της χρήσης της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας από τα 

παιδιά στις διάφορες δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν ενεργητικά και τις δύο γλώσσες στις 

καθηµερινές δραστηριότητες που διεξάγονται στο οικογενειακό, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά τείνουν να χρησιµοποιούν πιο πολύ τη 

µητρική τους γλώσσα σε δύσκολες προσωπικές στιγµές (π.χ. περιπτώσεις ασθενείας) 

και σε δραστηριότητες οικογενειακής ρουτίνας (π.χ. φαγητό). Αντίθετα, 

χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα περισσότερο από τη µητρική σε 

δραστηριότητες που είτε διεξάγονται στο ευρύτερο κοινωνικό και σχολικό 

περιβάλλον (ψώνια, σχολείο), είτε σχετίζονται µε αυτό (π.χ. διήγηση δραστηριότητας 

από το σχολείο). 
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Πίνακας 9. Σχετικές συχνότητες (%) της χρήσης των δύο γλωσσών (µητρική και 
ελληνική) από το παιδί προς τους γονείς σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής 
ζωής  

Καταστάσεις καθηµερινής 
ζωής                             

(Παιδί προς γονείς) 

Πάντα 
στη 

µητρική 
γλώσσα  

Πιο πολύ 
στη 

µητρική 
γλώσσα  

Στον ίδιο 
βαθµό στη 
µητρική 
και στην 
ελληνική 
γλώσσα 

Πιο πολύ 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

Πάντα 
στην 

ελληνική 
γλώσσα 

% % % % % 

Ψώνια 20,4 8,2 16,3 12,2 42,9 

Τηλεόραση 22,4 4,1 28,6 6,1 38,8 

Αδιαθεσία  40,8 4,1 16,3 14,4 24,5 

Ζητά άδεια για κάτι 26,5 8,2 10,2 10,2 44,9 

∆ιήγηση 
περιστατικού/δραστηριότητας 

από το σχολείο 

14,3 18,4 8,2 16,3 42,9 

Ζητά βοήθεια για εργασία 
του σχολείου 

24,5 14,3 8,2 12,2 40,8 

Χαρά ή λύπη 30,6 6,1 10,2 20,4 32,7 

∆ιήγηση 
περιστατικού/δραστηριότητας 

από την παιδική χαρά 

26,5 12,2 18,4 12,2 30,6 

Ώρα φαγητού 36,7 8,2 14,3 20,4 20,4 

Παιχνίδι µε αδέρφια στο 
σπίτι 

25 11,1 13,9 13,9 36,1 

Παιχνίδι µε φίλους στο σπίτι 28,6 6,1 12,2 8,2 44,9 

Υποδύεται το ρόλο ενός 
άλλου όταν παίζει µόνος στο 

σπίτι 

16,3 8,2 12,2 16,3 46,9 

Σχολείο 6,1 4,1 12,2 8,2 69,4 

Σηµ.: N = 51 

Η παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο των κύριων συνιστωσών ανέδειξε έναν 

µόνο παράγοντα ο οποίος είχε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από τη µονάδα, και αναφέρεται 

στη χρήση των δύο γλωσσών από το παιδί προς τους γονείς σε διάφορες καταστάσεις 
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της καθηµερινής ζωής Ο παράγοντας ερµηνεύει συνολικά το 75,85% της συνολικής 

διακύµανσης.  

Ακολούθως, εκτιµήθηκε η τάση για τη χρήση των δύο γλωσσών στον 

παράγοντα που αφορά στο εύρος της χρήσης της µητρικής και της ελληνικής 

γλώσσας από τα αλλοδαπά παιδιά στην καθηµερινή ζωή. Για το σκοπό, αυτό κάθε 

ερώτηση που συγκρότησε τον παράγοντα βαθµολογήθηκε από 1 έως 518. Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων που συγκροτούσαν τον 

παράγοντα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µέσος όρος βαθµολογίας του παράγοντα 

είναι Μ=3,36, sd=1,36. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν 

περίπου στον ίδιο βαθµό και τις δύο γλώσσες σε διάφορες καταστάσεις της 

καθηµερινής ζωής.  

Συµπερασµατικά, τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις οι οποίες συντελούν στην παράλληλη κατάκτηση της µητρικής και της 

ελληνικής γλώσσας από τα αλλοδαπά παιδιά. Οι περισσότεροι γονείς διαµένουν 

αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν ήδη αποκτήσει 

σηµαντική επαφή µε την ελληνική γλώσσα, και είναι σε θέση, κατά την επικοινωνία 

τους µε τα παιδιά, να χρησιµοποιούν παράλληλα µε τη µητρική και την ελληνική 

γλώσσα.  

Το εύρος στο οποίο τα παιδιά εκτίθενται αλλά και χρησιµοποιούν τη µητρική 

και την ελληνική γλώσσα διαφοροποιείται από παράγοντες που σχετίζονται µε τον 

οµιλητή αλλά και µε το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η επικοινωνία. Συγκεκριµένα, 

τα παιδιά τείνουν να διαφοροποιούν σε σηµαντικό βαθµό τη χρήση των δύο γλωσσών 

ανάµεσα στο οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον. Στο οικογενειακό 

περιβάλλον είναι έντονη η χρήση και των δύο γλωσσών. Στο ευρύτερο, όµως, 

κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον είναι εντονότερη η χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα έδωσαν τη δυνατότητα να περιγραφεί η 

δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών του δείγµατος, όπως αυτή διαµορφώνεται από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος της έκθεσης των παιδιών στη µητρική και 

την ελληνική γλώσσα, και το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα ίδια τα 

παιδιά. Σηµαντική στη συνέχεια διαδικασία αποτέλεσε ο στατιστικός έλεγχος της 

ισοδυναµίας των δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου µε τη µέθοδο της 

                                                           
18 Η αριθµητική κλίµακα για το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών περιλάµβανε τις εξής κατηγορίες 
απαντήσεων: 1 = χρησιµοποιώ πάντα τη µητρική γλώσσα, 2 = χρησιµοποιώ πιο πολύ τη µητρική 
γλώσσα, 3 = χρησιµοποιώ στον ίδιο βαθµό τη µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4 = χρησιµοποιώ πιο 
πολύ την ελληνική γλώσσα, 5 = χρησιµοποιώ πάντα την ελληνική γλώσσα 



 

 

233

µονοπαραγοντικής ανάλυσης της διακύµανσης (ANOVA) ως προς το µέσο όρο των 

βαθµολογιών στις ερωτήσεις που συγκρότησαν τους παράγοντες οι οποίοι 

περιγράφουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών του δείγµατος. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 10), οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου 

διέφεραν στατιστικά σηµαντικά στους 4 από τους 6 παράγοντες της δίγλωσσης 

συµπεριφοράς των παιδιών. Συγκεκριµένα, οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα 

ελέγχου διέφεραν στατιστικά σηµαντικά ως προς τους παράγοντες που περιγράφουν 

τη χρήση των γλωσσών από τους γονείς και από τα παιδιά στις διάφορες καταστάσεις 

της καθηµερινής ζωής, ως προς τον παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης 

των δύο γλωσσών από τους γονείς και ενηλίκους συγγενείς των παιδιών, και ως προς 

τον παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα παιδιά 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια 

(εκ των υστέρων) πολλαπλές συγκρίσεις µε το στατιστικό κριτήριο Hochberg’s GT2, 

ώστε να περιγραφούν οι κατά ζεύγη διαφορές των δύο πειραµατικών οµάδων και της 

οµάδας ελέγχου ως προς τους παραπάνω παράγοντες. Η χρήση του συγκεκριµένου 

κριτηρίου κρίθηκε κατάλληλη επειδή διέφερε ο αριθµός των παιδιών του δείγµατος 

ανάµεσα στις δύο πειραµατικές οµάδες και στην οµάδα ελέγχου (Connolly, 2007). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας διέφερε σηµαντικά από την πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας 

και την οµάδα ελέγχου ως προς τους δύο παράγοντες που περιγράφουν το εύρος της 

χρήσης των δύο γλωσσών από τους γονείς και τα παιδιά στην καθηµερινή ζωή 

(p<0,05), ενώ δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της πειραµατικής 

οµάδας της άµεσης διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου (p>0,05). Επιπλέον, η 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας διέφερε στατιστικά 

σηµαντικά από την πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας, και όχι από την 

οµάδα ελέγχου, ως προς τον παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης των δύο 

γλωσσών από τους γονείς και τους ενήλικους συγγενείς των παιδιών και ως προς τον 

παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα παιδιά στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ως προς τους δύο παραπάνω παράγοντες ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα της 

άµεσης διδασκαλίας και την οµάδα ελέγχου. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

επιβεβαίωσε συµπληρωµατικά η σύγκριση των οµάδων µε τα στατιστικά κριτήρια 

Bonferroni και Scheffe. 
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Πίνακας 10. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (sd) των παραγόντων της 
δίγλωσσης συµπεριφοράς των παιδιών ανά οµάδα και αποτελέσµατα της ανάλυσης 
ANOVA 

Παράγοντες Άµεση 
διδασκαλία 

(Π.Ο. 1) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία         

(Π.Ο. 2) 

Οµάδα 
ελέγχου  
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Χρήση γλωσσών από 
τους γονείς προς το παιδί 
στην καθηµερινή ζωή 

 

3,77 

 

0,8 

 

2,19 

 

1,19 

 

3,9 

 

0,76 

F(2,46)=16,09 
p<0,01 

Χρήση γλωσσών από το 
παιδί προς τους γονείς 
στην καθηµερινή ζωή 

 

4,08 

 

0,91 

 

2,44 

 

1,29 

 

3,95 

 

1,1 

F(2,46)=12,6 
p<0,01 

Χρήση των δύο 
γλωσσών από γονείς και 
ενηλίκους συγγενείς του 
άµεσου και ευρύτερου 

οικογενειακού 
περιβάλλοντος 

 

2,98 

 

1,19 

 

1,89 

 

0,89 

 

3 

 

1,12 

F(2,46)=6,38   
p<0,05 

Χρήση των δύο 
γλωσσών από αδέλφια 
και συνοµήλικα ή µη 
µέλη του άµεσα 

κοινωνικού και σχολικού 
περιβάλλοντος 

 

4,16 

 

1,18 

 

3,5 

 

1,38 

 

4,64 

 

0,4 

F(2,46)=2,96 
p>0,05 

Χρήση των δύο 
γλωσσών από το παιδί 
στο οικογενειακό 
περιβάλλον 

 

3,43 

 

1,24 

 

2,22 

 

1,3 

 

3,45 

 

1,38 

F(2,46)=5,36 
p<0,05 

Χρήση των δύο 
γλωσσών από το παιδί 
στο κοινωνικό και 

σχολικό περιβάλλοντος 

 

4,22 

 

1,15 

 

3,61 

 

1,44 

 

4,76 

 

0,37 

F(2,46)=2,75 
p>0,05 

 

∆ραστηριότητες γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον 

Σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την εκµάθηση αλλά και την 

κατάκτηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος αποτελούν οι εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα παιδιά από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον (Duursma et al., 2007· Uchikoshi, 2006). Για το σκοπό 

αυτό, οι γονείς των παιδιών κλήθηκαν να εκτιµήσουν τη συχνότητα µε την οποία 
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πραγµατοποιούν στη µητρική και την ελληνική γλώσσα: (α) δραστηριότητες που 

αφορούν στην ανάγνωση ιστοριών, και (β) δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής, της ανάγνωσης, και των µαθηµατικών         

(βλ. Πίνακα 11).  

Πίνακας 11. Σχετικές συχνότητες (%) των δραστηριοτήτων γραµµατισµού στη 
µητρική και την ελληνική γλώσσα στο οικογενειακό περιβάλλον  

∆ραστηριότητες 
γραµµατισµού 

Γλώσσα Ποτέ Σπάνια Αρκετά 
συχνά 

Πολύ 
συχνά 

Καθηµερινά 

% % % % % 

Ανάγνωση 
ιστοριών 

Ελληνική 

Μητρική  

34,7 

46,9 

18,4 

22,4 

18,4 

20,4 

12,2 

2 

16,3 

8,2 

Αφήγηση 
ιστοριών 

Ελληνική 

Μητρική  

36,7 

33,3 

18,4 

22,9 

20,4 

27,1 

12,2 

10,4 

12,2 

6,3 

Ζητά την 
ανάγνωση 
ιστορίας 

Ελληνική 

Μητρική  

26,5 

50 

16,3 

18,8 

28,6 

25 

12,2 

2,1 

16,3 

4,2 

Προσποιείται ότι 
διαβάζει ένα 
βιβλίο 

Ελληνική 

Μητρική  

16,3 

66,7 

16,3 

2,1 

20,4 

16,7 

26,5 

10,4 

20,4 

4,2 

∆ρασ/τητες 
µαθηµατικών 

Ελληνική 

Μητρική  

10,2 

27,1 

6,1 

12,5 

16,3 

27,1 

24,5 

25 

42,9 

8,3 

∆ρασ/τητες για τη 
γραφή και την 
ανάγνωση 

Ελληνική 

Μητρική 

20,4 

47,9 

8,2 

22,9 

26,5 

8,3 

20,4 

8,3 

24,5 

12,5 

Σηµ.: N = 51 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 11) φαίνεται ότι είναι µικρό το 

ποσοστό των γονέων που δήλωσαν ότι πραγµατοποιούν µε τα παιδιά τους πολύ συχνά 

ή/και καθηµερινά δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ανάγνωση (28,5%) και την 

αφήγηση των ιστοριών (24,4%) στην ελληνική γλώσσα, ενώ ακόµη µικρότερο είναι 

το αντίστοιχο ποσοστό για τις δραστηριότητες γραµµατισµού στη µητρική τους 

γλώσσα (10,2% και 16,7% αντίστοιχα). Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα που 

αφορούν στη συχνότητα µε την οποία τα παιδιά ζητούν πολύ συχνά ή/και καθηµερινά 

να τους διαβάσουν µια ιστορία στην ελληνική και τη µητρική γλώσσα (28,5% και 

6,3% αντίστοιχα). Σηµαντικό, όµως, είναι το ποσοστό των γονέων που δήλωσαν ότι 

τα παιδιά τους πολύ συχνά ή/και καθηµερινά προσποιούνται ότι διαβάζουν ένα βιβλίο 



 

 

236

στην ελληνική γλώσσα (46,9%), ενώ αισθητά µικρότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

για τη µητρική γλώσσα (14,6%). Επίσης, αρκετά υψηλά είναι τα ποσοστά που 

αφορούν στη συχνότητα µε την οποία οι γονείς πραγµατοποιούν πολύ συχνά ή/και 

καθηµερινά δραστηριότητες για την εκµάθηση της γραφής, της ανάγνωσης (44,9% 

Ελληνική, 20,8% µητρική) και των µαθηµατικών (67,4% Ελληνική, 33,3% µητρική). 

Σε ό,τι αφορά στον αριθµό των βιβλίων που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον 

των αλλοδαπών παιδιών, αυτός φαίνεται ότι είναι αρκετά µικρός (βλ. Πίνακα 12). 

Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι τα 

παιδιά του δείγµατος έχουν περιορισµένες εµπειρίες σχετικά µε την ανάγνωση των 

ιστοριών και στις δύο γλώσσες στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι γονείς φαίνεται 

να εστιάζουν περισσότερο σε δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα µε την 

ανάπτυξη των σχολικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα, και αφορούν στο γραπτό 

λόγο και τα µαθηµατικά. 

Πίνακας 12. Σχετικές συχνότητες (%) της ποσότητας των βιβλίων που υπάρχουν στο 
οικογενειακό περιβάλλον 

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν το 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδιών, και ο στατιστικός έλεγχος της ισοδυναµίας των τριών οµάδων ως προς τους 

παράγοντες αυτούς. Η παραγοντική ανάλυση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη 

µέθοδο των κυρίων συνιστωσών, ανέδειξε 3 παράγοντες οι οποίοι έλαβαν ιδιοτιµές 

µεγαλύτερες από τη µονάδα (βλ. Πίνακα 13). Συγκεντρωτικά, οι 3 παράγοντες 

ερµηνεύουν το 65,43% της διακύµανσης των τιµών. Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται 

οι παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων, όπως υπολογίστηκαν µετά την ορθογώνια 

περιστροφή των αξόνων µε τη µέθοδο Varimax. Συγκεκριµένα, ο πρώτος παράγοντας 

περιγράφει την ανάγνωση ιστοριών στη µητρική γλώσσα των παιδιών (ανάγνωση και 

αφήγηση ιστοριών, το παιδί προσποιείται ή επιζητά την ανάγνωση ενός βιβλίου) και 

ερµηνεύει το 32,87% της διακύµανσης των τιµών. Ο δεύτερος παράγοντας 

Ερωτήσεις Κανένα 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51> 

% % % % % % % 

Παιδικά βιβλία 0 65,3 20,4 2 4,1 4,1 4,1 

Βιβλία για 
ενηλίκους 

16,3 63,3 8,2 2 2 2 6,1 

Σηµ.: N = 51 
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αναφέρεται στην ανάγνωση των ιστοριών στην ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

αφήγηση ιστοριών, το παιδί ζητά την ανάγνωση ενός βιβλίου) και ερµηνεύει το 

21,47% της συνολικής διακύµανσης Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην 

πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων ανάγνωσης, γραφής και µαθηµατικών στη 

µητρική και την ελληνική γλώσσα και ερµηνεύει το 11,7% της συνολικής 

διακύµανσης. Η ερώτηση η οποία αναφέρεται στη συχνότητα µε την οποία το παιδί 

προσποιείται ότι διαβάζει ένα βιβλίο στην ελληνική γλώσσα δε φόρτισε σηµαντικά σε 

κανένα παράγοντα και για το λόγο αυτό δε συµπεριλήφθηκε στις περαιτέρω 

στατιστικές αναλύσεις. 

Πίνακας 13. Παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων που αφορούν στις 
δραστηριότητες γραµµατισµού στη µητρική και την ελληνική γλώσσα στο 
οικογενειακό περιβάλλον στους πέντε παράγοντες της ανάλυσης των κύριων 
συνιστωσών µε περιστροφή Varimax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις  Π1 Π2 Π3 

Ανάγνωση ιστοριών στη µητρική γλώσσα 0,599   

Αφήγηση ιστοριών στη µητρική γλώσσα 0,774   

Το παιδί ζητά την ανάγνωση ενός βιβλίου στη 

µητρική γλώσσα 

0,844   

Το παιδί προσποιείται ότι διαβάζει ένα βιβλίο στη 
µητρική γλώσσα 

0,703   

Ανάγνωση ιστοριών στην ελληνική γλώσσα  0,64  

Αφήγηση ιστοριών στην ελληνική γλώσσα  0,759  

Το παιδί ζητά την ανάγνωση ενός βιβλίου στην 
ελληνική γλώσσα 

 0,888  

∆ραστηριότητες µαθηµατικών στην ελληνική 

γλώσσα 

  0,779 

∆ραστηριότητες µαθηµατικών στη µητρική 

γλώσσα 

  0,53 

∆ραστηριότητες για τη γραφή και την ανάγνωση 

στην ελληνική γλώσσα 

  0,836 

∆ραστηριότητες για τη γραφή και την ανάγνωση 

στη µητρική γλώσσα 

  0,505 

Σηµ: Π1 = Ανάγνωση ιστοριών στη µητρική γλώσσα 

 Π2 = Ανάγνωση ιστοριών στην ελληνική γλώσσα 

 Π3 = Γραπτός λόγος και µαθηµατικά στις δύο γλώσσες 
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Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η τάση για τη συχνότητα πραγµατοποίησης των 

δραστηριοτήτων σε κάθε παράγοντα. Για το σκοπό αυτό, κάθε ερώτηση που 

συγκρότησε τον κάθε παράγοντα βαθµολογήθηκε από 1 έως 519. Ακολούθως, 

υπολογίστηκε σε κάθε παράγοντα ο µέσος όρος των απαντήσεων που τον 

συγκροτούσαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µέσος όρος βαθµολογίας του πρώτου 

παράγοντα είναι Μ=2,07, sd=1,02. O µέσος όρος βαθµολογίας του δεύτερου 

παράγοντα είναι M=2,59, sd=1,19. O µέσος όρος βαθµολογίας του τρίτου παράγοντα 

είναι M= 3,01, sd=0,99. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν τη σχετικά χαµηλή 

συχνότητα µε την οποία οι γονείς πραγµατοποιούν δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται είτε µε την ανάγνωση ιστοριών στη µητρική και την ελληνική γλώσσα 

είτε µε την εκµάθηση της γραφής, της ανάγνωσης, και των µαθηµατικών και στις δύο 

γλώσσες. 

Οι δύο ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν στον αριθµό των βιβλίων που 

υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών φόρτισαν σηµαντικά σε ένα 

µόνο παράγοντα, ο οποίος και ερµηνεύει το 69,72% της συνολικής διακύµανσης. 

Συµπληρωµατικά, εκτιµήθηκε η τάση για το βαθµό έκθεσης των παιδιών στα βιβλία 

στον παράγοντα ο οποίος αναφέρεται στον αριθµό βιβλίων που υπάρχουν στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, κάθε ερώτηση που συγκρότησε τον 

κάθε παράγοντα βαθµολογήθηκε από 1 έως 720. Ακολούθως, υπολογίστηκε ο µέσος 

όρος των απαντήσεων που συγκροτούσαν τον παράγοντα και τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι ο µέσος όρος βαθµολογίας του παράγοντα είναι Μ=3,31 sd=0,99. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν την περιορισµένη έκθεση των παιδιών στα βιβλία στο 

οικογενειακό περιβάλλον.  

Ο στατιστικός έλεγχος της ισοδυναµίας των δύο πειραµατικών οµάδων και 

της οµάδας ελέγχου ως προς το µέσο όρο των βαθµολογιών στις ερωτήσεις που 

συγκρότησαν τους παράγοντες γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδιών πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης της διακύµανσης κατά ένα 

παράγοντα (ANOVA). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 14), οι δύο 

                                                           
19 Η αριθµητική κλίµακα για τη συχνότητα πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων γραµµατισµού στο 
οικογενειακό περιβάλλον περιλάµβανε τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = ποτέ, 2 = σπάνια,             
3 = αρκετά συχνά, 4 = πολύ συχνά, 5= καθηµερινά. 

20 Η αριθµητική κλίµακα για τον αριθµό των βιβλίων στο οικογενειακό περιβάλλον περιλάµβανε τις 
εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1 = κανένα, 2 = 1 έως 10, 3 = 11 έως 20, 4 = 21 έως 30, 5 = 31 έως 40,  
6 = 41 έως 50, 7 = 51+ 
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πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου διέφεραν στατιστικά σηµαντικά σε 2 από 

τους 4 συνολικά παράγοντες.  

Πίνακας 14. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των παραγόντων 
γραµµατισµού στη µητρική και την ελληνική γλώσσα στο οικογενειακό περιβάλλον 
ανά οµάδα και αποτελέσµατα της ανάλυσης ANOVA 

Παράγοντες Άµεση 
διδασκαλία 

(Π.Ο.1) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία      

(Π.Ο.2) 

Οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Ανάγνωση 
ιστοριών στη 

µητρική γλώσσα 

1,98 0,99 2,15 0,94 2,11 1,41 F(2,46)=0,16 
p>0,05 

Ανάγνωση 
ιστοριών στην 
ελληνική γλώσσα 

2,92 1,27 1,94 0,85 3,57 0,71 F(2,46)=8,31 
p<0,05 

Γραπτός λόγος και 
µαθηµατικά στις 
δύο γλώσσες 

2,96 0,88 2,62 0,83 4,32 0,75 F(2,46)=10,8 
p<0,01 

Αριθµός βιβλίων 3,21 0,73 3,31 1,03 3,57 1,59 F(2,46)=0,33 
p>0,05 

 

Συγκεκριµένα, οι οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά ως προς τον παράγοντα της 

ανάγνωσης των ιστοριών στην ελληνική γλώσσα, και ως προς τον παράγοντα που 

αφορά στις δραστηριότητες για το γραπτό λόγο και τα µαθηµατικά. Για να 

περιγραφούν οι επιµέρους διαφορές µεταξύ των οµάδων ως προς τους παραπάνω 

παράγοντες, πραγµατοποιήθηκαν (εκ των υστέρων) πολλαπλές συγκρίσεις µε το 

στατιστικό κριτήριο Hochberg’s GT2, επειδή διέφερε ο αριθµός των παιδιών του 

δείγµατος ανάµεσα στις δύο πειραµατικές οµάδες και την οµάδα ελέγχου (Connolly, 

2007). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, ως προς τον παράγοντα της ανάγνωσης των 

ιστοριών στην ελληνική γλώσσα, η πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας και η 

οµάδα ελέγχου υπερείχαν στατιστικά σηµαντικά από την πειραµατική οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (p<0,05), ενώ δε σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας και την οµάδα 

ελέγχου (p>0,05). Ως προς τον παράγοντα της πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων 

γραπτού λόγου και µαθηµατικών, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οµάδα ελέγχου 

υπερείχε στατιστικά σηµαντικά από την πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας 



 

 

240

και από την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (p<0,05), ενώ 

δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο πειραµατικές οµάδες 

(p>0.05). Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαίωσε η σύγκριση των οµάδων η οποία 

πραγµατοποιήθηκε συµπληρωµατικά µε τα στατιστικά κριτήρια Bonferroni και 

Scheffe. 

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Λαµβάνοντας υπόψη συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα που αφορούν στη 

συγκρότηση των οµάδων της έρευνας, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι δύο 

πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου είναι ισοδύναµες ως προς τους 

περισσότερους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν την επίδραση που θα έφεραν οι δύο τεχνικές διδασκαλίας στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των παιδιών. Συγκεκριµένα, οι οµάδες είναι ισοδύναµες ως προς: α) 

την ηλικία, β) το φύλο, γ) τη µη λεκτική νοητική ικανότητα των παιδιών, δ) το 

επίπεδό τους στο ειδικό και γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα, ε) το 

εύρος της χρήσης της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον, 

και στ) την επάρκειά τους στην κατανόηση και στο χειρισµό του προφορικού λόγου 

στην ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα του διδακτικού προγράµµατος, όπως αυτή 

αξιολογήθηκε από τις νηπιαγωγούς. 

Παράλληλα, κατά τη συγκρότηση των οµάδων της έρευνας 

πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες µε σκοπό την επίτευξη της ισοδυναµίας τους προς τους 

παράγοντες που περιγράφουν την ευρύτερη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών και 

τις εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η 

συγκέντρωση των δεδοµένων ήταν εφικτή για ένα µέρος των παιδιών του δείγµατος 

(59%), το οποίο, όµως, κρίνεται ικανοποιητικό για την αντιπροσωπευτικότητα του 

συνολικού δείγµατος της έρευνας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι οµάδες ήταν 

ισοδύναµες σε 2 από τους 6 παράγοντες που αφορούν στη δίγλωσση συµπεριφορά 

των παιδιών. Συγκεκριµένα, τα παιδιά που συµµετείχαν στη συνθήκη της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας υστερούσαν σηµαντικά έναντι των παιδιών που 

συµµετείχαν στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου, ως προς 

τους παράγοντες που αφορούν: α) στο εύρος της έκθεσής τους στη µητρική και την 

ελληνική γλώσσα στην καθηµερινή ζωή και στο άµεσο αλλά και ευρύτερο 

οικογενειακό περιβάλλον, και β) στο εύρος που τα ίδια τα παιδιά χρησιµοποιούν τις 

δύο γλώσσες στην καθηµερινότητά τους και στο οικογενειακό περιβάλλον. Το 
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γεγονός αυτό δείχνει ότι, για τα παιδιά που ανήκαν στην οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η µητρική γλώσσα ήταν επικρατέστερη της 

ελληνικής ως προς τις τέσσερεις αυτές παραµέτρους της δίγλωσση συµπεριφοράς 

τους, ενώ για τα παιδιά που συµµετείχαν στις υπόλοιπες δύο οµάδες ήταν έντονη η 

χρήση και των δύο γλωσσών. Επιπλέον, οι οµάδες διέφεραν σηµαντικά σε 2 από τους 

4 παράγοντες, οι οποίοι περιγράφουν τη συχνότητα πραγµατοποίησης 

δραστηριοτήτων γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, τα παιδιά που συµµετείχαν στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας διέθεταν σηµαντικά λιγότερες εµπειρίες όσον αφορά στην ανάγνωση 

ιστοριών στην ελληνική γλώσσα σε σύγκριση µε τα παιδιά που συµµετείχαν στις 

υπόλοιπες δύο συνθήκες. Επίσης, τα παιδιά που συµµετείχαν στην οµάδα ελέγχου, σε 

σύγκριση µε τα παιδιά που συµµετείχαν στις δύο πειραµατικές οµάδες, διέθεταν 

σηµαντικά περισσότερες εµπειρίες όσον αφορά στην πραγµατοποίηση 

δραστηριοτήτων για την εκµάθηση του γραπτού λόγου και των µαθηµατικών στη 

µητρική και την ελληνική γλώσσα. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν τη 

µειονεκτικότερη θέση των παιδιών που ανήκαν στις δύο πειραµατικές οµάδες, και 

κυρίως στην οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, σε σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου ως προς ορισµένους παράγοντες που αφορούν στη δίγλωσση συµπεριφορά 

των παιδιών και στις εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  

 

Άµεσες επιδράσεις της πειραµατικής παρέµβασης στην εκµάθηση του ειδικού 
λεξιλογίου των ιστοριών  

Πρώτος σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν αυξήθηκαν σηµαντικά 

οι επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των διδαγµένων και στο σύνολο των αδίδακτων 

λέξεων που περιλαµβάνονται στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου των 

ιστοριών (ΚΑΕΛΙ), έπειτα από την εφαρµογή των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας 

και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε πειραµατική 

οµάδα, και στην οµάδα ελέγχου, πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων των 

παιδιών πριν και µετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης στο σύνολο 

των διδαγµένων και των αδίδακτων λέξεων του ΚΑΕΛΙ µέσω του στατιστικού 

κριτήριου t σε εξαρτηµένα δείγµατα µε την προσαρµογή του Bonferroni. Ο έλεγχος, ή 

αλλιώς, η διόρθωση του Bonferroni κρίθηκε απαραίτητη, διότι πραγµατοποιώντας 

πολλαπλές συγκρίσεις µε το κριτήριο t αυξάνεται σηµαντικά η συνολική πιθανότητα 
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για εσφαλµένη απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε έναν από τους ελέγχους. Με τη 

διόρθωση Bonferroni το συγκεκριµένο πρόβληµα παρακάµπτεται, καθιστώντας τους 

ελέγχους πιο αυστηρούς. Η λογική της διόρθωσης στοχεύει στη µείωση του επιπέδου 

σηµαντικότητας των επιµέρους ελέγχων σε τέτοιο βαθµό ώστε το συνολικό επίπεδο 

σηµαντικότητας να διατηρείται κάτω από µια προκαθορισµένη τιµή. Το επίπεδο 

σηµαντικότητας που πρέπει να διασφαλιστεί σε κάθε επιµέρους έλεγχο, ώστε να 

«προστατεύεται» το συνολικό επίπεδο σηµαντικότητας όλων των ελέγχων, εξαρτάται 

από τον αριθµό των δυνατών συγκρίσεων που µπορούν να γίνουν                 

(Γναρδέλλης, 2006). Για να καθοριστεί, λοιπόν, στην παρούσα ανάλυση η συνολική 

πιθανότητα εσφαλµένης απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05, σε κάθε επιµέρους έλεγχο ορίστηκε το p=0,05/3= 0,01621.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 15, τόσο στις δύο πειραµατικές 

οµάδες όσο και στην οµάδα ελέγχου αυξήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο 

των διδαγµένων λέξεων του ΚΑΕΛΙ έπειτα από την ολοκλήρωση της πειραµατικής 

παρέµβασης. Η διαφορά των επιδόσεων των παιδιών σε κάθε οµάδα ανάµεσα στις 

δύο µετρήσεις είναι στατιστικά σηµαντική. Παρόµοια είναι η εικόνα των 

αποτελεσµάτων για το σύνολο των αδίδακτων λέξεων του ΚΑΕΛΙ. Οι επιδόσεις των 

παιδιών στις δύο πειραµατικές οµάδες και στην οµάδα ελέγχου αυξήθηκαν έπειτα από 

την ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης. Η διαφορά, όµως, των επιδόσεων 

των παιδιών κάθε οµάδας ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις του κριτηρίου είναι 

στατιστικά σηµαντική µόνο για την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 p: το νέο εκτιµώµενο επίπεδο σηµαντικότητας, 0,05: το επίπεδο σηµαντικότητας στο συνολικό 
πληθυσµό, 3: αντιστοιχεί στους 3 επιµέρους ελέγχους που πρέπει να γίνουν µε βάση των αριθµό των 
πειραµατικών συνθηκών της έρευνας. Η πιθανότητα να θεωρηθεί µία διαφορά ως σηµαντική στην 
παρούσα ανάλυση ορίζεται στο επίπεδο του p<0,016.  
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Πίνακας 15. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών 
στις διδαγµένες και αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
του κριτηρίου t ανά οµάδα  

Για την περαιτέρω διερεύνηση του πρώτου σκοπού της έρευνας κρίθηκε 

χρήσιµο να µελετηθεί εάν οι τρεις οµάδες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς 

την επίδραση που ασκούν οι πειραµατικές παρεµβάσεις στην εκµάθηση του ειδικού 

λεξιλογίου των ιστοριών από τα παιδιά. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε ο 

έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών ανάµεσα στις τρεις οµάδες 

ως προς τις τελικές επιδόσεις των παιδιών, στο σύνολο των διδαγµένων και των 

αδίδακτων λέξεων του ΚΑΕΛΙ, µε την πολυµεταβλητή ανάλυση της διακύµανσης 

(MANOVA). H ανάλυση MANOVA δηµιουργεί ουσιαστικά µια σύνθετη µεταβλητή, 

η οποία βασίζεται στις δυο εξαρτηµένες µεταβλητές της παρούσας ανάλυσης (βαθµός 
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(Π

.Ο
.1

) 
 

  

M 

 

sd 

t test 

(df = 27) 

∆ιδαγµένες  Προέλεγχος 7,86 3,09 - 4,63 

p<0,05* Μετέλεγχος 12 5,12 

Αδίδακτες Προέλεγχος 8,29 3,07 - 1,35 

p>0,05 Μετέλεγχος 8,96 3,82 
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(Π
.Ο

.2
) 

 

  

M 

 

sd 

t test 

(df = 32) 

∆ιδαγµένες  

 

Προέλεγχος 7,48 2,95 - 13,58 

p<0,05* Μετέλεγχος 18,46 4,68 

Αδίδακτες Προέλεγχος 9,06 2,84 - 3,22 

p<0,05* Μετέλεγχος 10,94 2,86 

Ο
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α
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(Ο
.Ε

.)
 

   

M 

 

sd 

t test 

(df = 21) 

∆ιδαγµένες  Προέλεγχος 7,68 2,30 - 3,85 

p<0,05* Μετέλεγχος 10,86 3,76 

Αδίδακτες  Προέλεγχος 8 3,16 - 2,26 

p>0,05 Μετέλεγχος 9,73 2,85 

* Με βάση τη διόρθωση Bonferroni όταν p<0,016, τότε p<0,05  
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διδαγµένων λέξεων, βαθµός αδίδακτων λέξεων) και στη συνέχεια ελέγχει εάν οι 

µέσες τιµές των οµάδων για αυτή τη συνδυασµένη εξαρτηµένη µεταβλητή διαφέρουν 

σηµαντικά (Howitt & Cramer, 2007).  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης MANOVA έδειξαν ότι είναι στατιστικά 

σηµαντική η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στις τελικές επιδόσεις των 

παιδιών στο ΚΑΕΛΙ, F(4,160)=10,43, p<0,01, partial η2=0,21. Για το λόγο αυτό 

πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια ξεχωριστές ANOVA, για να διερευνηθεί εάν οι 

δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως 

προς την καθεµία από τις δύο εξαρτηµένες µεταβλητές. Συγκεκριµένα, για τις τελικές 

επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των διδαγµένων λέξεων του ΚΑΕΛΙ, τα 

αποτελέσµατα της ANOVA έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των οµάδων, F(2,80)=22,94, p<0,01, partial η2=0,36. Ενώ η διαφορά ανάµεσα 

στις τρεις οµάδες, ως προς τις τελικές επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των 

αδίδακτων λέξεων του ΚΑΕΛΙ, προσεγγίζει τη σηµαντικότητα, F(2,80)=2,94, 

p=0,059, partial η2=0,07. 

Για να περιγραφούν οι επιµέρους διαφορές µεταξύ των δύο πειραµατικών 

οµάδων και της οµάδας ελέγχου ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις του ΚΑΕΛΙ, πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις µε το στατιστικό 

κριτήριο Bonferroni. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι επιδόσεις των 

παιδιών στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας για το σύνολο 

των διδαγµένων λέξεων ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις των παιδιών 

στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας, και από τις επιδόσεις των παιδιών 

στην οµάδα ελέγχου (p<0,01). Επιπλέον, δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ της πειραµατικής οµάδας της άµεσης διδασκαλίας και της οµάδας 

ελέγχου (p>0,05).  

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα 

ελέγχου µετά την παρέµβαση, ως προς τις συνολικές επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις, παρουσιάζονται και στο Γράφηµα 1. Το 

κυτιόγραµµα (box plot) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο γράφηµα, όταν γίνεται η 

σύγκριση της κατανοµής ενός χαρακτηριστικού ανάµεσα σε οµάδες, και είναι 

βασισµένο σε πέντε στατιστικά στοιχεία θέσης. Το χαµηλότερο όριο της γραµµής που 

διαπερνά το κουτί αναφέρεται στην ελάχιστή τιµή της επίδοσης των παιδιών, και το 

υψηλότερο όριο της γραµµής αναφέρεται στη µέγιστη τιµή της επίδοσης. Τα όρια του 

κουτιού περιγράφουν το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος, το οποίο είναι η απόσταση που 
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καλύπτει το µεσαίο µισό των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, η απόσταση από την 

ελάχιστη τιµή έως το άνοιγµα του κουτιού αποτελεί το πρώτο τεταρτηµόριο και 

περιγράφει το πρώτο 25% των δεδοµένων, ενώ η γραµµή που οριοθετεί το κλείσιµο 

του κουτιού αποτελεί το τρίτο τεταρτηµόριο το οποίο περιγράφει συνολικά το 75% 

των δεδοµένων. Η γραµµή που διαχωρίζει το κουτί σε δύο µέρη αποτελεί το τρίτο 

τεταρτηµόριο και αναφέρεται στη διάµεσο των δεδοµένων. Ως προς την αξιολόγηση 

των διδαγµένων λέξεων µετά την παρέµβαση, σύµφωνα µε το Γράφηµα 1, είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι υψηλότερες επιδόσεις των παιδιών που 

συµµετείχαν στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας και στην οµάδα 

ελέγχου αντιστοιχούν στις χαµηλότερες επιδόσεις των παιδιών που συµµετείχαν στην 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Παρόλο που οι διαφορές 

µεταξύ των τριών οµάδων ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στην τελική αξιολόγηση 

των αδίδακτων λέξεων δεν κρίθηκαν στατιστικά σηµαντικές, είναι χαρακτηριστικό, 

σύµφωνα µε το Γράφηµα 1, το γεγονός ότι το τρίτο τεταρτηµόριο των σχετικών 

επιδόσεων των παιδιών στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας και στην οµάδα 

ελέγχου (12 βαθµοί) είναι ίσο µε τη διάµεσο των επιδόσεων των παιδιών που 

συµµετείχαν στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (12 βαθµοί). 

 
Γράφηµα 1. Κυτιόγραµµα (box plot) για τις τελικές επιδόσεις των παιδιών στις 
διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις ανά οµάδα 
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Εκτός από τις τελικές επιδόσεις, κρίθηκε χρήσιµο να διερευνηθεί η επίδραση 

της πειραµατικής παρέµβασης στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Για το σκοπό αυτό 

υπολογίστηκε η διαφορά της επίδοσης των παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες 

λέξεις του ΚΑΕΛΙ από την πρώτη - πριν την έναρξη της παρέµβασης - έως τη 

δεύτερη µέτρηση  - αµέσως µετά την παρέµβαση. Για την εκτίµηση του µεγέθους 

βελτίωσης υπολογίστηκε για κάθε παιδί το υπόλοιπο το οποίο προκύπτει µε την 

αφαίρεση της επίδοσής του κατά τη δεύτερη µέτρηση από την επίδοσή του κατά την 

πρώτη µέτρηση. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (M) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (sd) του µεγέθους της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις στις δύο πειραµατικές οµάδες και στην οµάδα 

ελέγχου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τη µεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις στις 

διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις παρουσίασαν τα παιδιά που ανήκουν στην 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. 

 
Πίνακας 16. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) του µεγέθους της 
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και αδίδακτες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ ανά οµάδα  

 

 Μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των 
παιδιών ανάµεσα στις δύο µετρήσεις του 

ΚΑΕΛΙ 

 

M 

 

sd 

∆
ιδ
α
γ
µ
έν
ες

  

Άµεση διδασκαλία                                      
(Π.Ο.1) 

4,14 4,74 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία                         
(Π.Ο. 2) 

10,97 4,64 

Οµάδα ελέγχου                                             
(Ο.Ε.) 

3,18 3,87 

  M sd 

Α
δ
ίδ
α
κ
τ
ες

 

Άµεση διδασκαλία                                         
(Π.Ο.1) 

0,68 2,67 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία                       
(Π.Ο. 2) 

1,88 3,35 

Οµάδα ελέγχου                                             
(Ο.Ε.) 

1,73 3,59 
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Ο στατιστικός έλεγχος της διαφοράς ως προς την επίδραση της πειραµατικής 

παρέµβασης στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ) πραγµατοποιήθηκε µε το 

στατιστικό κριτήριο της πολυµεταβλητής ανάλυσης της διακύµανσης (MANOVA). 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η παρέµβαση άσκησε σηµαντική 

επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών των δύο 

πειραµατικών οµάδων στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις, F(4,160)=10,48, 

p<0,01, partial η2=0,21. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστές ANOVA, 

για να διερευνηθεί εάν η τάση αυτή είναι η ίδια για καθεµιά από τις δύο εξαρτηµένες 

µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα της ANOVA έδειξαν ότι η επίδραση της παρέµβασης 

στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις είναι 

στατιστικά σηµαντική, F(2,80)=26,21, p<0,01, partial η2=0,4. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

τρεις οµάδες ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις, F(2,80)=1,19, p>0,05, partial η2=0,03.  

 Η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των τριών οµάδων ως 

προς το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις 

του ΚΑΕΛΙ έκρινε απαραίτητη τη διερεύνηση των κατά ζεύγη διαφορών των δύο 

πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου µε το στατιστικό κριτήριο των 

πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το 

µέγεθος της βελτίωσης στις διδαγµένες λέξεις των επιδόσεων των παιδιών της 

πειραµατικής οµάδας που διδάχθηκε µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας είναι σηµαντικά υψηλότερο από το µέγεθος της βελτίωσης των 

αντίστοιχων επιδόσεων των παιδιών στην πειραµατική οµάδα της άµεσης 

διδασκαλίας καθώς και στην οµάδα ελέγχου (p<0,01). Παράλληλα, δε βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το µέγεθος βελτίωσης των διδαγµένων 

λέξεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας που διδάχθηκε µε την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου (p>0,05) που πραγµατοποιήθηκε µόνο 

ανάγνωση ιστοριών. 

 Οι διαφορές µεταξύ των δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου 

ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και τις 

αδίδακτες λέξεις περιγράφονται συµπληρωµατικά στο Γράφηµα 2. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η µέγιστη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στην 

οµάδα ελέγχου για τις διδαγµένες λέξεις (9 βαθµοί) είναι µικρότερη από τη διάµεσο 



 

 

248

των τιµών που αφορούν στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη 

συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (12 βαθµοί). Επίσης, είναι σηµαντικό 

ότι οι υψηλότερες τιµές που αφορούν στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών που συµµετείχαν στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας αντιστοιχούν στις 

χαµηλότερες τιµές των επιδόσεων των παιδιών που συµµετείχαν στη συνθήκη της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Η έλλειψη σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των δύο 

πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις είναι εµφανής από τη σύγκριση των 

τριών κυτιογραµµάτων. Αξίζει, όµως, να σχολιαστεί το µικρότερο εύρος των τιµών 

στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες δύο συνθήκες.  

 

Γράφηµα 2. Κυτιόγραµµα (box plot) για το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 
των παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις ανά οµάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµπληρωµατικά, πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις 

µέσω του στατιστικού κριτηρίου t για εξαρτηµένα δείγµατα µε τη διόρθωση 

Bonferroni (το επίπεδο σηµαντικότητας γίνεται αποδεκτό µε πιθανότητα µικρότερη 

του 0,05, όταν p<0,016), ώστε να διερευνηθεί εάν εντός κάθε οµάδας διέφερε 

σηµαντικά το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στις 

διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο στην 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας, όπου t(27)=3,94, p<0,05, όσο και στην 
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Άµεση  

διδασκαλία 

Π.Ο.2 
Αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία 

Ο.Ε.            
Οµάδα 
ελέγχου 
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πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, όπου t(32)=9,3, p<0,05, το 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών διέφερε στατιστικά σηµαντικά 

ανάµεσα στις διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις. Ειδικότερα, φάνηκε ότι και στις 

δυο πειραµατικές οµάδες η βελτίωση ως προς τις διδαγµένες λέξεις ήταν σηµαντικά 

υψηλότερη από τη βελτίωση στις αδίδακτες λέξεις. Αντίθετα, δε σηµειώθηκε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στο µέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων µεταξύ 

διδαγµένων και αδίδακτων λέξεων στην οµάδα ελέγχου, t(21)=1,33, p>0,05. 

Συµπερασµατικά, η επίδραση της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας ήταν σηµαντικά πιο ισχυρή για τις διδαγµένες παρά για τις αδίδακτες 

λέξεις. Αντίθετα, η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου άσκησε 

παρόµοια επίδραση στην κατάκτηση τόσο των διδαγµένων όσο και των αδίδακτων 

λέξεων
22 από τα παιδιά. 

 
Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι τεχνικές της άµεσης και της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας συνέβαλαν ώστε τα παιδιά να βελτιώσουν 

σηµαντικά τις επιδόσεις τους στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου. Σε 

όλες τις οµάδες τα παιδιά βελτίωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες 

λέξεις, ενώ µόνο στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας τα παιδιά 

βελτίωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις. Επαληθεύεται η 

υπόθεση της παρούσας µελέτης, η οποία αναφέρεται στη θετική επίδραση των δύο 

διδακτικών τεχνικών στην εκµάθηση των επιλεγµένων λέξεων (από τα κείµενα των 

ιστοριών) από τα αλλοδαπά παιδιά. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 

επαληθεύουν επίσης την υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των 

αλλοδαπών παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου θα 

διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική της διδασκαλίας 

του λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, στη συνθήκη όπου εφαρµόστηκε η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία τα παιδιά σηµείωσαν υψηλότερες τελικές επιδόσεις µετά την παρέµβαση 

και βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες 

λέξεις σε σύγκριση µε τα παιδιά στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας και στην 

                                                           
22 Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε διδαγµένες και αδίδακτες λέξεις δεν υφίσταται στην οµάδα ελέγχου, 
καθώς στη συνθήκη αυτή δεν εφαρµόστηκαν διδακτικές τεχνικές για την επεξήγηση του ειδικού 
λεξιλογίου. Η διαφοροποίηση αυτή διατηρείται ώστε να γίνεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων 
ανάµεσα στις τρεις συνθήκες.  
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οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, η επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών είναι σηµαντικά 

πιο ισχυρή για τις λέξεις οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της διδασκαλίας.  

 

Επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού 
λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών  

 ∆εύτερος βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η 

πειραµατική παρέµβαση άσκησε επίδραση στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε 

πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των 

επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις του κριτηρίου για την 

αξιολόγηση του γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R (Dunn & Dunn, 1981·      

Simos et al., in press) µέσω του στατιστικού κριτήριου t σε εξαρτηµένα δείγµατα µε 

την προσαρµογή του Bonferroni.  

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (M), οι τυπικές αποκλίσεις (sd) 

των επιδόσεων των παιδιών στις δύο χορηγήσεις του PPVT-R, και τα αποτελέσµατα 

του κριτηρίου t για κάθε πειραµατική οµάδα και για την οµάδα ελέγχου. 

Συγκεκριµένα, στην πρώτη πειραµατική οµάδα τα παιδιά αύξησαν τις επιδόσεις τους 

στο κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου µετά την εφαρµογή της τεχνικής της 

άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά η διαφορά των επιδόσεών τους ανάµεσα 

στις δύο χορηγήσεις του κριτηρίου, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου t, 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αντιθέτως, στη δεύτερη πειραµατική οµάδα η 

διαφορά των επιδόσεων των παιδιών είναι στατιστικά σηµαντική µετά την εφαρµογή 

της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Στην οµάδα ελέγχου, τα παιδιά αύξησαν τις 

επιδόσεις τους στο κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου έπειτα από την απλή 

ανάγνωση των ιστοριών, και η διαφορά των επιδόσεών τους ανάµεσα στις δύο 

χορηγήσεις του κριτηρίου, σύµφωνα µε το κριτήριο t, είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

 

 

 

 



 

 

251

Πίνακας 17. Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών 
στο κριτήριο αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R και τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης του κριτηρίου t σε κάθε πειραµατική οµάδα και στην 
οµάδα ελέγχου 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Για την πληρέστερη διερεύνηση του δεύτερου βασικού σκοπού της έρευνας 

κρίθηκε χρήσιµο να µελετηθεί εάν οι διαφορετικές διδακτικές παρεµβάσεις ασκούν 

σηµαντικά διαφορετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου 

των παιδιών. Για το σκοπό αυτό, µέσω της µονοπαραγοντικής ανάλυσης της 

διακύµανσης (ANOVA), πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας 

ελέγχου: α) ως προς τις τελικές επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου (PPVT-R), και β) ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στις δύο χορηγήσεις του PPVT-R. Τα αποτελέσµατα 

της ANOVA έδειξαν ότι οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα ελέγχου δε 

διέφεραν στατιστικά σηµαντικά ως προς τις τελικές επιδόσεις των παιδιών στο 

κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου, F(2,81)=1,97, p>0,05.  

Οµάδες Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο       
(PPVT-R) 

 

M 

 

sd 

t test 

(df = 25) 

Άµεση διδασκαλία 
(Π.Ο.1)  

Προέλεγχος 24,92 17,98 - 2,15 

p>0,05 Μετέλεγχος 30,73 21,26 

  

M 

 

sd 

t test 

(df = 33) 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία  

(Π.Ο.2)  

Προέλεγχος 24,97 16,61 - 7,01 

p<0,05* 
Μετέλεγχος 40,47 19,59 

 

 

  

M 

 

sd 

t test 

(df = 23) 

Οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

Προέλεγχος 32 18,35 - 3,29 

p<0,05* Μετέλεγχος 39,88 20,53 

* Με βάση τη διόρθωση Bonferroni όταν p<0,016, τότε p<0,05 
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 Η εικόνα των αποτελεσµάτων διαφοροποιείται όσον αφορά στην ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των πειραµατικών οµάδων και της οµάδας 

ελέγχου, ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών. Στον 

Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία του µεγέθους της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου PPVT-R. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τη µεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις τους 

παρουσίασαν τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η αλληλεπιδραστική διδασκαλία, 

ακολουθούν τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, ενώ τη µικρότερη βελτίωση στις 

επιδόσεις τους παρουσίασαν τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας όπου εφαρµόστηκε η 

τεχνική της άµεσης διδασκαλίας. Τη σηµαντική επίδραση της πειραµατικής 

παρέµβασης στο µέγεθος της βελτίωσης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ANOVA, όπου F(2,81)=4,78, 

p<0,05. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια πολλαπλές συγκρίσεις 

µέσω του στατιστικού κριτηρίου Bonferroni, ώστε να αξιολογηθούν οι κατά ζεύγη 

διαφορές των οµάδων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µέσος όρος του µεγέθους 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στα οποία εφαρµόστηκε η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία είναι στατιστικά σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο όρο των επιδόσεων 

των παιδιών στα οποία εφαρµόστηκε η άµεση διδασκαλία. Επιπλέον, ο µέσος όρος 

του µεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην οµάδα ελέγχου δε διέφερε 

σηµαντικά από το µέσο όρο των επιδόσεων των παιδιών στις δύο πειραµατικές 

οµάδες.  

Πίνακας 18. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) του µεγέθους της 
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου 
PPVT-R ανά οµάδα 

Οµάδες Μέγεθος βελτίωσης στο γενικό 
δεκτικό λεξιλόγιο PPVT-R 

M sd 

Άµεση διδασκαλία      
(Π.Ο.1) 

                 
5,81 

                   
13,8 

Αλληλεπιδραστική 
διδασκαλία                     

(Π.Ο.2) 

                
15,5 

                  
12,9 

Οµάδα ελέγχου             
(Ο.Ε.) 

                 
7,88 

                
11,74 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα έδειξαν ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας βελτίωσε σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις επιδόσεις των παιδιών στο 

κριτήριο αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου σε σύγκριση µε την τεχνική 

της άµεσης διδασκαλίας, γεγονός που επαληθεύει την υπόθεση της παρούσας 

µελέτης, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης 

του γενικού δεκτικού λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, 

ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου. Επιπλέον, η απλή ανάγνωση 

των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου άσκησε σηµαντική θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών, η οποία δε διέφερε 

σηµαντικά από την επίδραση που άσκησαν οι τεχνικές της άµεσης και της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας.  

 

Επίδραση των παραγόντων της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης των 
παιδιών στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών 

 Βασικό ερώτηµα στην παρούσα µελέτη ήταν εάν η επίδραση της 

πειραµατικής παρέµβασης στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών 

(ΚΑΕΛΙ) επηρεάζεται, και κατά συνέπεια διαφοροποιείται, από σηµαντικούς 

γλωσσικούς και γνωστικούς παράγοντες. Για τη διερεύνηση αυτού του σκοπού της 

έρευνας πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της συνδιακύµανσης (ANCOVA) κατά δύο 

παράγοντες µε τη µέθοδο του αποκλεισµού των µεταβλητών (backward elimination 

procedure). Η χρήση της ανάλυσης της συνδυακύµανσης κρίθηκε κατάλληλη επειδή 

χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανοµοιογένεια εντός κάθε 

πειραµατικής οµάδας, ως προς κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή ξεχωριστά, και η 

ανοµοιογένεια αυτή είναι ίδια σε όλες τις οµάδες. Συνεπώς, µε την ανάλυση της 

συνδιακύµανσης διερευνάται πώς τα αποτελέσµατα επηρεάζονται µετά την 

ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης, λόγω της ανοµοιογένειας που 

παρατηρείται εντός κάθε οµάδας (Γναρδέλλης, 2006).  

Στη µέθοδο του αποκλεισµού των µεταβλητών, η διαδικασία ξεκινάει µε την 

εισαγωγή όλων των ανεξάρτητων µεταβλητών στο υπόδειγµα. Στη συνέχεια, µε βάση 

την τιµή ενός κριτηρίου, διαγράφονται σταδιακά οι µεταβλητές που δεν πληρούν τη 

συνθήκη παραµονής στο υπόδειγµα (Γναρδέλλης, 2006). ∆ηλαδή, αποµακρύνονται 

σταδιακά από το υπόδειγµα οι µεταβλητές µε τη µεγαλύτερη p τιµή (επίπεδο 

σηµαντικότητας), οι οποίες δεν έχουν στατιστικά σηµαντική επίδραση στη συνολική 
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διακύµανση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής (p>0,05). Το τελικό υπόδειγµα 

διαµορφώνεται από τις µεταβλητές που παραµένουν και έχουν στατιστικά σηµαντική 

επίδραση στην εξαρτηµένη µεταβλητή.  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης εξετάστηκε η 

επίδραση σηµαντικών ανεξάρτητων µεταβλητών στο µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διαµόρφωση του υποδείγµατος της ANCOVA εξετάστηκαν:  

i. οι κύριες επιδράσεις της πειραµατικής παρέµβασης και του φύλου των παιδιών, 

µεταβλητές οι οποίες αποτελούν τους δύο κύριους παράγοντες της ανάλυσης,  

ii.  οι κύριες επιδράσεις της ηλικίας, του αρχικού επιπέδου στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο, του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο ΚΑΕΛΙ, και της µη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας, παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τις συµµεταβλητές 

(covariates) της ανάλυσης,  

iii.  η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο βασικών παραγόντων, πειραµατική παρέµβαση 

και φύλο, και  

iv. η αλληλεπίδραση της πειραµατικής παρέµβασης µε τις συµµεταβλητές του 

υποδείγµατος - ηλικία, γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, αρχικές επιδόσεις των παιδιών 

στο ΚΑΕΛΙ, µη λεκτική νοητική ικανότητα.  

 

Μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις 

 Η ανάλυση της ANCOVA κατά δύο παράγοντες µε τη µέθοδο του 

αποκλεισµού των µεταβλητών είχε ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση όλων των 

ανεξάρτητων µεταβλητών που δεν είχαν στατιστικά σηµαντική επίδραση στο µέγεθος 

της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Το 

τελικό υπόδειγµα, έπειτα από την αποµάκρυνση των µη σηµαντικών επιδράσεων και 

αλληλεπιδράσεων (p>0,05) [σειρά αποµάκρυνσης κύριων επιδράσεων και 

αλληλεπιδράσεων: 1) Π.Ο. *23 ηλικία, 2) Π.Ο. * µη λεκτική νοητική ικανότητα,          

3) ηλικία, 4) Π.Ο. * αρχικό επίπεδο γενικού δεκτικού λεξιλογίου, 5) µη λεκτική 

νοητική ικανότητα, 6) Π.Ο. * αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ], 

ερµηνεύει ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης των τιµών, R2=0,66 

(προσαρµοσµένο R2=0,6324).  

                                                           
23 Ο αστερίσκος δηλώνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών.  
24 Για τη εκτίµηση του συντελεστή πολλαπλού προσδιορισµού R2 και του προσαρµοσµένου (adjusted) 
συντελεστή R2 βλέπε ∆ονάτος & Λιναρδάκης (2006-2007). 
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Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA έδειξε ότι σηµαντική κύρια επίδραση στο 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις είχε: α) η 

πειραµατική παρέµβαση, F(2,74)=29,65, p<0,01, β) το αρχικό επίπεδο των παιδιών 

στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο (PPVT-R), F(1,74)=40,14, p<0,01, και γ) το αρχικό 

τους επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις, F(1,74)= 29,65, p<0,01. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο ως κύριος παράγοντας δεν είχε σηµαντική 

επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων παιδιών, F(1,74)=0,19, 

p>0,0525. Παρόλα αυτά, όταν στο υπόδειγµα περιλήφθηκαν και οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των κατηγορικών µεταβλητών, ο παράγοντας του φύλου αναδείχτηκε 

στατιστικά σηµαντικός. Σηµαντική, κατά συνέπεια, ήταν η αλληλεπίδραση µεταξύ 

πειραµατικής παρέµβασης και φύλου, F(2,74)=55,13, p<0,05. Για τη σωστή εκτίµηση 

του παραπάνω υποδείγµατος πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της κανονικότητας των 

καταλοίπων τόσο γραφικά µε κατάλληλα ιστογράµµατα όσο και µε τα στατιστικά 

κριτήρια Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilks, τα οποία έδειξαν ότι η υπόθεση 

της κανονικότητας στο συγκεκριµένο υπόδειγµα δεν παραβιάζεται, καθώς και στους 

δύο ελέγχους η p τιµή ήταν µεγαλύτερη από το 0,05. 

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζει 

ο Πίνακας 19 της εκτίµησης των παραµέτρων του υποδείγµατος. Ο πίνακας των 

παραµέτρων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο πίνακας των συντελεστών του 

υποδείγµατος της πολλαπλής παλινδρόµησης µε ψευδοµεταβλητές (∆ονάτος & 

Λιναρδάκης, 2006-2007). Ο σταθερός όρος του υποδείγµατος (Σταθερά) δίνει την 

εκτιµώµενη από το υπόδειγµα τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής για τις κατηγορίες 

αναφοράς των δύο παραγόντων, όταν η τιµή των συµµεταβλητών καθορίζεται στο 0. 

Ως κατηγορία αναφοράς σε κάθε παράγοντα καθορίζεται από το υπόδειγµα η 

τελευταία κατηγορία του κάθε παράγοντα, και είναι πάντα 0. Οι συντελεστές Β των 

κατηγορικών µεταβλητών (βλ. Πινακα 19) είναι η µέση διαφορά της εξαρτηµένης 

µεταβλητής µιας κατηγορίας σε σύγκριση µε την κατηγορία αναφοράς [όταν οι τιµές 

των υπολοίπων παραγόντων (ή των συµµεταβλητών) παραµένουν αµετάβλητες]. Για 

παράδειγµα, τα αγόρια της οµάδας ελέγχου έχουν κατά µέσο όρο 3,285 µονάδες 

υψηλότερο σκορ σε σύγκριση µε τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου. 

                                                           
25 Η επίδραση ενός κύριου παράγοντα, όταν δεν είναι στατιστικά σηµαντική, δεν µπορεί να 
αποµακρυνθεί, και παραµένει στο υπόδειγµα όταν αλληλεπιδρά σηµαντικά µε κάποια από τις 
υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές. 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας είναι υψηλότερο από το 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην οµάδα ελέγχου και η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Οµοίως, στατιστικά σηµαντική είναι και η 

εκτιµώµενη διαφορά στο µέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών µεταξύ της 

πειραµατικής οµάδας της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου.  

Πίνακας 19. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ 

 
Για τη διερεύνηση της διαφοράς µεταξύ της πειραµατικής οµάδας της άµεσης 

διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας πραγµατοποιήθηκε ξανά η 

ανάλυση της ANCOVA, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς στην παράµετρο της 

πειραµατικής παρέµβασης την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 

20, η εκτιµώµενη µέση βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στην πειραµατική οµάδα 

 

Παράµετροι 
Συντελεστής      

B 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά 2,212 1,776 1,245 0,217 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία 5,066 1,550 3,268 0,002 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 12,290 1,510 8,137 0,000 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Φύλο=αγόρι 3,285 1,581 2,077 0,041 

Φύλο=κορίτσι 0    

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,161 0,025 6,336 0,000 

Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις  -0,851 0,156 -5,445 0,000 

Π.Ο.1 * Φύλο=αγόρι -4,147 2,056 -2,017 0,047 

Π.Ο.1 * Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.2 * Φύλο=αγόρι -6,011 2,003 -3,001 0,004 

Π.Ο.2 * Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=αγόρι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=κορίτσι 0    
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της άµεσης διδασκαλίας είναι µικρότερη από τη µέση βελτίωση της επίδοσης των 

παιδιών στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, και η διαφορά 

αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. 

Πίνακας 20. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ µε κατηγορία αναφοράς την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 
διδασκαλίας 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν, επίσης, ότι η κύρια επίδραση του φύλου και η 

αλληλεπίδραση µεταξύ πειραµατικής συνθήκης και του φύλου είναι σηµαντικές     

(βλ. Πίνακα 19). Συγκεκριµένα, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

αγοριών της οµάδας ελέγχου, όπως υπολογίζεται από την εκτίµηση των παραµέτρων, 

είναι στατιστικά υψηλότερο από το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

κοριτσιών της ίδιας οµάδας. Η σηµαντική αλληλεπίδραση του φύλου µε την 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας (Π.Ο.1) σηµαίνει ότι η µέση βελτίωση 

των επιδόσεων των αγοριών ήταν µικρότερη σε σύγκριση µε τη βελτίωση των 

κοριτσιών, και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Οµοίως, και στην 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (Π.Ο.2), η µέση βελτίωση 

των επιδόσεων των αγοριών ήταν µικρότερη σε σύγκριση µε τα κορίτσια, και η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Η σηµαντική αλληλεπίδραση 

πειραµατικής οµάδας και φύλου περιγράφεται σαφέστερα στο Γράφηµα 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παράµετροι 
Συντελεστής            

Β 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,224 1,208 -5,980 0,000 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 0    

Σηµ.: Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται µόνο οι εκτιµήσεις των συντελεστών που δεν εκτιµήθηκαν 
από το υπόδειγµα του Πίνακα 19. 
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Γράφηµα 3. ∆ιάγραµµα προφίλ για το µέγεθος της βελτίωσης των αγοριών και των 
κοριτσιών στις διδαγµένες λέξεις ανά οµάδα 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ο.1    
Άµεση 

διδασκαλία 

Π.Ο.2 
Αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία 

Ο.Ε.  
Οµάδα 
ελέγχου 

 

Σηµαντικές είναι οι κύριες επιδράσεις των δύο γλωσσικών παραγόντων στο 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών (βλ. Πίνακα 19). Η θετική τιµή 

του συντελεστή Β για το αρχικό επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών σηµαίνει ότι τα παιδιά που είχαν υψηλό αρχικό επίπεδο στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις επιδόσεις τους στις 

διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, ανεξάρτητα από το φύλο, την οµάδα στην οποία 

συµµετείχαν, και τις αρχικές τους επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις. Αντίθετα, η 

αρνητική τιµή του συντελεστή Β για το αρχικό επίπεδο των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις δείχνει ότι τα παιδιά που είχαν χαµηλότερες επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις 

πριν την έναρξη της πειραµατικής παρέµβασης βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο 

βαθµό τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, ανεξάρτητα από το 

φύλο, την οµάδα στην οποία συµµετείχαν, και το αρχικό τους επίπεδο στο γενικό 

δεκτικό λεξιλόγιο.  

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αλληλεπιδραστική διδασκαλία 

συνέβαλε σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών 

στις διδαγµένες λέξεις σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και την 

απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, κρίνεται χρήσιµο να 

επισηµανθεί ότι το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA, όπως διαµορφώθηκε έπειτα από 
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την αποµάκρυνση των µη σηµαντικών επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων, έδειξε ότι 

η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στη βελτίωση των επιδόσεων στις 

διδαγµένες λέξεις δε διαφοροποιήθηκε από την ηλικία των παιδιών, τη µη λεκτική 

νοητική τους ικανότητα, τις αρχικές τους γνώσεις στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, 

και το µέγεθος του γενικού δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Η επίδραση, 

όµως, της πειραµατικής παρέµβασης στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις διδαγµένες λέξεις διαφοροποιήθηκε σηµαντικά ανάλογα µε το φύλο των 

παιδιών. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις 

διδαγµένες λέξεις αποτέλεσαν γλωσσικούς παράγοντες οι οποίοι άσκησαν σηµαντική 

κύρια επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Οι παράγοντες αυτοί δεν επηρέασαν την επίδραση της 

πειραµατικής παρέµβασης στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις. Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, επαληθεύεται η υπόθεση της 

παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την 

παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον 

έλεγχο της ηλικίας, της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας, και του αρχικού επιπέδου 

των παιδιών στο γενικό και ειδικό δεκτικό λεξιλόγιο. Ωστόσο, δεν επαληθεύεται η 

υπόθεση της παρούσας µελέτης η οποία αφορά στην επίδραση του φύλου, καθώς το 

φύλο αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος επηρέασε την επίδραση των δύο διδακτικών 

τεχνικών στην εκµάθηση των διδαγµένων λέξεων υπέρ των κοριτσιών.  

 

Μέγεθος βελτίωσης στις αδίδακτες λέξεις  

 Βασικός, ακόµη, στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η 

επίδραση που άσκησε η πειραµατική παρέµβαση στην κατάκτηση της σηµασίας των 

αδίδακτων λέξεων από τα παιδιά επηρεάζεται, και κατά συνέπεια διαφοροποιείται, 

από παράγοντες που σχετίζονται µε το φύλο των παιδιών, την ηλικία, το µέγεθος του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα, το αρχικό τους επίπεδο στις 

αδίδακτες λέξεις, και τη µη λεκτική νοητική τους ικανότητα. Για το σκοπό αυτό 

πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της συνδιακύµανσης (ANCOVA) κατά δύο 

παράγοντες µε τη µέθοδο του αποκλεισµού των µεταβλητών. Το τελικό υπόδειγµα 

της ANCOVA, έπειτα από την αποµάκρυνση των µη σηµαντικών επιδράσεων και 

αλληλεπιδράσεων [σειρά αποµάκρυνσης κύριων επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων: 

1) Π.Ο * γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, 2) Π.Ο. * φύλο, 3) Π.Ο. * µη λεκτική ικανότητα, 



 

 

260

4) Π.Ο. * ηλικία, 5) ηλικία] διαµορφώθηκε από τους παράγοντες που άσκησαν 

σηµαντική επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις και ερµηνεύει (R2) το 0,5 της συνολικής διακύµανσης των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής (προσαρµοσµένο R2=0,45).  

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σηµαντική επίδραση στο µέγεθος 

της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις άσκησε η 

πειραµατική παρέµβαση, F(2,73)=7,73, p<0,01, το φύλο των παιδιών, F(1,73)=5,63, 

p<0,05, το αρχικό επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου, F(1,73)=12,95, p<0,01 

και το αρχικό επίπεδο των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, 

F(1,73)=57,16, p<0,01. Ασθενώς σηµαντική επίδραση άσκησε ακόµη η µη λεκτική 

νοητική ικανότητα των παιδιών, F(1,73)=3,64, p=0,06. Επίσης, τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση της πειραµατικής παρέµβασης και του αρχικού 

επιπέδου των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις ήταν στατιστικά 

σηµαντική, F(2,73)=6,52, p<0,01. Ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων στο 

συγκεκριµένο υπόδειγµα πραγµατοποιήθηκε τόσο γραφικά µε τα κατάλληλα 

ιστογράµµατα όσο και µε τα στατιστικά κριτήρια Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-

Wilks, τα οποία έδειξαν ότι η υπόθεση της κανονικότητας δεν παραβιάζεται, καθώς 

και στους δύο ελέγχους η p τιµή ήταν µεγαλύτερη από το 0,05. 

Σηµαντική για την ερµηνεία των παραπάνω αποτελεσµάτων είναι η εκτίµηση 

των παραµέτρων του παραπάνω υποδείγµατος, η οποία παρουσιάζεται στους Πίνακες 

21 και 22. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ στην πειραµατική οµάδα της άµεσης 

διδασκαλίας είναι µικρότερο σε σύγκριση µε το µέγεθος βελτίωσης που παρουσίασαν 

οι επιδόσεις των παιδιών στην οµάδα ελέγχου, και η εκτιµώµενη διαφορά των 

επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στις δύο οµάδες είναι στατιστικά σηµαντική. 

∆ιαφορά υπάρχει στο εκτιµώµενο µέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και στην 

οµάδα ελέγχου, η οποία όµως δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  
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Πίνακας 21. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ 

 

Παράµετροι 
Συντελεστής  

B 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά  5,708 2,204 2,590 0,012 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,002 2,137 -3,277 0,002 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία -0,490 2,197 -0,223 0,824 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Φύλο=αγόρι 1,379 0,581 2,373 0,020 

Φύλο=κορίτσι 0    

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,079 0,022 3,598 0,001 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα 0,226 0,118 1,908 0,060 

Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις -1,301 0,209 -6,217 0,000 

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες 
λέξεις 

0,829 0,244 3,403 0,001 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες 
λέξεις 

0,283 0,243 1,163 0,249 

Ο.Ε.* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις 0    

 
Για τη διερεύνηση της διαφοράς ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα της 

άµεσης διδασκαλίας και στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, η ανάλυση της ANCOVA πραγµατοποιήθηκε ξανά, ορίζοντας ως 

κατηγορία αναφοράς στην παράµετρο της πειραµατικής παρέµβασης την πειραµατική 

οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 22) 

έδειξαν ότι στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας (Π.Ο.1) το µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ είναι 

µικρότερο σε σύγκριση µε το µέγεθος της βελτίωσης που παρουσίασαν οι επιδόσεις 

των παιδιών στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (Π.Ο.2), 

και η εκτιµώµενη διαφορά στη µέση βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα 

στις δύο πειραµατικές οµάδες είναι στατιστικά σηµαντική. 
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Πίνακας 22. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ µε 
κατηγορία αναφοράς την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

Σηµαντική κύρια επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών άσκησαν οι αρχικές τους επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Η 

αρνητική τιµή του συντελεστή Β, όπως φαίνεται στον Πίνακα 21, δείχνει ότι τη 

µεγαλύτερη βελτίωση όσον αφορά στις τελικές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις 

παρουσίασαν τα παιδιά που πριν την έναρξη της πειραµατικής παρέµβασης είχαν 

χαµηλές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις.  

Η κύρια, όµως, επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης και του αρχικού 

επιπέδου των επιδόσεων των παιδιών ερµηνεύονται συµπληρωµατικά µε βάση τη 

µεταξύ τους στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση. Συγκεκριµένα, η θετική τιµή του 

συντελεστή Β στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας (Π.Ο.1), όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 21, δείχνει ότι τα παιδιά µε υψηλότερες αρχικές επιδόσεις στις 

αδίδακτες λέξεις βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις σε 

σύγκριση µε τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου (Ο.Ε), και η αλληλεπίδραση αυτή είναι 

στατιστικά σηµαντική. Οµοίως και στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας (Π.Ο.2), τα παιδιά µε υψηλότερες αρχικές επιδόσεις στις αδίδακτες 

λέξεις βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους σε σύγκριση µε τα παιδιά της 

οµάδας ελέγχου (Ο.Ε.), αλλά η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

Για τη σύγκριση της πειραµατικής οµάδας της άµεσης διδασκαλίας και της 

πειραµατικής οµάδας της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η ανάλυση της ANCOVA 

πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη φορά, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς στην 

παράµετρο της πειραµατικής παρέµβασης την πειραµατική οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 22, στην πειραµατική 

 

Παράµετροι Συντελεστής    
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -6,511 1,942 -3,354 0,001 

Π.Ο.2 =αλληλεπιδραστική διδασκαλία 0    

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες  λέξεις 0,546 ,212 2,575 0,012 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις  αδίδακτες  λέξεις 0    

Σηµ.: Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται µόνο οι εκτιµήσεις των συντελεστών που δεν εκτιµήθηκαν από το 
υπόδειγµα του Πίνακα 21. 
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οµάδα της άµεσης διδασκαλίας (Π.Ο.1) τα παιδιά µε υψηλότερο αρχικό επίπεδο στις 

αδίδακτες λέξεις βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις σε 

σύγκριση µε τα παιδιά στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, 

και η αλληλεπίδραση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική.  

Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα, στην 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας βελτίωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους 

τα παιδιά που είχαν υψηλό αρχικό επίπεδο γνώσεων στις αδίδακτες λέξεις. Τα 

αποτελέσµατα είναι διαφορετικά για την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας και για την οµάδα ελέγχου. Σε αυτές τις οµάδες, τη µεγαλύτερη 

βελτίωση στις επιδόσεις παρουσίασαν τα παιδιά τα οποία σηµείωσαν χαµηλές 

επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις πριν την έναρξη της πειραµατικής παρέµβασης.  

Σηµαντική ήταν και η κύρια επίδραση του φύλου στο µέγεθος βελτίωσης των 

επιδόσεων των  παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Σύµφωνα µε την εκτίµηση 

των παραµέτρων του υποδείγµατος, η οποία παρουσιάζεται στο Πίνακα 21, το 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των αγοριών στις αδίδακτες λέξεις είναι 

υψηλότερο από το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των κοριτσιών, και η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. 

 Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA, το οποίο παρουσιάζεται στον Πίνακα 21, 

έδειξε ακόµη ότι το αρχικό επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών 

άσκησε σηµαντική κύρια επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, ανεξάρτητα από την πειραµατική συνθήκη 

στην οποία ανήκαν, το φύλο, τη νοητική ικανότητα, και το αρχικό επίπεδο της 

επίδοσής τους στις αδίδακτες λέξεις. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα που 

αφορούν στην κύρια επίδραση της νοητικής ικανότητας των παιδιών. Συγκεκριµένα, 

το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA έδειξε ότι η µη λεκτική νοητική ικανότητα των 

παιδιών άσκησε ασθενώς µη σηµαντική κύρια επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης 

των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, όταν αφαιρέθηκε η 

επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης, του φύλου, των αρχικών επιδόσεών τους 

στις αδίδακτες λέξεις, και του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο. 
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Σύνοψη των αποτελεσµάτων 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα έδειξαν ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας συνέβαλε σε υψηλότερο βαθµό στην βελτίωση των επιδόσεων των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας. 

Ωστόσο, η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στο µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις επηρεάζεται σηµαντικά από το αρχικό 

επίπεδο των γνώσεων τους ως προς τις αδίδακτες λέξεις. Συγκεκριµένα, τα παιδιά στα 

οποία εφαρµόστηκε η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, και είχαν υψηλές αρχικές 

επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις, βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις 

επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις σε σύγκριση µε τα παιδιά τα οποία διέθεταν 

χαµηλές αρχικές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις. Η επίδραση των δύο διδακτικών 

τεχνικών δεν επηρεάζεται, όµως, από άλλους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε το 

φύλο των παιδιών, τη µη λεκτική νοητική τους ικανότητα, την ηλικία, και το αρχικό 

επίπεδό τους στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο. Το γεγονός επαληθεύει τη βασική 

υπόθεση της παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την παρέµβαση, ανάλογα µε την 

τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον έλεγχο των ενδογενών και 

εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Ωστόσο, δεν επαληθεύεται η υπόθεση της παρούσας µελέτης η οποία αφορά στην 

επίδραση του αρχικού επιπέδου των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, καθώς οι αρχικές 

επιδόσεις των παιδιών αποτέλεσαν παράγοντα ο οποίος επηρέασε την επίδραση της 

µίας διδακτικής τεχνικής στην κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων από τα παιδιά. 

Επιπλέον, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις 

αδίδακτες λέξεις αποτέλεσαν σηµαντικούς γλωσσικούς παράγοντες, οι οποίοι 

εξατοµικευµένα άσκησαν σηµαντική κύρια επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων στις λέξεις που τα παιδιά άκουσαν αλλά δε διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια 

της πειραµατικής παρέµβασης.  

 

∆ιατήρηση επίδρασης της πειραµατικής παρέµβασης  

 Βασικός, ακόµη, σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει εάν 

διατηρήθηκε η επίδραση που άσκησε η πειραµατική παρέµβαση στην εκµάθηση του 

ειδικού λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά. Για το λόγο αυτό, ένα µήνα µετά την 

ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης, πραγµατοποιήθηκε ο δεύτερος µετέλεγχος 
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(τρίτη αξιολόγηση) των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ).  

Σε κάθε οµάδα, µέσω του στατιστικού κριτήριου t σε εξαρτηµένα δείγµατα µε 

την προσαρµογή του Bonferroni (το επίπεδο σηµαντικότητας γίνεται αποδεκτό µε 

πιθανότητα µικρότερη του 0,05, όταν p<0,016), πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των 

επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ 

ανάµεσα στον πρώτο (δεύτερη αξιολόγηση) και το δεύτερο µετέλεγχο (τρίτη 

αξιολόγηση). Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (M) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (sd) της διαφοράς των επιδόσεων των παιδιών από τη δεύτερη έως την 

τρίτη χορήγηση του ΚΑΕΛΙ. Τα αποτελέσµατα του κριτηρίου t έδειξαν ότι στην 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, t(25)=1,03, 

p>0,05. Στην πειραµατική οµάδα, όµως, της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

σηµειώθηκε µείωση των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, 

και η διαφορά των επιδόσεών τους είναι στατιστικά σηµαντική, t(31)=3,34, p<0,05. 

Στην οµάδα ελέγχου, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου t, t(21)=-0,34, 

p>0,05, δε διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά οι επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις µεταξύ του πρώτου (δεύτερη αξιολόγηση) και του δεύτερου µετελέγχου (τρίτη 

αξιολόγηση).   

Για τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στην 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας τα παιδιά αύξησαν τις επιδόσεις τους 

κατά το δεύτερο µετέλεγχο, αλλά η διαφορά των επιδόσεών τους δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική, t(25)=-2,55, p>0,05. Οµοίως και στην πειραµατική οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, αυξήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις του κριτηρίου κατά το δεύτερο µετέλεγχο, αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική, t(31)=1,41, p>0,05. Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα για την 

οµάδα ελέγχου. Τα παιδιά αύξησαν τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις κατά το 

δεύτερο µετέλεγχο, αλλά η διαφορά των επιδόσεων δεν είναι στατιστικά σηµαντική, 

t(21)=-1,09, p>0,05.  
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Πίνακας 23. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της διαφοράς των 
επιδόσεων ανάµεσα στη δεύτερη και στην τρίτη αξιολόγηση των παιδιών στις 
διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ ανά οµάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά, και στις τρεις συνθήκες, 

διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της πειραµατικής 

παρέµβασης όσον αφορά στις αδίδακτες λέξεις. ∆ιαφορετικά, όµως, είναι τα 

αποτελέσµατα για τις λέξεις που έµαθαν τα παιδιά έπειτα από την εφαρµογή των 

διαφορετικών τεχνικών διδασκαλίας του λεξιλογίου. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 

σηµειώθηκε σηµαντική µείωση στις επιδόσεις των παιδιών που ανήκουν στην 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Για το γεγονός αυτό 

θεωρήθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί εάν διατηρείται κατά την τελευταία χορήγηση 

του ΚΑΕΛΙ η στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο πειραµατικών οµάδων 

και της οµάδας ελέγχου όσον αφορά στις τελικές επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις.  

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται για κάθε πειραµατική οµάδα και για την 

οµάδα ελέγχου οι µέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των 

παιδιών στις διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις κατά την τελευταία χορήγηση του 

κριτηρίου και τα αποτελέσµατα της ANOVA. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των πειραµατικών οµάδων και της οµάδας 

ελέγχου όσον αφορά στις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Για το σκοπό 

∆
ιδ
α
γ
µ
έν
ες

 

Οµάδες M sd 

Άµεση διδασκαλία                                   
(Π.Ο.1) 

- 0,73 3,62 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία               
(Π.Ο. 2) 

- 1,72 2,87 

Οµάδα ελέγχου                                       
(Ο.Ε.) 

- 0,18 2,52 

Α
δ
ίδ
α
κ
τ
ες

 

 M sd 

Άµεση διδασκαλία                               
(Π.Ο.1) 

1,19 2,38 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία                   
(Π.Ο. 2) 

0,63 2,51 

Οµάδα ελέγχου                                       
(Ο.Ε.) 

0,68 2,92 
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αυτό πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια πολλαπλές συγκρίσεις µε το στατιστικό 

κριτήριο Bonferroni, ώστε να διαπιστωθούν οι κατά ζεύγη διαφορές των οµάδων. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας υπερείχε σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις σε σχέση µε την πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας και την οµάδα 

ελέγχου (p<0,05), ενώ οι επιδόσεις των παιδιών ανάµεσα στις δύο αυτές οµάδες δε 

διέφεραν σηµαντικά. Το συµπέρασµα είναι ότι η πειραµατική οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, παρά τη µείωση των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις, διατήρησε τη στατιστικά σηµαντική υπεροχή της έναντι της 

πειραµατικής οµάδας της άµεσης διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου. Ακολούθως, 

τα αποτελέσµατα της ANOVA έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις του ΚΑΕΛΙ δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ανάµεσα στις δύο 

πειραµατικές οµάδες και την οµάδα ελέγχου κατά την τελευταία χορήγηση του 

κριτηρίου. 

 
Πίνακας 24. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών 
στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ στο δεύτερο µετέλεγχο ανά 
οµάδα και τα αποτελέσµατα της ANOVA 

 

∆
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Οµάδες M sd ANOVA 

Άµεση διδασκαλία                                  
(Π.Ο.1) 

11,12 4,97  

 

F(2,81)=16,84 
p<0,01 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία                   
(Π.Ο. 2) 

16,77 4,47 

Οµάδα ελέγχου                                       
(Ο.Ε.) 

10,71 4,22 

Α
δ
ίδ
α
κ
τ
ες

 

 M sd  

Άµεση διδασκαλία                                   
(Π.Ο.1) 

10,08 3,62  

 

F(2,81)=1,42 
p>0,05 

Αλληλεπιδραστική διδασκαλία               
(Π.Ο. 2) 

11,38 3,24 

Οµάδα ελέγχου                                        
(Ο.Ε.) 

10,21 3,12 



 

 

268

 Συµπληρωµατικά, πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις 

µέσω του στατιστικού κριτηρίου t για εξαρτηµένα δείγµατα µε τη διόρθωση 

Bonferroni (το επίπεδο σηµαντικότητας γίνεται αποδεκτό µε πιθανότητα µικρότερη 

του 0,05, όταν p<0,016), ώστε να διερευνηθεί εάν εντός κάθε πειραµατικής συνθήκης 

διέφεραν σηµαντικά οι τελικές επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες και τις 

αδίδακτες λέξεις κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας, όπου t(25)=1,84, 

p>0,05, και στην οµάδα ελέγχου, όπου t(23)=0,6, p>0,05, δε διέφεραν στατιστικά 

σηµαντικά οι επιδόσεις των παιδιών ανάµεσα στις διδαγµένες και τις αδίδακτες 

λέξεις. Αντίθετα, στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ υπέρ των διδαγµένων λέξεων, 

t(33)=7,6, p<0,05.  

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Συµπερασµατικά, τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι, παρά τη µείωση 

των επιδόσεων και των 3 οµάδων κατά το δεύτερο µετέλεγχο, διατηρείται η 

στατιστικά σηµαντική επίδραση της τεχνικής της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου. Η επίδραση αυτή δεν παρατηρείται στη 

συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου, εφόσον στις οµάδες αυτές 

οι επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις δε διαφοροποιούνται πλέον, κατά το 

δεύτερο µετέλεγχο, από τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις. 

 

Επίδραση γλωσσικών και γνωστικών παραγόντων στη διατήρηση της επίδρασης 
της πειραµατικής παρέµβασης στο δεύτερο µετέλεγχο 

 Τα αποτελέσµατα που αφορούν στη διατήρηση της επίδρασης που άσκησε η 

πειραµατική παρέµβαση στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών 

αποτέλεσαν τη βάση για να διερευνηθεί περαιτέρω εάν τα αποτελέσµατα αυτά 

επηρεάστηκαν από το φύλο των παιδιών, αλλά και από σηµαντικούς γλωσσικούς και 

γνωστικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Για το 

σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της συνδιακύµανσης (ANCOVA) κατά δύο 

παράγοντες µε τη µέθοδο του αποκλεισµού των µεταβλητών, κατά την οποία 

εξετάστηκαν:  
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i. οι κύριες επιδράσεις της πειραµατικής παρέµβασης και του φύλου των παιδιών, 

µεταβλητές οι οποίες αποτελούν τους δύο κύριους παράγοντες της ανάλυσης,  

ii.  οι κύριες επιδράσεις της ηλικίας, του αρχικού επιπέδου στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο, του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο ΚΑΕΛΙ, και της µη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας, παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τις συµµεταβλητές 

(covariates) της ανάλυσης,  

iii.  η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο βασικών παραγόντων, πειραµατική 

παρέµβαση και φύλο, και  

iv. η αλληλεπίδραση της πειραµατικής παρέµβασης µε τις συµµεταβλητές του 

υποδείγµατος - ηλικία, γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, αρχικές επιδόσεις των παιδιών 

στο ΚΑΕΛΙ, µη λεκτική νοητική ικανότητα.  

 

∆ιδαγµένες λέξεις 

 Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA, έπειτα από την αποµάκρυνση των µη 

σηµαντικών επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων [σειρά αποµάκρυνσης κύριων 

επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων: 1) Π.Ο. * ηλικία, 2) ηλικία, 3) Π.Ο * µη λεκτική 

νοητική ικανότητα, 3) Π.Ο. * γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, 4) Π.Ο. * φύλο, 5) φύλο] 

ανέδειξε τους παράγοντες που επηρέασαν σηµαντικά τις τελικές επιδόσεις των 

παιδιών στις διδαγµένες λέξεις κατά το δεύτερο µετέλεγχο των παιδιών στο ΚΑΕΛΙ, 

οι οποίοι και ερµηνεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης των τιµών 

(R2=0,61, προσαρµοσµένο R2=0,57).  

Συγκεκριµένα, σηµαντική κύρια επίδραση στη διατήρηση των γνώσεων που 

κατέκτησαν τα παιδιά για τις διδαγµένες λέξεις άσκησε η πειραµατική παρέµβαση, 

F(2,75)=11,47, p<0,01, το αρχικό τους επίπεδο στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, 

F(1,75)=5,89, p<0,05, και η µη λεκτική νοητική ικανότητα των παιδιών, 

F(1,75)=14,63, p<0,01. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, ενώ η κύρια επίδραση 

του αρχικού επιπέδου των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική, F(1,75)=1,13, p>0,05, ήταν σηµαντική η αλληλεπίδρασή του 

µε την πειραµατική παρέµβαση, F(2,75)=4,56, p<0,05. Ο έλεγχος της κανονικότητας 

των καταλοίπων στο συγκεκριµένο υπόδειγµα πραγµατοποιήθηκε τόσο γραφικά µε τα 

κατάλληλα ιστογράµµατα όσο και µε τα στατιστικά κριτήρια Kolmogorov-Smirnov 

και Shapiro-Wilks, τα οποία έδειξαν ότι η υπόθεση της κανονικότητας δεν 

παραβιάζεται, καθώς και στους δύο ελέγχους η p τιµή ήταν µεγαλύτερη από το 0,05. 
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 Για την ερµηνεία των παραπάνω αποτελεσµάτων κρίνεται απαραίτητη η 

εκτίµηση των παραµέτρων του τελικού υποδείγµατος της ANCOVA, το οποίο 

παρουσιάζεται στους Πίνακες 25 και 26. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι στην 

πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας οι επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις κατά το δεύτερο µετέλεγχό τους στο ΚΑΕΛΙ είναι µικρότερες από τις 

επιδόσεις των παιδιών στην οµάδα ελέγχου, αλλά η διαφορά των επιδόσεων είναι 

οριακά στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα, οι επιδόσεις των παιδιών στην πειραµατική 

οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας είναι µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των 

παιδιών στην οµάδα ελέγχου, αλλά και εδώ η εκτιµώµενη διαφορά των επιδόσεων 

των παιδιών ανάµεσα στις δύο οµάδες δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

Πίνακας 25. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για τις τελικές 
επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις κατά το δεύτερο µετελέγχο των παιδιών 
στο ΚΑΕΛΙ 

 

Παράµετροι Συντελεστής 
B 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά -0,172 3,470 -0,050 0,961 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,174 3,656 -1,962 0,053 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 6,130 3,359 1,825 0,072 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,075 0,031 2,426 0,018 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα 0,674 0,176 3,824 0,000 

Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις -0,125 0,382 -0,327 0,744 

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις 
διδαγµένες λέξεις 

0,952 0,443 2,150 0,035 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις 
διδαγµένες λέξεις 

-0,001 0,424 -0,001 0,999 

Ο.Ε.* Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες 
λέξεις 

0    

 

Για τη σύγκριση της πειραµατικής οµάδας της άµεσης διδασκαλίας µε την 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η ανάλυση της ANCOVA 

πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη φορά, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς στην 

παράµετρο της πειραµατικής παρέµβασης την πειραµατική οµάδα της 
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αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 26, τα 

παιδιά στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας είχαν χαµηλότερες επιδόσεις 

στις διδαγµένες λέξεις του  ΚΑΕΛΙ σε σύγκριση µε τα παιδιά στην πειραµατική 

οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, και η εκτιµώµενη διαφορά των 

επιδόσεων είναι στατιστικά σηµαντική.  

Πίνακας 26. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για τις τελικές 
επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις κατά το δεύτερο µετελέγχο των παιδιών 
στο ΚΑΕΛΙ µε κατηγορία αναφοράς την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 
διδασκαλίας 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα ερµηνεύονται συµπληρωµατικά και µε τη 

στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση που σηµειώθηκε ανάµεσα στην πειραµατική 

παρέµβαση και τις αρχικές επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ 

(βλ. Πίνακα 25). Συγκεκριµένα, η θετική τιµή του συντελεστή Β στην πειραµατική 

οµάδα της άµεσης διδασκαλίας δείχνει ότι τα παιδιά µε υψηλότερες αρχικές επιδόσεις 

στις διδαγµένες λέξεις είχαν υψηλότερες τελικές επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις 

κατά το δεύτερο µετέλεγχο σε σύγκριση µε τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου, και η 

αλληλεπίδραση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα, η αρνητική τιµή του 

συντελεστή Β στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας δείχνει 

ότι τα παιδιά µε χαµηλότερο αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις είχαν υψηλότερες 

τελικές επιδόσεις σε σύγκριση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, αλλά η 

αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  

Για τη σύγκριση της πειραµατικής οµάδας της άµεσης διδασκαλίας και της 

πειραµατικής οµάδας της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η ανάλυση της ANCOVA 

πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη φορά, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς στην 

παράµετρο της πειραµατικής παρέµβασης την πειραµατική οµάδα της 

                                                                
Παράµετροι Συντελεστής    

Β 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -13,304 2,788 -4,772 0,000 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 0    

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις 0,953 0,335 2,846 0,006 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις 0    

Σηµ.: Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται µόνο οι εκτιµήσεις των συντελεστών που δεν εκτιµήθηκαν από το 
υπόδειγµα του Πίνακα 25. 
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αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 26, στην πειραµατική 

οµάδα της άµεσης διδασκαλίας τα παιδιά µε υψηλότερο αρχικό επίπεδο στις 

διδαγµένες λέξεις σηµείωσαν υψηλότερες τελικές επιδόσεις σε σύγκριση µε τα παιδιά 

στην πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, και η αλληλεπίδραση 

αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω αποτελέσµατα στην πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας, το 

αρχικό επίπεδο των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο, 

ώστε να διατηρηθούν οι επιδόσεις τους ένα µήνα µετά το τέλος της πειραµατικής 

παρέµβασης. Αντίθετα, στην πειραµατική συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου οι τελικές επιδόσεις των παιδιών 

διαµορφώθηκαν ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο των γνώσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις. 

Σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα που αφορούν στην κύρια επίδραση που 

άσκησε το γενικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών και η µη λεκτική νοητική ικανότητα 

στη διατήρηση των επιδόσεών τους. Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA, το οποίο 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 25, έδειξε ότι το αρχικό επίπεδο του γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών αποτέλεσε παράγοντα που επηρέασε σηµαντικά τις τελικές 

τους επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ, 

όταν διατηρήθηκε σταθερή η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης, της νοητικής 

ικανότητας των παιδιών, και των αρχικών επιδόσεών τους στις διδαγµένες λέξεις. 

Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα που αφορούν στην κύρια επίδραση του 

παράγοντα της νοητικής ικανότητας των παιδιών. Συγκεκριµένα, το τελικό υπόδειγµα 

της ANCOVA έδειξε ότι η νοητική ικανότητα άσκησε στατιστικά σηµαντική 

επίδραση στη διατήρηση των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 

ΚΑΕΛΙ, όταν διατηρήθηκε σταθερή η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης, του 

αρχικού επιπέδου των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και των αρχικών 

επιδόσεών τους στις διδαγµένες λέξεις. 

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Συνοπτικά, τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πειραµατική οµάδα 

της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας φαίνεται να διατηρεί την υπεροχή της όσον 

αφορά στις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Ωστόσο, για τα παιδιά που 

διδάχτηκαν το λεξιλόγιο σύµφωνα µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, το αρχικό 

τους επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα ο οποίος 
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επηρέασε σηµαντικά τις επιδόσεις τους κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ. 

Παράλληλα, το επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου και η µη λεκτική νοητική 

ικανότητα των παιδιών αναδεικνύονται ως παράγοντες οι οποίοι διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση των γνώσεων των παιδιών σχετικά µε το διδαγµένο 

λεξιλόγιο. Αξίζει, ακόµη, να σηµειωθεί ότι το φύλο δεν άσκησε σηµαντική επίδραση 

στη διατήρηση των επιδόσεων των παιδιών, σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάστηκαν κατά τη µελέτη των άµεσων επιδράσεων της πειραµατικής 

παρέµβασης στις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του ΚΑΕΛΙ.  

 

Αδίδακτες λέξεις   

 Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA, έπειτα από την αποµάκρυνση των µη 

σηµαντικών επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων [σειρά αποµάκρυνσης κύριων 

επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων: 1) Π.Ο. * αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις, 

2) Π.Ο. * φύλο, 3) Π.Ο. * ηλικία, 4) ηλικία, 5) Π.Ο. * µη λεκτική νοητική ικανότητα, 

6) µη λεκτική νοητική ικανότητα, 7) Π.Ο. * γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, 8) φύλο, 9) 

Π.Ο], ανέδειξε τους παράγοντες που συνέβαλαν σηµαντικά στη διατήρηση των 

γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά µε τις λέξεις που δεν αποτέλεσαν 

αντικείµενο της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης. Το 

τελικό υπόδειγµα ερµηνεύει συνολικά το (R2) το 0,38 της διακύµανσης των τιµών 

(προσαρµοσµένο  R2=0,37). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι σηµαντική 

κύρια επίδραση στις τελικές επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις κατά την 

τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ άσκησε το επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου 

των παιδιών, F(1,80)=12,79, p<0,01, και το αρχικό επίπεδο των επιδόσεών τους στις 

αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ, F(1,80)=8,53, p<0,01. Ο έλεγχος της κανονικότητας 

των καταλοίπων στο συγκεκριµένο υπόδειγµα πραγµατοποιήθηκε τόσο γραφικά µε τα 

κατάλληλα ιστογράµµατα όσο και µε τα στατιστικά κριτήρια Kolmogorov-Smirnov 

και Shapiro-Wilks, τα οποία έδειξαν ότι η υπόθεση της κανονικότητας δεν 

παραβιάζεται, καθώς και στους δύο ελέγχους η p τιµή ήταν µεγαλύτερη από το 0,05. 
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Πίνακας 27. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για τις τελικές 
επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις κατά το δεύτερο µετελέγχο των παιδιών 
στο ΚΑΕΛΙ 

Παράµετροι Συντελεστής    
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά 5,777 0,893 6,472 0,000 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,071 0,020 3,577 0,001 

Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις 0,352 0,120 2,921 0,005 
 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Συνοπτικά, τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι µακροπρόθεσµα φθίνουν 

οι επιδράσεις των δύο διδακτικών τεχνικών στην κατάκτηση του ειδικού λεξιλογίου. 

Το αρχικό επίπεδο της λεξιλογικής ανάπτυξης ήταν ο µοναδικός παράγοντας ο οποίος 

άσκησε σηµαντική επίδραση στην κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων 

µακροπρόθεσµα. 

 
Επίδραση των παραγόντων διγλωσσίας στην εκµάθηση και στην κατάκτηση του 
ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών  

 Στο πρώτο υποκεφάλαιο των αποτελεσµάτων, που αφορά στη συγκρότηση 

των δύο πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου, αναφέρθηκε ότι οι οµάδες 

που συγκρότησαν το δείγµα της έρευνας διέφεραν σηµαντικά ως προς ορισµένους 

παράγοντες που διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών. 

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των οµάδων ως προς: 

i. τον παράγοντα που αφορά στο εύρος της έκθεσης των παιδιών στην ελληνική 

και στη µητρική τους γλώσσα, όπως αυτό διαµορφώνεται από τη χρήση των δύο 

γλωσσών από τους γονείς σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, 

ii.  τον παράγοντα που αφορά στο εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα ίδια 

τα παιδιά στις καταστάσεις της καθηµερινής ζωής,   

iii.  τον παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τους 

γονείς και του ενήλικους συγγενείς των παιδιών, και 

iv. τον παράγοντα που περιγράφει το εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από το 

παιδί στην οικογένεια. Η στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

πειραµατικών οµάδων και της οµάδας ελέγχου έκρινε απαραίτητο να 

διερευνηθεί εάν η επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στην εκµάθηση του 

ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών επηρεάζεται από τους παράγοντες αυτούς.  
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Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της συνδιακύµανσης 

(ANCOVA) κατά δύο παράγοντες, ώστε να διερευνηθεί εάν η επίδραση που είχε η 

πειραµατική παρέµβαση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ διατηρείται έπειτα από την αφαίρεση 

της επίδρασης των τεσσάρων αυτών παραγόντων της διγλωσσίας. 

 

Μέγεθος βελτίωσης στις διδαγµένες λέξεις 

Το τελικό υπόδειγµα της ANCOVA το οποίο παρουσιάστηκε σε προηγούµενο 

υποκεφάλαιο των αποτελεσµάτων (βλ. σελ. 256-257) έδειξε ότι σηµαντική κύρια 

επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις από τον προέλεγχο στον πρώτο µετέλεγχο είχε: α) η πειραµατική παρέµβαση, 

β) το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, και γ) το αρχικό τους 

επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις. Επίσης, σηµαντική ήταν η αλληλεπίδραση της 

πειραµατικής παρέµβασης και του φύλου. Για τη διερεύνηση της επίδρασης των 

τεσσάρων παραγόντων της διγλωσσίας στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις, η ανάλυση της ANCOVA πραγµατοποιήθηκε 

ξανά, και στο τελικό µοντέλο εντάχτηκαν οι τέσσερεις παράγοντες της διγλωσσίας 

στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά, ώστε να διερευνηθούν οι κύριες 

επιδράσεις τους.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παράγοντες της διγλωσσίας δεν επηρέασαν το 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις από τον 

προέλεγχο στον πρώτο µετέλεγχο (βλ. Πίνακα 28). Όταν ελέγχθηκε η επίδρασή τους, 

εξακολούθησε να είναι στατιστικά σηµαντική η κύρια επίδραση της πειραµατικής 

παρέµβασης, F(2,26)=7,40, p<0,01, του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο γενικό 

δεκτικό λεξιλόγιο, F(1,26)=13,04 p<0,01, και του αρχικού τους επιπέδου στις 

διδαγµένες λέξεις, F(1,26)=10,08, p<0,01. Συγκεκριµένα, η πειραµατική οµάδα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (βλ. Πίνακα 28 & 29) και σε αυτή την ανάλυση 

διατήρησε τη στατιστικά σηµαντική υπεροχή της έναντι της οµάδας της άµεσης 

διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου, ενώ δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ αυτών των δύο οµάδων. Είναι χρήσιµο να σηµειωθεί ότι, σε αυτή 

την ανάλυση, η πειραµατική οµάδα της άµεσης διδασκαλίας δε διατήρησε τη 

στατιστικά σηµαντική υπεροχή της έναντι της οµάδας ελέγχου, και το φύλο δεν 

επηρέασε σηµαντικά το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 
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διδαγµένες λέξεις, όταν διατηρήθηκε σταθερή η επίδραση των τεσσάρων παραγόντων 

της διγλωσσίας στους οποίους αρχικά διέφεραν οι οµάδες.  

 

Πίνακας 28. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ 

 

Παράµετροι Συντελεστής     
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά  1,719 4,912 0,350 0,732 

Χρήση των γλωσσών από τους γονείς 
στην καθηµερινή ζωή 

0,601 1,704 0,353 0,727 

Χρήση των γλωσσών από το παιδί στην 
καθηµερινή ζωή 

-0,339 1,565 -0,217 0,830 

Χρήση των γλωσσών από τους γονείς 
και τους ενήλικους συγγενείς του 
οικογενειακού περιβάλλοντος 

-1,390 1,282 -1,084 0,288 

Χρήση των γλωσσών από τα παιδιά 
στην οικογένεια 

0,956 1,185 0,807 0,427 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,165 0,046 3,610 0,001 

Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις -0,806 0,254 -3,174 0,004 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία 2,777 2,844 0,977 0,338 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 10,478 2,922 3,586 0,001 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Φύλο=αγόρι 1,814 3,569 0,508 0,616 

Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.1 * Φύλο=αγόρι -3,725 4,290 -0,868 0,393 

Π.Ο.1 * Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.2 * Φύλο=αγόρι -5,452 4,492 -1,214 0,236 

Π.Ο.2 * Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=αγόρι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=κορίτσι 0    

Σηµ.: R2=0,71 (προσαρµοσµένο R2=0,58) 
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Πίνακας 29. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ µε κατηγορία αναφοράς την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 
διδασκαλίας 

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας διατήρησε την υπεροχή της έναντι της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας 

και της απλής ανάγνωσης ιστοριών στην οµάδα ελέγχου, ως προς την επίδραση που 

άσκησε στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Οι αρχικές 

επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις και στο κριτήριο αξιολόγησης του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι και σε αυτή την 

ανάλυση συνέβαλαν σηµαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις µετά την παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν την 

υπόθεση της έρευνας, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις διαφέρουν ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, 

ακόµα και µετά τον έλεγχο των παραγόντων της διγλωσσίας στους οποίους οι οµάδες 

διέφεραν αρχικά.  

 

Μέγεθος βελτίωσης στις αδίδακτες λέξεις 

Τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο σηµείο της 

εργασίας (βλ. σελ. 261-262), έδειξαν ότι σηµαντική επίδραση στο µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις από τον προέλεγχο στον 

πρώτο µετέλεγχο άσκησε η πειραµατική παρέµβαση, το φύλο των παιδιών, το αρχικό 

επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου, και το αρχικό επίπεδο των επιδόσεων των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Επίσης, σηµαντική ήταν η αλληλεπίδραση της 

πειραµατικής παρέµβασης και των αρχικών επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις. Ασθενώς σηµαντική επίδραση άσκησε ακόµη η µη λεκτική νοητική ικανότητα 

 

Παράµετροι Συντελεστής    
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,701 1,964 -3,921 0,001 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 0    

Σηµ.: Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται µόνο οι εκτιµήσεις των συντελεστών που δεν 
εκτιµήθηκαν από το υπόδειγµα του Πίνακα 28. 
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των παιδιών. Για τη διερεύνηση της επίδρασης των τεσσάρων παραγόντων της 

διγλωσσίας στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις, η ανάλυση της ANCOVA πραγµατοποιήθηκε ξανά, και στο τελικό µοντέλο 

εντάχτηκαν οι τέσσερεις παράγοντες της διγλωσσίας, ώστε να διερευνηθούν οι κύριες 

επιδράσεις τους (βλ. Πίνακα 30).  

Πίνακας 30. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ 

 

Παράµετροι Συντελεστής   
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά  5,395 6,376 0,846 0,406 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,272 5,189 -1,401 0,173 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 1,761 5,597 0,315 0,756 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Φύλο=αγόρι 1,789 1,169 1,531 0,138 

Φύλο=κορίτσι 0    

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,086 0,044 1,958 0,061 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα 0,189 0,230 0,821 0,420 

Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις -1,351 0,526 -2,571 0,016 

Χρήση των γλωσσών από τους γονείς στην 
καθηµερινή ζωή 

0,889 1,369 0,649 0,522 

Χρήση των γλωσσών από το παιδί στην 
καθηµερινή ζωή 

0,034 1,241 0,027 0,979 

Χρήση των γλωσσών από τους γονείς και 
τους ενήλικους συγγενείς του οικογενειακού 
περιβάλλοντος 

-1,202 1,056 -1,138 0,266 

Χρήση των γλωσσών από τα παιδιά στην 
οικογένεια 

0,788 0,990 0,796 0,434 

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις  αδίδακτες 
λέξεις 

0,720 0,560 1,285 0,211 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις -0,037 0,576 -0,065 0,949 

Ο.Ε.* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις 0    

Σηµ.: R2=0,57 (προσαρµοσµένο R2=0,36) 



 

 

279

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 30, οι 

παράγοντες της διγλωσσίας δεν επηρέασαν το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Σε αυτή την ανάλυση, το αρχικό επίπεδο των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις ήταν ο µοναδικός παράγοντας που άσκησε στατιστικά 

σηµαντική επίδραση ως προς τη βελτίωση των επιδόσεων, F(1,25)=17,92, p<0,01. 

Αντίθετα, σε αυτή την ανάλυση η πειραµατική παρέµβαση, το φύλο, το αρχικό 

επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, και οι επιδόσεις τους στο κριτήριο 

της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας δεν επηρέασαν σηµαντικά το µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, όταν διατηρήθηκε 

σταθερή η επίδραση των τεσσάρων παραγόντων της διγλωσσίας στους οποίους οι 

οµάδες διέφεραν αρχικά.  

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις ήταν ο µοναδικός παράγοντας ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στη 

βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Το γεγονός αυτό δεν 

επαληθεύει τη βασική υπόθεση της παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε την οποία οι 

επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις θα διαφέρουν σηµαντικά µετά την 

παρέµβαση, ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά τον 

έλεγχο των παραγόντων της διγλωσσίας στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά.  

 

Επίδραση των παραγόντων γραµµατισµού στην εκµάθηση και στην κατάκτηση 
του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών  

Κατά τον έλεγχο της ισοδυναµίας των πειραµατικών οµάδων και της οµάδας 

ελέγχου ως προς τις εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα παιδιά από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον βρέθηκε ότι οι δύο πειραµατικές οµάδες και η οµάδα 

ελέγχου διέφεραν σηµαντικά ως προς:  

i. τον παράγοντα που περιγράφει την ανάγνωση των ιστοριών στην ελληνική 

γλώσσα, και  

ii.  τον παράγοντα που αναφέρεται στις δραστηριότητες γραπτού λόγου και 

µαθηµατικών στην ελληνική και τη µητρική γλώσσα των παιδιών.  

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της συνδιακύµανσης 

(ANCOVA) κατά δύο παράγοντες, ώστε να διερευνηθεί εάν η επίδραση που είχε η 



 

 

280

πειραµατική παρέµβαση στο µέγεθος της βελτίωσης από τον προέλεγχο στον πρώτο 

µετέλεγχο των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις του 

ΚΑΕΛΙ διατηρείται έπειτα από την αφαίρεση της επίδρασης των παραγόντων αυτών 

στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά. 

 

Μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων στις διδαγµένες λέξεις 

Στο τελικό υπόδειγµα της ANCOVA (βλ. σελ. 256-257) που αφορά στη 

διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις εντάχθηκαν οι δύο παράγοντες του 

γραµµατισµού στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά, ώστε να διερευνηθεί η 

πιθανή επίδρασή τους στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δύο παράγοντες που περιγράφουν σηµαντικές 

εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα αλλοδαπά παιδιά από το οικογενειακό 

περιβάλλον δεν άσκησαν σηµαντική επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεών τους στις διδαγµένες λέξεις. Σηµαντική ήταν και σε αυτή την ανάλυση η 

επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης, F(2,28)=11,28, p<0,01, του αρχικού 

επιπέδου των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις, F(1,28)=12,50, p<0,01, και του αρχικού 

επιπέδου των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, F(1,28)=20,03, p<0,01. Η 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, σύµφωνα µε την εκτίµηση 

των παραµέτρων του υποδείγµατος (βλ. Πίνακα 31 & 32), υπερείχε σηµαντικά έναντι 

των άλλων δύο οµάδων. Συνοπτικά, σε αυτή την ανάλυση η πειραµατική οµάδα της 

άµεσης διδασκαλίας, έπειτα από τον έλεγχο των δύο παραγόντων του γραµµατισµού, 

δε διατήρησε τη στατιστικά σηµαντική υπεροχή της έναντι της οµάδας ελέγχου, όπως 

και το φύλο δεν επηρέασε σηµαντικά το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις διδαγµένες λέξεις.  
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Πίνακας 31. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ 

 

Παράµετροι 
Συντελεστής    

Β 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά  4,894 5,317 0,920 0,365 

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,163 0,036 4,475 0,000 

Ανάγνωση ιστοριών στην ελληνική γλώσσα 0,323 0,658 0,491 0,627 

∆ραστηριότητες γραµµατισµού και µαθηµατικών -0,263 0,805 -0,327 0,746 

Αρχικό επίπεδο στις διδαγµένες λέξεις -0,875 0,247 -3,535 0,001 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία 2,324 2,862 0,812 0,424 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 10,366 3,220 3,219 0,003 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Φύλο=αγόρι 1,760 3,169 0,555 0,583 

Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.1 * Φύλο=αγόρι -4,331 3,819 -1,134 0,266 

Π.Ο.1 * Φύλο=κορίτσι -5,234 3,891 -1,345 0,189 

Π.Ο.2 * Φύλο=αγόρι 0    

Π.Ο.2 * Φύλο=κορίτσι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=αγόρι 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=κορίτσι 0    

Σηµ.: R2 = 0,7 (προσαρµοσµένο R2 = 0,6) 
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Πίνακας 32. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις του 
ΚΑΕΛΙ µε κατηγορία αναφοράς την πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής 
διδασκαλίας 

Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας διατήρησε την υπεροχή της έναντι της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας 

και της ανάγνωσης ιστοριών στην οµάδα ελέγχου ως προς την επίδραση που άσκησε 

στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Οι αρχικές 

επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις και στο κριτήριο αξιολόγησης του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι και σε αυτή την 

ανάλυση συνέβαλαν σηµαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις µετά την παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν την 

υπόθεση της παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις διαφέρουν ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, 

ακόµα και µετά τον έλεγχο των παραγόντων που αφορούν στις δραστηριότητες 

γραµµατισµού και στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά.  

 

Μέγεθος βελτίωσης στις αδίδακτες λέξεις 

 Στο τελικό υπόδειγµα της ANCOVA (βλ. σελ. 261-262), το οποίο αφορά 

στους παράγοντες που επηρέασαν το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις ανάµεσα στον προέλεγχο και τον πρώτο µετέλεγχο, 

εντάχτηκαν οι δύο παράγοντες του γραµµατισµού, ώστε να διερευνηθεί η πιθανή 

επίδρασή τους στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Η ανάλυση της ANCOVA 

έδειξε ότι οι δύο παράγοντες του γραµµατισµού δεν επηρέασαν τις επιδόσεις των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, 

F(1,27)=15,94, p<0,05, ήταν ο µοναδικός παράγοντας που είχε σηµαντική κύρια 

επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών, όταν διατηρήθηκε 

 

Παράµετροι Συντελεστής   
Β 

Τυπικό 
σφάλµα t p 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -8,042 1,779 -4,521 0,000 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία 0    

Σηµ.: Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται µόνο οι εκτιµήσεις των συντελεστών που δεν 
εκτιµήθηκαν από το υπόδειγµα του Πίνακα 31. 
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σταθερή η επίδραση των δύο παραγόντων του γραµµατισµού (βλ. Πίνακα 33 για την 

εκτίµηση των παραµέτρων του υποδείγµατος). Επίσης, σε αυτή την ανάλυση, η οποία 

αφορά στην περίπτωση του µεγέθους της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις, η πειραµατική παρέµβαση, το φύλο, και οι αρχικές επιδόσεις των 

παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο δεν άσκησαν στατιστικά σηµαντική επίδραση 

στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, όταν διατηρήθηκε σταθερή η επίδραση των 

δύο παραγόντων του γραµµατισµού στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά. 

 
Πίνακας 33. Εκτίµηση παραµέτρων του υποδείγµατος της ANCOVA για το µέγεθος 
της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ 

                                                     
Παράµετροι Συντελεστής 

Β 
Τυπικό 
σφάλµα t p 

Σταθερά  6,172 6,310 0,978 0,337 

Π.Ο.1=άµεση διδασκαλία -7,968 4,840 -1,646 0,111 

Π.Ο.2=αλληλεπιδραστική διδασκαλία -0,231 4,928 -0,047 0,963 

Π.Ο.3=οµάδα ελέγχου 0    

Π.Ο.3 * Φύλο=αγόρι 1,738 1,098 1,583 0,125 

Π.Ο.3 * Φύλο=κορίτσι 0    

Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 0,071 0,042 1,714 0,098 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα 0,257 0,216 1,190 0,244 

Ανάγνωση ιστοριών στην ελληνική γλώσσα 0,753 0,530 1,421 0,167 

∆ραστηριότητες γραµµατισµού και 
µαθηµατικών 

-0,439 0,658 -0,668 0,510 

Αρχικό επίπεδο στις  αδίδακτες λέξεις -1,297 0,501 -2,590 0,015 

Π.Ο.1* Αρχικό επίπεδο στις  αδίδακτες 
λέξεις 

0,741 0,537 1,380 0,179 

Π.Ο.2* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες 
λέξεις 

0,124 0,521 0,237 0,814 

Ο.Ε.* Αρχικό επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις 0    

Σηµ.: R2 = 0,58 (προσαρµοσµένο R2 = 0,42) 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις ήταν ο µοναδικός παράγοντας ο οποίος σε αυτή την ανάλυση 

συνέβαλε σηµαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. 

Το γεγονός αυτό δεν επαληθεύει τη βασική υπόθεση της παρούσας µελέτης, σύµφωνα 

µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις θα διαφέρουν σηµαντικά 

µετά την παρέµβαση ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και 

µετά τον έλεγχο των παραγόντων που αφορούν στις δραστηριότητες γραµµατισµού 

και στους οποίους οι οµάδες διέφεραν αρχικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η επίδραση των τεχνικών της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 
στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την 

επίδραση που ασκούν οι τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης επαληθεύτηκε η 

γενική υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία οι δύο διδακτικές τεχνικές διαφοροποιούνται 

σηµαντικά ως προς την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και στις δύο 

πειραµατικές συνθήκες τα παιδιά βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στο κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ). Η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία, όµως, σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, βοήθησε σε 

σηµαντικότερο βαθµό τα αλλοδαπά παιδιά αφενός να µάθουν τη σηµασία των 

διδαγµένων λέξεων αφετέρου να εµπλουτίσουν ευρύτερα το λεξιλόγιό τους µε λέξεις 

που δε διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης. Επιπλέον, από τα 

αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας επαληθεύτηκε η υπόθεση σύµφωνα µε την 

οποία οι δύο διδακτικές τεχνικές διαφοροποιούνται ως προς την επίδραση που 

ασκούν στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών 

στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριµένα, τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις 

επιδόσεις τους στο κριτήριο αξιολόγησης του ελληνικού γενικού δεκτικού λεξιλογίου 

σε σύγκριση µε τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η άµεση διδασκαλία.  

∆εύτερος βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η 

επίδραση που ασκούν οι τεχνικές της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

στην ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου διαφοροποιείται από σηµαντικούς 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης επαληθεύτηκαν οι 

υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την τεχνική διδασκαλίας του λεξιλογίου, ακόµη και µετά 

τον έλεγχο ενδογενών και εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται µε την 
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ευρύτερη ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Μόνο το φύλο ήταν ο µοναδικός 

παράγοντας ο οποίος διαφοροποίησε την επίδραση που άσκησαν οι δύο διδακτικές 

τεχνικές ως προς την εκµάθηση των διδαγµένων λέξεων. Επιπλέον, οι αρχικές 

επιδόσεις των παιδιών στο αδίδαχτο λεξιλόγιο επέδρασαν και διαφοροποίησαν 

σηµαντικά την επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών ως προς την κατάκτηση των 

αδίδακτων λέξεων-στόχων του ΚΑΕΛΙ από τα αλλοδαπά παιδιά.  

 

Η επίδραση της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας ως 
προς την εκµάθηση των διδαγµένων λέξεων 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι σε κάθε πειραµατική συνθήκη τα 

παιδιά βελτίωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους όσον αφορά στις λέξεις οι οποίες 

αποτέλεσαν το αντικείµενο της διδασκαλίας κατά την πειραµατική παρέµβαση. Η 

τεχνική της άµεσης διδασκαλίας επέδρασε θετικά, και συνέβαλε ώστε τα παιδιά να 

βελτιώσουν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες λέξεις. Οι πλούσιες 

επεξηγήσεις που παρείχε η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, οι οποίες σχετίζονται µε: 

α) την παροχή του ορισµού της λέξης-στόχου, β) την υπόδειξη της αναπαράστασης 

της λέξης-στόχου στην εικονογράφηση του βιβλίου, γ) την παροχή συνώνυµων 

λέξεων, δ) την αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε τις ανάλογες χειρονοµίες 

και εκφράσεις του προσώπου, και ε) την παρουσίαση της λέξης σε µία πρόταση 

διαφορετική από εκείνη του βιβλίου, βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν ένα 

σηµαντικό αριθµό από τις λέξεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της πειραµατικής 

παρέµβασης. Φάνηκε, δηλαδή, από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, και 

σύµφωνα µε τη θεωρία µάθησης του Ausubel (Ausubel, 1962), ότι η τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας βοήθησε τα παιδιά να σχηµατίσουν σταθερές γνωστικές δοµές 

σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων-στόχων. Οι επεξηγήσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

παρουσίασαν στα παιδιά µε απλό, σαφώς δοµηµένο και διαρθρωµένο τρόπο 

πληροφορίες οι οποίες είναι αλληλένδετες, και συνθέτουν µια συνεκτική και 

ολοκληρωµένη εικόνα για τη σηµασία των λέξεων. Σύµφωνα µε τον Ausubel (1962), 

η διδασκαλία αποβαίνει αποτελεσµατική όταν χρησιµοποιούνται βοηθητικά µέσα τα 

οποία εστιάζουν την προσοχή του παιδιού σε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

µαθησιακού υλικού, µε αποτέλεσµα να ενεργοποιείται η επιλεκτική του αντίληψη. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε γλωσσικές υποδείξεις, µιµητική, και µε τη χρησιµοποίηση 

διαφόρων εποπτικών µέσων (Κολιάδης, 1997). Κατά την εφαρµογή της άµεσης 

διδασκαλίας, η γλώσσα αποτέλεσε το βασικό µέσο για τη µετάδοση των γνώσεων που 
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αφορούν στη σηµασία των λέξεων (ορισµός λέξης, παροχή συνώνυµων λέξεων, 

παρουσίαση της λέξης σε µια διαφορετική πρόταση). Παράλληλα, η εικονογράφηση 

του βιβλίου (εποπτικό µέσο) και η αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε τις 

ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου (µιµητική) αποτέλεσαν βοηθητικά 

µέσα τα οποία ενίσχυσαν τη διδακτική διαδικασία. Τα αποτελέσµατα, µάλιστα, 

σχετικής µελέτης (Tellier, 2008) έδειξαν ότι η επίδειξη εικόνων που αναπαριστούν τη 

σηµασία των λέξεων και η παράλληλη αναπαράσταση των λέξεων µε τις ανάλογες 

χειρονοµίες αποτελούν τεχνικές οι οποίες βοηθούν σηµαντικά τα µικρά παιδιά να 

θυµούνται και να αναπαράγουν λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα συγκλίνουν µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων 

µελετών, οι οποίες διερεύνησαν την επίδραση διαφόρων τεχνικών της άµεσης 

διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών 

(Biemiller & Boote, 2006· Brett et al., 1996· Collins, 2010· Elley, 1989· Justice, Meier 

et al., 2005· Lugo-Neris et al., 2010· Penno et al., 2002· Perkins, 2008). Επίσης, τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προεκτείνουν τα αποτελέσµατα προγενέστερων 

µελετών τα οποία αφορούν σε αλλοδαπά παιδιά (Collins, 2010· Coyne et al., 2007· 

Justice, Meier et al., 2005· Lugo-Neris et al., 2010· Penno, et al., 2002· Walsh, 2009), 

καθώς δείχνουν ότι οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να εφαρµοστούν στις πραγµατικές 

συνθήκες στις οποίες λειτουργούν τα νηπιαγωγεία στην Ελλάδα, και µπορούν να 

βοηθήσουν τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν το λεξιλόγιό 

τους στην ελληνική γλώσσα. Σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες στην 

προσχολική εκπαίδευση, η ανάγνωση των ιστοριών πραγµατοποιείται στις 

περισσότερες περιπτώσεις στο σύνολο των παιδιών της τάξης µέσα σε ένα πλαίσιο 

διδασκαλίας όπου φοιτούν ταυτόχρονα ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά διαφόρων 

εθνικοτήτων. 

Θετικά είναι και τα αποτελέσµατα τα οποία αφορούν στην επίδραση της 

τεχνικής της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα 

αλλοδαπά παιδιά, το οποίο περιλαµβάνεται στα κείµενα των εικονογραφηµένων 

ιστοριών. Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία αποτελεί µία διδακτική τεχνική η οποία 

συνδυάζει ορισµένες από τις επεξηγήσεις που παρέχονται κατά την άµεση διδασκαλία 

του λεξιλογίου, όπως είναι η παροχή του ορισµού της λέξης και η υπόδειξη της 

αναπαράστασης της λέξης στην εικονογράφηση του βιβλίου, αλλά και ορισµένες 

τεχνικές της διαλογικής ή αλληλεπιδραστικής µεθόδου ανάγνωσης, όπως είναι οι 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες 
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και εµπλέκουν τα παιδιά στη συζήτηση. Κατά την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας ο συνδυασµός τεχνικών, οι οποίες αφορούν στην άµεση διδασκαλία του 

λεξιλογίου και ενισχύουν την ενεργητική συµµετοχή και τη γνωστική εµπλοκή των 

παιδιών στη συζήτηση που αφορά στο λεξιλόγιο βοήθησε τα αλλοδαπά παιδιά να 

µάθουν ένα σηµαντικό αριθµό από τις λέξεις τις οποίες διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια 

της πειραµατικής παρέµβασης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, 

η συζήτηση φαίνεται ότι αποτελεί µια σηµαντική διδακτική πρακτική την οποία οι 

νηπιαγωγοί µπορούν να χρησιµοποιούν ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου όχι µόνο µονόγλωσσων αλλά και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Τα αποτελέσµατα αυτά συγκλίνουν µε τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης 

των Dickinson και Sprague (2002), σύµφωνα µε τα οποία τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας επωφελούνται σηµαντικά ως προς την ευρύτερη γλωσσική τους ανάπτυξη 

από τις συζητήσεις που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε πολυµελείς οµάδες 

παιδιών µε σκοπό την άµεση διδασκαλία πληροφοριών καθώς και την εξερεύνηση 

και την ανάλυση διαφόρων εννοιών.     

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, τα οποία αφορούν στην καλύτερη 

επίδραση της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών, συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων ερευνών, τα 

οποία αναφέρονται στη συµβολή της διαλογικής και της συµµετοχικής ανάγνωσης 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των µονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών             

(Elley, 1991· 2000· Elley & Mangubhai, 1983· Hargrave & Sénéchal, 2000· Koskinen 

et al., 2000· Lonigan & Whitehurst, 1998· Mol et al., 2009· Valdez-Menchaca & 

Whitehurst, 1992· Whitehurst et al., 1988· Whitehurst, Arnold et al., 1994· 

Whitehurst, Epstein et al., 1994). Επίσης, η παρούσα εργασία προεκτείνει τα 

αποτελέσµατα των προγενέστερων αυτών µελετών, καθώς δείχνει ότι ο προσεχτικός 

σχεδιασµός της παρέµβασης καθιστά εφικτή την άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου 

στο πλαίσιο της διαλογικής ανάγνωσης, και την εφαρµογή αυτής της διδακτικής 

προσέγγισης όχι µόνο σε ολιγοµελείς οµάδες παιδιών αλλά και στο σύνολο των 

παιδιών της τάξης. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι η 

συµβολή της διαλογικής ανάγνωσης δεν περιορίζεται µόνο στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών, όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα των 

προγενέστερων µελετών, αλλά µπορεί να συµβάλλει ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να 

διευρύνουν σηµαντικά και το δεκτικό τους λεξιλόγιο στη δεύτερη γλώσσα.  



 

 

289

Επίσης, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συµβαδίζουν µε τις 

προγενέστερες µελέτες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε αλλοδαπά παιδιά και 

διερεύνησαν την εφαρµογή διαφόρων τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου µέσα 

στο πλαίσιο της διαλογικής ή αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης των ιστοριών    

(Roberts, 2008· Roberts & Neal, 2004· Schwanenflugel et al., 2005). Τα αλλοδαπά 

παιδιά µπορούν, µέσω των κατάλληλων ερωτήσεων, να κατανοήσουν τη σηµασία 

των άγνωστων λέξεων του κειµένου και να καλλιεργήσουν ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες, ώστε να επεξεργάζονται κριτικά το νέο λεξιλόγιο σε σχέση µε τις 

προσωπικές τους εµπειρίες και σε σχέση µε το κείµενο και την εικονογράφηση του 

βιβλίου. Σύµφωνα µε τους De Temple και Snow (2003), οι ερωτήσεις που 

ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για 

την πραγµατοποίηση της µη άµεσης συζήτησης (non-immediate talk), η οποία 

συµβάλλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών και στην κατανόηση του 

κειµένου. Αυτό το είδος της συζήτησης ενθαρρύνει τα παιδιά να συνδέσουν την 

ιστορία µε τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής, να συνάγουν συµπεράσµατα, και 

να αναλύσουν πληροφορίες. Επιπλέον, η µη-άµεση συζήτηση δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν το νέο 

λεξιλόγιο για να περιγράψουν τις αξιολογικές τους αντιδράσεις για την ιστορία, να 

συζητήσουν για τα συναισθήµατα, τα κίνητρα και τις σκέψεις των ηρώων, και να 

κάνουν προβλέψεις σχετικά µε την εξέλιξη της πλοκής. Στην παρούσα εργασία, κατά 

την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις 

αιτιολόγησης, πρόβλεψης, και ερωτήσεις οι οποίες ενθάρρυναν τα παιδιά να 

συνδέσουν τη σηµασία των λέξεων µε τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής. 

Συνεπώς, το είδος των ερωτήσεων διασφάλισε την ποιότητα της συζήτησης και 

βοήθησε τα αλλοδαπά παιδιά να κατανοήσουν τη σηµασία ενός σηµαντικού αριθµού 

λέξεων.  

Σηµαντικό είναι παράλληλα το γεγονός ότι και στην οµάδα ελέγχου, όπου δεν 

εφαρµόστηκαν τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, τα παιδιά αύξησαν 

σηµαντικά τις επιδόσεις στις λέξεις-στόχους, τις οποίες τα παιδιά των πειραµατικών 

οµάδων διδάχτηκαν µε διαφορετικές τεχνικές. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε 

τις απόψεις των Sénéchal και Cornel (1993), οι οποίες υποστηρίζουν ότι και η απλή 

ανάγνωση των ιστοριών µπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών. Η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών φαίνεται ότι 

αποτέλεσε ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να έρθουν σε επαφή µε 
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τη γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων, η οποία διαφοροποιείται σε σηµαντικό 

βαθµό από τη γλώσσα που χρησιµοποιείται κατά την προφορική επικοινωνία 

(Morrow, 2009). Παρόλο που στην οµάδα ελέγχου δεν εφαρµόστηκαν τεχνικές για τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου, η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών στο 

σχολικό περιβάλλον φαίνεται να ενεργοποίησε τις διαδικασίες της έµµεσης µάθησης 

(implicit learning) (Hunt & Beglar, 2005), και έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να 

κατακτήσουν λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα, τις οποίες ενδεχοµένως να µην είχαν 

τη δυνατότητα να ακούσουν στο πλαίσιο της προφορικής αλληλεπίδρασης η οποία 

διεξάγεται σε καθηµερινή βάση στο οικογενειακό και άµεσο κοινωνικό τους 

περιβάλλον (Hoff, 2003· 2006· Kester & Penna, 2002). Άλλωστε, η 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση ή ακρόαση λογοτεχνικών κειµένων είναι µία από τις 

τεχνικές της έµµεσης διδασκαλίας (implicit teaching), η οποία βοηθά τα παιδιά να 

εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους (Hunt & Beglar, 2005). Επιπλέον, η 

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών στην παρούσα µελέτη έδωσε τη 

δυνατότητα στα παιδιά να ακούσουν την κάθε λέξη-στόχο τέσσερεις φορές. Αυτό, 

όµως, σύµφωνα µε τους Robbins και Ehri (1994) είναι απαραίτητο, αλλά όχι πάντα 

επαρκές ώστε να κατακτήσουν τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία τη σηµασία 

µιας λέξης που περιλαµβάνεται στο κείµενο µιας ιστορίας.  

Επίσης, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι οι επεξηγήσεις που παρείχε η τεχνική 

της άµεσης διδασκαλίας άσκησαν µεγαλύτερη επίδραση στην εκµάθηση των 

διδαγµένων λέξεων απ’ ό,τι η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου, 

όταν ελέγχθηκαν οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε το φύλο των παιδιών, τη µη 

λεκτική νοητική τους ικανότητα, το επίπεδό τους στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, και 

τις αρχικές τους επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

προγενέστερων µελετών (Biemiller & Boote, 2006· Brett et al., 1996· Collins, 2010· 

Coyne et al., 2007· Elley, 1989· Justice, Meier et al., 2005· Penno et al., 2005· 

Sénéchal, 1997), η απλή και επαναλαµβανόµενη ανάγνωση µιας ιστορίας µπορεί να 

βοηθήσει τα µονόγλωσσα αλλά και τα αλλοδαπά παιδιά να κατακτήσουν σε κάποιο 

βαθµό λέξεις του κειµένου. Ωστόσο, η επίδραση της επαναλαµβανόµενης ανάγνωσης 

ενισχύεται σηµαντικά, όταν ο/η εκπαιδευτικός παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις που 

αφορούν στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι επεξηγήσεις που ακούν τα παιδιά µέσω 

της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας µπορούν να ενισχύσουν την επίδραση που φέρει 

η ανάγνωση των ιστοριών στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά, 

αλλά δεν κρίνονται πάντα επαρκείς. Απαιτείται ο συνδυασµός τους µε άλλες 
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διδακτικές τεχνικές, οι οποίες στοχεύουν στη βαθύτερη ανάλυση του λεξιλογίου, 

ώστε να βελτιωθεί η επίδραση της ανάγνωσης ιστοριών στη γλωσσική ανάπτυξη των 

µικρών παιδιών.  

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία συνέβαλε ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να µάθουν ένα σηµαντικά υψηλότερο 

αριθµό διδαγµένων λέξεων σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και 

την απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της 

παρούσας εργασίας συγκλίνουν µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών  

(Coyne et al., 2007· Perkins, 2008), τα οποία δείχνουν ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις 

οι οποίες µε τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές ενθαρρύνουν την ενεργητική 

συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση για το λεξιλόγιο δρουν πιο ευεργετικά στην 

ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών σε σύγκριση µε τις διδακτικές 

προσεγγίσεις στις οποίες τα παιδιά είτε ακούν παθητικά τις ιστορίες που διαβάζει ο/η 

νηπιαγωγός είτε λειτουργούν ως παθητικοί αποδέκτες των πληροφοριών που τους 

παρέχονται σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων. Τα αποτελέσµατα, όµως, της 

παρούσας µελέτης δε συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα της µελέτης του Marken 

(2008), τα οποία έδειξαν ότι η διατύπωση ερωτήσεων ήταν εξίσου αποτελεσµατική 

στην εκµάθηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά µε την παθητική ακρόαση 

των ιστοριών και την παροχή µιας σύντοµης επεξήγησης σχετικά µε τη σηµασία της 

λέξης. Το µικρό, όµως, µέγεθος του δείγµατος των αλλοδαπών παιδιών στην έρευνα 

του Marken, η χρησιµοποίηση ενός µόνο βιβλίου, και η εφαρµογή περιορισµένων 

διδακτικών τεχνικών για την επεξεργασία του λεξιλογίου ερµηνεύουν µόνο σε κάποιο 

βαθµό τη διαφορά των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο µελετών.  

Η υπεροχή της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην παρούσα µελέτη 

ερµηνεύεται από το γεγονός ότι ο σχεδιασµός της βασίστηκε στις βασικές αρχές οι 

οποίες σύµφωνα µε τους Blachowicz et al. (2006), Green (2004) και Stahl και Nagy 

(2006) καθοδηγούν την αποτελεσµατική  διδασκαλία του λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, 

οι αρχές αυτές αφορούν: α) στο σχεδιασµό τεχνικών οι οποίες περιλαµβάνουν 

πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό της λέξης και τα διαφορετικά πλαίσια όπου αυτή 

χρησιµοποιείται, β) στην ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία της 

εκµάθησης του λεξιλογίου, και γ) στην πολλαπλή έκθεση των παιδιών στις 

σηµαντικές πληροφορίες που πλαισιώνουν την ερµηνεία της λέξης. Παράλληλα, η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύει τα στάδια σύµφωνα µε 

τα οποία τα παιδιά κατακτούν µια λέξη. Τα στάδια αυτά αφορούν: α) στην 
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κωδικοποίηση και διατήρηση της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης στη µνήµη 

του παιδιού, β) στη συλλογή στοιχείων από το σηµασιολογικό, συντακτικό και 

εικονογραφικό πλαίσιο των ιστοριών, ώστε το παιδί να συνάγει συµπεράσµατα 

σχετικά µε το πιθανό νόηµα της άγνωστης λέξης, γ) στη συσχέτιση του 

συµπεράσµατος για τη σηµασία της άγνωστης λέξης µε τη φωνολογική της 

αναπαράσταση, και δ) στην ενσωµάτωση και την αποθήκευση της νέας λέξης στην 

υπάρχουσα γνωσιολογική του βάση (Sénéchal, 1993 παράθεση σε Sénéchal, 1997). 

Με βάση αυτά, η αλληλεπιδραστική διδασκαλία έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να 

προφέρουν τη νέα λέξη, ώστε να ενισχύσουν τη φωνολογική της αναπαράσταση στη 

µνήµη τους. Παράλληλα, µε τις κατάλληλες ερωτήσεις, τα καθοδήγησε ώστε να 

αξιοποιήσουν τις προγενέστερες γνώσεις τους, καθώς και σηµαντικές πληροφορίες 

από το κείµενο και την εικονογράφηση του βιβλίου, ώστε να κατανοήσουν τη 

σηµασία των άγνωστων λέξεων. Η ενεργοποίηση των προγενέστερων γνώσεων είναι 

σηµαντική διότι καθιστά τη µαθησιακή διαδικασία περισσότερη αποτελεσµατική και 

διευκολύνει την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας (Cummins, 2003). Η αναλυτική, 

άλλωστε, περιγραφή των στρατηγικών που χρησιµοποιούν τα παιδιά που ανήκουν σε 

γλωσσικές µειονότητες για να µάθουν τη δεύτερή τους γλώσσα είναι σηµαντική για 

το σχεδιασµό των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών (Σφυρόερα & Παπαδοπούλου, 

2002).  

Η ενεργητική λεκτική συµµετοχή του παιδιού στην οικοδόµηση του νοήµατος 

των άγνωστων λέξεων αποτελεί µία από τις σηµαντικές διδακτικές αρχές που 

θεµελίωσαν την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Η παράµετρος αυτή, 

σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα για τα µονόγλωσσα και τα αλλοδαπά παιδιά 

(Brabham & Lynch-Brown, 2002· Coyne et al., 2007· Ewers & Brownson, 1999· 

Perkins, 2008· Sénéchal et al., 1995· Silverman, 2007· Walsh & Blewitt, 2006), είναι 

σηµαντική ώστε τα παιδιά να µην αποτελούν παθητικούς δέκτες του περιεχοµένου 

της διδασκαλίας. Τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η αλληλεπιδραστική διδασκαλία 

είχαν τη δυνατότητα, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να συµµετέχουν 

στη διδακτική διαδικασία είτε υποδεικνύοντας τις λέξεις-στόχους στην 

εικονογράφηση των βιβλίων είτε παρέχοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν ως 

στόχο τη βαθύτερη ανάλυση της σηµασίας τους. Επιβεβαιώνεται, ως προς αυτό, η 

άποψη του Vygotsky (1988· 1997), που υποστηρίζει ότι τα παιδιά κατακτούν τη 

γλώσσα και τη γνώση ενεργητικά µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τον κόσµο, 

τα υλικά, και το περιβάλλον. Οι τεχνικές οι οποίες εφαρµόστηκαν κατά την 
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αλληλεπιδραστική διδασκαλία παραπέµπουν στη µέθοδο της «σκαλωσιάς», η οποία 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των θέσεων των Wood και Bruner               

(Wood et al., 1976), και στην έννοια της «ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης» του 

Vygotsky (1988· 1997). Σύµφωνα µε τη µέθοδο της «σκαλωσιάς», στο περιβάλλον 

µάθησης εφαρµόζεται ένα υποστηρικτικό σύστηµα διαρθρωµένων διδακτικών 

καταστάσεων οι οποίες προτρέπουν τα παιδιά να πετύχουν ποικίλους διδακτικούς 

στόχους µέσα «στη ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» (zone of proximal 

development), καθώς σταδιακά προχωρούν σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες 

(Ντολιοπούλου, 2002). Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι 

διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται σε πιο παιδοκεντρικά µοντέλα µάθησης 

(για παράδειγµα στη κοινωνικοπολισµική θεωρία του Vygotsky), σε σύγκριση µε τις 

διδακτικές πρακτικές οι οποίες βασίζονται σε πιο δασκαλοκεντρικά µοντέλα µάθησης 

(για παράδειγµα στο µοντέλο της νοηµατικής-προσληπτικής µάθησης του Ausubel), 

κρίνονται πιο αποτελεσµατικές για την ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών. 

Η συζήτηση αποτέλεσε το βασικό εργαλείο µε βάση το οποίο η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία ενθάρρυνε την ενεργητική λεκτική συµµετοχή των 

παιδιών στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Η τεχνική αυτή είναι σηµαντική για τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούν  

τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων, να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, και να χρησιµοποιήσουν ενεργητικά το 

νέο λεξιλόγιο (Bond & Wasik, 2009· Massey, 2004). Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης η οποία πραγµατοποιείται κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας, 

εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους είτε ακούγοντας τα σχόλια των συνοµηλίκων τους, 

είτε διατυπώνοντας τα ίδια ερωτήσεις, είτε παρέχοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις που 

αφορούν στο νόηµα της ιστορίας και στο λεξιλόγιο του κειµένου (Deason, 2009· 

Kindle, 2009· McGee & Schickedanz, 2007). Επίσης, η τεχνική αυτή κρίνεται 

ιδιαίτερα χρήσιµη για τα αλλοδαπά παιδιά, τα οποία πολλές φορές δε διαθέτουν την 

απαιτούµενη επάρκεια στις δεξιότητες προφορικού λόγου στη δεύτερή τους γλώσσα 

ώστε να µεταβιβάσουν αποτελεσµατικά το µήνυµα που επιθυµούν να µεταφέρουν. Τα 

σχόλια των πιο ικανών συνοµηλίκων λειτουργούν ως «σκαλωσιά» και, σύµφωνα µε 

τη θεωρία του Vygotsky (1988· 1997), βοηθούν τα αλλοδαπά παιδιά να διευκρινίσουν 

τυχόν παρανοήσεις και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε το θέµα της 

συζήτησης (Stahl & Nagy, 2006). Παράλληλα, η συζήτηση, όπως φάνηκε και από τα 
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αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ενίσχυσε την εκµάθηση του λεξιλογίου από τα 

αλλοδαπά παιδιά µε ποικίλους άλλους τρόπους. Παρόλο που η ερώτηση που ο/η 

εκπαιδευτικός απευθύνει στο σύνολο των παιδιών της τάξης απαντάται τις 

περισσότερες φορές από ένα παιδί, το γεγονός αυτό δίνει το έναυσµα και στα 

υπόλοιπα παιδιά να αναλογιστούν και να διαµορφώσουν σιωπηλά τις δικές τους 

απαντήσεις (Stahl & Nagy, 2006). Με παρόµοιο τρόπο και στην παρούσα µελέτη οι 

ερωτήσεις οι οποίες διατυπώνονταν κατά την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας έδιναν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, ελληνόπουλα και αλλοδαπά, να 

κάνουν τις δικές τους υποθέσεις και να συνάγουν τα δικά τους συµπεράσµατα 

σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, τα οποία επαληθεύονταν ή όχι κατά τη διεξαγωγή 

της συζήτησης. Για το λόγο αυτό η συζήτηση φαίνεται να δρα σηµαντικά στην 

εκµάθηση του λεξιλογίου (Stahl & Clark, 1987). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης και σύµφωνα                 

µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών (Brabham & Lynch-Brown, 2002·             

Carlo et al., 2005· Cruz De Quiros, 2008· Ewers & Brownson, 1999·       

Schwanenflugel et al., 2005· Sénéchal, 1997· Sénéchal et al., 1995· Silverman, 2007· 

Walsh & Blewitt, 2006), η ερωτηµατική τακτική αποτελεί µια χρήσιµη διδακτική 

τεχνική για την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Οι ερωτήσεις οι οποίες διατυπώνονταν 

κατά την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας διασφάλισαν την ποιότητα 

της συζήτησης, ενώ παράλληλα βοήθησαν τα αλλοδαπά παιδιά να επεξεργαστούν τη 

σηµασία των λέξεων και να εµπλακούν ενεργητικά στη διαδικασία της µάθησης. 

Φαίνεται ότι οι ερωτήσεις υποστηρίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη διαδικασία 

εκµάθησης του λεξιλογίου, και πλαισιώσουν ακριβέστερα την ερµηνεία µιας λέξης σε 

σύγκριση µε τις πλούσιες επεξηγήσεις που µπορεί να παρέχει ο/η εκπαιδευτικός κατά 

την εφαρµογή της άµεσης διδασκαλίας. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση για να 

κινητοποιηθούν και να αναλογιστούν τα ίδια σχετικά µε τη σηµασία των νέων 

λέξεων, και οι ερωτήσεις µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά ως προς αυτή την 

κατεύθυνση (Petress, 2006).  

Παράλληλα, και το είδος των ερωτήσεων που αξιοποίησε η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας φαίνεται να αποτέλεσε παράγοντα, ο οποίος 

ερµηνεύει την υπεροχή αυτής της τεχνικής έναντι της τεχνικής της άµεσης 

διδασκαλίας και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου. 

Συγκεκριµένα, η αλληλεπιδραστική διδασκαλία αξιοποίησε και ερωτήσεις που 

ενεργοποιούν χαµηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες. Οι ερωτήσεις αυτές 
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ενθάρρυναν τα παιδιά τα εντοπίσουν τις λέξεις-στόχους στην εικονογράφηση του 

βιβλίου και να αντλήσουν στοιχεία µέσα από αυτό το πλαίσιο, ώστε να περιγράψουν 

τη σηµασία µιας λέξης. Οι συγκεκριµένες ερωτήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό 

γνώρισµα του περιγραφικού τρόπου ανάγνωσης, ο οποίος, σύµφωνα µε τα ερευνητικά 

δεδοµένα που αφορούν σε µονόγλωσσα παιδιά, συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 

του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών (Ewers & Brownson, 1999· Reese & Cox, 1999· 

Sénéchal, 1997· Sénéchal & Cornell, 1993· Walsh & Blewitt 2006). Παράλληλα, κατά 

την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, στην παρούσα µελέτη 

χρησιµοποιήθηκαν και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες ενισχύουν τη γνωστική 

εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση και τα βοηθούν να επεξεργαστούν πληρέστερα 

το αντικείµενο της διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, κατά την τεχνική αυτή 

χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις αιτιολόγησης, πρόβλεψης, καθώς και ερωτήσεις οι 

οποίες είχαν ως στόχο να συνδέσουν τα παιδιά τη σηµασία της λέξης µε τις 

προγενέστερές τους γνώσεις και τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής. Αυτός ο 

τύπος των ερωτήσεων, σύµφωνα µε τη Massey (2004), διασφαλίζει τη γνωστική 

εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση και προάγει τη γλωσσική τους ανάπτυξη. 

∆ηλαδή, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν κατά την εφαρµογή 

της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας συντέλεσαν ώστε τα παιδιά να επεξεργαστούν 

κριτικά το περιεχόµενο των πληροφοριών του κειµένου, να καταλήξουν σε 

συγκεκριµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, και να συσχετίσουν 

τη σηµασία των λέξεων µε την πλοκή των γεγονότων της ιστορίας. Τα συµπεράσµατα 

αυτά συγκλίνουν µε τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 

µονόγλωσσα (Brabham & Lynch-Brown, 2002· Dickinson & Smith, 1994) και 

αλλοδαπά παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Calderón et al., 2005· 

Carlo et al., 2005· Cruz De Quiros, 2008· Schwanenflugel et al., 2005· Silverman, 

2007), και έχουν δείξει ότι οι διδακτικές τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν ερωτήσεις 

που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και έχουν ως στόχο την 

κατανόηση του κειµένου και τη διδασκαλία του λεξιλογίου µπορούν να βοηθήσουν 

αποτελεσµατικά τα παιδιά να µάθουν τις άγνωστες λέξεις που τους διδάσκονται κατά 

την ανάγνωση των ιστοριών.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι ερωτήσεις που χρησιµοποίησε η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία ενεργοποίησαν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες των 

παιδιών, και αυτό οδήγησε στην κατανόηση του λεξιλογίου και στη διερεύνηση της 

δυναµικής του σχέσης µε το κείµενο της ιστορίας και την εικονογράφηση του 
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βιβλίου. Η κατανόηση του λεξιλογίου από τα παιδιά ενδεχοµένως να ενίσχυσε 

παράλληλα και την κατανόηση του κειµένου της ιστορίας. Συνεπώς, η καλλιέργεια 

ανώτερων γνωστικών λειτουργιών και η κατανόηση του λεξιλογίου και της πλοκής 

των γεγονότων της ιστορίας συνέβαλαν σηµαντικά στην επίδραση που είχε η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών. Άλλωστε, και ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν τη σχέση που 

συνδέει τις δεξιότητες της νοηµοσύνης, του λεξιλογίου, και της κατανόησης (van 

Kleeck, 2008· Quellete, 2006· Shanahan & Beck, 2006· Smith et al., 2005).  

Συµπερασµατικά, οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι ερµηνεύουν την 

υπεροχή της τεχνικής της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας έναντι της τεχνικής της 

άµεσης διδασκαλίας αλλά και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα 

ελέγχου, όσον αφορά στις τελικές επιδόσεις αλλά και το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις, είναι οι ακόλουθοι:  

• η αξιοποίηση του κειµένου, της εικονογράφησης, και των προγενέστερων 

γνώσεων των παιδιών,  

• η ενίσχυση της γνωστικής εµπλοκής των παιδιών στη συζήτηση για τη σηµασία 

των λέξεων, 

• η παροχή πολλαπλών ευκαιριών, ώστε τα παιδιά να ενισχύσουν τη φωνολογική 

αναπαράσταση της λέξης στη µνήµη τους, και  

• η ενεργητική λεκτική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία. 

 

Η επίδραση ενδογενών και γλωσσικών παραγόντων στην εκµάθηση των 
διδαγµένων λέξεων 

∆εύτερος βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η 

επίδραση που ασκούν οι τεχνικές της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

στην ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου (ΚΑΕΛΙ) των αλλοδαπών παιδιών 

διαφοροποιείται από σηµαντικούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε 

ότι η αλληλεπιδραστική διδασκαλία διατήρησε την υπεροχή έναντι της τεχνικής της 

άµεσης διδασκαλίας και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου, 

ακόµη και όταν ελέγχθηκαν σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε το φύλο 

των παιδιών, τη µη λεκτική νοητική τους ικανότητα, το επίπεδό τους στο γενικό 

δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα, και τις αρχικές τους επιδόσεις στις 

διδαγµένες λέξεις.  
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Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στο ρόλο που διαδραµάτισε 

το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα 

όσον αφορά στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι επιδράσεις των δύο τεχνικών της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου δε διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε τις αρχικές επιδόσεις 

των παιδιών στο κριτήριο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου (PPVT-R). Στην παρούσα 

µελέτη, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο αποτέλεσε 

παράγοντα ο οποίος άσκησε µοναδική επίδραση στο µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεών τους στις διδαγµένες λέξεις. Τα παιδιά τα οποία διέθεταν πριν την έναρξη 

της πειραµατικής παρέµβασης πιο εµπλουτισµένο δεκτικό λεξιλόγιο, ανεξάρτητα από 

την τεχνική η οποία εφαρµόστηκε για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, έµαθαν 

περισσότερες λέξεις απ’ ό,τι τα παιδιά που διέθεταν πιο περιορισµένο λεξιλόγιο. Το 

γεγονός αυτό συµβαδίζει µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών που αφορούν 

σε µονόγλωσσα αλλά και σε αλλοδαπά παιδιά (Collins, 2010· Coyne et al., 2004· 

Ewers & Brownson, 1999· Justice, Meier et al., 2005· Penno et al., 2002· Sénéchal     

et al., 1995), ενώ δε συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα των ερευνών οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν από τους Reese και Cox (1999), Roberts και Neal (2004), 

Justice, Meier et al. (2005) και Coyne et al. (2007). Σύµφωνα µε τις έρευνες αυτές, τα 

παιδιά µε χαµηλό επίπεδο στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο επωφελούνται άλλοτε από 

τεχνικές οι οποίες προάγουν τη γνωστική τους εµπλοκή στη συζήτηση της ιστορίας 

και δίνουν έµφαση στην εκτενέστερη διδασκαλία του λεξιλογίου, και άλλοτε από 

τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν ερωτήσεις που ενεργοποιούν χαµηλού επιπέδου 

γνωστικές λειτουργίες. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα των προγενέστερων µελετών δεν 

παρέχουν σαφή εικόνα σχετικά µε το ποιες διδακτικές τεχνικές είναι κατάλληλες για 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών σε σχέση µε το αρχικό επίπεδο των 

γλωσσικών τους ικανοτήτων.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται να υποστηρίζουν το 

φαινόµενο «αποτέλεσµα του Ματθαίου» (Matthew effect), το οποίο περιέγραψε ο 

Stanovich (1986), και το οποίο ερµηνεύει αφενός τη δυναµική σχέση και 

αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στις γνωστικές δεξιότητες και τις δεξιότητες 

της ανάγνωσης και αφετέρου στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι ατοµικές διαφορές των 

παιδιών µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το φαινόµενο αυτό, σε ό,τι αφορά στην 

αναγνωστική επίδοση των µαθητών, στηρίζεται στην υπόθεση ότι «ο πλούσιος 

γίνεται πλουσιότερος και ο φτωχός γίνεται φτωχότερος» (rich-get-richer and poor-
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get-poorer patterns of reading achievement) (Stanovich, 1986). Συνεπώς, και στην 

παρούσα µελέτη, τα παιδιά που διέθεταν ισχυρή βάση στο λεξιλόγιό τους στη 

δεύτερη γλώσσα, ανεξάρτητα από την πειραµατική συνθήκη στην οποία ανήκαν, 

επωφελήθηκαν περισσότερο από την ανάγνωση των ιστοριών και κατανόησαν τη 

σηµασία περισσοτέρων λέξεων. Φαίνεται ότι το εµπλουτισµένο λεξιλόγιο σχετίζεται 

µε την ύπαρξη µιας ευρύτερης γνωσιολογικής βάσης, η οποία διευκολύνει τα παιδιά 

να συνδέσουν πιο εύκολα τη σηµασία των νέων λέξεων µε τις προγενέστερές τους 

γνώσεις. Αυτό συντελεί ώστε να κατανοήσουν, και κατά συνέπεια να κατακτήσουν, ή 

να µάθουν πιο εύκολα το λεξιλόγιο µε το οποίο έρχονται σε επαφή είτε στον 

προφορικό είτε στο γραπτό λόγο. Επίσης, είναι πιθανό τα παιδιά που διαθέτουν 

υψηλό επίπεδο στο λεξιλόγιο να έχουν αναπτύξει ποικίλες στρατηγικές µάθησης, 

όπως είναι η ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων, οι οποίες τα βοηθούν ώστε να 

επεξεργάζονται αποτελεσµατικά τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών, και να τις µετατρέπουν σε γνώση. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα 

παιδιά µε πιο εµπλουτισµένο λεξιλόγιο κατανοούν καλύτερα το ευρύτερο συγκείµενο 

(context) στο οποίο βρίσκεται η άγνωστη λέξη, µε αποτελέσµατα να την κατανοούν 

ευκολότερα. Η γνωσιολογική γνώση, συνεπώς, είναι και λεξιλογική γνώση        

(Nagy, 2005).  

Ωστόσο, διαφορετικά ήταν τα αποτελέσµατα που αφορούν στην άµεση 

επίδραση που άσκησαν οι προγενέστερες γνώσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις, 

όσον αφορά στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεών τους. Συγκεκριµένα, η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι όσο χαµηλότερο ήταν το αρχικό επίπεδο των 

παιδιών στις διδαγµένες λέξεις τόσο υψηλότερο ήταν το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεών τους στις λέξεις-στόχους, οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείµενο της 

διδασκαλίας κατά την πειραµατική παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα αυτά συµβαδίζουν 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Elley (1989), Biemiller και Boote (2006) και 

Roberts (2008). Φαίνεται, δηλαδή, να υπάρχει µια αντίστροφη πορεία στο φαινόµενο 

«αποτέλεσµα του Ματθαίου», όταν το αρχικό επίπεδο ικανοτήτων των παιδιών 

προσδιορίζεται µε βάση τις αρχικές τους επιδόσεις στο κριτήριο που αξιολογεί την 

κατανόηση των άγνωστων λέξεων-στόχων που έχουν επιλεγεί από το κείµενο της 

κάθε ιστορίας.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά, και δείχνουν ότι η 

ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µια δυναµική δραστηριότητα µε σηµαντικά 

αντισταθµιστικά οφέλη, η οποία µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά τα αλλοδαπά 
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παιδιά να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. Τα αλλοδαπά παιδιά του δείγµατος, αν και 

σηµείωσαν χαµηλές αρχικές επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις, µπόρεσαν να καλύψουν 

σε σηµαντικό βαθµό τις διαφορές τους σε σύγκριση µε τα υψηλής επίδοσης παιδιά. 

Συγκεκριµένα, τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από την πειραµατική συνθήκη στην οποία 

συµµετείχαν, µπόρεσαν να αξιοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις πληροφορίες τις 

οποίες συνέλεξαν κατά την ανάγνωση των ιστοριών, και να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους στις διδαγµένες λέξεις. Επίσης, το γεγονός αυτό φαίνεται να συµβαδίζει σε 

κάποιο βαθµό και µε τα αποτελέσµατα προγενέστερης µελέτης, η οποία αφορά στο 

ρόλο που διαδραµατίζει η επάρκεια των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερη γλώσσα 

όσον αφορά στα οφέλη που αποκοµίζουν από την ανάγνωση των ιστοριών          

(Roberts & Neal, 2004). Οι Roberts και Neal (2004) ανέφεραν ότι τα αλλοδαπά 

παιδιά τα οποία διέθεταν περιορισµένη επάρκεια στη δεύτερη γλώσσα, σηµείωσαν 

σηµαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους όσον αφορά στο λεξιλόγιο το οποίο 

αποτέλεσε το αντικείµενο της διδασκαλίας κατά την πειραµατική παρέµβαση. 

Φαίνεται, δηλαδή, και από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, ότι η ανάγνωση 

των ιστοριών αποτελεί µια δραστηριότητα η οποία κινητοποιεί το ενδιαφέρον και 

επικεντρώνει την προσοχή των αλλοδαπών παιδιών στο λεξιλόγιο της δεύτερής τους 

γλώσσας.  

Επίσης, ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στην επίδραση 

που άσκησε το φύλο στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις. Συγκεκριµένα, στην πειραµατική συνθήκη της άµεσης 

διδασκαλίας του λεξιλογίου και στην πειραµατική συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας τα κορίτσια σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις βελτίωσης απ’ ό,τι τα 

αγόρια. Αντίστροφα είναι τα αποτελέσµατα στην οµάδα ελέγχου, όπου τα αγόρια 

σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις βελτίωσης από τα κορίτσια. Τα αποτελέσµατα αυτά 

δε συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών τα οποία έδειξαν ότι το 

φύλο δεν αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος διαφοροποίησε τις επιδόσεις των παιδιών 

(Biemiller & Boote, 2006· Brabham & Lynch-Brown, 2002· Ewers & Brownson, 

1999· Penno et al., 2002). Η διαφορά αυτή στα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 

σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των προγενέστερων µελετών ίσως οφείλεται στη 

µέθοδο ανάλυσης των αποτελεσµάτων. Στην παρούσα µελέτη ελέγχθηκαν 

ταυτόχρονα και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι συσχετίστηκαν σηµαντικά µε 

τις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. Συγκεκριµένα, όταν ελέγχθηκε το 

αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και οι αρχικές τους 
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επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις, το φύλο αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα, ο οποίος 

επέδρασε και διαφοροποίησε την επίδραση που άσκησαν οι διαφορετικές διδακτικές 

τεχνικές στην ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. 

Φάνηκε, δηλαδή, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, ότι οι επιδόσεις των 

κοριτσιών, σε αντίθεση µε τα αγόρια, ήταν υψηλότερες στις πειραµατικές συνθήκες 

όπου ήταν ενεργός ο παράγοντας της διδασκαλίας. Ο παράγοντας αυτός ενδεχοµένως 

να επηρέασε την ανταπόκριση των αγοριών και των κοριτσιών στην ανάγνωση των 

ιστοριών, και κατά συνέπεια επηρέασε και τα οφέλη που αποκόµισαν όσον αφορά 

στην εκµάθηση της σηµασίας των διδαγµένων λέξεων. 

Τα αγόρια και τα κορίτσια τείνουν να συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο 

σε διαφορετικά πλαίσια (Millard, 2003). Ιδιαίτερα στο περιβάλλον της σχολικής 

τάξης εντοπίζονται διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο τα δύο φύλα 

συµµετέχουν στις ελεύθερες συζητήσεις, αλλά και στις συζητήσεις που 

πραγµατοποιούνται για την επεξεργασία των γνωστικών αντικειµένων του 

προγράµµατος σπουδών (Swann, 1992). Το φύλο, άλλωστε, αποτέλεσε έναν από τους 

πιο σηµαντικούς παράγοντες, ο οποίος σταθερά ελεγχόταν και εξεταζόταν κατά τη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών ερευνών, ιδιαίτερα για την ερµηνεία της συµπεριφοράς 

των µαθητών στη σχολική τάξη (Hammersley, 2001). Ακόµη και σε περιπτώσεις 

όπου οι διαφορές του φύλου δεν αποτελούν τον άµεσο στόχο µιας µελέτης, κρίνεται 

σκόπιµο να ελέγχεται αυτός ο παράγοντας, διότι τα στερεότυπα σχετικά µε το είδος 

της συµπεριφοράς των αγοριών και κοριτσιών είναι αρκετά ισχυρά και µπορεί να 

επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονται στις διάφορες 

διδακτικές διαδικασίες, και, κατά συνέπεια, µπορεί να επηρεάζουν και τα 

αποτελέσµατα της µελέτης (Συγκολλίτου, 1997). Τα ερευνητικά δεδοµένα, µάλιστα, 

δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα και ότι τα κορίτσια 

σηµειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια σε ορισµένες δεξιότητες του 

γραπτού λόγου, και ιδιαίτερα στην ανάγνωση (Alloway & Parn, 1997· Chiu & 

McBride-Chang, 2006· Linnakyl, Malin & Taube, 2004· Logan & Johnston, 2009). 

Ωστόσο, οι επιδόσεις των δύο φύλων, και ιδιαίτερα των αγοριών, σχετίζονται µε τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις που έχουν για τη σχολική τους επίδοση και το σχολείο 

γενικότερα (Logan & Johnston, 2009), αλλά και µε τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε την επίδοση των παιδιών (Herbert & Stipek, 2005). 

Στην παρούσα µελέτη, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ότι στις 

πειραµατικές συνθήκες της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στις 
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οποίες εφαρµόστηκαν συγκεκριµένες τεχνικές για τη διδασκαλία των λέξεων-στόχων 

του κειµένου, οι επιδόσεις των κοριτσιών ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις 

επιδόσεις των αγοριών. Η εικόνα των αποτελεσµάτων είναι αντίθετη για την οµάδα 

ελέγχου, όπου δεν εφαρµόστηκαν τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Το 

γεγονός αυτό ενδεχοµένως να συνδέεται σε κάποιο βαθµό µε τα διαφορετικά κίνητρα 

των δύο φύλων που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους σε σχολικές διαδικασίες και 

πρακτικές. Σύµφωνα µε έρευνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε παιδιά κατά τη 

φοίτησή τους στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση (Cloer & Dalton, 1999· 

Gambrell, 2009· Pakarinen et al., 2010· Wilkinson, 1998), τα κορίτσια παρουσιάζουν 

πιο ισχυρά κίνητρα για µάθηση, και εντονότερη κινητοποίηση για την ανάγνωση των 

λογοτεχνικών κειµένων. Συνεπώς, οι δύο αυτοί παράγοντες µπορεί να 

αλληλεπίδρασαν και να επηρέασαν τη συµµετοχή των κοριτσιών στις διδακτικές 

δραστηριότητες της παρούσας µελέτης, και, κατά συνέπεια, τις επιδόσεις τους στις 

διδαγµένες λέξεις. 

Οι σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις των αγοριών στην οµάδα ελέγχου, όπου 

δεν εφαρµόστηκαν τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, πιθανόν να 

ερµηνεύονται από παράγοντες που σχετίζονται µε την αυτοαντίληψη και τα κίνητρά 

τους για επίτευξη. Τα αγόρια τείνουν να συµπεριφέρονται πιο ενεργητικά και πιο 

δυναµικά σε σύγκριση µε τα κορίτσια ως προς κάποιες δραστηριότητες οι οποίες 

διεξάγονται στο χώρο της σχολικής τάξης (Meece, Glienke & Burg, 2006·        

Swann, 1992). Από πολύ µικρή ηλικία επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιµονή, προσήλωση, 

και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους για την άρτια διεκπεραίωση διαφόρων δοκιµασιών, 

καθώς επίσης και εντονότερη συµπεριφορά εξερεύνησης (Συγκολλίτου, 1997). Κατά 

συνέπεια είναι πιθανό τα αγόρια από πολύ µικρή ηλικία να αναπτύσσουν διάφορες 

στρατηγικές µάθησης, οι οποίες τα καθιστούν περισσότερο ανεξάρτητα από τον 

παράγοντα της διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας 

(Swalander & Taube, 2007), η αποµνηµόνευση, η αναλυτική επεξεργασία, και η 

συσχέτιση των πληροφοριών που συλλέγουν κατά τη διδασκαλία των διαφόρων 

γνωστικών αντικειµένων αποτελούν από τις πιο βασικές στρατηγικές µάθησης που 

επιδεικνύουν τα αγόρια στο σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι παραπάνω παράγοντες 

µπορεί να έδρασαν συνδυαστικά και να επηρέασαν το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των αγοριών και των κοριτσιών στις διδαγµένες λέξεις στην οµάδα 

ελέγχου.  
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Η επίδραση της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 
στην κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων 

Βασικός, επίσης, στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η 

πειραµατική παρέµβαση συντέλεσε ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να κατακτήσουν τη 

σηµασία λέξεων που άκουσαν αλλά δε διδάχτηκαν κατά την ανάγνωση των ιστοριών. 

Πρόκειται, δηλαδή, για τις λέξεις οι οποίες επιλέχτηκαν από τα κείµενα των ιστοριών 

ώστε να διερευνηθεί η γενίκευση της επίδρασης των διδακτικών τεχνικών στην 

κατάκτηση του λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

σε κάθε πειραµατική συνθήκη έδειξε ότι µόνο η αλληλεπιδραστική διδασκαλία 

συνέβαλε ώστε τα παιδιά να αυξήσουν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες 

λέξεις. ∆ηλαδή, η σύγκριση των τελικών επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις ανάµεσα στις δύο πειραµατικές συνθήκες έδειξε ότι η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία άσκησε µεγαλύτερη επίδραση από την άµεση διδασκαλία στην 

κατάκτηση της σηµασίας των λέξεων που άκουσαν αλλά δε διδάχτηκαν κατά τη 

διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης. 

Αξιοσηµείωτο, όµως, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου, ενώ 

αύξησαν τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες λέξεις-στόχους, δεν αύξησαν σηµαντικά 

τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις-στόχους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, όµως, 

ότι στον µετέλεγχο οι επιδόσεις των παιδιών στην οµάδα ελέγχου στις διδαγµένες και 

στις αδίδακτες λέξεις δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

επίδραση της απλής ανάγνωσης των ιστοριών ήταν παρόµοια και για τις δύο 

κατηγορίες των λέξεων, καθώς στη συνθήκη αυτή ο διαχωρισµός ανάµεσα σε 

διδαγµένες και αδίδακτες λέξεις δεν υφίσταται. Επίσης, δείχνει ότι δεν επέδρασαν 

επείσακτες µεταβλητές, οι οποίες µπορεί να σχετίζονται µε το µεροληπτικό 

πειραµατικό χειρισµό κάποιων λέξεων και µπορεί να επηρέασαν τις επιδόσεις των 

παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι 

η απλή ανάγνωση ιστοριών µπορεί να επιδράσει, αν και σε µικρό βαθµό, στην 

κατάκτηση ενός ορισµένου αριθµού λέξεων από τα αλλοδαπά παιδιά. 

Η έντονη λεκτική αλληλεπίδραση, η οποία παρατηρήθηκε στη συνθήκη 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και αφορούσε στην επεξεργασία συγκεκριµένων 

λέξεων του κειµένου, ενδεχοµένως να άσκησε έµµεσες επιδράσεις και να συντέλεσε 

στη γενίκευση της επίδρασης της τεχνικής αυτής στην κατάκτηση της σηµασίας των 

αδίδακτων λέξεων από τα αλλοδαπά παιδιά. Η τοποθέτηση αυτή συµφωνεί µε την 

άποψη των Dickinson και Smith (1994), οι οποίοι σε σχετική τους µελέτη 
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υποστήριξαν ότι η συζήτηση η οποία διεξάγεται κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας 

αφενός βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν µια πιο αναλυτική στάση απέναντι στη 

γλώσσα και αφετέρου ενισχύει τη µεταγνωστική επίγνωση των παιδιών σχετικά µε τις 

λέξεις του κειµένου. Οι Dickinson και Smith (1994) υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι η 

συζήτηση για τη γλώσσα του κειµένου διευκολύνει τα παιδιά να αποστασιοποιηθούν 

από την ιστορία και να αποκτήσουν επίγνωση της δικής τους γνωστικής 

δραστηριότητας. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι τα παιδιά να 

αντιλαµβάνονται πιο γρήγορα τις λέξεις που δεν κατανοούν και να κινητοποιούνται, 

ώστε να αναζητούν τις διαθέσιµες πληροφορίες για να συνάγουν το νόηµα των 

άγνωστων λέξεων. Η µεταγνωστική επίγνωση µπορεί να διευκολύνει την κατάκτηση 

του λεξιλογίου, καθώς καθιστά το παιδί περισσότερο ικανό για αυτό-κατευθυνόµενη 

µάθηση και ενισχύει την ικανότητά του να επιδρά, να κατανοεί, και να ρυθµίζει τη 

διαδικασία µάθησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997· Ματσαγγούρας, 2000). Επιπλέον, 

τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τις αρχές του µετασχηµατισµού και της 

µεταβίβασης, τις οποίες διατύπωσε ο Bruner στην ευρετική-ανακαλυπτική θεωρία 

µάθησης (Κολιάδης, 1997). Σύµφωνα µε αυτές, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει 

αποκτήσει το παιδί από τη λύση ενός προβλήµατος είναι σε ετοιµότητα, ώστε ανά 

πάσα στιγµή να µεταβιβαστούν σε άλλους τοµείς µάθησης. Η αδίδαχτη λέξη 

αντιµετωπίστηκε από τα αλλοδαπά παιδιά ως ένα νέο γνωστικό πρόβληµα, και για 

την επίλυσή του επιστράτευσαν στρατηγικές µάθησης τις οποίες κατέκτησαν σε 

προγενέστερες φάσεις της διδασκαλίας, όπου εφαρµόστηκαν οι τεχνικές της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας µε σκοπό την ανάλυση των λέξεων-στόχων του 

κειµένου. Η συζήτηση, γενικότερα, είναι µια δυναµική τεχνική, η οποία βοηθά τα 

παιδιά να συσχετίζουν τις γνωστές µε τις άγνωστες πληροφορίες, και να σκέφτονται 

ενεργητικά προκειµένου µε τις απαντήσεις τους να συµβάλουν στην επεξεργασία του 

λεξιλογίου (Stahl, 2005). 

Τα αποτελέσµατα που αφορούν στη θετική επίδραση της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας στην κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων δε συµβαδίζουν µε τα 

αποτελέσµατα σχετικών µελετών (Coyne et al., 2004· Coyne et al., 2007), τα οποία 

έδειξαν ότι η αναλυτική διδασκαλία του λεξιλογίου δεν άσκησε ευρύτερες επιδράσεις 

ως προς την κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων από τα παιδιά. Οι διαφορές στα 

αποτελέσµατα πιθανόν να ερµηνεύονται από τις διαφορετικές µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις οι οποίες εφαρµόστηκαν για την ανάγνωση των ιστοριών. Στις µελέτες 

των Coyne et al. (2004· Coyne et al., 2007) υιοθετήθηκε η µέθοδος της ανάγνωσης-
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παράστασης, και η εκτενέστερη διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιούταν µετά 

την ανάγνωση της ιστορίας. Στην παρούσα µελέτη, η αναλυτική διδασκαλία του 

λεξιλογίου πραγµατοποιούταν σύµφωνα µε το διαλογικό τρόπο ανάγνωσης, δηλαδή 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, τη στιγµή που η άγνωστη λέξη εµφανιζόταν στο 

κείµενο της ιστορίας. Το γεγονός αυτό πιθανόν να κινητοποίησε και να διευκόλυνε τα 

παιδιά ώστε να συνδυάσουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες παρέχονταν από το 

κείµενο και την εικονογράφηση του βιβλίου για να αναλογιστούν και να συνάγουν 

συµπεράσµατα για λέξεις τις οποίες άκουσαν αλλά δε διδάχτηκαν. Παράλληλα, η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία στην παρούσα µελέτη εφάρµοσε συγκεκριµένες 

διδακτικές τεχνικές για την αναλυτική επεξεργασία της σηµασίας συγκεκριµένων 

λέξεων του κειµένου. Η έντονη λεκτική αλληλεπίδραση που σηµειώθηκε αφορούσε 

στη διερεύνηση της σηµασίας των λέξεων-στόχων και στη σύνδεση αυτών µε τις 

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών και µε την πλοκή των γεγονότων της ιστορίας. 

Αυτή η προσέγγιση για την επεξεργασία του λεξιλογίου, σε αντίθεση µε τη διδακτική 

προσέγγιση η οποία εφαρµόστηκε στις έρευνες των Coyne et al. (2004· Coyne et al., 

2007), πιθανόν να ενίσχυσε την κατανόηση του κειµένου από τα παιδιά και να 

συνέβαλε µε τον τρόπο αυτό στη γενίκευση της επίδρασής της και ως προς την 

κατάκτηση λέξεων του κειµένου, οι οποίες όµως δεν αποτέλεσαν τον άµεσο στόχο 

της διδασκαλίας. Σύµφωνα µε την Cunningham (2005), ο βαθµός µε τον οποίο τα 

παιδιά κατανοούν το κείµενο συνδέεται σηµαντικά µε την κατάκτηση του λεξιλογίου 

το οποίο περιλαµβάνεται στο κείµενο και µε το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. 

Αντίθετα, η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας δε συνέβαλε σηµαντικά ώστε τα 

αλλοδαπά παιδιά να βελτιώσουν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις. 

Τα αποτελέσµατα αυτά συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα σχετικών προγενέστερων 

µελετών (Biemiller & Boote,  2006· Coyne et al., 2007· Justice, Meier et al., 2005· 

Penno et al., 2002). Σύµφωνα µε αυτά, οι επεξηγήσεις που παρέχονται µέσω των 

τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας, και, γενικότερα, η περιστασιακή έκθεση των 

παιδιών στο άγνωστο λεξιλόγιο κατά την ανάγνωση των ιστοριών δεν κρίνονται 

πάντα επαρκείς ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν άγνωστες λέξεις, όταν αυτές δεν 

πλαισιώνονται από διάφορες διδακτικές τεχνικές. Συγκεκριµένα, οι επεξηγήσεις που 

διατυπώθηκαν κατά την εφαρµογή της άµεσης διδασκαλίας επικέντρωσαν την 

προσοχή των παιδιών σε συγκεκριµένες λέξεις του κειµένου. Ο παθητικός, όµως, 

ρόλος των παιδιών κατά την ανάγνωση των ιστοριών ενδεχοµένως να τα εµπόδισε 
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ώστε να αναπτύξουν ποικίλες στρατηγικές µάθησης οι οποίες θα συνέβαλαν 

σηµαντικά στη γενίκευση της επίδρασης της τεχνικής αυτής ως προς την κατάκτηση 

της σηµασίας των αδίδακτων λέξεων. Συµπερασµατικά, η επικέντρωση της προσοχής 

των παιδιών σε συγκεκριµένες λέξεις του κειµένου, σε συνδυασµό µε την παθητική 

συµµετοχή τους στην ανάγνωση της ιστορίας, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 

µπορεί να έδρασαν ανασταλτικά ως προς τη γενικότερη κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος των παιδιών σχετικά µε το ευρύτερο λεξιλόγιο των ιστοριών. 

Επιπλέον, το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να εµπόδισε τα παιδιά κατά την εφαρµογή 

της άµεσης διδασκαλίας να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές µάθησης οι οποίες θα 

συνέβαλαν σηµαντικά ως προς την κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων.  

 

Η επίδραση ενδογενών και γλωσσικών παραγόντων στην κατάκτηση των 
αδίδακτων λέξεων 
 

Ένας επίσης βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν 

η επίδραση των τεχνικών της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην 

κατάκτηση του αδίδακτου λεξιλογίου διαφοροποιείται από σηµαντικούς παράγοντες 

οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τα αποτελέσµατα 

της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

άσκησε παρόµοια επίδραση µε την απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα 

ελέγχου όσον αφορά στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις 

αδίδακτες λέξεις, όταν ελέγχθηκαν σηµαντικοί γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες. 

Και στις δύο αυτές συνθήκες, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

ήταν υψηλότερο σε σύγκριση µε τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας. Η σύγκριση της επίδρασης των δύο πειραµατικών διδακτικών 

τεχνικών στην κατάκτηση του αδίδακτου λεξιλογίου ερµηνεύεται πληρέστερα 

λαµβάνοντας υπόψη και τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι κατά την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων φάνηκε να ασκούν σηµαντική κύρια επίδραση ή να αλληλεπιδρούν 

µε την πειραµατική παρέµβαση. Συγκεκριµένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν 

σηµαντική η αλληλεπίδραση ανάµεσα στην πειραµατική συνθήκη της άµεσης 

διδασκαλίας και στο αρχικό επίπεδο των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Η 

αλληλεπίδραση αυτή επηρέασε σηµαντικά το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Από την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας επωφελήθηκαν σηµαντικά µόνο τα παιδιά τα οποία πριν την έναρξη της 

πειραµατικής παρέµβασης είχαν υψηλές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις. Αντίθετα, 
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στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου το αρχικό 

επίπεδο των παιδιών δε διαδραµάτισε  σηµαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση των 

επιδόσεών τους στις αδίδακτες λέξεις.   

Προκύπτει, δηλαδή, από τα παραπάνω ότι η γενίκευση της επίδρασης της 

τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας ως προς την κατάκτηση του λεξιλογίου των 

ιστοριών περιορίστηκε µόνο στα παιδιά τα οποία διέθεταν επαρκείς προγενέστερες 

γνώσεις ως προς το λεξιλόγιο του κειµένου. Η παροχή των επεξηγήσεων κατά τη 

συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας, µε στόχο την ερµηνεία συγκεκριµένων λέξεων από 

το κείµενο της κάθε ιστορίας, ενεργοποίησε τις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών 

σχετικά µε το θέµα της ιστορίας. Το γεγονός αυτό τα βοήθησε να ανασύρουν από την 

υπάρχουσα γνωσιολογική τους βάση τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να συνάγουν 

τα κατάλληλα συµπεράσµατα και να κατακτήσουν το νόηµα των λέξεων που 

άκουσαν αλλά δεν τους διδάχτηκαν κατά την ανάγνωση του κειµένου. Οι λέξεις 

αποτελούν τα σηµαντικότερα εργαλεία µε τα οποία τα παιδιά και οι ενήλικοι 

ενεργοποιούν τις προγενέστερες γνώσεις τους, εκφράζουν ιδέες, και κατακτούν νέες 

γνώσεις (Blachowicz et al., 2005). Σύµφωνα µε τη θέση η οποία δίνει έµφαση στο 

ρόλο που διαδραµατίζει η προγενέστερη γνώση στη διαδικασία της κατανόησης 

(knowledge hypothesis), η γνώση των λέξεων αποτελεί ένδειξη των προγενέστερων 

γνώσεων που διαθέτει κάποιος σχετικά µε µία έννοια ή ένα θέµα. Συνεπώς, είναι η 

προγενέστερη γνώση η οποία ουσιαστικά βοηθά στην κατάκτηση του λεξιλογίου και, 

κατά συνέπεια, στην κατανόηση του κειµένου (Nagy, 2005).  

Τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά στην πειραµατική συνθήκη της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα 

ελέγχου. Στις συνθήκες αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική κύρια επίδραση του 

αρχικού επιπέδου των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, τη µεγαλύτερη βελτίωση στις 

επιδόσεις παρουσίασαν τα παιδιά τα οποία πριν την έναρξη της παρέµβασης είχαν 

χαµηλές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις του ΚΑΕΛΙ. Προκύπτει, δηλαδή, ότι η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία και η απλή επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των 

ιστοριών στην οµάδα ελέγχου δηµιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε και τα 

χαµηλής επίδοσης αλλοδαπά παιδιά να έρθουν σε συχνή και εντατική επαφή µε τη 

γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων και να κατακτήσουν ορισµένες άγνωστες λέξεις 

στη δεύτερή τους γλώσσα, κάτι το οποίο δε συνέβη στη συνθήκη της άµεσης 

διδασκαλίας.  
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Η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου δε χρησιµοποίησε 

τεχνικές για την επεξήγηση επιλεγµένων λέξεων. Ωστόσο, η ανάγνωση των ιστοριών 

αποτελεί µία από τις τεχνικές της έµµεσης ή υποκρυπτόµενης διδασκαλίας (implicit 

teaching), η οποία, σε αντίθεση µε άλλες τεχνικές, έχει ως στόχο όχι να κατευθύνει 

αλλά να προσελκύσει την προσοχή του µαθητή στο αντικείµενο της µάθησης 

ελαχιστοποιώντας οποιαδήποτε διακοπή στη µεταβίβαση ή τη διαπραγµάτευση του 

νοήµατος της λέξης (Hunt & Beglar, 2005). Η προσοχή των παιδιών στην οµάδα 

ελέγχου δεν επικεντρώθηκε σε συγκεκριµένες λέξεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα όλες 

οι λέξεις του κειµένου να έχουν για τα παιδιά την ίδια βαρύτητα και αξία. Συνεπώς, 

τα παιδιά στην οµάδα ελέγχου αξιοποίησαν συγκεντρωτικά πληροφορίες από το 

κείµενο της ιστορίας, προκειµένου να κατανοήσουν το νόηµά της και να 

κατακτήσουν, αν και όχι σε σηµαντικό βαθµό, διάφορες άγνωστες λέξεις. Άλλωστε, 

τα µονόγλωσσα αλλά και τα αλλοδαπά παιδιά είναι σε θέση να κατακτούν νέο 

λεξιλόγιο κατά την ανάγνωση ή την ακρόαση των ιστοριών (August, 2003·          

Hafiz & Tudor, 1989· Schwanenflugel, Stahl & McFalls, 1997).  

Είναι σηµαντικό, ακόµη, να αναφερθεί ότι η επίδραση της απλής ανάγνωσης 

των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου όσον αφορά στην κατάκτηση του αδίδακτου 

λεξιλογίου από τα παιδιά, όπως αξιολογήθηκε έπειτα από τον έλεγχο σηµαντικών 

ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, συµβαδίζει µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχων 

µελετών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Collins, 2010· Elley, 1989· Robbins & Ehri, 1994· 

Sénéchal, 1997· Sénéchal & Cornel, 1993). Σύµφωνα µε αυτά, τα παιδιά µπορούν να 

κατακτήσουν νέες λέξεις µέσα από την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών, 

χωρίς να εφαρµόζονται διάφορες διδακτικές τεχνικές.  

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι το αρχικό 

επίπεδο των αλλοδαπών παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο αποτέλεσε έναν από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που άσκησαν µοναδική και κύρια επίδραση στο 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης που αφορούν στην κατάκτηση της σηµασίας 

των αδίδακτων λέξεων φαίνεται να υποστηρίζουν και σε αυτή την περίπτωση το 

φαινόµενο «αποτέλεσµα του Ματθαίου» (Matthew effect), το οποίο περιέγραψε ο 

Stanovich (1986). Τα παιδιά τα οποία διέθεταν υψηλές αρχικές επιδόσεις στο γενικό 

δεκτικό λεξιλόγιο επωφελήθηκαν άµεσα από την ανάγνωση των ιστοριών και 

κατέκτησαν τη σηµασία αρκετών λέξεων που άκουσαν αλλά δεν τους διδάχτηκαν 
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κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης. Τα αποτελέσµατα αυτά 

ερµηνεύονται από την άµεση σχέση που συνδέει το µέγεθος του λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών µε το ρυθµό κατάκτησης των νέων λέξεων. Σύµφωνα µε σχετικά 

ερευνητικά δεδοµένα (Gottardo & Mueller, 2008· Swanson et al., 2008), το µέγεθος 

του λεξιλογίου ενός ατόµου στη δεύτερή του γλώσσα αφενός αντικατοπτρίζει σε 

κάποιο βαθµό το επίπεδο της επάρκειάς του στον προφορικό λόγο και αφετέρου 

συνδέεται άµεσα µε τη δεξιότητα της κατανόησης. Ειδικότερα ως προς το λεξιλόγιο, 

τα αλλοδαπά παιδιά που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο και διαθέτουν 

χαµηλό επίπεδο λεξιλογίου στη δεύτερή τους γλώσσα συνεχίζουν να κατακτούν τη 

σηµασία των νέων λέξεων µε πιο αργό ρυθµό απ’ ό,τι τα µονόγλωσσα παιδιά που 

διαθέτουν κανονικό ως προς το µέγεθος για την ηλικία τους λεξιλόγιο (Biemiller, 

2005a). Εξετάζοντας συγκεντρωτικά τα παραπάνω δεδοµένα υπό το πρίσµα των 

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας το υψηλό επίπεδο στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο ενδεχοµένως να διευκόλυνε τα παιδιά να κατανοήσουν πληρέστερα το 

κείµενο της ιστορίας και κατά συνέπεια να συµπεράνουν και να κατακτήσουν 

ευκολότερα άγνωστες λέξεις του κειµένου.  

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσµάτων στην παρούσα εργασία έδειξε ότι 

το φύλο αποτέλεσε παράγοντα, ο οποίος επηρέασε σηµαντικά τις επιδόσεις των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, όπως και στις διδαγµένες λέξεις, όταν ελέγχτηκε η 

επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης καθώς και άλλων γνωστικών και γλωσσικών 

παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 

Συγκεκριµένα, το µέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των αγοριών ήταν σηµαντικά 

υψηλότερο απ’ ό,τι των κοριτσιών. Τα αποτελέσµατα αυτά δε συµβαδίζουν µε τα 

ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στις διαφορές των δύο φύλων και στην υπεροχή 

των κοριτσιών όσον αφορά στην επίδοσή τους σε διάφορα γλωσσικά κριτήρια και σε 

κριτήρια για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο (Cloer & Dalton, 

1999· Justice, Invernizzi, Geller, Sullivan & Welsch, 2005· Roberts et al., 1999· 

Thomas-Tate, Washington, Craig & Packard, 2006· Wilkinson, 1998).  
Η επίδοση των δύο φύλων σε διάφορα κριτήρια της γλώσσας, αλλά και 

γενικότερα σε κριτήρια για την αξιολόγηση της σχολικής τους επίδοσης, επηρεάζεται 

έµµεσα σε κάποιο βαθµό από διάφορα στερεότυπα, τα οποία εµφανίζονται στα πρώτα 

έτη της σχολικής φοίτησης και αναπτύσσονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των 

µετέπειτα σχολικών ετών (Meece et al., 2006). Τα στερεότυπα αυτά υποδηλώνουν ότι 

τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις και είναι περισσότερο επιδέξια στα 
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γλωσσικά µαθήµατα, ενώ τα αγόρια στις Φυσικές Επιστήµες και τα Μαθηµατικά 

(Meece et al., 2006). Ενδεικτικά ως προς αυτό είναι τα αποτελέσµατα της διεθνούς 

αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των µαθητών (PISA), τα οποία έδειξαν ότι τα 

κορίτσια έχουν θετικότερη στάση απέναντι στην ανάγνωση, και εµπλέκονται 

συχνότερα στην ανάγνωση κειµένων απ’ ό,τι τα αγόρια (Brozo, Shiel & Topping, 

2007). Η εντονότερη ενασχόληση των κοριτσιών µε την ανάγνωση συνεπάγεται 

παράλληλα υψηλότερες επιδόσεις στο λεξιλόγιο και στην κατανόηση των κειµένων. 

Ωστόσο, σε ένα σηµαντικό αριθµό ερευνών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε µεγάλα 

δείγµατα πληθυσµού, και αφορούν στην επίδοση των παιδιών σε ένα σύνολο από 

δοκιµασίες της γλώσσας, βρέθηκε ότι τα δύο φύλα αποδίδουν περίπου στον ίδιο 

βαθµό, και ότι από την προσχολική ηλικία έως την πρώτη εφηβεία τα δύο φύλα δε 

διαφέρουν ως προς τις λεκτικές τους ικανότητες και δεξιότητες (Συγκολλίτου, 1997). 

Συνεπώς, τα νεότερα ερευνητικά δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της αναθεώρησης των 

απόψεων που αφορούν στις διαφορές των φύλων ως προς τις δεξιότητες της γλώσσας. 

Οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται µεταξύ των δύο φύλων σε διάφορα γλωσσικά 

κριτήρια αποδίδονται περισσότερο σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δε 

συνδέονται µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων στην 

παρούσα εργασία έδειξε ότι τα αγόρια υπερείχαν σε σύγκριση µε τα κορίτσια στο 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων στις αδίδακτες λέξεις. Επίσης, η ίδια τάση 

σηµειώθηκε και στην οµάδα ελέγχου, και αφορά στις επιδόσεις των παιδιών στις 

διδαγµένες λέξεις. Τα αποτελέσµατα αυτά συγκεντρωτικά υπογραµµίζουν ότι τα 

κορίτσια υπερείχαν ως προς τις επιδόσεις τους στις συνθήκες εκείνες κατά τις οποίες 

πραγµατοποιήθηκε διδασκαλία σχετικά µε επιλεγµένες λέξεις-στόχους του κειµένου. 

Συνεπώς, τα αποτελέσµατα που αφορούν στις διαφορές των δύο φύλων στο κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου ενδεχοµένως να συνδέονται µε τη 

συχνότητα µε την οποία τα αγόρια και τα κορίτσια συµµετείχαν στις διδακτικές 

δραστηριότητες της παρούσας µελέτης. Η συχνότητα, όµως, της συµµετοχής των 

αγοριών και των κοριτσιών στις διάφορες διδακτικές διαδικασίες επηρεάζεται σε 

κάποιο βαθµό από τα στερεότυπα που διαµορφώνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε το 

ρόλο των δύο φύλων στη σχολική τάξη, και αφορούν στο εύρος της συµµετοχής των 

αγοριών και των κοριτσιών στις διάφορες δραστηριότητες για την καλλιέργεια του 

προφορικού λόγου. Οι Cheshire και Jenkins (1991 παράθεση σε Swann, 1992), σε 

σχετική έρευνά τους αναφέρουν ότι η αξιολόγηση των δασκάλων δεν αντανακλούσε 

το εύρος της ουσιαστικής συµβολής των κοριτσιών στις συζητήσεις οι οποίες 
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διεξάγονταν στη σχολική τάξη. Τα κορίτσια διαδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της συζήτησης, και παρείχαν ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα παιδιά της 

οµάδας, αγόρια και κορίτσια, προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλή διεξαγωγή της 

δραστηριότητας. Εποµένως, η συµµετοχή τους ωφελούσε την οµάδα στο σύνολό της. 

Συνεπώς, οι δάσκαλοι αναµένουν ότι τα κορίτσια κατέχουν µια ουσιαστική θέση στις 

οµαδικές συζητήσεις, και αυτή η πεποίθηση λειτουργεί έµµεσα και διαµορφώνει τη 

σχετική συµπεριφορά των κοριτσιών.  

Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αναµένουν τα κορίτσια 

να συµµετέχουν µε µεγαλύτερη συχνότητα στη συζήτηση που πραγµατοποιείται στη 

σχολική τάξη και αφορά στην επεξεργασία ενός θέµατος. Αυτή η γενικότερη 

πεποίθηση µπορεί να επηρέασε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ως προς το 

εύρος της συµµετοχής των κοριτσιών στη συζήτηση για τις λέξεις-στόχους. Αντίθετα, 

τα αγόρια µπορεί να λειτούργησαν µε περισσότερη αυτονοµία, και να επωφελήθηκαν 

γενικότερα από την ανάγνωση των ιστοριών και τις οµαδικές συζητήσεις. Ο 

παράγοντας αυτός µπορεί να συνέβαλε ώστε να αναπτύξουν τους απαραίτητους 

µηχανισµούς µάθησης οι οποίοι βοήθησαν τα αγόρια να συγκεντρώσουν και να 

επεξεργαστούν τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατακτήσουν τη σηµασία των 

λέξεων που δεν αποτελέσαν τον άµεσο στόχο της διδασκαλίας. Τα παραπάνω, όµως, 

αποτελέσµατα πρέπει να ερµηνευθούν µε επιφύλαξη. Η παρατήρηση και η 

καταγραφή της συµµετοχής των αγοριών και των κοριτσιών στις δραστηριότητες της 

κάθε πειραµατικής παρέµβασης και η µελέτη των στρατηγικών µάθησης που 

χρησιµοποιούν τα αγόρια και τα κορίτσια για την κατάκτηση και την εκµάθηση του 

λεξιλογίου θα παρείχαν σηµαντικές πληροφορίες για την εµπεριστατωµένη 

τεκµηρίωση των παραπάνω τοποθετήσεων.   

Συµπερασµατικά, η ανάγνωση των ιστοριών φαίνεται ότι διαµορφώνει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό 

τους στη δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται 

απαραίτητη η εφαρµογή των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών, οι οποίες 

επικεντρώνονται στη διδασκαλία στοχευµένου λεξιλογίου. Η επίδραση των 

διδακτικών τεχνικών ως προς την κατάκτηση λέξεων οι οποίες δεν αποτελούν το 

άµεσο αντικείµενο της διδασκαλίας προς τα αλλοδαπά παιδιά είναι περιορισµένη. Η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης, συνέβαλε σε κάποιο βαθµό ως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν κρίθηκε 

αποτελεσµατικότερη από την απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου. Τα 
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αποτελέσµατα αυτά ερµηνεύονται σε κάποιο βαθµό από τα ιδιαίτερα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών του δείγµατος της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα, το 

δείγµα συγκρότησαν αλλοδαπά παιδιά τα οποία αποτελούν µια ετερογενή οµάδα 

όσον αφορά στην επάρκειά τους στην ελληνική γλώσσα. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε το χαµηλό επίπεδο στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο της ελληνικής 

γλώσσας, υποδηλώνει ότι τα παιδιά δε διέθεταν ισχυρές βάσεις σε διάφορες 

δεξιότητες της γλώσσας οι οποίες θα δρούσαν υποστηρικτικά στην προσπάθειά τους 

να συµπεράνουν και, κατά συνέπεια, να κατακτήσουν τη σηµασία ενός 

ικανοποιητικού αριθµού λέξεων. Αυτό εντείνεται ακόµη από το ότι τα παιδιά του 

δείγµατος προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Πράγµατι, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών που αφορούν σε µονόγλωσσα και 

αλλοδαπά παιδιά (Beitchman et al., 2008· Hammer et al., 2010· Hart & Risley, 1995· 

Hoff, 2003· Hoff-Ginsberg, 1998· Horton-Ikard & Weismer, 2007· Rowe, 2008· 

Vernon-Feagans et al., 2002), το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας 

αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες ο οποίος σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι η ανάγνωση 

µιας ιστορίας δύο φορές, όπου η κάθε λέξη-στόχος παρουσιάζεται συνολικά 4 φορές, 

δεν επαρκεί ώστε τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας να κατακτήσουν σε 

ικανοποιητικό βαθµό το άγνωστο λεξιλόγιο που συναντούν κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών. Η αύξηση της συχνότητας µε την οποία οι λέξεις εµφανίζονται στο κείµενο 

της ιστορίας, αλλά και η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα, θα µπορούσαν να ενισχύσουν τις γλωσσικές και γνωστικές 

δεξιότητες οι οποίες κρίνονται σηµαντικές ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να κατακτούν 

άγνωστες λέξεις του κειµένου, χωρίς η διαδικασία αυτή να υποστηρίζεται από τον 

παράγοντα της διδασκαλίας.  

 

Η επίδραση της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 
στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα 
 

Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει 

εάν η πειραµατική παρέµβαση άσκησε έµµεση αλλά και µακροπρόθεσµη επίδραση 

στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην 

ελληνική γλώσσα. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι στην πειραµατική 

συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου τα παιδιά 
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βελτίωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση 

της χορήγησης του κριτηρίου αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου      

(PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981· Simos et al., in press). Αντίθετα, στην πειραµατική 

συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας τα παιδιά βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, αλλά η 

διαφορά των επιδόσεών τους δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα επιβεβαίωσε και η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα στις 

τρεις συνθήκες. Παρόλο που οι τελικές επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου δε διέφεραν σηµαντικά ανάµεσα στις 

τρεις συνθήκες, τα αποτελέσµατα ήταν διαφορετικά ως προς το µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεών τους σε κάθε συνθήκη. Συγκεκριµένα, η µοναδική 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών οµάδων ως προς το εύρος της 

βελτίωσης των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο σηµειώθηκε µόνο στις συνθήκες 

της αλληλεπιδραστικής και της άµεσης διδασκαλίας. Η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία άσκησε σηµαντικά µεγαλύτερη επίδραση απ’ ό,τι η τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας στο εύρος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου. 

 Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα παιδιά που διδάχτηκαν το 

λεξιλόγιο σύµφωνα µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας σηµείωσαν 

τριπλάσια σχεδόν βελτίωση στις επιδόσεις τους στο PPVT-R (Μ=15,5) σε σύγκριση 

µε τα παιδιά που διδάχτηκαν τις λέξεις σύµφωνα µε την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας (Μ=5,81). Τα αποτελέσµατα αυτά συµβαδίζουν µε τις προγενέστερες 

µελέτες των Appel και Vermeer (1998), Schwanenflugel et al. (2005) και Roberts 

(2008) και τις προεκτείνουν, καθώς δείχνουν ότι µία διδακτική προσέγγιση η οποία 

συνδυάζει βασικές τεχνικές τις άµεσης διδασκαλίας και βασικές αρχές του 

διαλογικού τρόπου ανάγνωσης µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Το µικρότερο εύρος στη χρονική διάρκεια της παρούσας 

εκπαιδευτικής παρέµβασης σε σύγκριση µε την έρευνα των Schwanenflugel et al. 

(2005) (10 και 15 εβδοµάδες αντίστοιχα) και τη διαχρονική µελέτη των Appel και 

Vermeer (1998), ο συνδυασµός συγκεκριµένων και πιο περιορισµένων διδακτικών 

τεχνικών, και το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στο PPVT-R 

στην παρούσα µελέτη σε σύγκριση µε την έρευνα της Roberts (2008) (15,5 και 12 

βαθµοί αντίστοιχα) ενδυναµώνουν την ευρύτερη επίδραση και την 
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αποτελεσµατικότητα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του γενικού 

δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών.  

 Τα αποτελέσµατα τα οποία αφορούν στη θετική επίδραση της τεχνικής της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών συµφωνούν µε τις τοποθετήσεις των Schwanenflugel et al. 

(2005) στο ότι πρέπει να εφαρµόζονται διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες να 

συνδυάζουν ποικίλες τεχνικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Αυτές οι διδακτικές 

προσεγγίσεις κρίνονται αποτελεσµατικές, και ανταποκρίνονται στις γλωσσικές 

ανάγκες των µικρών παιδιών, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία κατάκτησης µιας 

δεύτερης γλώσσας. Όσο περισσότερες τεχνικές εφαρµόζονται για την επεξεργασία 

της σηµασίας διαφόρων λέξεων, τόσο µεγαλύτερες είναι οι θετικές επιδράσεις των 

διδακτικών πρακτικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Σηµαντικό είναι, 

ακόµη, ότι η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, σε σύγκριση µε την 

τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να εµπλακούν στη 

συζήτηση και να απαντήσουν σε ερωτήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. Η 

συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποίησε ερωτήσεις που ενεργοποιούν χαµηλού αλλά και 

ανωτέρου επιπέδου γνωστικές λειτουργίες. Αυτές οι ερωτήσεις ενίσχυσαν τη 

γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση του λεξιλογίου, ενθάρρυναν τα παιδιά 

να χρησιµοποιήσουν ενεργητικά τον προφορικό λόγο στη δεύτερή τους γλώσσα, και, 

µε τον τρόπο, αυτό τα βοήθησαν να ανταποκριθούν µε επιτυχία τις απαιτήσεις µιας 

δύσκολης περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά δεν µπορούν να παρέχουν 

επαρκείς απαντήσεις σε ερωτήσεις που καλλιεργούν την αφαιρετική σκέψη 

(McKeown & Beck, 2003). Άλλωστε, τα αλλοδαπά παιδιά επωφελούνται σηµαντικά 

από οµαδικές δραστηριότητες προφορικού λόγου όπου ο/η εκπαιδευτικός εφαρµόζει 

τεχνικές οι οποίες τα ενθαρρύνουν, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους να 

χρησιµοποιήσουν τη δεύτερή τους γλώσσα (Brisk & Harrington, 2007· Σφυρόερα & 

Παπαδοπούλου, 2002).  

Χρήσιµα συµπεράσµατα προκύπτουν και από τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης µε τα αποτελέσµατα της µελέτης της 

Silverman (2007). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας, η Silverman (2007) σχεδίασε και εφάρµοσε ένα πολυδιάστατο πρόγραµµα 

για την ανάπτυξη των λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών, το οποίο και εφαρµόστηκε 

σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των προσχολικών τάξεων. Το πρόγραµµα 

αξιοποίησε πρωτίστως τις τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά 
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παράλληλα χρησιµοποίησε και ερωτήσεις που ενθάρρυναν τα παιδιά να σκέφτονται 

κριτικά σχετικά µε τη σηµασία των επιλεγµένων προς διδασκαλία λέξεων. Κατά τη 

διάρκεια των 28 εβδοµάδων της πειραµατικής παρέµβασης, τα αλλοδαπά παιδιά 

βελτίωσαν κατά 12 βαθµούς τις επιδόσεις στο κριτήριο για την αξιολόγηση του 

παραγωγικού και δεκτικού λεξιλογίου. Στην παρούσα µελέτη, η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία βελτίωσε το γενικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών κατά 15,5 βαθµούς, η 

άµεση διδασκαλία κατά 5,81 βαθµούς και η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην 

οµάδα ελέγχου κατά 7,88 βαθµούς κατά το χρονικό διάστηµα των 10 εβδοµάδων που 

διήρκησε η πειραµατική παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 

προεκτείνουν τη µελέτη της Silverman (2007), καθώς δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές 

παρεµβάσεις φέρουν πιο θετικά και πιο άµεσα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του 

δεκτικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών, όταν οι τεχνικές 

που στοχεύουν στη διδασκαλία του λεξιλογίου προάγουν την ενεργητικότερη 

συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία. Η εφαρµογή αποτελεσµατικών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για τα αλλοδαπά παιδιά 

τα οποία, όπως και στην παρούσα µελέτη, προέρχονται από χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και έχουν περιορισµένες εµπειρίες γραπτού λόγου 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, τα αλλοδαπά παιδιά έχουν 

άµεση ανάγκη από εκπαιδευτικές παρεµβάσεις οι οποίες τα βοηθούν να εµπλουτίσουν 

σηµαντικά το λεξιλόγιό τους. Κρίνεται, όµως, χρήσιµο να αναφερθεί ότι τα 

παραπάνω συµπεράσµατα οφείλουν να ερµηνεύονται µε βάση τις σχετικές 

επιφυλάξεις οι οποίες οφείλονται στο διαφορετικό σταθµισµένο κριτήριο το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε στις δύο µελέτες για την αξιολόγηση του λεξιλογίου των παιδιών.  

Ωστόσο, η σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης µε τα 

αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών πραγµατοποιείται µε κάποιες επιφυλάξεις οι 

οποίες αποδίδονται στο διαφορετικό µεθοδολογικό σχεδιασµό των ερευνών. Οι 

διαφορές µεταξύ των µελετών, όσον αφορά στο µέγεθος του δείγµατος, στο εύρος της 

χρονικής διάρκειας των πειραµατικών παρεµβάσεων, στο διαφορετικό συνδυασµό 

ποικίλων διδακτικών τεχνικών για την επεξήγηση του λεξιλογίου, αλλά και στα 

διαφορετικά σταθµισµένα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 

γενικού δεκτικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών, 

δυσχεραίνουν τη συναγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τη σύγκριση της 

επίδρασης των διαφόρων τεχνικών διδασκαλίας στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών.  
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 Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η 

τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις 

βελτίωσης στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα απ’ ό,τι τα παιδιά 

στην οµάδα ελέγχου. Ωστόσο, η διαφορά στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών ανάµεσα στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και στην 

οµάδα ελέγχου δεν κρίθηκε στατιστικά σηµαντική. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµβαδίζουν µε τις τοποθετήσεις του Schmitt (2008), ο οποίος σε σχετική του 

εργασία ανέλυσε τις σύγχρονες ερευνητικές µελέτες οι οποίες αφορούν στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών. Σύµφωνα µε 

αυτές, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών οφείλουν να περιλαµβάνουν τον παράγοντα της σκόπιµης 

διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά και τον παράγοντα που ενισχύει την εντατική 

έκθεση των παιδιών στη δεύτερη γλώσσα. Οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις πρέπει να 

δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα αλλοδαπά να µπορούν να κατακτούν 

το λεξιλόγιο συµπτωµατικά µέσα από έµµεσες διαδικασίες, και η επαναλαµβανόµενη 

ανάγνωση των ιστοριών, όπως πραγµατοποιήθηκε στην οµάδα ελέγχου, δηµιουργεί 

το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

 Τα αλλοδαπά παιδιά χρειάζεται να διευρύνουν το λεξιλόγιο στη δεύτερή τους 

γλώσσα, και η επαφή τους µε το πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται στα 

γραπτά κείµενα συντελεί σηµαντικά σε αυτή την κατεύθυνση (Cunningham, 2005). 

Οι Hayes και Ahrens (1988), σε σχετική µελέτη τους, βρήκαν ότι τα γραπτά κείµενα 

περιλάµβαναν σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό πιο σπάνιο και ασυνήθιστο 

λεξιλόγιο σε σύγκριση µε οποιοδήποτε δείγµα αυθεντικού προφορικού λόγου. 

Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι ένα παιδικό βιβλίο περιλάµβανε περισσότερες σπάνιες 

λέξεις από οποιοδήποτε δείγµα προφορικού λόγου, εκτός από την περίπτωση των 

δικαστικών προφορικών ή και γραπτών µαρτυριών. ∆εδοµένου του µεγέθους του 

λεξιλογίου που διαθέτουν τα άτοµα, αλλά και του περιορισµένου σχετικά χρόνου ο 

οποίος διατίθεται στη διδασκαλία του λεξιλογίου, είναι εύλογο το συµπέρασµα ότι 

ένα σηµαντικό ποσοστό των λέξεων κατακτάται συµπτωµατικά µέσα από διαδικασίες 

που εµπλέκουν τα άτοµα µε τον πλούτο της γραπτής γλώσσας. Ωστόσο, τα 

ερευνητικά δεδοµένα προσφέρουν περιορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τους 

ακριβείς µηχανισµούς µε τους οποίους επιτυγχάνεται η έµµεση και συµπτωµατική 

κατάκτηση του λεξιλογίου (Kamil & Hiebert, 2005).  
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Η επίδραση των παραγόντων διγλωσσίας και γραµµατισµού στην εκµάθηση και 
στην κατάκτηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών  

 Ο στατιστικός έλεγχος της ισοδυναµίας των οµάδων έδειξε ότι τα παιδιά στην 

πειραµατική οµάδα της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας υστερούσαν σηµαντικά 

έναντι των παιδιών που συµµετείχαν στις άλλες δύο συνθήκες ως προς ορισµένους 

σηµαντικούς παράγοντες που διαµορφώνουν και επηρεάζουν το επίπεδο της 

διγλωσσίας τους και, κατά συνέπεια, και την επάρκειά τους στη µητρική και την 

ελληνική γλώσσα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούσαν στο εύρος της έκθεσης των 

παιδιών στη µητρική και την ελληνική γλώσσα στο άµεσο και ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον, στο εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα παιδιά στο οικογενειακό 

περιβάλλον, και στο εύρος της χρήσης των δύο γλωσσών από τα παιδιά και τους 

γονείς τους σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Για το σκοπό αυτό 

πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις, ώστε να διερευνηθεί εάν οι 

παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την επίδραση που άσκησε η πειραµατική παρέµβαση 

στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών από τα αλλοδαπά παιδιά. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι παράγοντες της διγλωσσίας δεν 

επηρέασαν σηµαντικά την επίδραση που επέφεραν οι δύο διδακτικές τεχνικές στην 

εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών.  

 Η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας διατήρησε την υπεροχή της 

έναντι της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών 

στην οµάδα ελέγχου ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

στις διδαγµένες λέξεις. Τα αποτελέσµατα που αφορούν στη διγλωσσία των παιδιών 

έδειξαν ότι η µητρική γλώσσα αποτελούσε την επικρατέστερη γλώσσα επικοινωνίας 

στο οικογενειακό περιβάλλον για αρκετά από τα παιδιά που συµµετείχαν στην 

πειραµατική συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, το εύρος της έκθεσης σε κάθε γλώσσα σχετίζεται 

σηµαντικά µε το µέγεθος του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών, αλλά και 

γενικότερα µε το επίπεδο της επάρκειάς τους στην αντίστοιχη γλώσσα                

(David & Wei, 2008· Duursma et al., 2007· Hammer, Lawrence et al., 2007·  

Macrory, 2006· Pearson et al., 1997). Παρόλα αυτά, το χαµηλότερο επίπεδο 

επάρκειας των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερη γλώσσα, όπως ερµηνεύεται υπό το 

πρίσµα του περιορισµένου εύρους της έκθεσης των παιδιών στην ελληνική γλώσσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον, δεν αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα ο οποίος 
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εµπόδισε τα παιδιά αυτά να µάθουν ένα σηµαντικό αριθµό από τις λέξεις τις οποίες 

διδάχτηκαν σύµφωνα µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας.  

 Τα αλλοδαπά παιδιά δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα όσον αφορά στη 

γλωσσική τους ανάπτυξη, καθώς ποικίλει σηµαντικά το εύρος αλλά και η 

σταθερότητα µε την οποία εκτίθενται στην κάθε γλώσσα (Tabors & Snow, 2002). 

Παράλληλα, το λεξιλόγιο, σε κάθε γλώσσα, αναπτύσσεται όσο διευρύνεται και το 

πλαίσιο το οποίο προάγει την ενεργητική χρήση της κάθε γλώσσας είτε στο σχολικό 

είτε στο οικογενειακό περιβάλλον (McCardle & Hoff, 2006· Tabors & Snow, 2002). 

Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία, σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας και την απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου, 

συµπεριλάµβανε τεχνικές οι οποίες δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά 

να χρησιµοποιήσουν την ελληνική γλώσσα και να συµµετέχουν ενεργητικά σε 

συζητήσεις που αφορούσαν στην ανάλυση του λεξιλογίου. Οι τεχνικές αφορούσαν 

στην παροχή του ορισµού της λέξης, αλλά και σε ερωτήσεις που ενεργοποιούν 

χαµηλού και υψηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες, και είχαν ως στόχο τη 

διδασκαλία της λέξης µε βάση τις πληροφορίες που παρείχε η εικονογράφηση και το 

κείµενο του βιβλίου. Ο συνδυασµός των τεχνικών παρείχε τη δυνατότητα σε όλα τα 

παιδιά, ανάλογα µε το επίπεδο της επάρκειάς τους στον προφορικό λόγο στην 

ελληνική γλώσσα, να συµµετέχουν ενεργητικά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

των διδακτικών τεχνικών οι οποίες πλαισίωσαν το επιλεγµένο λεξιλόγιο.  

Τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών (Lugo-Neris et al., 2010· Roberts, 2008· 

Walsh, 2009) δείχνουν ότι τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας επωφελούνται 

ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου της δεύτερής τους γλώσσας, όταν η ανάγνωση 

των ιστοριών και η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιείται παράλληλα στη 

µητρική και τη δεύτερή τους γλώσσα. Η διδακτική αυτή πρακτική προτείνεται 

ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των αλλοδαπών παιδιών τα οποία διαθέτουν 

περιορισµένη επάρκεια στη δεύτερή τους γλώσσα. Συνεπώς, η αξιοποίηση της 

µητρικής γλώσσας θα βοηθούσε τα αλλοδαπά παιδιά να κατανοήσουν πληρέστερα το 

περιεχόµενο της ιστορίας, αλλά και τη σηµασία των νέων λέξεων. Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα σχετικής µελέτης των Ulanoff και Pussi (1999) έδειξαν ότι οι µαθητές 

τείνουν να µην ανταποκρίνονται ή και να αγνοούν τη δεύτερη γλώσσα, όταν 

γνωρίζουν ότι θα ακολουθήσει άµεσα µετάφραση των όσων ακούν στην κυρίαρχη 

γλώσσα τους. Ιδιαίτερα όταν η εκµάθηση του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα 

επιδιώκεται µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών, είναι προτιµότερο η 
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δραστηριότητα αυτή να πραγµατοποιείται κυρίως στη δεύτερη και όχι στη µητρική 

γλώσσα των παιδιών. Χρειάζεται, λοιπόν, κριτική προσέγγιση όσον αφορά στο 

διαχωρισµό και την αξιοποίηση των δύο γλωσσών στις διάφορες φάσεις της 

διδακτικής διαδικασίας.  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο 

γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και οι προγενέστερες γνώσεις 

τους στις διδαγµένες λέξεις άσκησαν σηµαντική επίδραση στην εκµάθηση των 

λέξεων-στόχων που επιλέχτηκαν από τα κείµενα των ιστοριών. Η επίδραση αυτή 

διατηρήθηκε ακόµη και όταν ελέγχτηκαν σηµαντικές παράµετροι οι οποίες αφορούν 

στη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα 

αποτελέσµατα της µελέτης της Roberts (2008). Σύµφωνα µε αυτά, η επάρκεια των 

παιδιών στον προφορικό λόγο στη δεύτερή τους γλώσσα, το µέγεθος του λεξιλογίου 

τους στη γλώσσα αυτή, και οι προγενέστερες γνώσεις τους στο συγκεκριµένο 

λεξιλόγιο που επιλέχτηκε από τα κείµενα των ιστοριών συσχετίστηκαν σηµαντικά µε 

τις επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο για την αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου 

των ιστοριών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, αλλά και της µελέτης της 

Roberts (2008), υποδηλώνουν ότι τα αλλοδαπά παιδιά, τα οποία διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς την επάρκεια στον προφορικό λόγο και στο γενικό δεκτικό 

λεξιλόγιο στη δεύτερή τους γλώσσα, µπορούν να µάθουν νέες λέξεις στη γλώσσα 

αυτή κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Ωστόσο, η εκµάθηση του λεξιλογίου 

επηρεάζεται σηµαντικά από το µέγεθος του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών 

στη δεύτερη γλώσσα. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή ποιοτικών τεχνικών διδασκαλίας του λεξιλογίου, οι 

οποίες ενσωµατώνονται αρµονικά µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών. 

Είναι σηµαντικό, και υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων 

µελετών, ότι δεν απαιτείται ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας στη δεύτερη 

γλώσσα ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να επωφεληθούν από την ανάγνωση των ιστοριών 

κατά τη φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση (Roberts & Neal, 2004). Ακόµη 

και τα αλλοδαπά παιδιά για τα οποία η µητρική γλώσσα είναι η επικρατέστερη 

γλώσσα στο οικογενειακό περιβάλλον επωφελούνται από την ανάγνωση των 

ιστοριών στη δεύτερή τους γλώσσα, ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους 

(Walsh, 2009). Η επαφή των παιδιών µε τη γλώσσα των κειµένων και η διδασκαλία 

του λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών δρουν θετικά στη 

γλωσσική ανάπτυξη, και γενικότερα στη µάθηση των αλλοδαπών παιδιών.  
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∆ιαφορετικά είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στις επιδόσεις των παιδιών 

στις αδίδακτες λέξεις. Όταν ελέγχθηκε η επίδραση των παραγόντων της διγλωσσίας, 

καθώς και των άλλων γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται 

µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου, οι προγενέστερες γνώσεις των παιδιών στο αδίδακτο 

λεξιλόγιο αποτελέσαν το µοναδικό παράγοντα ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στο 

µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις του 

ΚΑΕΛΙ. Επίσης, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 

αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος άσκησε ασθενώς µη στατιστικά σηµαντική επίδραση 

ως προς την κατεύθυνση αυτή. Συνεπώς, η γενίκευση της επίδρασης των διαφόρων 

τεχνικών της διδασκαλίας του λεξιλογίου ως προς την κατάκτηση της σηµασίας 

λέξεων που δεν αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της διδασκαλίας πρέπει να 

ερµηνεύεται µε επιφύλαξη, όταν οι διδακτικές παρεµβάσεις απευθύνονται σε 

αλλοδαπά παιδιά τα οποία διαφέρουν σηµαντικά ως προς το επίπεδο της διγλωσσίας. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, τα παιδιά τα οποία διέθεταν 

αρκετά ισχυρή βάση στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, αλλά όχι 

και στο ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών, επωφελήθηκαν σηµαντικά από την ανάγνωση 

των ιστοριών και στις τρεις συνθήκες της πειραµατικής παρέµβασης, και βελτίωσαν 

σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις. 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου οφείλει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισµα των αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία 

απευθύνονται σε αλλοδαπά παιδιά (Gersten & Baker, 2000). Η αναλυτική διδασκαλία 

των λέξεων και η ουσιαστική σύνδεση της σηµασίας τους µε τις προγενέστερες 

γνώσεις των παιδιών κρίνονται ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για την εκµάθηση του 

λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών (Juel & Deffes, 2004). Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης έδειξε ότι, όταν εξετάστηκαν οι παράγοντες 

της διγλωσσίας, περιορίστηκε σηµαντικά η γενίκευση της επίδρασης των δύο 

διδακτικών τεχνικών στην κατάκτηση από τα παιδιά της σηµασίας των αδίδακτων 

λέξεων, γεγονός το οποίο δεν επαληθεύτηκε όσον αφορά τις λέξεις οι οποίες 

αποτελέσαν το άµεσο αντικείµενο της διδασκαλίας.  

Τα αλλοδαπά παιδιά, αν και κατακτούν ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων στη 

δεύτερή τους γλώσσα, µέσα στο πλαίσιο της ανάγνωσης ιστοριών ή και γενικότερα 

µέσα στο πλαίσιο της προφορικής επικοινωνίας, επωφελούνται σηµαντικά από 

διδακτικές τεχνικές που στοχεύουν στην άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου        

(Schmitt, 2008). Η συµπτωµατική ή έµµεση, όµως, κατάκτηση του λεξιλογίου µπορεί 
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να µην καλύπτει τις ανάγκες των αλλοδαπών παιδιών, καθώς τα παιδιά αυτά 

χρειάζεται να κατακτήσουν τη δεύτερή τους γλώσσα σε πολύ πιο σύντοµο χρονικό 

διάστηµα απ’ ό,τι οι φυσικοί οµιλητές της γλώσσας αυτής. Η συµπτωµατική 

κατάκτηση του λεξιλογίου µέσω της ανάγνωσης ή της ακρόασης κειµένων µπορεί να 

επαρκεί ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν το βασικό τους λεξιλόγιο. Για τον ευρύτερο, 

όµως, εµπλουτισµό του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερή τους 

γλώσσα και  για την εκµάθηση πιο σπάνιων ή περισσότερο εξειδικευµένων λέξεων 

απαιτείται άµεση και συστηµατική διδασκαλία (Zahar et al., 2001).  

 Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στον έλεγχο της επίδρασης 

που άσκησαν στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών οι παράγοντες που 

αφορούν στις εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα παιδιά από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον. Συγκεκριµένα, τα παιδιά που συµµετείχαν στη συνθήκη της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, σε σύγκριση µε τα παιδιά που συµµετείχαν στις 

υπόλοιπες δύο συνθήκες, διέθεταν λιγότερες εµπειρίες όσον αφορά στην ανάγνωση 

των ιστοριών στην ελληνική γλώσσα, και όσον αφορά σε δραστηριότητες για την 

εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και στις δύο γλώσσες. Παρά τις διαφορές 

αυτές µεταξύ των τριών συνθηκών, τα παιδιά τα οποία διδάχτηκαν το λεξιλόγιο 

σύµφωνα µε τις τεχνικές της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας έµαθαν ένα σηµαντικό 

υψηλότερο αριθµό λέξεων σε σύγκριση µε τα παιδιά που συµµετείχαν στη συνθήκη 

της άµεσης διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου.  

 Τα αποτελέσµατα αυτά δε συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της 

Collins (2010). Σύµφωνα µε αυτά, η συχνότητα ανάγνωσης ιστοριών από τους γονείς, 

αλλά και η συχνότητα µε την οποία τα παιδιά ζητούσαν την ανάγνωση µιας ιστορίας 

στο οικογενειακό περιβάλλον ερµήνευσε ένα µικρό αλλά σηµαντικό ποσοστό των 

επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο για την αξιολόγηση της εκµάθησης του 

λεξιλογίου που περιλαµβανόταν στα κείµενα των ιστοριών. Το γεγονός αυτό µπορεί 

να οφείλεται στο διαφορετικό δείγµα των δύο ερευνών. Στην έρευνα της Collins, 

(2010) το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν Ισπανόφωνα παιδιά, ενώ στην παρούσα 

µελέτη το δείγµα αποτέλεσαν παιδιά τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές εθνικές 

µειονότητες. Κατά συνέπεια, στην έρευνα της Collins (2010), σε σύγκριση µε την 

παρούσα µελέτη, υπήρχε µεγαλύτερη οµοιογένεια ως προς τις τακτικές ανάγνωσης 

που υιοθετούσαν οι γονείς στο οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να 

επηρεάζουν έµµεσα την ικανότητα των παιδιών να επεξεργάζονται το λεξιλόγιο, αλλά 

και γενικότερα τις πληροφορίες που συλλέγουν κατά την ανάγνωση των ιστοριών. 
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Είναι γεγονός ότι η συχνότητα µε την οποία οι αλλοδαποί γονείς διαβάζουν ιστορίες 

στα παιδιά τους και ο τρόπος µε τον οποίο τις διαβάζουν βασίζονται κυρίως στις 

πρακτικές γραµµατισµού που συνηθίζεται να εφαρµόζονται στη χώρα προέλευσής 

τους, και είναι αποτέλεσµα της εθνικής και πολιτιστικής τους κληρονοµιάς     

(Barrera & Bauer, 2003· Faulstich Orellana, Reynolds, Dorner & Meza, 2003·      

Τάφα, 2011α). Επιπλέον, τα παιδιά που συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη 

προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Το χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας συνδέεται άµεσα µε τη χαµηλή 

συχνότητα πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων γραµµατισµού στο οικογενειακό 

περιβάλλον των αλλοδαπών παιδιών (Hammer et al., 2003· Hammer, Rodriguez et al., 

2007· Hirst, 1998· Kenner, 2005· Li, 2006· Rodriguez, 2006· Xu, 1999· Zhang, 2007). 

Συνεπώς, τα παιδιά του δείγµατος της παρούσας µελέτης διέθεταν σε γενικές γραµµές 

περιορισµένες εµπειρίες γραµµατισµού, οι οποίες και αφορούσαν κατά κύριο λόγο 

την εκµάθηση των δεξιοτήτων της γραφής, της ανάγνωσης, και των µαθηµατικών. 

Συνεπώς, οι γονείς έδιναν µεγαλύτερη έµφαση στην πραγµατοποίηση 

δραστηριοτήτων για την εκµάθηση των ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων στην ελληνική 

γλώσσα, και όχι στην πραγµατοποίηση πιο επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως 

είναι η ανάγνωση των ιστοριών οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τα 

αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα.  

 Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το µέγεθος του γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών, αλλά και οι προγενέστερες γνώσεις τους στο ειδικό 

λεξιλόγιο αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν σε διαφορετικό βαθµό στην 

εκµάθηση των διδαγµένων, αλλά και στην κατάκτηση της σηµασίας των αδίδακτων 

λέξεων. Η επίδραση των παραγόντων αυτών διατηρήθηκε ακόµη και όταν 

ελέγχτηκαν οι διαφορές µεταξύ των οµάδων ως προς διάφορες παραµέτρους του 

οικογενειακού γραµµατισµού. Φαίνεται ότι το αρχικό επίπεδο του λεξιλογίου των 

παιδιών συνδέεται µε ισχυρούς γλωσσικούς µηχανισµούς οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά 

να επεξεργάζονται αποτελεσµατικά και να κατακτούν το άγνωστο λεξιλόγιο το οποίο 

συναντούν, είτε στη µητρική είτε στη δεύτερή τους γλώσσα. Ωστόσο, η ανάγνωση 

των ιστοριών προσέφερε το κατάλληλο πλαίσιο ώστε τα παιδιά που διέθεταν 

περιορισµένες γνώσεις σχετικά µε το λεξιλόγιο που περιλαµβάνεται στις ιστορίες να 

εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας. Η δραστηριότητα αυτή διαθέτει τη 

δική της δυναµική, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις δρα ανεξάρτητα από το πλαίσιο 

διδασκαλίας και επιδρά µοναδικά στη µάθηση των παιδιών.   
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 Τέλος, κρίνεται χρήσιµο να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την 

περιγραφή του επιπέδου της διγλωσσίας αφορούν σε ένα µέρος των παιδιών του 

δείγµατος. Η συλλογή δεδοµένων για το σύνολο των παιδιών του δείγµατος δεν ήταν 

εφικτή, εξαιτίας της περιορισµένης συµµετοχής και ανταπόκρισης των γονέων στις 

διαδικασίες της έρευνας. Συνεπώς, και στις τρεις συνθήκες της παρούσας 

πειραµατικής µελέτης τα αποτελέσµατα που αφορούν στην επίδραση που άσκησαν 

στην εκµάθηση και στην κατάκτηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών η δίγλωσση 

συµπεριφορά των παιδιών και οι εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα παιδιά από 

το οικογενειακό τους περιβάλλον οφείλουν να ερµηνεύονται µε επιφύλαξη.  

 

∆ιατήρηση της επίδρασης της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 
στην ανάπτυξη του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών 
 

Βασικός, επίσης, στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει εάν τα 

αλλοδαπά παιδιά διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν όσον αφορά στις 

επιλεγµένες από τα κείµενα των ιστοριών λέξεις. Για το σκοπό αυτό, ένα µήνα έπειτα 

από την ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης χορηγήθηκε ξανά στα παιδιά το 

κριτήριο για την αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών (ΚΑΕΛΙ). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αλλοδαπά παιδιά διατήρησαν τις γνώσεις που 

κατέκτησαν σχετικά µε τις λέξεις που είτε διδάχτηκαν συστηµατικά είτε απλώς 

άκουσαν κατά την ανάγνωση των ιστοριών (αδίδακτες λέξεις). Η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία διατήρησε, αν και σε µικρότερο βαθµό από τη βραχυπρόθεσµη 

αξιολόγηση, την υπεροχή της έναντι της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας.  

Η διαδικασία του δεύτερου µετελέγχου των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου (ΚΑΕΛΙ) κρίθηκε σηµαντική, καθώς είναι 

περιορισµένες οι µελέτες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί είτε σε µονόγλωσσα 

(Brett et al., 1996· Elley, 1989· Sénéchal et al., 1995· Sénéchal & Cornel, 1993) είτε 

σε αλλοδαπά παιδιά (Biemiller & Boote, 2006· Coyne et al., 2007· Roberts, 2008· 

Silverman, 2007) και διερευνούν τη διατήρηση της επίδρασης των διαφόρων 

διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τα αποτελέσµατα 

αυτών των ερευνών είναι σε κάποιο βαθµό αντικρουόµενα, καθώς δείχνουν είτε 

µείωση των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου (Elley, 1989·   

Coyne et al., 2007) είτε αύξηση των επιδόσεών τους (Biemiller & Boote, 2006· 

Sénéchal & Cornel, 1993) είτε διατήρηση των επιδόσεων για κάποιο χρονικό 
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διάστηµα, έπειτα από την ολοκλήρωση των πειραµατικών παρεµβάσεων             

(Brett et al., 1996· Roberts, 2008· Sénéchal et al., 1995· Silverman, 2007). 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων στην παρούσα µελέτη έδειξε ότι τα παιδιά 

στα οποία εφαρµόστηκε η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας µείωσαν τις 

επιδόσεις τους στις διδαγµένες λέξεις κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ. 

Αντίθετα, στις υπόλοιπες δύο συνθήκες, οι επιδόσεις των παιδιών διατηρήθηκαν 

σταθερές. ∆ιαφορετικά είναι τα αποτελέσµατα για τις αδίδακτες λέξεις, καθώς και 

στις τρεις συνθήκες τα παιδιά διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προγενέστερης µελέτης των 

Coyne et al. (2007), σύµφωνα µε τα οποία τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η 

τεχνική της εκτενούς διδασκαλίας του λεξιλογίου µείωσαν σε κάποιο βαθµό 

µακροπρόθεσµα τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες αλλά όχι στις αδίδακτες λέξεις. Η 

µείωση των επιδόσεων των παιδιών στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας κατά το δεύτερο µετέλεγχό τους στο ΚΑΕΛΙ ερµηνεύεται σε κάποιο 

βαθµό εάν ληφθεί υπόψη το αρχικό µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στις τρεις συνθήκες. Στην πειραµατική συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες 

λέξεις (Μ=10,97) ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση µε την πειραµατική συνθήκη 

της άµεσης διδασκαλίας (Μ=4,14), και τριπλάσιο σε σύγκριση µε το µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην οµάδα ελέγχου (Μ=3,18). Συνεπώς, είναι 

σε κάποιο βαθµό δικαιολογηµένη και αναµενόµενη η µικρή, αν και σηµαντική, 

µείωση στις επιδόσεις των παιδιών. Στη συνθήκη αυτή υπήρχαν περισσότερες 

πιθανότητες να µη διατηρήσουν τα παιδιά ένα ποσοστό των γνώσεων που 

κατάκτησαν σχετικά µε τις λέξεις-στόχους, έπειτα από το χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε έως και την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ, λαµβάνοντας υπόψη και 

το επίπεδο της δυσκολίας των λέξεων-στόχων. Συγκεκριµένα, οι λέξεις-στόχοι που 

επιλέχτηκαν για διδασκαλία ήταν άγνωστες από το 70% των παιδιών του δείγµατος. 

Επρόκειτο, δηλαδή, για λεξιλόγιο το οποίο ήταν τελείως άγνωστο σε σηµαντικό 

αριθµό των παιδιών του δείγµατος.  

Η µείωση των επιδόσεων ερµηνεύεται συµπληρωµατικά και από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών που συµµετείχαν στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που αφορούν στη συγκρότηση των 

οµάδων, τα παιδιά που διδάχτηκαν το λεξιλόγιο σύµφωνα µε την τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας σε σύγκριση µε τα παιδιά στη συνθήκη της άµεσης 
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διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου υστερούσαν σηµαντικά ως προς ορισµένους 

παράγοντες που αφορούν στο επίπεδο της διγλωσσίας τους. Συγκεκριµένα, η 

σύγκριση των παραγόντων που σκιαγραφούν το δίγλωσσο προφίλ των παιδιών 

ανάµεσα στις τρεις οµάδες της έρευνας έδειξε ότι για τα παιδιά που συµµετείχαν στη 

συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας ήταν πιο περιορισµένο το εύρος της 

έκθεσής τους στην ελληνική γλώσσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως πιο 

περιορισµένη ήταν και η χρήση της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά σε διάφορες 

καταστάσεις της καθηµερινής τους ζωής. Τα δεδοµένα αυτά αντικατοπτρίζουν 

έµµεσα το χαµηλότερο επίπεδο της επάρκειάς τους στη δεύτερη γλώσσα σε σύγκριση 

µε τα παιδιά που συµµετείχαν στις υπόλοιπες δύο συνθήκες. Ωστόσο, το χαµηλό 

επίπεδο της επάρκειας ενός παιδιού στον προφορικό λόγο διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του λεξιλογίου του. Κατά τα πρώτα στάδια της κατάκτησης µιας 

δεύτερης γλώσσας, το φορτίο της εκµάθησης ή της κατάκτησης του λεξιλογίου τείνει 

να είναι µεγαλύτερο για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό 

βαθµό τις ικανότητες τους στον προφορικό λόγο, και αυτό διότι τα παιδιά αυτά δεν 

έχουν ακόµη εξοικειωθεί µε τα συστήµατα, τα πρότυπα και τις δοµές της νέας 

γλώσσας (Nation, 2006). Αντίθετα, όσο µεγαλύτερη είναι η επάρκειά τους στη 

δεύτερη γλώσσα τόσο ευκολότερα µαθαίνουν και κατακτούν τη σηµασία ενός 

µεγαλύτερου αριθµού λέξεων.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων, όµως, έδειξε ότι, παρά τη µείωση των 

επιδόσεων στις διδαγµένες λέξεις, η αλληλεπιδραστική διδασκαλία διατήρησε την 

υπεροχή της έναντι των άλλων δύο συνθηκών ανάγνωσης. Συγκεκριµένα, τα παιδιά 

που διδάχτηκαν το λεξιλόγιο µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

διατήρησαν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση µε τα 

παιδιά που διδάχτηκαν τις λέξεις µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας. Η σύγκριση 

αυτή αποτελεί σηµαντική προέκταση των ερευνών οι οποίες µελέτησαν την επίδραση 

των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη δεύτερη 

γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών (Biemiller & Boote, 2006· Collins, 2010·            

Coyne et al., 2007· Justice, Meier et al., 2005· Lugo-Neris et al., 2010· Marken, 2008· 

Penno et al., 2002· Perkins, 2008· Silverman, 2007· Walsh, 2009). Η τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας µπορεί να βοηθήσει τα αλλοδαπά παιδιά να µάθουν νέες λέξεις 

στη δεύτερή τους γλώσσα, και να διατηρήσουν τις νέες γνώσεις µακροπρόθεσµα. 

Ωστόσο, η επίδρασή της εξακολουθεί να είναι σηµαντικά µικρότερη σε σύγκριση µε 

την επίδραση που άσκησε η τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Η 



 

 

325

ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στην επεξεργασία της σηµασίας των άγνωστων 

λέξεων και η εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών οι οποίες προώθησαν τη λεκτική 

αλληλεπίδραση των παιδιών στη δεύτερή τους γλώσσα και τα ενθάρρυναν να 

συνδέσουν δηµιουργικά τον ορισµό της κάθε λέξης µε την εικονογράφηση, το 

κείµενο του βιβλίου και µε τις προγενέστερες γνώσεις τους αναδεικνύονται σε 

σηµαντικούς και δυναµικούς παράγοντες, οι οποίοι συντελούν άµεσα και 

µακροπρόθεσµα στην εκµάθηση του λεξιλογίου.  

Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στη στατιστικά σηµαντική 

αλληλεπίδραση που σηµειώθηκε ανάµεσα στην τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και 

στο αρχικό επίπεδο των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις. 

Συγκεκριµένα, τα παιδιά στα οποία εφαρµόστηκε η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας 

και διέθεταν υψηλές αρχικές επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις διατήρησαν τις υψηλές 

επιδόσεις τους κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ. Οι γνώσεις που διαθέτει 

ένα παιδί ή ένας ενήλικος σχετικά µε το λεξιλόγιο που περιλαµβάνεται σε ένα 

κείµενο που ακούει ή διαβάζει υποδηλώνουν σε κάποιο βαθµό και τις προγενέστερες 

γνώσεις που διαθέτει σχετικά µε το θέµα του κειµένου. Οι προγενέστερες γνώσεις 

επηρεάζουν, παράλληλα, σε σηµαντικό βαθµό την ικανότητά του να συµπεραίνει τη 

σηµασία των άγνωστων λέξεων που συναντά κατά την ανάγνωση ή την ακρόαση του 

κειµένου (Brabham & Villaume, 2002· Rapaport, 2003· 2005). Αντίθετα, τα 

αλλοδαπά παιδιά τα οποία είχαν περιορισµένες γνώσεις σχετικά µε το λεξιλόγιο των 

ιστοριών δεν επωφελήθηκαν σηµαντικά από την τεχνική της άµεσης της διδασκαλίας. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι συγκεκριµένες διδακτικές τεχνικές δεν ήταν αρκετά 

αποτελεσµατικές ώστε να εµπλουτίσουν το υπόβαθρο των γνώσεων των παιδιών 

αυτών σχετικά µε το λεξιλόγιο των κειµένων, και να ενεργοποιήσουν τους 

απαραίτητους γλωσσικούς και γνωστικούς µηχανισµούς οι οποίοι κρίνονται 

απαραίτητοι ώστε τα παιδιά να διατηρούν τις γνώσεις που κατακτούν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας.  

∆ιαφορετικά είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στη σύγκριση της 

µακροπρόθεσµης επίδρασης της τεχνικής της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και της 

απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου, όταν κατά την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων ελέγχθηκαν σηµαντικοί γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες οι 

οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τα παιδιά τα οποία 

διδάχτηκαν το λεξιλόγιο µε την αλληλεπιδραστική διδασκαλία σηµείωσαν 

υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση µε τα παιδιά που απλώς άκουσαν τις ιστορίες, 



 

 

326

χωρίς όµως να τους παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά µε τις λέξεις-στόχους του 

κειµένου. Η διαφορά, όµως, αυτή στις επιδόσεις µεταξύ των παιδιών των δύο οµάδων 

κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ, όταν ελέγχθηκε το αρχικό επίπεδο των 

παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις διδαγµένες λέξεις, δεν κρίθηκε 

στατιστικά σηµαντική. Φαίνεται, δηλαδή, από τα παραπάνω ότι το κείµενο µιας 

ιστορίας, ανεξάρτητα από το αν εφαρµόζονται εξειδικευµένες τεχνικές για τη 

διδασκαλία συγκεκριµένων λέξεων, προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο το οποίο 

ευνοεί την ανάπτυξη του λεξιλογίου (Martin-Chang, Levy & O’ Neil, 2007). Η 

ανάγνωση των ιστοριών εξοικειώνει τα παιδιά µε τον πλούτο της γραπτής γλώσσας, 

και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανεξάρτητη ή περιστασιακή κατάκτηση του 

λεξιλογίου. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα παιδιά, τα οποία, 

παράλληλα µε τη µητρική, κατακτούν και µία δεύτερη γλώσσα, καθώς είναι 

εξαιρετικά δύσκολο έως και ανέφικτο να τους παρέχεται άµεση διδασκαλία ή 

καθοδήγηση όταν χρησιµοποιούν τη δεύτερη γλώσσα και συναντούν το άγνωστο 

λεξιλόγιο έξω από το πλαίσιο της σχολικής τάξης (Atay & Ozbulgan, 2007).  

Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία ενθάρρυνε την ενεργητική συµµετοχή των 

παιδιών σε δραστηριότητες προφορικού λόγου. Η εκµάθηση του λεξιλογίου 

διευκολύνεται περισσότερο όταν τα παιδιά εµπλέκονται άµεσα σε δραστηριότητες οι 

οποίες προάγουν τη βαθύτερη ανάλυση της σηµασίας των λέξεων, και λιγότερο όταν 

τα παιδιά εκτίθενται περιστασιακά στο νέο λεξιλόγιο µέσα από δραστηριότητες οι 

οποίες στοχεύουν στην έµµεση διδασκαλία των λέξεων (Marulis & Neuman, 2010). 

Ωστόσο, αυτές οι δύο διαδικασίες µάθησης δε λειτουργούν ανταγωνιστικά. Αντίθετα, 

αποτελούν αµοιβαία υποστηριζόµενες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να 

ενσωµατώνονται και να συνυπάρχουν σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερή τους γλώσσα           

(Nation, 2001· Nation, 2006). Η γνώση κατακτάται µε άµεσες και έµµεσες 

διαδικασίες, και οι δύο αυτές µορφές οδηγούν στην ανάπτυξη της γλώσσας  

(Monseni-Far, 2007).  

Ωστόσο, η ανάλυση των αποτελεσµάτων ανέδειξε και άλλους σηµαντικούς 

παράγοντες οι οποίοι άσκησαν µοναδική και κύρια επίδραση στη διαµόρφωση των 

επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις, κατά την τελευταία χορήγηση του 

ΚΑΕΛΙ. Η µη λεκτική νοητική ικανότητα των παιδιών και το αρχικό τους επίπεδο 

στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα επηρέασαν σηµαντικά τις 

επιδόσεις των παιδιών, ανεξάρτητα από την πειραµατική συνθήκη στην οποία 
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συµµετείχαν. Η στατιστικά σηµαντική επίδραση της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας 

στις επιδόσεις των παιδιών κατά την τελευταία χορήγηση του ΚΑΕΛΙ ερµηνεύεται 

πιθανώς από τη στενή σχέση που συνδέει την εργαζόµενη µνήµη µε τη νοηµοσύνη. 

Παρόλο που οι Ackerman, Beier και Boyle (2005), κατά την ανασκόπηση µιας σειράς 

σχετικών ερευνών, δείχνουν τη µικρή σχέση που συνδέει αυτές τις δύο γνωστικές 

δεξιότητες, η επανεξέταση των αποτελεσµάτων των αντίστοιχων ερευνών από τους 

Kane, Hambrick και Conway (2005) και τα µεταγενέστερα ερευνητικά δεδοµένα 

έδειξαν ότι η εργαζόµενη µνήµη και η νοηµοσύνη αποτελούν δύο άµεσα 

συνδεδεµένες δεξιότητες (Colom, Abad, Quiroga, Shih & Flores-Mendoza, 2008· 

Colom, Flores-Mendoza, Quiroga & Privado, 2005· Pascale, de Engel, Conway & 

Gathercole, 2010· Shelton, Elliott, Matthews, Hill  &  Gouvier, 2010). Η εργαζόµενη 

µνήµη συνδέεται µε την ανάκτηση ή την ανάκληση των πληροφοριών         

(Radvansky & Copeland, 2006), διαδικασία η οποία συµβάλλει ώστε τα παιδιά να 

θυµηθούν τη σηµασία µιας λέξης την οποία έµαθαν σε προγενέστερες φάσεις της 

διδασκαλίας. Με βάση τα παραπάνω, είναι πιθανό τα παιδιά τα οποία σηµείωσαν 

υψηλές επιδόσεις στο κριτήριο της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας να διέθεταν πιο 

ισχυρούς µηχανισµούς µνήµης, οι οποίοι τα βοήθησαν να διατηρήσουν, και κατά 

συνέπεια να ανακαλέσουν ευκολότερα τη σηµασία των διδαγµένων λέξεων, ένα µήνα 

µετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης.  

Η νοητική ικανότητα αποτελεί, άλλωστε, παράγοντα ο οποίος συνδέεται µε τις 

διαδικασίες που αφορούν στην κατάκτηση του λεξιλογίου και τις υποβοηθά 

(Cunnigham, 2005). Γενικότερα, η νοηµοσύνη έχει συνδεθεί άµεσα µε τις διάφορες 

διαδικασίες της µάθησης και, σύµφωνα µε τον Sternberg (2002), ερµηνεύει περίπου 

το 25% των ατοµικών διαφορών στη σχολική επίδοση των µαθητών. Παράλληλα, και 

η ιδιαίτερη κλίση ή επιδεξιότητα που µπορεί ένα παιδί ή ένας ενήλικος να διαθέτει 

στην εκµάθηση των γλωσσών σχετίζεται µε τη νοηµοσύνη (Dörnyei, 2006). Τα 

ερευνητικά δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της στενής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στο 

µέγεθος του λεξιλογίου και τη νοηµοσύνη (Fitzgerald et al., 1970· Naglieri, 1981· 

Smith et al., 1991· Smith et al., 2005). Σύµφωνα µε σχετικές θεωρητικές 

τοποθετήσεις, τα παιδιά που διαθέτουν υψηλή νοηµοσύνη κατακτούν το λεξιλόγιο µε 

πιο γρήγορο ρυθµό απ’ ό,τι τα παιδιά που διαθέτουν πιο χαµηλή νοηµοσύνη        

(Ellis, 1994· 1995). Ως ενήλικοι διαθέτουν ευρύτερο και πιο εµπλουτισµένο 

λεξιλόγιο, όχι εξαιτίας της συστηµατικής µελέτης ή της συχνότερης και 

εντατικότερης επαφής τους µε πιο εκλεπτυσµένο λεξιλόγιο, αλλά εξαιτίας του ότι 
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έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες γνωστικές στρατηγικές οι οποίες τους βοηθούν να 

συνάγουν ευκολότερα το νόηµα µιας λέξης που συναντούν µέσα σε διαφορετικά 

πλαίσια (Ellis, 1994· 1995). Με βάση και τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, τα 

παιδιά τα οποία διέθεταν υψηλές επιδόσεις στο κριτήριο για την εκτίµηση της µη 

λεκτικής νοητικής τους ικανότητας ενδεχοµένως να έχουν αναπτύξει σε πιο 

ικανοποιητικό βαθµό τους απαραίτητους γνωστικούς µηχανισµούς οι οποίοι τα 

διευκολύνουν να συµπεραίνουν το νόηµα των άγνωστων λέξεων που ακούν κατά την 

ανάγνωση των ιστοριών, και να διατηρούν αυτές τις γνώσεις µακροπρόθεσµα. 

Ωστόσο, για να διατηρηθεί η επίδραση των διαφόρων διδακτικών 

προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, κρίνεται απαραίτητο να 

ενσωµατώνονται οι τεχνικές διδασκαλίας σε διαχρονικά και όχι σε βραχυπρόθεσµα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία ενισχύουν τη συχνή επαφή των παιδιών µε τις 

λέξεις τις οποίες έχουν διδαχτεί κατά την εφαρµογή των διδακτικών παρεµβάσεων 

(Schmitt, 2008). Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην έννοια της παραγωγικής 

επεξεργασίας του λεξιλογίου, η οποία αποτελεί µία από τις σηµαντικές παραµέτρους 

οι οποίες βοηθούν ένα παιδί να θυµηθεί µια λέξη (Nation, 2001). Η παραγωγική 

επεξεργασία επιτυγχάνεται όταν ένα άτοµο συναντά ή χρησιµοποιεί µια λέξη µε 

τρόπους οι οποίοι διαφέρουν από το αρχικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συνάντησε         

ή διδάχτηκε τη λέξη (Nation, 2001). Τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης               

(Laufer & Osimo, 1991) έδειξαν ότι τα παιδιά κατέκτησαν ευκολότερα λέξεις στη 

δεύτερή τους γλώσσα όταν τις συνάντησαν στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού κειµένου, 

και διατήρησαν σε σηµαντικότερο βαθµό τις γνώσεις τους για τις λέξεις εκείνες τις 

οποίες εξακολούθησαν να χρησιµοποιούν και µετά το τέλος της πειραµατικής 

παρέµβασης. Συναφή είναι και τα αποτελέσµατα της σχετικής µελέτης των Brown, 

Waring και Donkaewbua (2008), τα οποία έδειξαν ότι τα παιδιά χρειάζεται να έρθουν 

αρκετές φορές σε επαφή µε τις λέξεις που κατέκτησαν κατά την ανάγνωση ή την 

ακρόαση µιας ιστορίας, ώστε να διατηρήσουν µακροπρόθεσµα τις γνώσεις αυτές. 

Κάθε φορά που ένα παιδί ή ένας ενήλικος συναντά µια λέξη, ανακαλεί από τη µνήµη 

του όποια πληροφορία συνδέεται µε τη σηµασία της λέξης αυτής. Κατά συνέπεια, η 

κάθε ανάκληση ή επανάληψη µιας λέξης διευκολύνει κάθε µεταγενέστερη 

προσπάθεια του παιδιού να ανακαλέσει τη λέξη στη µνήµη του (Nation, 2001· Nation, 

2006).  

Σηµαντικό ρόλο στα παραπάνω διαδραµατίζει και το µέγεθος του λεξιλογίου 

των παιδιών (Nation, 2001). Σύµφωνα και µε τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης, τα 
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παιδιά τα οποία διέθεταν υψηλές αρχικές επιδόσεις στο κριτήριο για την αξιολόγηση 

του γενικού δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα σηµείωσαν υψηλότερες 

επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις, όταν η χορήγηση του κριτηρίου πραγµατοποιήθηκε 

ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής παρέµβασης. Είναι, δηλαδή, 

πιθανό τα παιδιά που διαθέτουν ευρύτερο δεκτικό λεξιλόγιο να χρειάζεται να 

συναντήσουν λιγότερες φορές τη νέα λέξη, ώστε η σηµασία της να παγιωθεί στην 

υπάρχουσα γνωσιολογική τους βάση. Συνεπώς, το ευρύτερο λεξιλόγιο φαίνεται να 

διευκολύνει τις µετέπειτα προσπάθειες των παιδιών να ανακαλέσουν στη µνήµη τους 

τη σηµασία µιας λέξης. 

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στους παράγοντες που 

επέδρασαν στη διατήρηση των γνώσεων των παιδιών σχετικά µε τις λέξεις-στόχους, 

οι οποίες δεν αποτέλεσαν το αντικείµενο διδασκαλίας σε καµία από τις τρεις 

συνθήκες της παρούσας πειραµατικής µελέτης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

έδειξε ότι τα παιδιά, και στις τρεις συνθήκες, διατήρησαν τις γνώσεις τους στις 

αδίδακτες λέξεις-στόχους. Ωστόσο, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό 

δεκτικό λεξιλόγιο και οι αρχικές τους επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις-στόχους 

αποτέλεσαν τους µοναδικούς παράγοντες οι οποίοι άσκησαν µοναδική και κύρια 

επίδραση στις τελικές επιδόσεις των παιδιών. Προκύπτει, δηλαδή, από τα παραπάνω 

ότι µακροπρόθεσµα φθίνουν οι διαφορετικές επιδράσεις των διαφόρων διδακτικών 

προσεγγίσεων ως προς την κατάκτηση των λέξεων οι οποίες δεν αποτελούν το άµεσο 

αντικείµενο της διδασκαλίας. Αντίθετα, οι παράγοντες που σχετίζονται µε το 

υπόβαθρο των γνώσεων των παιδιών στο γενικό και ειδικό δεκτικό λεξιλόγιο 

αναδεικνύονται ως οι σηµαντικότερες γλωσσικές παράµετροι οι οποίες βοηθούν τα 

παιδιά να ανακαλέσουν ή να ανακτήσουν τη σηµασία των λέξεων τις οποίες 

κατέκτησαν σε προγενέστερες συνθήκες. 

Όταν τα παιδιά προσεγγίζουν µία λέξη στη δεύτερή τους γλώσσα, 

χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές οι οποίες τα βοηθούν να συµπεράνουν τη σηµασία 

της. ∆ύο από τις βασικές τεχνικές που χρησιµοποιούν είναι είτε να µαντέψουν τη 

σηµασία της λέξης αξιοποιώντας ως προς αυτό διάφορες πληροφορίες από το πλαίσιο 

στο οποίο εµφανίζεται η λέξη είτε να αναζητήσουν στοιχεία σχετικά µε την ερµηνεία 

της λέξης µέσα στην ίδια τη λέξη. Και στις δύο περιπτώσεις αξιοποιούν το υπόβαθρο 

των γνώσεών τους σχετικά µε το θέµα του κειµένου, ώστε να µαντέψουν τη σηµασία 

της άγνωστης λέξης (Qian, 2004). Με βάση τα παραπάνω, είναι πιθανό το 

εµπλουτισµένο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών στην ελληνική γλώσσα, αλλά και το 
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υψηλότερο αρχικό τους επίπεδο στις αδίδακτες λέξεις, να δηµιούργησαν ένα ισχυρό 

υπόβαθρο προγενέστερων γνώσεων, το οποίο τα βοήθησε ώστε κατά την τελευταία 

χορήγηση του ΚΑΕΛΙ να θυµηθούν τις λέξεις που άκουσαν αλλά δεν τις διδάχτηκαν 

κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρέµβασης. Συγκεκριµένα, είναι πιθανό οι 

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο να συντέλεσαν ώστε τα 

παιδιά να ανακαλέσουν ευκολότερα από τη µνήµη τους τις πληροφορίες που 

σχετίζονταν µε τη σηµασία των λέξεων, να τις συγκρίνουν µε τα δεδοµένα των 

πληροφοριών που τους παρείχε το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολόγησης, και να 

αξιοποιήσουν όλες τις πληροφορίες συνδυαστικά, ώστε να συµπεράνουν σωστά τη 

σηµασία των λέξεων. Συµπερασµατικά, το εµπλουτισµένο δεκτικό λεξιλόγιο 

αναδεικνύεται ως ένας δυναµικός παράγοντας ο οποίος συµβάλλει ώστε τα παιδιά να 

διατηρούν τις γνώσεις που κατακτούν σχετικά µε το λεξιλόγιο το οποίο συναντούν 

κατά την ανάγνωση των ιστοριών στη δεύτερή τους γλώσσα, όταν πλέον 

αποµακρύνονται από το άµεσο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας.  

Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία, µε βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

συνδυάζει ποικίλες διδακτικές τεχνικές, οι οποίες βοηθούν τα αλλοδαπά παιδιά να 

µάθουν λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα, και να διατηρήσουν τις γνώσεις αυτές στην 

πάροδο του χρόνου. Η επίδρασή της ήταν σηµαντικά υψηλότερη για τις λέξεις οι 

οποίες αποτέλεσαν το άµεσο αντικείµενο της διδασκαλίας. Η γενίκευση της 

επίδρασής της σε λέξεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας είναι πιο 

περιορισµένη. Τα αποτελέσµατα τα οποία αφορούν στη µακροπρόθεσµη επίδραση 

των διδακτικών τεχνικών έδειξαν ότι στη συνθήκη της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας οι τελικές επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες λέξεις ήταν σηµαντικά 

υψηλότερες από τις επιδόσεις τους στις αδίδακτες λέξεις. Αντίθετα, η τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας και η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου 

άσκησαν µακροπρόθεσµα παρόµοια επίδραση στη διατήρηση των γνώσεων που 

κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά µε τις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις. 

Συγκεκριµένα, οι επεξηγήσεις που παρείχε η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας δεν 

ήταν αρκετά αποτελεσµατικές ώστε τα παιδιά να διατηρήσουν τις υψηλότερες 

επιδόσεις τους στις διδαγµένες λέξεις. Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα στην οµάδα 

ελέγχου, όπου δεν υφίσταται ο διαχωρισµός ανάµεσα σε διδαγµένες και αδίδακτες 

λέξεις, καθώς δεν υπήρξε παροχή επεξηγήσεων για καµία από τις λέξεις-στόχους. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών ανάµεσα σε αυτές 

τις δύο κατηγορίες των λέξεων έδειξε ότι η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα 
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ελέγχου άσκησε βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα παρόµοια επίδραση στην 

κατάκτηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών από τα αλλοδαπά παιδιά. 

Κρίνεται ακόµη χρήσιµο να αναφερθεί ότι το φύλο, κατά την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων που αφορούν στη διατήρηση των επιδόσεων των παιδιών στο 

κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου (ΚΑΕΛΙ), δεν αποτέλεσε παράγοντα ο 

οποίος, είτε εξατοµικευµένα είτε σε αλληλεπίδραση µε την πειραµατική παρέµβαση, 

επηρέασε τις επιδόσεις των παιδιών στις διδαγµένες και αδίδακτες λέξεις. Αυτό 

έρχεται µε αντίθεση µε τα προγενέστερα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, τα 

οποία αφορούν στον έλεγχο της άµεσης επίδρασης που άσκησαν οι δύο διδακτικές 

τεχνικές στις επιδόσεις των παιδιών στο ΚΑΕΛΙ. Το γεγονός αυτό ενδυναµώνει τις 

προηγούµενες τοποθετήσεις που αναφέρουν ότι οι διαφορές των αγοριών και των 

κοριτσιών ανάµεσα στις τρεις συνθήκες ως προς τις επιδόσεις τους στο ΚΑΕΛΙ δεν 

οφείλονται σε διαφορετικές ενδογενείς ικανότητες των φύλων ως προς την 

κατάκτηση και την εκµάθηση του λεξιλογίου. Αντίθετα, οι διαφορές στις επιδόσεις 

είναι πιθανό να σχετίζονται µε τον τρόπο που τα αγόρια και τα κορίτσια 

ανταποκρίνονται στον παράγοντα «διδασκαλία». Πράγµατι, όταν η αξιολόγηση των 

παιδιών στο ΚΑΕΛΙ πραγµατοποιήθηκε ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της 

πειραµατικής παρέµβασης, ένα εύλογο χρονικό διάστηµα έπειτα από την 

πραγµατοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων, οι διαφορές των αγοριών και 

κοριτσιών ως προς τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες και στις αδίδακτες λέξεις δεν 

εξακολούθησαν να υφίστανται.  

 

Συµπεράσµατα 

Η παρούσα µελέτη είχε ως σκοπό να συγκρίνει την επίδραση δύο 

διαφορετικών διδακτικών τεχνικών, της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας, στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου αλλοδαπών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης επαλήθευσαν τη βασική υπόθεση της παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε την 

οποία οι δύο διδακτικές τεχνικές συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη του 

ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Ωστόσο, η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης 

διδασκαλίας, συνέβαλε σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό στην ανάπτυξη του ειδικού 

και γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. 
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∆εύτερος βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει εάν η 

επίδραση που ασκούν η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και η τεχνική της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού λεξιλογίου 

αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών 

παιδιών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης επαλήθευσαν τις βασικές 

υποθέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες η επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών στην 

ανάπτυξη του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου δε διαφοροποιήθηκε ακόµη και µετά τον 

έλεγχο της ηλικίας, του αρχικού επιπέδου των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο, 

της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας, και των παραγόντων που διαµορφώνουν τη 

δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών και τις εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν από 

το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, δεν επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις της 

έρευνας που αφορούν στην επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη 

του ειδικού δεκτικού λεξιλογίου, έπειτα από τον έλεγχο του φύλου των παιδιών και 

των αρχικών τους επιδόσεων στο κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού δεκτικού 

λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, στις συνθήκες της άµεσης και αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας τα κορίτσια σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις βελτίωσης στις 

διδαγµένες λέξεις σε σύγκριση µε τα αγόρια, όταν ελέγχθηκαν οι ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδραση της τεχνικής της άµεσης 

διδασκαλίας στο µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες 

λέξεις επηρεάζεται σηµαντικά από το αρχικό επίπεδο των γνώσεών τους ως προς τις 

αδίδακτες λέξεις. Συγκεκριµένα, από την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας 

επωφελήθηκαν σηµαντικά µόνο τα αλλοδαπά παιδιά τα οποία πριν την έναρξη της 

πειραµατικής παρέµβασης είχαν υψηλές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις. Σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

αποτελούν δύο διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες επιδρούν θετικά και σε διαφορετικό 

βαθµό στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα αλλοδαπών 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η εφαρµογή των διδακτικών τεχνικών στο σύνολο των 

παιδιών της τάξης, όπου η διδασκαλία πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε ελληνόπουλα 

και σε αλλοδαπά παιδιά τα οποία προέρχονται από διαφορετικές εθνικές µειονότητες, 

ενισχύει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης και την επίδραση 
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των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών 

παιδιών. 

2. Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία βελτίωσε σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις 

επιδόσεις των παιδιών ως προς τις λέξεις οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείµενο της 

διδασκαλίας κατά την πειραµατική παρέµβαση, σε σύγκριση µε την τεχνική της 

άµεσης διδασκαλίας. Ο σχεδιασµός της αλληλεπιδραστικής διδακτικής προσέγγισης 

συνηγορεί υπέρ της ενσωµάτωσης των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας του 

λεξιλογίου µέσα στο πλαίσιο της διαλογικής ανάγνωσης των ιστοριών.  

3. Ο συνδυασµός ερωτήσεων που ενεργοποιούν χαµηλού και ανωτέρου επιπέδου 

γνωστικές λειτουργίες κρίνεται αποτελεσµατικός για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. 

Η χρησιµότητα των ερωτήσεων καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής σε πλαίσια όπου η 

διδασκαλία απευθύνεται σε µια ετερογενή, ως προς το επίπεδο επάρκειας στις 

δεξιότητες της γλώσσας, οµάδα αλλοδαπών παιδιών. Τα παιδιά αυτά, ανάλογα µε το 

επίπεδο των ικανοτήτων τους, είχαν τη δυνατότητα κατά την εφαρµογή της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας να ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις διαφορετικού 

επιπέδου δυσκολίας, και µε τον τρόπο αυτό να επεξεργάζονται τη σηµασία του 

άγνωστου λεξιλογίου.  

4. Η ενεργητική εµπλοκή των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία αποτελεί τον πιο 

σηµαντικό παράγοντα στο σχεδιασµό αποτελεσµατικών διδακτικών παρεµβάσεων που 

έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Τα αλλοδαπά 

παιδιά µαθαίνουν και κατακτούν το λεξιλόγιο µέσα από επικοινωνιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες τους δίνουν το κίνητρο να χρησιµοποιήσουν ενεργητικά τη 

δεύτερή τους γλώσσα. 

5. Η συζήτηση αποτέλεσε το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, η οποία ερµήνευσε σε σηµαντικό βαθµό την 

υπεροχή της τεχνικής αυτής σε σύγκριση µε την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και 

την απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου. Οι απαντήσεις των 

µονόγλωσσων και των αλλοδαπών παιδιών στις ερωτήσεις που αφορούσαν στη 

σηµασία των λέξεων-στόχων και οριοθετούσαν το περιεχόµενο της συζήτησης, αλλά 

και τα σχόλια των πιο ικανών συνοµηλίκων, αποτελέσαν σηµαντικές πηγές παροχής 

πληροφοριών τις οποίες τα αλλοδαπά παιδιά αξιοποίησαν, ώστε να κατανοήσουν τη 

σηµασία του άγνωστου λεξιλογίου. 

6. Οι πλούσιες επεξηγήσεις που παρείχε η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας, οι οποίες 

πλαισίωσαν την ερµηνεία των λέξεων-στόχων, έδρασαν θετικά, και βοήθησαν τα 
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αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, η 

επίδραση της τεχνικής αυτής ήταν µικρότερη από την επίδραση που άσκησε η 

τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας. Ο παθητικός ρόλος των παιδιών κατά 

την ανάγνωση των ιστοριών και τη διδασκαλία του λεξιλογίου έδρασε ανασταλτικά 

και εµπόδισε τα παιδιά να επεξεργαστούν ενεργητικά τις πληροφορίες που παρείχαν 

οι επεξηγήσεις της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας για την ανάλυση του λεξιλογίου. 

Αντίθετα, οι ερωτήσεις που χρησιµοποίησε η αλληλεπιδραστική διδασκαλία 

διατήρησαν το ενδιαφέρον των παιδιών απέναντι στην ανάγνωση των ιστοριών, και 

τα ενθάρρυναν να αναλογιστούν σχετικά µε τη σηµασία των άγνωστων λέξεων. 

Φαίνεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ότι η κινητοποίηση και η 

παροχή των κατάλληλων ερεθισµάτων αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους οι οποίες 

είναι απαραίτητες ώστε η διδασκαλία να επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στη 

µάθηση των παιδιών.  

7. Η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου συνέβαλε, αν και σε 

µικρότερο βαθµό, ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη σηµασία λέξεων τις οποίες τα 

υπόλοιπα παιδιά του δείγµατος διδάχτηκαν σύµφωνα µε την αλληλεπιδραστική και 

την άµεση διδασκαλία. Η επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών φαίνεται να 

αποτελεί µια σηµαντική διδακτική πρακτική, η οποία φέρει τα παιδιά σε επαφή µε το 

γραπτό λόγο και το πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται στο κείµενο των 

εικονογραφηµένων παιδικών βιβλίων. Τα αλλοδαπά παιδιά, µέσω της ακρόασης των 

ιστοριών στη δεύτερή τους γλώσσα, ήρθαν σε επαφή µε λεξιλόγιο το οποίο 

ενδεχοµένως δεν έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν στο πλαίσιο της καθηµερινής 

λεκτικής τους αλληλεπίδρασης µε µέλη του οικογενειακού και άµεσα κοινωνικού 

τους περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης, φαίνεται να συµβάλλει ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να εµπλουτίζουν σε κάποιο 

βαθµό το δεκτικό λεξιλόγιο στη δεύτερή τους γλώσσα.  

8. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο αποτέλεσε 

παράγοντα ο οποίος άσκησε µοναδική και κύρια επίδραση στο µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις διδαγµένες και τις αδίδακτες λέξεις. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται να επαληθεύουν το φαινόµενο 

«αποτέλεσµα του Ματθαίου» (Matthew effect) (Μπασέτας, 2002). Σύµφωνα µε αυτό, 

τα παιδιά τα οποία διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων όσον αφορά στο λεξιλόγιο 

αποκοµίζουν περισσότερα οφέλη στην ανάπτυξη του δεκτικού τους λεξιλογίου σε 

σύγκριση µε τα χαµηλής επίδοσης παιδιά. Φαίνεται τα παιδιά αυτά να υιοθετούν και 
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να εφαρµόζουν, ανεξάρτητα από το πλαίσιο διδασκαλίας, στρατηγικές µάθησης οι 

οποίες τα βοηθούν να επεξεργάζονται αποτελεσµατικά τις πληροφορίες που 

συλλέγουν κατά την παρουσίαση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Όταν η 

ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί το πλαίσιο της διδασκαλίας, οι στρατηγικές 

µάθησης βοηθούν τα παιδιά να συνάγουν τα κατάλληλα συµπεράσµατα και, κατά 

συνέπεια, να κατακτούν ευκολότερα το νέο λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται σε 

ένα λογοτεχνικό κείµενο.  

9. Αντίθετα µε το φαινόµενο «αποτέλεσµα του Ματθαίου», τη µεγαλύτερη βελτίωση 

στις επιδόσεις στις διδαγµένες λέξεις παρουσίασαν τα παιδιά τα οποία πριν την 

έναρξη της πειραµατικής παρέµβασης διέθεταν περιορισµένες γνώσεις όσον αφορά 

στο επιλεγµένο από τα κείµενα των ιστοριών λεξιλόγιο. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι 

ενθαρρυντικά, και δείχνουν ότι η ανάγνωση των ιστοριών, ανεξάρτητα από τη 

τεχνική που εφαρµόζεται για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, αποτελεί µια σηµαντική 

και δυναµική δραστηριότητα η οποία µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά τα 

αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα. 

10. Το φύλο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την ανταπόκριση 

των παιδιών στις διδακτικές δραστηριότητες και, κατά συνέπεια, την επίδοσή τους 

στα κριτήρια για την αξιολόγηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Στις πειραµατικές 

συνθήκες της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας τα κορίτσια υπερείχαν 

των αγοριών στην επίδοσή τους στις διδαγµένες λέξεις. Αντίθετα ήταν τα 

αποτελέσµατα στην οµάδα ελέγχου, όπου τα αγόρια σηµείωσαν υψηλότερες 

επιδόσεις από τα κορίτσια. Συνεπώς, οι επιδόσεις των κοριτσιών ήταν υψηλότερες 

στις πειραµατικές συνθήκες όπου εφαρµόστηκαν συγκεκριµένες τεχνικές για τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου. 

11. Η πειραµατική παρέµβαση άσκησε ευρύτερες επιδράσεις στα παιδιά ως προς την 

κατάκτηση της σηµασίας λέξεων, οι οποίες υπήρχαν στο κείµενο των ιστοριών αλλά 

τα παιδιά δεν τις διδάχτηκαν µε διάφορες διδακτικές τεχνικές. Κατά την 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία εφαρµόστηκαν συγκεκριµένες τεχνικές, οι οποίες 

είχαν ως στόχο τα παιδιά να συνδέσουν τη σηµασία των λέξεων-στόχων µε την πλοκή 

της ιστορίας. Αυτή η διδακτική προσέγγιση ενδεχοµένως να ενίσχυσε την κατανόηση 

του κειµένου, και παράλληλα να βοήθησε τα παιδιά να κατακτήσουν τη σηµασία 

ορισµένων λέξεων τις οποίες άκουσαν αλλά δεν τις διδάχτηκαν. 

12. Η τεχνική της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου δεν άσκησε σηµαντική 

επίδραση ως προς την κατάκτηση της σηµασίας λέξεων τις οποίες άκουσαν τα παιδιά 
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αλλά δε διδάχτηκαν, σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις που προέβλεπε η τεχνική αυτή. Ο 

παθητικός ρόλος των παιδιών κατά την ανάγνωση των ιστοριών και κατά τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου ερµηνεύει σε κάποιο βαθµό τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Επίσης, η επίδραση της τεχνικής της άµεσης διδασκαλίας δε 

γενικεύεται, αλλά περιορίζεται, ως προς το λεξιλόγιο το οποίο πλαισιώνεται από τις 

συγκεκριµένες επεξηγήσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα παιδιά τα οποία διέθεταν 

υψηλές επιδόσεις στις αδίδακτες λέξεις πριν την έναρξη της παρέµβασης. Συνεπώς, οι 

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο ώστε τα παιδιά 

να επωφεληθούν από την τεχνική της άµεσης διδασκαλίας και να κατακτήσουν σε 

κάποιο βαθµό το λεξιλόγιο µε το οποίο ήρθαν σε επαφή αλλά δεν το διδάχτηκαν κατά 

την ανάγνωση των ιστοριών. 

13. Η απλή ανάγνωση των ιστοριών χωρίς επεξηγήσεις στην οµάδα ελέγχου 

βοήθησε τα παιδιά να κατακτήσουν τη σηµασία ορισµένων λέξεων. Η επίδραση αυτή 

ήταν εµφανής, ακόµα και όταν, κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, ελέγχθηκαν 

σηµαντικοί γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου. Ωστόσο, κρίνεται χρήσιµο να αναφερθεί ότι η απλή 

ανάγνωση των ιστοριών άσκησε παρόµοια επίδραση ως προς την κατάκτηση της 

σηµασίας των διδαγµένων και των αδίδακτων λέξεων. Συγκεντρωτικά, τα 

αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών τα 

αλλοδαπά παιδιά αναπτύσσουν µηχανισµούς µάθησης οι οποίοι τα βοηθούν, αν και 

σε µικρότερο βαθµό από τις τεχνικές που εστιάζουν στη διδασκαλία του λεξιλογίου, 

να κατακτήσουν λέξεις οι οποίες περιλαµβάνονται στα κείµενα των ιστοριών που 

τους διαβάζονται. 

14. Σηµαντικός ήταν ο ρόλος των προγενέστερων γνώσεων ως προς το µέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, στην πειραµατική 

συνθήκη της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και στην οµάδα ελέγχου. 

Συγκεκριµένα, όσο πιο χαµηλές ήταν οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών τόσο 

µεγαλύτερη ήταν η βελτίωση αυτών στις αδίδακτες λέξεις στο τέλος της παρέµβασης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ενθαρρυντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι και οι χαµηλής 

επίδοσης αλλοδαποί µαθητές µπορούν να επωφεληθούν από την ανάγνωση των 

ιστοριών και να κατακτήσουν λέξεις χωρίς να παρεµβάλλεται ο παράγοντας της 

διδασκαλίας. 

15. Τα αγόρια υπερείχαν των κοριτσιών ως προς το µέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεών τους στις αδίδακτες λέξεις. Τα αποτελέσµατα αυτά ενδυναµώνουν την 
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τοποθέτηση ότι η διδασκαλία ήταν ο παράγοντας που διαφοροποίησε τις επιδόσεις 

των δύο φύλων στο κριτήριο για την αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου των 

ιστοριών.  

16. Η µικρή αλλά σηµαντική επίδραση της πειραµατικής παρέµβασης στην 

κατάκτηση του αδίδακτου λεξιλογίου από τα αλλοδαπά παιδιά υποδηλώνει ότι τα 

παιδιά αυτά µπορούν να κατακτήσουν νέες λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα µε 

έµµεσες διαδικασίες κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των ιστοριών. Ωστόσο, 

κρίνεται επιτακτική η εφαρµογή τεχνικών οι οποίες στοχεύουν στην άµεση και 

αναλυτική διδασκαλία του λεξιλογίου, ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να αναπτύξουν 

σηµαντικά το δεκτικό τους λεξιλόγιο στη δεύτερη γλώσσα. Η επίδραση των 

διαφορετικών διδακτικών τεχνικών αφορά κυρίως, ή και πρωτίστως, το λεξιλόγιο το 

οποίο αποτελεί το άµεσο αντικείµενο της διδασκαλίας.  

17. Οι διαφορές που παρουσίασαν οι πειραµατικές οµάδες ως προς ορισµένους 

παράγοντες που διαµορφώνουν τη δίγλωσση συµπεριφορά των παιδιών, και ως προς 

κάποιους παράγοντες που αφορούν στις δραστηριότητες γραµµατισµού στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον δεν επηρέασαν την επίδραση που άσκησε η 

πειραµατική παρέµβαση στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών. Η 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία διατήρησε τη στατιστικά σηµαντική υπεροχή της 

έναντι της άµεσης διδασκαλίας και της απλής ανάγνωσης των ιστοριών στην οµάδα 

ελέγχου. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι τα αλλοδαπά παιδιά τα οποία 

διαθέτουν περιορισµένη επάρκεια στη δεύτερη γλώσσα µπορούν να επωφεληθούν 

από την αναλυτική και σε βάθος διδασκαλία και να µάθουν νέες λέξεις στη δεύτερή 

τους γλώσσα.  

18. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο εξακολούθησε να 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών, 

ακόµη και όταν ελέγχτηκαν οι διαφορές των πειραµατικών οµάδων ως προς τους 

παράγοντες της διγλωσσίας των αλλοδαπών παιδιών και ως προς τους παράγοντες 

που αφορούν στις δραστηριότητες γραµµατισµού που πραγµατοποιούνται στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι ισχυρές βάσεις στο λεξιλόγιο της δεύτερης 

γλώσσας αποτελούν σηµαντικό παράγοντα ο οποίος διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό 

τα αλλοδαπά παιδιά να µάθουν νέες λέξεις που τους διδάσκονται στο πλαίσιο της 

ανάγνωσης των ιστοριών στην προσχολική τάξη.  

19. Η πειραµατική παρέµβαση δεν άσκησε στατιστικά σηµαντική επίδραση στην 

κατάκτηση της σηµασίας των αδίδακτων λέξεων, όταν ελέγχθηκαν οι διαφορές των 
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πειραµατικών οµάδων ως προς τους παράγοντες της διγλωσσίας και ως προς τις 

εµπειρίες γραµµατισµού που φέρουν τα αλλοδαπά παιδιά από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Η έλλειψη στατιστικά σηµαντικής επίδρασης πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη ανάλυση 

αφορούν σε ένα µέρος και όχι στο σύνολο των παιδιών του δείγµατος. 

20. Το αρχικό επίπεδο των γνώσεων των παιδιών στις αδίδακτες λέξεις ήταν ο 

µοναδικός παράγοντας που άσκησε στατιστικά σηµαντική επίδραση στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών, όταν ελέγχθηκαν οι διαφορές των πειραµατικών οµάδων 

ως προς τους παράγοντες της διγλωσσίας και ως προς τις εµπειρίες γραµµατισµού 

που φέρουν τα αλλοδαπά παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα παιδιά που 

διέθεταν πιο περιορισµένες γνώσεις στις αδίδακτες λέξεις βελτίωσαν σηµαντικά τις 

επιδόσεις τους κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης. Η ανάγνωση των ιστοριών 

φαίνεται να αποτελεί µια δραστηριότητα µε σηµαντικά αντισταθµιστικά οφέλη που 

βοηθά τα αλλοδαπά παιδιά να κατακτήσουν λέξεις στη δεύτερή τους γλώσσα. 

21. Το είδος της πειραµατικής παρέµβασης άσκησε ευρεία επίδραση ως προς την 

ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική 

γλώσσα. Τα παιδιά που διδάχτηκαν το ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών σύµφωνα µε την 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία βελτίωσαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τις 

επιδόσεις τους στο κριτήριο για την αξιολόγηση του γενικού δεκτικού λεξιλογίου σε 

σύγκριση µε τα παιδιά τα οποία διδάχτηκαν τις λέξεις-στόχους σύµφωνα µε την 

τεχνική της άµεσης διδασκαλίας. Η αναλυτική επεξεργασία των λέξεων-στόχων 

σύµφωνα µε την τεχνική αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας και η ενεργητική εµπλοκή 

των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία κινητοποίησαν το ενδιαφέρον τους απέναντι 

στο λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας και δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε τα 

παιδιά να κατακτούν νέες λέξεις και να τις ενσωµατώνουν στην υπάρχουσα 

λεξιλογική τους βάση. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία, σε σύγκριση µε την άµεση διδασκαλία του λεξιλογίου, φαίνεται να 

αποτελεί µια διδακτική τεχνική η οποία, εάν εφαρµόζεται σταθερά και µε συνέπεια 

στις προσχολικές τάξεις, µπορεί να βοηθήσει τα αλλοδαπά παιδιά τα οποία 

προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα να αναπτύξουν το δεκτικό 

λεξιλόγιό τους στη δεύτερή τους γλώσσα. Η επίδρασή της δεν περιορίζεται µόνο στο 

λεξιλόγιο το οποίο τα παιδιά συναντούν µέσα στο πλαίσιο των ιστοριών, αλλά και 

στο ευρύτερο δεκτικό λεξιλόγιο της δεύτερης γλώσσας. 
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22. Η απλή ανάγνωση των ιστοριών στην οµάδα ελέγχου βελτίωσε, αν και σε 

µικρότερο βαθµό σε σύγκριση µε την τεχνική της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, 

τις επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο για την αξιολόγηση του γενικού δεκτικού 

λεξιλογίου. Κατά συνέπεια, η ανάγνωση των ιστοριών η οποία πραγµατοποιείται στη 

δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών παιδιών τα βοηθά να προσεγγίσουν τη γλώσσα των 

λογοτεχνικών κειµένων και να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. Ωστόσο, κρίνεται 

χρήσιµο να αναφερθεί ότι ο παράγοντας της ωρίµασης και η ταχύτητα µε την οποία 

τα παιδιά αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους κατά την προσχολική ηλικία αποτελούν 

παραµέτρους οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία των 

επιδράσεων των διαφόρων διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών, και ιδιαίτερα όταν η αξιολόγηση αυτών πραγµατοποιείται µε σταθµισµένα 

κριτήρια και όχι µε κριτήρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί µε βάση τους στόχους και τις 

ανάγκες της έρευνας.  

23. Τα παιδιά διατήρησαν τις γνώσεις που κατέκτησαν όσον αφορά στο λεξιλόγιο το 

οποίο διδάχτηκαν µε διαφορετικές τεχνικές κατά τη διάρκεια της πειραµατικής 

παρέµβασης. Τα παιδιά τα οποία διδάχτηκαν το λεξιλόγιο σύµφωνα µε την 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία µείωσαν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις διδαγµένες 

λέξεις. Ωστόσο, παρά τη µείωση των επιδόσεων, η οµάδα που διδάχτηκε µε την 

αλληλεπιδραστική διδασκαλία διατήρησε την υπεροχή της έναντι των άλλων δύο 

οµάδων που ακολούθησαν διαφορετικές συνθήκες ανάγνωσης. Σηµαντικό είναι, 

ακόµη, το γεγονός ότι στη συνθήκη της άµεσης διδασκαλίας µόνο τα παιδιά που 

διέθεταν ισχυρές προγενέστερες γνώσεις στις διδαγµένες λέξεις µπόρεσαν να 

διατηρήσουν σε σηµαντικό βαθµό τις επιδόσεις τους ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση 

της πειραµατικής παρέµβασης.  

24. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο και οι επιδόσεις 

τους στο κριτήριο για την αξιολόγηση της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας 

διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση των γνώσεων των παιδιών σχετικά µε 

τις διδαγµένες λέξεις. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µακροπρόθεσµα µεσολαβούν 

σηµαντικοί γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά να 

διατηρήσουν τις γνώσεις που κατέκτησαν µέσα σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, 

και έπειτα από την εφαρµογή συγκεκριµένων διδακτικών τεχνικών. 

25. Οι δύο τεχνικές διδασκαλίας δε διέφεραν ως προς την επίδραση που άσκησαν 

µακροπρόθεσµα στη διατήρηση των γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά µε 

τις λέξεις τις οποίες άκουσαν αλλά δεν τις διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της 



 

 

340

παρέµβασης. Αντίθετα, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στο γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 

και οι προγενέστερες γνώσεις τους στις αδίδακτες λέξεις αποτελέσαν τους 

µοναδικούς παράγοντες οι οποίοι άσκησαν σηµαντική επίδραση στις επιδόσεις των 

παιδιών στις αδίδακτες λέξεις, όταν αυτές αξιολογήθηκαν ένα χρονικό διάστηµα 

έπειτα από την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης. Η έµµεση επίδραση των 

τεχνικών διδασκαλίας φθίνει µακροπρόθεσµα, καθώς αναδεικνύονται άλλοι 

σηµαντικοί γλωσσικοί παράγοντες οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως προς 

την κατάκτηση των αδίδακτων λέξεων. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται αφενός µε 

το µέγεθος του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στη δεύτερή 

τους γλώσσα αφετέρου µε το ειδικό λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται στο κείµενο 

του βιβλίου, και το οποίο συνδέεται έµµεσα µε τις προγενέστερες γνώσεις των 

παιδιών σχετικά µε το θέµα της ιστορίας. 

26. Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης υπογραµµίζουν ότι 

χρειάζεται άµεση και συστηµατική διδασκαλία προκειµένου τα αλλοδαπά παιδιά να 

διατηρήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις γνώσεις που κατακτούν σχετικά µε το 

λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται στα κείµενα των ιστοριών. Οι επιδράσεις των 

τεχνικών διδασκαλίας µειώνονται σε κάποιο βαθµό µε την πάροδο του χρόνου, αλλά 

δεν εξαλείφονται. Απαιτείται, όµως, η συχνή και η εντατική επαφή των παιδιών µε το 

νέο λεξιλόγιο, και η σταθερή εφαρµογή τεχνικών που έχουν ως στόχο τη σε βάθος 

διδασκαλία του λεξιλογίου, ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να εξεργάζονται και να 

χρησιµοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις λέξεις τις οποίες συναντούν και 

διδάσκονται κατά την ανάγνωση των ιστοριών.  

 

Περιορισµοί και µελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 

 Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε µία διδακτική 

παρέµβαση διάρκειας 10 εβδοµάδων όπου εφαρµόστηκαν κατά την ανάγνωση των 

ιστοριών διαφορετικές διδακτικές τεχνικές µε στόχο την επεξήγηση επιλεγµένων 

λέξεων από το κείµενο της κάθε ιστορίας. Με σχετικά κριτήρια αξιολογήθηκαν οι 

άµεσες επιδράσεις της διδακτικής παρέµβασης στην εκµάθηση του ειδικού 

λεξιλογίου των ιστοριών, και στην ανάπτυξη του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η διατήρηση 

των γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά ως προς το ειδικό λεξιλόγιο ένα µήνα µετά 

την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης. Παρόλο που το εύρος της χρονικής 
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διάρκειας της διδακτικής παρέµβασης κρίνεται ικανοποιητικό ώστε να ελεγχθεί 

πειραµατικά η επίδραση των διαφόρων τεχνικών διδασκαλίας, ωστόσο δεν κρίνεται 

πάντα επαρκές ώστε να καλύψει σε σηµαντικά υψηλό βαθµό τις ανάγκες που 

παρουσιάζουν τα αλλοδαπά παιδιά ως προς την ανάπτυξη του λεξιλογίου τους στη 

δεύτερη γλώσσα. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή διδακτικών παρεµβάσεων στην προσχολική εκπαίδευση, οι οποίες θα είναι 

µεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια, ώστε να διερευνηθεί εκτενέστερα η επίδραση των 

διάφορων διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών 

παιδιών. Σηµαντική προέκταση της παρούσας µελέτης θα αποτελούσε ακόµη η 

εφαρµογή µιας διαχρονικής µελέτης, ώστε να µελετηθούν οι επιδράσεις των τεχνικών 

της άµεσης διδασκαλίας και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών κατά τη φοίτησή τους στη δηµοτική εκπαίδευση. 

 Η ανάγνωση των ιστοριών, όπως προέβλεπε ο σχεδιασµός της παρούσας 

µελέτης, πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα σε ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά στο 

σύνολο των παιδιών της κάθε τάξης. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε το 

πλαίσιο διδασκαλίας να µη διαφοροποιείται από τις πραγµατικές συνθήκες σύµφωνα 

µε τις οποίες λειτουργούν τα νηπιαγωγεία στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εφαρµογή των 

διδακτικών τεχνικών πραγµατοποιήθηκε από την ερευνήτρια και όχι από τους/τις 

νηπιαγωγούς των τάξεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί περιορισµό όσον αφορά στη 

διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που ενισχύουν την εξωτερική 

εγκυρότητα της έρευνας. Κρίνεται, λοιπόν, χρήσιµο κατά την εφαρµογή των 

µελλοντικών εφαρµοσµένων µελετών να εκπαιδευτούν και να εφαρµόσουν οι ίδιοι/ες 

οι νηπιαγωγοί τις διαφορετικές τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου, ώστε να 

µελετηθεί η συνέπεια, η σταθερότητα, και η δυνατότητα της εφαρµογής τους στο 

πραγµατικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης. 

 Η αξιολόγηση της εκµάθησης του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών στην 

παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε το σχεδιασµό ενός κριτηρίου όπου τα 

αλλοδαπά παιδιά καλούνταν να αναγνωρίσουν τη σηµασία της κάθε λέξης-στόχου. 

Παρόλο που η διαδικασία αυτή κρίνεται αξιόπιστη και έγκυρη για την αξιολόγηση 

της γνώσης του δεκτικού λεξιλογίου, ωστόσο δεν προσφέρει πληροφορίες για τη σε 

βάθος γνώση του λεξιλογίου από τα παιδιά. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιµος, 

κατά την εφαρµογή των µελλοντικών ερευνών, ο σχεδιασµός κριτηρίων τα οποία θα 

αξιολογούν την επίδραση των διαφορετικών διδακτικών τεχνικών όχι µόνο ως προς 

το εύρος αλλά και ως προς τη σε βάθος γνώση του λεξιλογίου. Η σε βάθος γνώση του 
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λεξιλογίου σχετίζεται µε ποικίλα διακριτικά γνωρίσµατα των λέξεων, όπως είναι η 

πολυσηµία, αλλά και ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο οι λέξεις χρησιµοποιούνται 

ως µέρος του προφορικού και του γραπτού λόγου. 

 Περιορισµό, ακόµη, της παρούσας µελέτης αποτελεί το γεγονός ότι οι 

επιδράσεις της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου και της αλληλεπιδραστικής 

διδασκαλίας αξιολογήθηκαν µόνο ως προς την ανάπτυξη του ειδικού και γενικού 

δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Συνεπώς, παραµένει άγνωστος ο βαθµός της 

επίδρασης των συγκεκριµένων διδακτικών προσεγγίσεων ως προς την ανάπτυξη του 

παραγωγικού λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Για το 

λόγο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον σε µελλοντική έρευνα να διερευνηθεί µε σταθµισµένα 

κριτήρια και µε κριτήρια τα οποία σχεδιάζονται για τις ανάγκες της έρευνας, εάν οι 

συγκεκριµένες τεχνικές µπορούν να συµβάλλουν στην παραγωγική χρήση των 

διδαγµένων λέξεων από τα αλλοδαπά παιδιά, αλλά και στην ανάπτυξη του ευρύτερου 

παραγωγικού τους λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. 

 Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία, όπως εφαρµόστηκε στην παρούσα µελέτη, 

αποτέλεσε µια διαλογική προσέγγιση διδασκαλίας, η οποία είχε ως στόχο να 

προωθήσει την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση της σηµασίας των 

λέξεων-στόχων του κειµένου. Ωστόσο, στην παρούσα µελέτη δεν κατέστη εφικτή η 

λεπτοµερής ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συζήτησης, τα οποία 

αφορούν στο εύρος αλλά και στο είδος της λεκτικής ανταπόκρισης των αλλοδαπών 

παιδιών στη διαδικασία της επεξεργασίας του λεξιλογίου. Η λεπτοµερής και 

αναλυτική καταγραφή της συζήτησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε κάθε ανάγνωση, 

θα παρείχε σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν στο περιεχόµενο των 

απαντήσεων των παιδιών, αλλά και στην ικανότητά τους να απαντούν σε ερωτήσεις 

που ενεργοποιούν διαφορετικού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες. Οι πληροφορίες 

αυτές θα συνέβαλαν σηµαντικά στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και στον 

ακριβέστερο προσδιορισµό των παραγόντων οι οποίοι αιτιολογούν την υπεροχή της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των 

αλλοδαπών παιδιών. 

 Τα δεδοµένα από το διεθνή επιστηµονικό χώρο υποστηρίζουν την ισχυρή 

συσχέτιση ανάµεσα στη γνώση του λεξιλογίου και στη δεξιότητα της κατανόησης 

(Joshi, 2005· Munson et al., 2005· Richetts et al., 2007· Shanahan & Beck, 2006·  

Wise et al., 2007). Για το λόγο αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο, σε µελλοντική 

µελέτη, να διερευνηθεί συγκριτικά η επίδραση των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας 
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και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας όχι µόνο στο λεξιλόγιο αλλά και στην 

κατανόηση του κειµένου από τα αλλοδαπά παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

 Υλικό στην παρούσα µελέτη αποτέλεσαν βιβλία τα οποία ανήκουν στο είδος 

των κλασσικών εικονογραφηµένων ιστοριών. Ωστόσο, το είδος του κειµένου 

αποτελεί παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα της συζήτησης που 

πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί και οι γονείς µε τα παιδιά, καθώς επίσης τη 

µεθοδολογική προσέγγιση που επιλέγουν για να διαβάσουν το κείµενο, και, 

γενικότερα, τα οφέλη που αποκοµίζουν τα παιδιά από την ανάγνωση της ιστορίας 

(Kirby, 1996· Mason et al., 1989· Μοσχοβάκη, 2001· Pellegrinni, Perlmutter, Galda & 

Brody, 1990). Για το λόγο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο η µελλοντική έρευνα να 

διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρµογής των τεχνικών της άµεσης και της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας κατά τη χρησιµοποίηση διαφορετικών κειµένων, 

όπως είναι, για παράδειγµα, τα βιβλία γνώσεων, και να συγκρίνει την επίδρασή τους 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών.  

 Έναν ακόµη περιορισµό της παρούσας µελέτης αποτελεί το γεγονός ότι δεν 

κατέστη εφικτή η παρατήρηση και η καταγραφή της συχνότητας της λεκτικής 

συµµετοχής των παιδιών κατά την ανάγνωση των ιστοριών. Το γεγονός αυτό θα 

παρείχε τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες συγκρίσεις όχι µόνο 

ανάµεσα στα µονόγλωσσα και τα αλλοδαπά παιδιά, αλλά και ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Με τον τρόπο αυτό θα ήταν εφικτό να διερευνηθεί εάν η συχνότητα συµµετοχής των 

παιδιών αποτέλεσε παράγοντα ο οποίος επηρέασε αφενός τις επιδόσεις των 

αλλοδαπών παιδιών και αφετέρου τις διαφορές που παρουσίασαν τα δύο φύλα στις 

επιδόσεις τους στο ειδικό λεξιλόγιο έπειτα από την εφαρµογή των διαφορετικών 

διδακτικών τεχνικών. 

 Σηµαντικό είναι, ακόµη, το γεγονός ότι στην παρούσα µελέτη δεν κατέστη 

εφικτή η σύγκριση της επίδρασης των τεχνικών της άµεσης διδασκαλίας και της 

αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας ανάµεσα στα µονόγλωσσα και τα αλλοδαπά παιδιά. 

Η σύγκριση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµη, καθώς θα παρείχε σηµαντικές 

πληροφορίες σχετικά µε το ρυθµό της εκµάθησης και της κατάκτησης του λεξιλογίου 

από τα αλλοδαπά παιδιά, σε σύγκριση µε τους ελληνόφωνους συνοµηλίκους τους. 

 Επιπλέον, στην παρούσα µελέτη, η διερεύνηση του επιπέδου της διγλωσσίας 

των αλλοδαπών παιδιών πραγµατοποιήθηκε µε την εκτίµηση των γονέων τους 

σχετικά µε το εύρος της έκθεσης των παιδιών στη µητρική και την ελληνική γλώσσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον, και σχετικά µε τη συχνότητα της χρήσης των δύο 
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γλωσσών από τα ίδια τα παιδιά. Παράλληλα, οι γονείς εκτίµησαν και τη συχνότητα 

µε την οποία πραγµατοποιούν δραστηριότητες γραµµατισµού και στις δύο γλώσσες 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης περιγράφουν 

έως ένα βαθµό το δίγλωσσο προφίλ των παιδιών, καθώς η συλλογή των δεδοµένων 

λόγω αντικειµενικών δυσκολιών κατέστη εφικτή µόνο για ένα ποσοστό των παιδιών 

του δείγµατος. Συνεπώς, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που αφορούν στην 

επίδραση των παραγόντων της διγλωσσίας και του γραµµατισµού στη διαµόρφωση 

των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης πρέπει να πραγµατοποιείται µε 

επιφύλαξη. Για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης κρίνεται 

σηµαντική η συγκρότηση ενός µεγαλύτερου δείγµατος, και η διεξοδικότερη 

παρατήρηση και µελέτη της δίγλωσσης συµπεριφοράς των αλλοδαπών παιδιών. Η 

διαδικασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ώστε να διατυπωθούν ασφαλέστερα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση του παράγοντα της διγλωσσίας στα οφέλη 

που αποκοµίζουν τα αλλοδαπά παιδιά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µέσα από την 

ανάγνωση των ιστοριών στη δεύτερή τους γλώσσα.   

 

Παιδαγωγικές προτάσεις  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης διαµορφώνουν τη βάση για τη 

διατύπωση σηµαντικών παιδαγωγικών προτάσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών. Η ανάγνωση των 

εικονογραφηµένων ιστοριών φαίνεται να αποτελεί σηµαντική διδακτική πρακτική την 

οποία οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά, και 

µε τον τρόπο αυτό να συµβάλουν στη γλωσσική ανάπτυξη των µικρών παιδιών 

(Beck, McKeown & Kucan, 2008). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αλλοδαπών 

παιδιών, τα οποία προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, η επαφή 

µε το πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο περιλαµβάνεται στο κείµενο των βιβλίων, και η 

πραγµατοποίηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας 

αποτελούν παράγοντες οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 

κατακτήσουν, και, κατά συνέπεια, να χρησιµοποιήσουν λέξεις στη δεύτερή τους 

γλώσσα (Beck et al., 2008· Diamond & Gutlohn, 2006· Graves, 2009). Αυτό είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο, καθώς τα παιδιά αυτά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή µε πιο εξειδικευµένο λεξιλόγιο κατά τη λεκτική αλληλεπίδρασή 

τους µε άτοµα του οικογενειακού και άµεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  
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 Τα αλλοδαπά παιδιά χρειάζονται άµεση και συστηµατική διδασκαλία 

προκειµένου να µάθουν νέες λέξεις, και, κατά συνέπεια, να αναπτύξουν σε σηµαντικό 

βαθµό το λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα (Diamond & Gutlohn, 2006· Green, 

2004· Huckin & Coady, 1999· Read, 2004). Η διδακτική προσέγγιση οφείλει να 

αξιοποιεί τεχνικές της άµεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά και χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του διαλογικού τρόπου ανάγνωσης (Schwanenflugel et al., 2005). 

Συγκεκριµένα, κρίνεται σηµαντικός ο σχεδιασµός µεικτών διδακτικών τεχνικών, οι 

οποίες προωθούν την ενεργητική λεκτική συµµετοχή των παιδιών στην επεξεργασία 

του λεξιλογίου (Justice, Meier et al., 2005). Οι τεχνικές αυτές οφείλουν να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό της λέξης, αλλά παράλληλα να χρησιµοποιούν 

ερωτήσεις που ενεργοποιούν διαφορετικού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες, και 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να 

συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία (Beck et al., 2008· Graves, 2006· Justice, 

Meier et al., 2005). Οι ερωτήσεις πρέπει να δίνουν το έναυσµα στα παιδιά να 

αξιοποιούν και να επεξεργάζονται στοιχεία από την εικονογράφηση και το κείµενο 

της ιστορίας, αλλά και από τις προγενέστερες γνώσεις τους, προκειµένου να 

καταλήξουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµασία της κάθε λέξης. 

 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ήταν ενδιαφέρον οι νηπιαγωγοί 

να εφαρµόζουν µια µεικτή τεχνική η οποία να αξιοποιεί χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

της άµεσης και της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, και να προωθεί την 

εντατικότερη επαφή των παιδιών µε το νέο λεξιλόγιο στη δεύτερή τους γλώσσα. Θα 

µπορούσε, δηλαδή, η διδασκαλία του λεξιλογίου πριν από την έναρξη, κατά τη 

διάρκεια, και µετά την ανάγνωση της ιστορίας να πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Πριν την ανάγνωση, προτείνεται οι νηπιαγωγοί να παρουσιάζουν και να 

προφέρουν µαζί µε τα παιδιά τις επιλεγµένες προς διδασκαλία λέξεις. Είναι χρήσιµο 

οι λέξεις να είναι γραµµένες σε καρτέλες, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να 

κατακτούν παράλληλα µε τη φωνολογική και τη γραπτή αναπαράσταση των λέξεων 

(Roberts & Neal, 2004). Επίσης, οι νηπιαγωγοί, µε τις κατάλληλες ερωτήσεις, 

µπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις σχετικά µε τη σηµασία 

των επιλεγµένων λέξεων. Οι υποθέσεις των παιδιών θα επαληθευτούν ή όχι κατά την 

ανάγνωση του κειµένου. 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι νηπιαγωγοί ενδείκνυται να 

χρησιµοποιούν τεχνικές για την άµεση και έµµεση διδασκαλία του λεξιλογίου. 
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Συγκεκριµένα, είναι σηµαντικό να παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά µε τον ορισµό της 

κάθε λέξης, και να τη συνδέουν µε άλλες συνώνυµες ή και αντίθετες λέξεις. 

Ακολούθως, οι νηπιαγωγοί µπορούν να ενθαρρύνουν την ενεργητική εµπλοκή των 

παιδιών στη διδακτική διαδικασία ως ακολούθως:  

• να προτρέπουν τα παιδιά να αναπαραστήσουν µε τις κατάλληλες χειρονοµίες 

και εκφράσεις προσώπου τη σηµασία των λέξεων,  

• να διατυπώνουν ερωτήσεις χαµηλής γνωστικής απαίτησης, οι οποίες έχουν ως 

στόχο να εντοπίσουν τα παιδιά την αναπαράσταση των λέξεων στις εικόνες του 

βιβλίου,  

• να διατυπώνουν ερωτήσεις οι οποίες ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες, και βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν πληρέστερα τη σηµασία 

των λέξεων, αξιοποιώντας ως προς αυτό τις προγενέστερες γνώσεις τους, την 

εικονογράφηση, και το κείµενο της ιστορίας, και  

• να προτρέπουν τα παιδιά να επαναλαµβάνουν τις λέξεις, ώστε να ενισχύσουν τη 

φωνολογική τους αναπαράσταση στη µνήµη τους.  

Μετά την ανάγνωση, οι νηπιαγωγοί µπορούν να πραγµατοποιούν 

δραστηριότητες οι οποίες επεκτείνουν τις γνώσεις που κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά 

µε το λεξιλόγιο, και ενθαρρύνουν την παραγωγική χρήση των λέξεων. Ενδεικτικά, η 

παρουσίαση των λέξεων σε διαφορετικές προτάσεις δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά 

να κρίνουν τη σωστή ή και λανθασµένη χρήση των λέξεων και να κατανοούν τα 

διαφορετικά πλαίσια όπου οι λέξεις µπορεί να εµφανίζονται. Επίσης, η 

δραµατοποίηση της ιστορίας αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα από την οποία τα 

παιδιά µπορούν να επωφεληθούν ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το νόηµα του 

κειµένου, να χρησιµοποιήσουν τις διδαγµένες λέξεις, αλλά και γενικότερα τη δεύτερή 

τους γλώσσα (Χατζηδάκη, 2002). Επιπλέον, η αναδιήγηση αποτελεί µία σηµαντική 

διδακτική πρακτική, η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην κατανόηση του κειµένου 

από τα παιδιά (Βρετουδάκη, 2010· ۟Morrow, 1985· Vretoudaki & Tafa, 2011), και 

παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν ενεργητικά και σε νέο 

πλαίσιο τις λέξεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης                     

(Penno et al., 2002). Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί οφείλουν να είναι προσεχτικοί κατά την 

αξιολόγηση της αναδιήγησης των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές 

οµάδες. Αυτό διότι ο τρόπος αφήγησης, ελεύθερης ή ελεγχόµενης, όπως είναι η 

αναδιήγηση µιας ιστορίας, διαφέρει από πολιτισµό σε πολιτισµό (McCade, 1997). Οι 
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διαφορές µπορεί να είναι δοµικές, και να αφορούν στον τρόπο που τα παιδιά 

παρουσιάζουν και συνδέουν τα δοµικά στοιχεία µιας ιστορίας, ή και λειτουργικές, και 

να σχετίζονται µε το σκοπό της αφήγησης (Parke, 2001). Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί 

είναι χρήσιµο να λαµβάνουν υπόψη ότι τα δίγλωσσα, και, γενικότερα, τα αλλοδαπά 

παιδιά που κατακτούν µια δεύτερη γλώσσα, χρησιµοποιούν ένα ευρύτερο φάσµα 

γλωσσικών στρατηγικών κατά την αναδιήγηση µιας ιστορίας σε σύγκριση µε τα 

µονόγλωσσα. Όσον αφορά στο λεξιλόγιο µιας ιστορίας, µερικά αλλοδαπά παιδιά 

κατά την αναδιήγηση µπορεί να µη χρησιµοποιήσουν την τυπική ή αναµενόµενη λέξη 

ή φράση, αλλά να χρησιµοποιήσουν άλλες εξίσου κατάλληλες λέξεις ή φράσεις για 

να µεταβιβάσουν το  νόηµα που επιθυµούν και να γίνουν κατανοητά (Parke, 2001). 

Το γεγονός αυτό δείχνει στους/στις νηπιαγωγούς εάν τα παιδιά µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν παραγωγικά τις λέξεις που διδάχτηκαν ή εάν χρειάζεται περαιτέρω 

διδασκαλία ώστε να ενσωµατώσουν τις νέες λέξεις παράλληλα µε το δεκτικό και στο 

παραγωγικό τους λεξιλόγιο.  

Η παραπάνω προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση αποτελεί µία µεικτή 

διδακτική τεχνική, η οποία αντλεί ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

µονολογικής διδασκαλίας, αλλά πρωτίστως αξιοποιεί βασικές αρχές της διαλογικής 

διδασκαλίας. Η διαλογική διαφέρει από τη µονολογική διδασκαλία – το διαβιβαστικό 

µοντέλο διδασκαλίας (the transmission model of instruction) –, καθώς δίνει έµφαση 

στον αλληλεπιδραστικό και ευέλικτο χαρακτήρα των διδακτικών δραστηριοτήτων 

(Renshaw, 2004). Κατά την εφαρµογή της προτεινόµενης µεικτής διδακτικής 

προσέγγισης, ο/η νηπιαγωγός χρησιµοποιεί µονολογικές διδακτικές τεχνικές, όπως η 

παροχή του ορισµού της λέξης, η σύνδεσή της µε άλλες συνώνυµες λέξεις, και η 

παρουσίαση της γραπτής της αναπαράστασης. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως στόχο να 

παρέχουν στα παιδιά βασικές γνώσεις οι οποίες λειτουργούν ως ερέθισµα για την 

περαιτέρω επεξεργασία και κατανόηση της σηµασίας των λέξεων. Κυρίως, όµως, η 

διδακτική αυτή τεχνική στηρίζεται στην έννοια της «σκαλωσιάς», η οποία αποτελεί 

το σηµαντικότερο γνώρισµα της διαλογικής διδασκαλίας (Renshaw, 2004). Στόχος 

της είναι να ενισχύσει τη συµµετοχή των παιδιών στις διδακτικές δραστηριότητες και 

στη συζήτηση, και να σκιαγραφήσει µία µορφή διδασκαλίας η οποία βασίζεται στη 

συνεργασία και το διάλογο µεταξύ των συµµετεχόντων στη διδακτική διαδικασία, και 

όχι στο µονόλογο του/της νηπιαγωγού προς τα παιδιά. Oι ερωτήσεις του/της 

νηπιαγωγού στοχεύουν στην ενεργοποίηση των προγενέστερων γνώσεων των 

παιδιών, αλλά και στον εντοπισµό των πληροφοριών που παρέχει σχετικά µε τη 



 

 

348

σηµασία της λέξης το πλαίσιο της λέξης (context), και συγκεκριµένα η 

εικονογράφηση και το κείµενο του βιβλίου. Οι τεχνικές, δηλαδή, που εφαρµόζει ο/η 

νηπιαγωγός αποσκοπούν αφενός στο να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το 

άγνωστο λεξιλόγιο µε το οποίο έρχονται σε επαφή κατά την ανάγνωση της ιστορίας 

αφετέρου στο να αναπτύξουν στρατηγικές οι οποίες θα συµβάλλουν µακροπρόθεσµα, 

ώστε τα παιδιά να επεξεργάζονται χωρίς τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού τη 

σηµασία των άγνωστων λέξεων που συναντούν κατά την ανάγνωση των κειµένων. 

Επιπλέον, ο συνεργατικός χαρακτήρας αυτής της διδακτικής προσέγγισης καθιστά 

εφικτή την εφαρµογή της σε µια ετερογενή ως προς επίπεδο των γλωσσικών 

δεξιοτήτων οµάδα παιδιών, όπως είναι τα αλλοδαπά παιδιά. Η διδακτική αυτή 

προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα στα αλλοδαπά παιδιά µε χαµηλό επίπεδο 

επάρκειας στη δεύτερη γλώσσα να συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία µε τις 

κατάλληλες τεχνικές, όπως είναι για παράδειγµα: α) η δραµατοποίηση της ιστορίας, 

β) η αναπαράσταση της σηµασίας των λέξεων µε τις ανάλογες σωµατικές κινήσεις, 

και γ) οι ερωτήσεις Τι και Πού, οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να υποδείξουν την 

αναπαράσταση της λέξης στην εικονογράφηση του βιβλίου, και να παράξουν την 

ονοµασία της. Επιπλέον, αυτή η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα και στα 

αλλοδαπά παιδιά, τα οποία έχουν αναπτύξει σε πιο ικανοποιητικό βαθµό τη δεύτερή 

τους γλώσσα, να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη γλώσσα 

αυτή, εφαρµόζοντας πιο απαιτητικές γνωστικά δραστηριότητες, όπως είναι για 

παράδειγµα οι ερωτήσεις που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και η 

αναδιήγηση της ιστορίας.  

Η διαχείριση του λόγου ελληνόπουλων και αλλοδαπών παιδιών στη σχολική 

τάξη αποτελεί ένα από τα ζητήµατα της διδακτικής πρακτικής το οποίο πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή των επικοινωνιακών και συνεργατικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου αλλά και της 

γλώσσας γενικότερα. Ο διάλογος µεταξύ των παιδιών είναι σηµαντικός για την 

οικοδόµηση της γνώσης, καθώς ο συνεργατικός χαρακτήρας αυτής της πρακτικής 

δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναλογιστούν επάνω στη γλώσσα (Mercer, 1996). 

Ωστόσο, για να µπορεί ο διάλογος να επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα στη µάθηση 

των παιδιών, ο/η νηπιαγωγός πρέπει να δηµιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο προάγει 

την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την ισότιµη και ενεργητική συµµετοχή όλων των 

εµπλεκοµένων στη διδακτική διαδικασία. Παράλληλα, ο/η νηπιαγωγός είναι 

σηµαντικό να συζητά και να αποφασίζει µε τα παιδιά τους θεµελιώδεις κανόνες που 
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αφορούν στη διαχείριση της συζήτησης στην τάξη προκειµένου ο διάλογος να 

διατηρεί τη διδακτική του αξία. Όταν ικανοποιούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 

τότε η συζήτηση µπορεί να κινητοποιήσει σηµαντικά τα παιδιά, και να συµβάλλει στη 

βελτίωση της επίδοσής τους (Mercer, 1996). Συγκεκριµένα, όταν ο/η νηπιαγωγός 

πραγµατοποιεί συζήτηση µε τα παιδιά, κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας, µε σκοπό 

τη διδασκαλία του λεξιλογίου είναι σηµαντικό: α) να συζητά, να διευκρινίζει και να 

οριοθετεί µε τα παιδιά το σκοπό της δραστηριότητας, και β) να προβάλλει το 

συνεργατικό χαρακτήρα της δραστηριότητας, καθώς στόχος της συζήτησης δεν είναι 

να δηµιουργήσει ένα κλίµα ανταγωνισµού µεταξύ των παιδιών ως προς την παροχή 

των σωστών απαντήσεων, αλλά ένα κλίµα όπου τα παιδιά θα αξιολογούν 

συνεργατικά τις απαντήσεις στο πλαίσιο της συζήτησης. Η κάθε ερώτηση θα 

αντιµετωπίζεται ως ένα πρόβληµα το οποίο θα επιλύεται συνεργατικά µέσα από τη 

σύγκριση και την αξιολόγηση των διαφόρων ερµηνειών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα 

ελληνόπουλα και τα αλλοδαπά παιδιά µε µεγαλύτερη επάρκεια στην ελληνική 

γλώσσα προεκτείνουν και εµπλουτίζουν τις απαντήσεις που παρέχουν τα παιδιά µε 

χαµηλότερο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων ως προς την ερµηνεία των άγνωστων 

λέξεων.  

 Επίσης, το επίπεδο του γενικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών στη δεύτερη 

γλώσσα, όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, αποτέλεσε το 

δεύτερο σηµαντικό παράγοντα, έπειτα από τις διδακτικές τεχνικές, ο οποίος επηρέασε 

την εκµάθηση και την κατάκτηση του ειδικού λεξιλογίου των ιστοριών. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι το λεξιλόγιο οφείλει να αποτελεί βασικό στόχο και σηµαντική 

προτεραιότητα κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών για την προσχολική 

εκπαίδευση. Τα προγράµµατα οφείλουν να παρέχουν σαφείς καθοδηγητικές αρχές για 

το σχεδιασµό αποτελεσµατικών παρεµβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών µέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Οι αρχές 

αυτές αφορούν στην επιλογή των βιβλίων, την προσεχτική επιλογή των λέξεων από 

το κείµενο της κάθε ιστορίας, και την εκπαίδευση των νηπιαγωγών ως προς τις 

αποτελεσµατικές τεχνικές της διδασκαλίας του λεξιλογίου.  

Συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων πρέπει να επιλέγονται 

βιβλία τα οποία διεγείρουν την προσοχή και κινητοποιούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Τα βιβλία πρέπει να διαθέτουν προσεγµένη εικονογράφηση και να 

περιλαµβάνουν κείµενο το οποίο διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο και δίνει το έναυσµα για 

τη διεξαγωγή συζητήσεων υψηλής γνωστικής απαίτησης. Οι λέξεις που επιλέγονται 
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από το κείµενο της κάθε ιστορίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

αλλοδαπών παιδιών, να είναι σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου, και, 

κυρίως, να αποτελούν λέξεις τις οποίες τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο. Εξαιρετικά σηµαντικό είναι 

να εκπαιδευτούν οι νηπιαγωγοί ως προς την εφαρµογή των κατάλληλων διδακτικών 

τεχνικών για την επεξεργασία του λεξιλογίου. Η εκπαίδευσή τους σε διαφορετικές 

διδακτικές τεχνικές θα τους παρέχει την ευελιξία ώστε να επιλέγουν κάθε φορά τις 

τεχνικές εκείνες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε λέξης και 

συµβάλλουν στη σε βάθος ανάλυση της σηµασίας της.  

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν κρίνεται σκόπιµο να αναµένουν 

ώστε τα αλλοδαπά παιδιά να επιτύχουν ένα συγκεκριµένο επίπεδο επάρκειας στη 

δεύτερη γλώσσα, για να τα εµπλέξουν σε δραστηριότητες που αφορούν στην 

ανάγνωση των ιστοριών. Η καθηµερινή και επαναλαµβανόµενη ανάγνωση των 

ιστοριών και η παροχή πλούσιων επεξηγήσεων δρουν βοηθητικά για τα αλλοδαπά 

παιδιά, ανεξάρτητα από το επίπεδο του λεξιλογίου τους στη δεύτερη γλώσσα. Σε 

συνάρτηση µε τα παραπάνω, οι νηπιαγωγοί είναι χρήσιµο να επιστήσουν στους γονείς 

τη σηµασία της ανάγνωσης των ιστοριών στο οικογενειακό περιβάλλον. Η επαφή των 

παιδιών µε τις εικονογραφηµένες ιστορίες και η ανάγνωση αυτών από τους γονείς ή 

τα µεγαλύτερα αδέρφια των παιδιών είτε στη µητρική είτε στη δεύτερη γλώσσα 

συµβάλλουν σηµαντικά στην ευρύτερη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών.  

Κατά την πραγµατοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 

προσχολικής τάξης, οι νηπιαγωγοί οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους όλους τους 

γλωσσικούς και γνωστικούς παράγοντες οι οποίοι, εξατοµικευµένα ή σε 

αλληλεπίδραση, επηρεάζουν τη µάθηση των παιδιών. Ιδιαίτερα το φύλο των παιδιών, 

όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, αποτέλεσε σηµαντικό 

παράγοντα ο οποίος επηρέασε τα οφέλη που αποκόµισαν τα παιδιά στο λεξιλόγιο, 

έπειτα από την εφαρµογή των διαφορετικών διδακτικών τεχνικών. Τα αγόρια και τα 

κορίτσια φαίνεται να ανταποκρίνονται διαφορετικά κατά την ανάγνωση των 

λογοτεχνικών κειµένων. Ο διαφορετικός τρόπος ανταπόκρισής τους ενδεχοµένως να 

επηρεάζει έµµεσα και τη συµµετοχή τους στην ανάγνωση των ιστοριών, πρακτική η 

οποία πραγµατοποιείται για την επίτευξη ποικίλων διδακτικών στόχων. Συνεπώς, οι 

νηπιαγωγοί είναι χρήσιµο να λαµβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα αυτό, ώστε µε 

τους κατάλληλους χειρισµούς να κινητοποιούν και να προάγουν την ισότιµη 

συµµετοχή όλων των παιδιών στις διδακτικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, είναι 
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χρήσιµο να ενσωµατώσουν σε υψηλότερο βαθµό στις διδακτικές δραστηριότητες τα 

πληροφοριακά κείµενα, καθώς αυτά κατέχουν βασική θέση στις αναγνωστικές 

προτιµήσεις των αγοριών (Chapman et al., 2007· Oakhill & Petrides, 2007·         

Spear-Swerling et al., 2010). Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να ενθαρρύνει την 

εντονότερη κινητοποίηση των αγοριών απέναντι στην ανάγνωση των ιστοριών. 

Επίσης, η ανάγνωση των ιστοριών σε ολιγοµελείς και ετερογενείς, ως προς το φύλο 

και το επίπεδο ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων, οµάδες παιδιών θα παρείχε τη 

δυνατότητα στους/στις νηπιαγωγούς να αποκτήσουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 

σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και το εύρος της συµµετοχής των αγοριών και των 

κοριτσιών στην ανάγνωση και τη συζήτηση της ιστορίας. Επιπλέον, η πρακτική αυτή 

θα παρείχε στους/στις νηπιαγωγούς τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητες 

συζήτησης των παιδιών παρέχοντας στα ίδια την πρωτοβουλία για την «ανάγνωση» 

του κειµένου και τη διατύπωση των ερωτήσεων, πριν η δραστηριότητα αυτή 

µεταφερθεί στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Η εξάσκηση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων συζήτησης, κρίνεται σηµαντική, καθώς πολλά 

παιδιά, λόγω της εθνικής και πολιτισµικής διαφορετικότητάς τους, έχουν εξασκηθεί 

σε πρότυπα επικοινωνίας τα οποία διαφέρουν από το πρότυπο της ερωταπόκρισης 

που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία και 

την αλληλεπίδρασή τους µε τα παιδιά (Au, 1993).  

Σηµαντικός για τη λεξιλογική και την ευρύτερη γλωσσική ανάπτυξη των 

αλλοδαπών παιδιών είναι ο εµπλουτισµός της τάξης µε ποικιλία βιβλίων, όχι µόνο 

στη δεύτερη αλλά και στη µητρική τους γλώσσα. Τα βιβλία αυτά µπορούν να 

πραγµατεύονται θέµατα που αποτελούν µέρος της πολιτιστικής παράδοσης της χώρας 

προέλευσης των αλλοδαπών παιδιών, αλλά και ιστορίες οι οποίες είναι κοινές στη 

λαϊκή παράδοση διαφόρων χωρών. Η πρακτική αυτή θα βοηθήσει τα αλλοδαπά 

παιδιά να εξοικειωθούν µε τη δραστηριότητα της ανάγνωσης των ιστοριών στη χώρα 

υποδοχής, καθώς το πολιτισµικό περιβάλλον της χώρας προέλευσης επηρεάζει τον 

τρόπο µε τον οποίο οι γονείς, και, κατά συνέπεια, και τα παιδιά, διαβάζουν και 

επεξεργάζονται τις ιστορίες (Bus, 2002). Η πολυπολιτισµική λογοτεχνία 

(multicultural literature), γενικότερα, αναφέρεται σε οµάδες ατόµων που προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισµικά και εθνικά περιβάλλοντα, και αντικατοπτρίζει την 

κουλτούρα, τη γλώσσα, την ιστορία, και τις αξίες της κάθε οµάδας (Au, 1993). Αυτό 

το είδος λογοτεχνίας στηρίζει το νέο πρότυπο διδασκαλίας, το οποίο αφενός βοηθά τα 

παιδιά να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τον πολιτισµό διαφορετικών εθνοτήτων, 
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αφετέρου συµβάλλει στη σχολική υποστήριξη των παιδιών που προέρχονται από 

διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα (Au, 1993). Κατά την ανάγνωση 

αυτών των κειµένων, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να εστιάσει στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του κάθε πολιτισµού ή και στα κοινωνικά θέµατα τα οποία τα κείµενα 

διαπραγµατεύονται. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τα 

κοινά γνωρίσµατα µεταξύ των λαών, καθώς επίσης και τις διαφορές και τις 

οµοιότητες µεταξύ των οµάδων. Παράλληλα, τα παιδιά συµµετέχουν σε συζητήσεις 

που αφορούν στην επεξεργασία του θέµατος της ιστορίας, και αρχίζουν να 

χρησιµοποιούν τη νέα γλώσσα ενεργητικά, χωρίς αναστολές οι οποίες µπορεί να 

αποδίδονται στη γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητά τους. Συγκεκριµένα, 

όταν το κείµενο αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε τον πολιτισµό των αλλοδαπών 

παιδιών, τότε είναι ευκολότερο για τα παιδιά αυτά να ασχοληθούν τόσο µε το νόηµα 

του κειµένου όσο και µε την επεξεργασία των λέξεών του. Επιπλέον, τα κείµενα της 

πολυπολιτισµικής λογοτεχνίας µπορούν να δίνουν το ερέθισµα ώστε τα παιδιά, σε 

συνεργασία µε τον/την νηπιαγωγό της τάξης ή µε άτοµα από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, να ανατρέχουν και σε άλλα είδη έντυπου λόγου, όπως, για παράδειγµα, 

παιδικές εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά, για να αναζητήσουν πληροφορίες και 

απαντήσεις σχετικά µε το θέµα του κάθε βιβλίου. Αυτού του είδους οι 

δραστηριότητες συµβάλλουν ευρύτερα στην εκµάθηση του γραπτού λόγου και στη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.  

Επιπλέον, η διαµόρφωση ενός λεξικού της τάξης µε τις λέξεις που διδάσκει 

ο/η νηπιαγωγός κατά την ανάγνωση των ιστοριών αποτελεί µία χρήσιµη 

δραστηριότητα, ώστε τα παιδιά να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο 

διδαγµένο λεξιλόγιο, και µε τον τρόπο αυτό να διατηρούν τις γνώσεις τις οποίες 

κατέκτησαν σε προγενέστερες φάσεις της διδασκαλίας. Ο/η νηπιαγωγός, σε 

συνεργασία µε τα παιδιά, µπορεί να καταγράφει τις διδαγµένες λέξεις κατά 

αλφαβητική σειρά σε µεγάλου µεγέθους χαρτί (για παράδειγµα κάνσον) και 

παράλληλα να τοποθετεί για καθεµία λέξη µια εικόνα που αναπαριστά τη σηµασία 

της. Η διαµόρφωση ενός τέτοιου λεξικού θα παρείχε στα παιδιά τη δυνατότητα να 

αναζητούν και να εντοπίζουν εύκολα πληροφορίες σχετικά µε το διδαγµένο 

λεξιλόγιο. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά µπορούν να προεκτείνουν την παραγωγική 

χρήση των λέξεων αφενός στο πλαίσιο συζητήσεων που αφορούν στα γνωστικά 

αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών, αφετέρου σε άλλες δραστηριότητες, όπως 

είναι για παράδειγµα η συγγραφή των δικών τους µικρών κειµένων. Παρόµοια 
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δραστηριότητα αποτελεί το παιχνίδι µε κάρτες λέξεων, για τις οποίες ακολουθείται η 

ίδια διαδικασία κατασκευής µε το λεξικό της τάξης. Ο/η νηπιαγωγός µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τις κάρτες αυτές ώστε να ενθαρρύνει τη παραγωγή νέων ιστοριών 

από τα παιδιά. Εναλλακτικά, µπορεί να τις χρησιµοποιήσει κατά την ανάγνωση της 

ιστορίας, ώστε τα παιδιά προβλέψουν ή να επαναλάβουν λέξεις του κειµένου ή και 

µετά την ανάγνωση, ώστε να ενθαρρύνει τα παιδιά να εντοπίσουν τις λέξεις που τους 

δίδαξε. 

Η παρούσα µελέτη έδωσε έµφαση στην ανάπτυξη του ελληνικού δεκτικού 

λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας µέσα από την ανάγνωση 

των ιστοριών και την εφαρµογή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά στη δεύτερη γλώσσα των παιδιών. Η 

αναγκαιότητα και η σκοπιµότητα της παρούσας µελέτης είναι εύλογη καθώς η 

ελληνική είναι η µοναδική γλώσσα στην οποία πραγµατοποιείται η διδασκαλία στο 

σχολείο, και η βασική γλώσσα επικοινωνίας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή αποτελεσµατικών διδακτικών πρακτικών που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας εντείνεται από τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα αλλοδαπά παιδιά κατά τη διαδικασία κατάκτησης/εκµάθησης της 

ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, το γεγονός αυτό 

σε καµία περίπτωση δεν υποδηλώνει τον παραγκωνισµό της µητρικής γλώσσας των 

παιδιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Άλλωστε, η γλωσσική κατάκτηση, καθώς και η 

εκµάθηση του γραπτού λόγου, αποτελούν αναπτυξιακές διαδικασίες που ξεκινούν 

αρχικά στο οικογενειακό περιβάλλον πριν την έναρξη της φοίτησης των παιδιών στην 

προσχολική εκπαίδευση (Au, 1993). Οι γονείς εµπλέκουν τα παιδιά σε ένα ευρύ 

φάσµα επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που προωθούν την ανάπτυξη της γλώσσας 

και του γραπτού λόγου, ανεξάρτητα από το κοινωνικοπολισµικό περιβάλλον 

προέλευσης τους (Au, 1993). Οι διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζονται στο σχολικό 

περιβάλλον οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τα βιώµατα που φέρουν τα παιδιά από το 

χώρο της οικογένειας (Cummins, 2003). Για το λόγο αυτό ο σεβασµός στη γλωσσική 

ποικιλοµορφία των αλλοδαπών παιδιών και η καλλιέργεια της διγλωσσίας οφείλουν 

να αποτελούν κοινή πρακτική ανάµεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς              

(Cummins, 2003). Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη βάση για την οµαλή γλωσσική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών και βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη 

ενσωµάτωσή τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας 

υποδοχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
∆ΙΓΛΩΣΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

387

Όνοµα παιδιού:………………………………………………………………………... 
Νηπιαγωγείο: …………………………………………………………………………. 
Ηµεροµηνία γέννησης παιδιού: ……………………………………………………… 
Ηµεροµηνία συνέντευξης: …………………………………….. 
Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε την/τον: 
α) µητέρα                             β) πατέρα                         γ) άλλο πρόσωπο……………… 
 
∆ηµογραφικά στοιχεία και πληροφορίες οικογενειακής κατάστασης 
 
1. Χώρα καταγωγής µητέρας:………………………………………………………... 
2. Χώρα καταγωγής πατέρα:………………………………………………………..... 
3. Μητρική γλώσσα µητέρας:………………………………………………………... 
3.1 Γνώση άλλης γλώσσας πλην της µητρικής και της ελληνικής:……………………. 
3.2 Συχνότητα χρήσης της γλώσσας  στο οικογενειακό περιβάλλον: 1   2   3   4    526                
4. Μητρική γλώσσα πατέρα:…………………………………………………………. 
4.1 Γνώση άλλης γλώσσας πλην της µητρικής και της ελληνικής:……………………. 
4.2 Συχνότητα χρήσης της γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον: 1   2   3   4    5                
5. Πόσα χρόνια διαµένετε στην Ελλάδα:  
α) 0-2                        β) 3-4                      γ) 5-6                    δ) 7-8                 ε) 9>…… 
6. Μορφωτικό επίπεδο µητέρας: 
α) Λίγες τάξεις ∆ηµοτικού Σχολείου β) ∆ηµοτικό Σχολείο γ) Γυµνάσιο δ) Λύκειο                
ε) Ανώτερη  
7. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα: 
α) Λίγες τάξεις ∆ηµοτικού Σχολείου β) ∆ηµοτικό Σχολείο γ) Γυµνάσιο δ) Λύκειο                
ε) Ανώτερη  
8. Επαγγελµατική κατάσταση µητέρας:……………………………………………. 
9. Επαγγελµατική κατάσταση πατέρα:…………………………………………….. 
10. Χώρα γέννησης του παιδιού: 
α) Ελλάδα                                β) Αλλού……………………………………………….. 
11. Αριθµός µεγαλύτερων αδερφών στην οικογένεια: ……………………………... 
12. Προγενέστερη φοίτηση του παιδιού σε κέντρο προσχολικής αγωγής: 
α) Ιδιωτικό ή δηµόσιο παιδικό σταθµό      β) Ιδιωτικό ή δηµόσιο νηπιαγωγείο 
13. Με ποιο από τα πρόσωπα της οικογένειας περνάει το παιδί σας τον 
περισσότερο χρόνο: 
α) Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή:……………………………………………………… 
β) Το Σαββατοκύριακο:………………………………………………………………… 
14. Πόσο καλά µιλάτε τη µητρική  γλώσσα:  
* 1= καθόλου ,2= ελάχιστα, 3= µέτρια , 4=αρκετά καλά, 5=άπταιστα  
Μητέρα: 1   2   3   4    5                
Πατέρας: 1   2   3   4    5 
Παιδί: 1   2   3   4    5 
15. Πόσο καλά µιλάτε την ελληνική γλώσσα:  
* 1= καθόλου ,2= ελάχιστα, 3= µέτρια , 4=αρκετά καλά, 5=άπταιστα  
Μητέρα:  1   2   3   4    5                
Πατέρας: 1   2   3   4    5 
Παιδί: 1   2   3   4    5 
 

                                                           
26 1= ποτέ, 2= σπάνια, 3= συχνά, 4= αρκετές φορές, 5= πολύ συχνά 
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Χρήση και προτίµηση των δύο γλωσσών στο οικογενειακό και σχολικό 
περιβάλλον του παιδιού 
 
16. Ποια γλώσσα χρησιµοποιούν τα παρακάτω πρόσωπα, όταν απευθύνονται στο 
παιδί; 
1=Πάντα τη µητρική γλώσσα, 2=Πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3=Στον ίδιο βαθµό τη 
µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4= Πιο πολύ την ελληνική γλώσσα, 5=Πάντα την 
ελληνική γλώσσα 
 
* 1=Κανένας, 2=Λίγοι, 3=Αρκετοί, 4=Οι περισσότεροι, 5=Όλοι  
Μητέρα 1     2     3     4     5 

Πατέρας 1     2     3     4     5 

Αδέρφια 1     2     3     4     5 

Άλλα συγγενικά πρόσωπα 1     2     3     4     5 

Γείτονες 1     2     3     4     5 

Φίλοι εκτός σχολείου 

Έλληνες 

Αλλοδαποί 

1     2     3     4     5 

*1     2     3     4     5 

*1     2     3     4     5 

Φίλοι στο σχολείο 

Έλληνες 

Αλλοδαποί 

1     2     3     4     5 

*1     2     3     4     5 

*1     2     3     4     5 

 
17. Ποια γλώσσα χρησιµοποιεί το παιδί σας, όταν απευθύνεται στα παρακάτω 
πρόσωπα; 
1=Πάντα τη µητρική γλώσσα, 2=Πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3=Στον ίδιο βαθµό τη 
µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4= Πιο πολύ την ελληνική γλώσσα, 5=Πάντα την 
ελληνική γλώσσα 
 
Μητέρα 1     2     3     4     5 

Πατέρας 1     2     3     4     5 

Αδέρφια 1     2     3     4     5 

Άλλα συγγενικά πρόσωπα 1     2     3     4     5 

Γείτονες 1     2     3     4     5 

Φίλοι εκτός σχολείου 1     2     3     4     5 

Φίλοι στο σχολείο 1     2     3     4     5 
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18. Ποια γλώσσα χρησιµοποιείτε, όταν µιλάτε στο παιδί σας στις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
1=Πάντα τη µητρική γλώσσα, 2=Πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3=Στον ίδιο βαθµό τη 
µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4= Πιο πολύ την ελληνική γλώσσα, 5=Πάντα την 
ελληνική γλώσσα 
 

i. Όταν πηγαίνετε για ψώνια 1     2     3     4     5 
ii.  Όταν πηγαίνετε µια βόλτα ή σε κάποια κοινωνική 

εκδήλωση 
1     2     3     4     5 

iii.  Όταν το παιδί σας αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα 
υγείας ή δεν αισθάνεται καλά: 

α) στο σχολείο 
β) στο σπίτι 

 
 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

iv. Όταν το παιδί σας αισθάνεται χαρούµενο ή λυπηµένο: 
α) στο σχολείο 
β) στο σπίτι 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

v. Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή κάποια ταινία στην 
τηλεόραση ή τον κινηµατογράφο. 

1     2     3     4     5 

vi. Όταν ακούτε µουσική ή τραγουδάτε κάποια τραγούδια 
µε το παιδί 

1     2     3     4     5 

vii.  Όταν επιπλήττετε το παιδί σας για κάποια άσχηµη 
συµπεριφορά του  

1     2     3     4     5 

viii.  Όταν το παιδί σας διηγείται κάποιο περιστατικό ή 
κάποια δραστηριότητα που έκανε µε τους φίλους του 
στο σχολείο 

1     2     3     4     5 

ix. Όταν είναι συγκεντρωµένη όλη η οικογένεια την ώρα 
του φαγητού και το παιδί σας ζητάει κάτι που θέλει 

x. Όταν βρίσκεστε στο σχολείο για συναντήσεις ή για άλλο  
λόγο  

1     2     3     4     5 
 
1     2     3     4     5 
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19. Ποια γλώσσα χρησιµοποιεί το παιδί σας στις ακόλουθες καταστάσεις;  
1=Πάντα τη µητρική γλώσσα, 2=Πιο πολύ τη µητρική γλώσσα, 3=Στον ίδιο βαθµό τη 
µητρική και την ελληνική γλώσσα, 4= Πιο πολύ την ελληνική γλώσσα, 5=Πάντα την 
ελληνική γλώσσα 
 

i. Όταν πηγαίνετε για ψώνια και το παιδί σας ζητάει να 
του αγοράσετε κάτι που θέλει 

1     2     3     4     5 

ii.  Όταν παρακολουθεί τηλεόραση  1     2     3     4     5 
iii.  Όταν δεν αισθάνεται καλά ή νιώθει ότι έχει αρρωστήσει 

και ζητά τη βοήθειά σας  
1     2     3     4     5 

iv. Όταν θέλει να σας πείσει να του επιτρέψετε να κάνει 
κάτι που θέλει 

1     2     3     4     5 

v. Όταν σας διηγείται κάποιο περιστατικό ή κάποια 
δραστηριότητα που έκανε µε τη νηπιαγωγό και τους 
συµµαθητές του στο σχολείο 

1     2     3     4     5 

vi. Όταν σας ζητάει να το βοηθήσετε σε κάποια εργασία 
που η νηπιαγωγός του έχει δώσει για το σπίτι 

1     2     3     4     5 

vii.  Όταν αισθάνεται χαρούµενο ή λυπηµένο για κάτι 1     2     3     4     5 
viii.  Όταν επιστρέφει από την παιδική χαρά όπου είχε πάει 

µε κάποιο µέλος της οικογένειας και σας διηγείται πως 
πέρασε 

1     2     3     4     5 

ix. Όταν είναι συγκεντρωµένη όλη η οικογένεια την ώρα 
του φαγητού και το παιδί ζητάει κάτι που θέλει  

1     2     3     4     5 

x. Όταν παίζει µε τα αδέρφια του στο σπίτι 1     2     3     4     5 
xi. Όταν παίζει µε τους φίλους του στο σπίτι 1     2     3     4     5 

xii. Όταν παίζει µόνο του και προσποιείται ότι είναι κάποιος 
άλλος (δραµατικό παιχνίδι) 

xiii.  Όταν βρίσκεται στο σχολείο 

1     2     3     4     5 
 
1     2     3     4     5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
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Όνοµα παιδιού:………………………………………………………………………... 
Νηπιαγωγείο: …………………………………………………………………………. 
Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε την/τον: 
α) µητέρα                             β) πατέρα                         γ) άλλο πρόσωπο……………… 
 
1) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα κάποιος ενήλικος ή κάποιο από τα 
µεγαλύτερα αδέρφια διαβάζει µια ιστορία στο παιδί ή ξεφυλλίζουν µαζί ένα 
βιβλίο; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
 
2) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα κάποιος ενήλικος ή κάποιο από τα 
µεγαλύτερα αδέρφια διηγείται µια ιστορία στο παιδί; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
 
3) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα το παιδί ζητά από κάποιο από τα µέλη 
της οικογένειας να του διαβάσει ένα βιβλίο; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
 
4) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα προσποιείται το παιδί µόνο του ότι 
διαβάζει ένα βιβλίο; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
 
5.1.) Πόσα παιδικά βιβλία υπάρχουν στο σπίτι; 
 
α) 1-10       β) 11-20       γ) 21-30       δ) 31-40       ε) 41-50       στ) 51<…. 
 
5.2.) Πόσα βιβλία για ενηλίκους υπάρχουν στο σπίτι; 
 
α) 1-10       β) 11-20       γ) 21-30       δ) 31-40       ε) 41-50       στ) 51<…. 
 
6) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα κάποιος ενήλικος ή κάποιο από τα 
µεγαλύτερα αδέρφια βοηθάει το παιδί να µάθει να µετράει; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
 
7) Πόσο συχνά στο διάστηµα ενός µήνα κάποιος ενήλικος ή κάποιο από τα 
µεγαλύτερα αδέρφια βοηθάει το παιδί να µάθει να γράφει ή να διαβάζει; 
 
Ελληνικά:  1     2     3     4     5 
Μητρική: 1     2     3     4     5 
* 1= ποτέ, 2= σπάνια, 3= αρκετά συχνά, 4= πολύ συχνά, 5= καθηµερινά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΓΛΩΣΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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Όνοµα του παιδιού:…………………………………………………………………… 
Ηµεροµηνία γέννησης:………………Ηµερ/νία συµπλήρωσης δελτίου:…………... 
Νηπιαγωγείο και τµήµα:……………………………………………………………… 
 

Χρήση της µητρικής και της ελληνικής γλώσσας 
 

 Πάντα στη 
µητρική 
γλώσσα  

1 

Πιο πολύ στη 
µητρική 
γλώσσα 

2 

Στον ίδιο βαθµό 
στη µητρική 

γλώσσα και στα 
ελληνικά 

3 

Πιο πολύ 
στα 

ελληνικά 

4 

Πάντα στα 
ελληνικά 

5 

1. Μιλάει µε τη 
νηπιαγωγό της 

τάξης 

     

2. Μιλάει µε τις 
υπόλοιπες 

νηπιαγωγούς ή µε 
το υπόλοιπο 
προσωπικό του 
σχολείου 

     

3. Μιλάει µε τα 
υπόλοιπα παιδιά 
στο χώρο της τάξης 

     

4. Μιλάει µε τα 
υπόλοιπα παιδιά 
στο προαύλιο του 

σχολείου 

     

5. Μιλάει µε τους 
οµοεθνείς 

συµµαθητές του 

     

6. Μιλάει στις 
αυθόρµητες 

δραστηριότητες 

     

7. Μιλάει στις 
οργανωµένες 
δραστηριότητες 

     

8. Γλώσσα στην 
οποία µιλάει µε τα 
συγγενικά του 
πρόσωπα που το 
φέρνουν στο 
νηπιαγωγείο 
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Εκτίµηση της επάρκειας των αλλοδαπών παιδιών στην κατανόηση και στο 
χειρισµό του προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα. 

 
Πόσο καλά θεωρείτε ότι το παιδί κατανοεί και χρησιµοποιεί την ελληνική 
γλώσσα; 
 
α) ∆εν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, γνωρίζει µόνο µερικές λέξεις και φράσεις, δεν 
µπορεί να παράγει προτάσεις, κατανοεί µόνο λίγες λέξεις.  
β) ∆εν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, γνωρίζει µόνο µερικές λέξεις και φράσεις, 
κατανοεί το γενικό νόηµα από αυτά που του λένε.  
γ) Έχει περιορισµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κάνει πολλά γραµµατικά λάθη, 
έχει περιορισµένο λεξιλόγιο, κατανοεί το γενικό νόηµα από αυτά που του λένε..  
δ) Έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, κάνει µερικά γραµµατικά λάθη, διαθέτει 
καλό λεξιλόγιο για να επικοινωνεί µε τους φίλους ή/ και τη νηπιαγωγό του, κατανοεί 
τα περισσότερα από αυτά που του λένε.  
ε) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο ενός συνοµήλικου ελληνόφωνου 
οµιλητή, κάνει µερικά γραµµατικά λάθη, διαθέτει πολύ καλό λεξιλόγιο, κατανοεί τα 
περισσότερα από αυτά που του λένε. 
 
 

Κατανόηση της γλώσσας του διδακτικού προγράµµατος. 
 
Σε ποιο βαθµό το παιδί κατανοεί όσα λέτε ή ανταποκρίνεται στις προφορικές 
οδηγίες που του δίνετε κατά τη διάρκεια του διδακτικού προγράµµατος; 
□  καθόλου   □ ελάχιστα    □ σε ικανοποιητικό βαθµό   □ πολύ καλά  □ άριστα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ              
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
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Κλίµακα εκτίµησης του βαθµού δυσκολίας των λέξεων για τα παιδιά                              
της προσχολικής ηλικίας 

 
Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο για κάθε λέξη τον αριθµό που αντιπροσωπεύει την εκτίµησή σας 
1= ελάχιστα   2= λίγο    3= µέτρια   4= αρκετά    5= πάρα πολύ 
 

 

 

1. ηλικιωµένη 1    2    3    4    5 

2. άχυρο 1    2    3    4    5 

3. βαστάζω 1    2    3    4    5 

4. κάδος 1    2    3    4    5 

5. ροκανίζω 1    2    3    4    5 

6. διάβαση 1    2    3    4    5 

7. τηλεσκόπιο 1    2    3    4    5 

8. ανέµη 1    2    3    4    5 

9. ορχήστρα 1    2    3    4    5 

10. καβαλάω 1    2    3    4    5 

11. απειλώ 1    2    3    4    5 

12. κορυφή 1    2    3    4    5 

13. βρέφος 1    2    3    4    5 

14. ζητωκραυγάζω 1    2    3    4    5 

15. περαστικοί 1    2    3    4    5 

16. σαστίζω 1    2    3    4    5 

17. τυφλός 1    2    3    4    5 

18. όχθη 1    2    3    4    5 

19. αιχµάλωτος 1    2    3    4    5 

20. νοικοκυριό 1    2    3    4    5 

21. αγναντεύω 1    2    3    4    5 

22. ύφαλος 1    2    3    4    5 

23. βίαιος 1    2    3    4    5 

24. γροθιά 1    2    3    4    5 

25. γλέντι 1    2    3    4    5 

26. κουρσάρος 1    2    3    4    5 

27. ακτή 1    2    3    4    5 

28. τρικυµία 1    2    3    4    5 

29. γουρλώνω 1    2    3    4    5 

30. σουβλερός 1    2    3    4    5 

31. κασέλα 1    2    3    4    5 

32. µελαγχολικός 1    2    3    4    5 

33. ναύτης 1    2    3    4    5 

34. µασούρι 1    2    3    4    5 

35. πλοίαρχος 1    2    3    4    5 

36. αλυσίδα 1    2    3    4    5 

37. µονοπάτι 1    2    3    4    5 

38. πολιτεία 1    2    3    4    5 

39. γνέθω 1    2    3    4    5 

40. περιπλανιέµαι 1    2    3    4    5 

41. ποτάµι 1    2    3    4    5 

42. βυθός 1    2    3    4    5 

43. καβγάς 1    2    3    4    5 

44. όστρακο 1    2    3    4    5 

45. οργισµένος 1    2    3    4    5 

46. καλαµιές 1    2    3    4    5 

47. σκεφτική 1    2    3    4    5 

48. µεταφέρω 1    2    3    4    5 

49. χάδι 1    2    3    4    5 

50. πανικοβάλλοµαι 1    2    3    4    5 

51. ναυάγιο 1    2    3    4    5 

52. νησί 1    2    3    4    5 

53. νεαρός 1    2    3    4    5 

54. µπαστούνι 1    2    3    4    5 

55. ουρλιάζω 1    2    3    4    5 

56. τροµοκρατούµαι 1    2    3    4    5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ  
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Α. Εκτιµήστε το βαθµό που το κείµενο της ιστορίας συντελεί στην κατανόηση της 
σηµασίας της λέξης.  
Β. Εκτιµήστε το βαθµό που η λέξη συµβάλλει στην κατανόηση της πλοκής της 
ιστορίας. 
1= καθόλου   2= λίγο    3= µέτρια   4= αρκετά    5= πάρα πολύ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΥΤ Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. ηλικιωµένη 

2. βαστάζω 

3. διάβαση 

4. περαστικοί 

5. τυφλός 

6. νεαρός 

7. αλυσίδα 

8. περιπλανιέµαι 

9. χάδι 

10. µπαστούνι 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΛΟΙΟ 

Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. όχθη 

2. νοικοκυριό 

3. γλέντι 

4. σουβλερός 

5. ουρλιάζω 

6. ποτάµι 

7. καλαµιές 

8. πανικοβάλλοµαι 

9. γουρλώνω 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 
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ΘΥΜΩΜΕΝΟ 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 

Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. κάδος 

2. ορχήστρα 

3. ζητωκραυγάζω 

4. βίαιος 

5. γροθιά 

6. σαστίζω 

7. µελαγχολικός 

8. καβγάς 

9. οργισµένος 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

ΒΡΟΜΙΚΗ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. ροκανίζω 

2. τηλεσκόπιο 

3. απειλώ 

4. αιχµάλωτος 

5. αγναντεύω 

6. κουρσάρος 

7. τρικυµία 

8. ναύτης 

9. πλοίαρχος 

10. τροµοκρατούµαι 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

ΡΟΥΜΠΕΛΣΤΙΛΤΣΚΙΝ Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. άχυρο 

2. ανέµη 

3. καβαλάω 

4. κορυφή 

5. βρέφος 

6. µασούρι 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 
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7. µονοπάτι 

8. γνέθω 

9. σκεφτική 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

ΓΟΡΓΟΝΑ 

Α 

κείµενο 

Β 

πλοκή 

1. ύφαλος 

2. ακτή 

3. κασέλα 

4. πολιτεία 

5. βυθός 

6. όστρακο 

7. µεταφέρω 

8. ναυάγιο 

9. νησί 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 

1    2   3   4   5 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΚΑΕΛΙ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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1 2

3 4  

∆οκιµαστικό θέµα 1 

1 2

3 4  

∆οκιµαστικό θέµα 2 

1 2

3 4  

∆οκιµαστικό θέµα 3 
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1 2

3 4  

Σελίδα 1 

1 2

3 4  

Σελίδα 2 

1 2

3 4  

Σελίδα 3 
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1 2

3 4  

Σελίδα 4 

1 2

3 4  

Σελίδα 5 

1 2

3 4  

Σελίδα 6 
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1 2

3 4  

Σελίδα 7 

1 2

3 4  

Σελίδα 8 

1 2

43  

Σελίδα 9 
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1 2

3 4  

Σελίδα 10 

1

3 4

2

 

Σελίδα 11 

1 2

3 4  

Σελίδα 12 



 

 

408

1 2

3 4  

Σελίδα 13 

1 2

3

43  

Σελίδα 14 

1 2

3 4  

Σελίδα 15 
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1

43

2

 

Σελίδα 16 

1 2

3 4  

Σελίδα 17 

1 2

3 4  

Σελίδα 18 
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1 2

3 4  

Σελίδα 19 

1 2

3 4  

Σελίδα 20 

1 2

3 4  

Σελίδα 21 
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1 2

3 4

 

 

Σελίδα 22 

1 2

3 4  

Σελίδα 23 

1 2

3 4  

Σελίδα 24 
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1 2

3 4  

Σελίδα 25 

1 2

3 4  

Σελίδα 26 

1 2

3 4  

Σελίδα 27 
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1 2

3 4  

Σελίδα 28 

1 2

3 4  

Σελίδα 29 

1 2

3 4  

Σελίδα 30 
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1 2

3 4  

Σελίδα 31 

1 2

3 4  

Σελίδα 32 

1 2

3 4  

Σελίδα 33 
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1 2

3 4  

Σελίδα 34 

1 2

3 4  

Σελίδα 35 

1 2

3 4  

Σελίδα 36 
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Όνοµα παιδιού:  

Ηλικία γέννησης:  

Ηµερ/νία εξέτασης  

Εθνικότητα:  

Νηπιαγωγείο:   

 Επιλογή παιδιού Σ/Λ 
∆οκιµαστικά θέµατα   

βιβλίο   

καρέκλα   

κουτάλι    

Λέξεις - στόχοι   

1. ηλικιωµένη   

2. άχυρο   

3. βαστάζω   

4. κάδος   

5. ροκανίζω   

6. διάβαση   

7. τηλεσκόπιο   

8. ανέµη   

9. ορχήστρα   

10. καβαλάω   

11. απειλώ   

12. κορυφή   

13. βρέφος   

14. ζητωκραυγάζω   

15. περαστικοί   

16. σαστίζω   

17. τυφλός   

18. όχθη   

19. αιχµάλωτος   
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20. νοικοκυριό   

21. αγναντεύω   

22. ύφαλος   

23. βίαιος   

24. γροθιά   

25. γλέντι   

26. κουρσάρος   

27. ακτή   

28. τρικυµία   

29. γουρλώνω   

30. σουβλερός   

31. κασέλα   

32. µελαγχολικός   

33. ναύτης   

34. µασούρι   

35. πλοίαρχος   

36. αλυσίδα   

37. µονοπάτι   

38. πολιτεία   

39. γνέθω   

40. περιπλανιέµαι   

41. ποτάµι   

42. βυθός   

43. καβγάς   

44. όστρακο   

45. οργισµένος   

46. καλαµιές   

47. σκεφτική   

48. µεταφέρω   

49. χάδι   

50. πανικοβάλλοµαι   

51. ναυάγιο   
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52. νησί   

53. νεαρός   

54. µπαστούνι   

55. ουρλιάζω   

56. τροµοκρατούµαι   

∆ιδαγµένες:  Αδίδακτες:   Γενικό σύνολο:  
 34  22  56 
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Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΓΟΡΓΟΝΑ 
 

Κάποτε στον τροπικό ωκεανό υπήρχε ένα καταπράσινο νησάκι. Εκεί υπήρχε 
µόνο ένα σπίτι, όπου ζούσαν δύο παιδιά, ο Τζον και η Γουέντυ, µε τον πατέρα και τη 
µητέρα τους. 

Στο νησί αυτό, όταν έκαναν διακοπές ο πατέρας περνούσε τη µέρα 
ψαρεύοντας, ενώ η µητέρα τους έγραφε ένα βιβλίο. Εκείνο τον καιρό η Γουέντυ 
ανάρρωνε από γρίπη και ένιωθε πολύ αδύναµη. Ξάπλωνε στον καναπέ και κοιτούσε 
τη θάλασσα. Βαριόταν όµως πολύ. 

Όταν είχε άµπωτη ο Τζον πήγαινε στον ύφαλο, γιατί του άρεσε να µαζεύει 
παράξενα πράγµατα. Μόλις έβρισκε κάτι παράξενο, έτρεχε να το δείξει στην αδερφή 
του. ∆εν ήξερε όµως ότι τον παρακολουθούσε κάποιος πολύ µικρούλης, που 
κρυβόταν πίσω από τα κοράλλια. Ήταν ο Σάντυ, το ξωτικό, που ζούσε σε ένα κάστρο 
στην άµµο, διακοσµηµένο µε άσπρα και πράσινα γυαλάκια. 

Κάθε πρωί ο Σάντυ έσπρωχνε το καροτσάκι του στην ακτή για να δει τι είχε 
ξεβράσει η θάλασσα. Έβρισκε διάφορα πράγµατα και κλαδάκια µε τα οποία άναβε 
φωτιά. Κάθε µέρα έψαχνε να βρει κόκκινα ή µπλε κοµµατάκια από χρωµατιστό 
γυαλί, αλλά δεν είχε ανακαλύψει κανένα ακόµη. Μια µέρα είδε έκπληκτος µια 
όµορφη γοργόνα να κάθεται ανάµεσα στα κοράλλια. Του είπε πως την έλεγαν 
Μαρίνα.  

Η γοργόνα του διηγήθηκε πως ζούσε σε ένα µέρος µέσα στα βάθη της 
θάλασσας και ότι είχε πάει βόλτα µε τους φίλους της τα δελφίνια, όταν άρχισε να 
τους κυνηγάει ένας τεράστιος καρχαρίας. Τα δελφίνια τρόµαξαν πολύ. Η Μαρίνα και 
το άσπρο της δελφίνι, ο Σίλβερφιν, έχασαν το δρόµο τους, κυνηγηµένοι από τον 
καρχαρία. Ο Σίλβερφιν προσπάθησε να του ξεφύγει. Απελπισµένος πέταξε τη Μαρίνα 
έξω από την επιφάνεια της θάλασσας για να µπορέσει να κολυµπήσει γρηγορότερα. 
Ύστερα οδήγησε τον καρχαρία µακριά της.  
- Έκοψα την ουρά µου στις πέτρες, συνέχισε η Μαρίνα. Και τώρα δεν µπορώ να 
ξαναγυρίσω  σπίτι µου.  

Ο Σάντυ δεν της απάντησε. Ήξερε πως όταν γυρνούσε η πληµµυρίδα θα 
παρέσερνε τη γοργόνα στα βράχια και θα πληγωνόταν πάλι. Ξαφνικά εµφανίστηκε ο 
Τζον και το ξωτικό κρύφτηκε, γιατί το αγόρι φάνταζε γίγαντας. 
- Μια γοργόνα! Πρέπει να σε δείξω στη Γουέντυ, είπε ο Τζον και µετά σήκωσε στην 
αγκαλιά του τη Μαρίνα και την πήγε στη λιµνούλα κοντά στο σπίτι τους. Ύστερα 
µπήκε τρέχοντας στο σπίτι του. 
- Γουέντυ! Είπε λαχανιασµένος στην αδερφή του. Βρήκα µια αληθινή γοργόνα! Την 
έβαλα µέσα στη λιµνούλα σου.  

Εκείνη τη νύχτα, όταν το φεγγάρι ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, η Γουέντυ 
ξύπνησε τον Τζον και µαζί πήγαν στη λιµνούλα, όπου βρισκόταν η γοργόνα µαζί µε 
τον Σάντυ.  
- Θέλουµε να σας βοηθήσουµε είπε η Γουέντυ στο Σάντυ και στη Μαρίνα..   

Ο Σάντυ σαλπάρισε µε τη βαρκούλα του και την έδεσε εκεί που άρχιζαν τα 
βαθιά νερά. Βούτηξε γενναία στα κατάµαυρα νερά, µέχρι που έφτασε στο βυθό. Με 
κάθε κύµα της θάλασσας άκουγε από µακριά κάτι σαν καµπανάκι. Μπροστά του 
λαµπύριζαν απαλά φώτα. Κατάλαβε πως πρέπει να πλησίαζε στο µέρος που ζούσαν οι 
γοργόνες και άρχισε να περπατάει προς τα εκεί.   

Περπατούσε όλη τη νύχτα. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, ο βυθός άρχισε να λάµπει. 
Είδε πολλά ναυάγια πλοίων. έπειτα πέρασε µπροστά από σπασµένες κασέλες µε 
θησαυρούς και χρυσαφικά σπαρµένα στην άµµο. Του άρεσαν τόσο πολύ! Έµοιαζαν 



 

 

428

µε πανέµορφα χρωµατιστά γυαλάκια. Αλλά σκέφτηκε πως δεν έπρεπε να τα αγγίξει 
αν δε ρωτούσε πρώτα τους γοργονάνθρωπους.  

Πέρασε µπροστά από ένα πολύ µεγάλο ναυάγιο. Στο τέλος είδε από µακριά 
την υποβρύχια πολιτεία. Το ταξίδι του κόντευε να τελειώσει.  

Ξαφνικά ένα κοπάδι ψαριών εµφανίστηκε από πάνω του.  
- Κρύψου! Του φώναξαν καθώς περνούσαν. Έρχεται ένας καρχαρίας! Αν σε δει, θα 
σε φάει! Ο Σάντυ κρύφτηκε µέσα σε ένα άδειο όστρακο, ελπίζοντας να µην τον δει ο 
καρχαρίας που έκανε κύκλους από πάνω του.  

Ο καρχαρίας όµως είδε το µικρό ξωτικό που κρύφτηκε µέσα στο όστρακο. 
- Βγες έξω γρήγορα! Γρύλισε. Εγώ θα σε περιµένω, δε θα φύγω. Είµαι πολύ 
υποµονετικός καρχαρίας! Ο καηµενούλης ο Σάντυ τρόµαξε πολύ.  

Ξαφνικά εµφανίστηκε ένα άσπρο δελφίνι, ο Σίλβερφιν, που παρέα µε άλλα 
δελφίνια επιτέθηκαν στον καρχαρία. Ο καρχαρίας δεν µπορούσε να τα βάλει µε όλα 
τα δελφίνια και έφυγε. Ο Σάντυ βγήκε από την κρυψώνα του και ανέβηκε στην πλάτη 
του Σίλβερφιν. Το άσπρο δελφίνι τον µετέφερε στην πολιτεία των γοργονανθρώπων.  

Οι γοργονάνθρωποι µαζεύτηκαν γύρω από τον Σάντυ και εκείνος τους 
διηγήθηκε την ιστορία του. 

Ο Σάντυ και οι γοργονάνθρωποι συµφώνησαν πως έπρεπε να βοηθήσουν τη 
γοργόνα Μαρίνα και έτσι και έγινε.  

Ο Σίλβερφιν βοήθησε το Σάντυ να φτάσει στη βαρκούλα του και να 
σκαρφαλώσει επάνω της. Ο Σίλβερφιν και οι γοργονάνθρωποι περίµεναν στα βαθιά, 
καθώς  ο Σάντυ οδηγούσε τη βαρκούλα του ανάµεσα στα βράχια της θάλασσας.  

Όταν έφτασε,  πήδηξε έξω από τη βαρκούλα και έτρεξε στη λιµνούλα. Η Μαρίνα 
χάρηκε που τον είδε, όταν όµως είδε ότι οι δικοί της την περίµεναν πέρα από τον 
ύφαλο, φώναξε: 
- Μα πως θα φτάσω εκεί; Είναι τόσο µυτερός! Εκείνη τη στιγµή έφτασαν ο Τζον και 
η Γουέντυ. Είχαν δει το Σάντυ να γυρίζει µε τη βαρκούλα. Όταν άκουσαν τα νέα, ο 
Τζον είπε: 
- Θα πάω εγώ τη Μαρίνα µέχρι τα βαθιά, για να µπορέσει να κολυµπήσει µε 
ασφάλεια. 

Η Γουέντυ στάθηκε στην άµµο µε το Σάντυ και παρακολουθούσαν το Τζον 
που µετέφερε τη Μαρίνα, περπατώντας προσεχτικά µέσα στο νερό. Όταν το νερό 
έφτασε ως τη µέση του, η Μαρίνα είδε τους γοργονανθρώπους. 
- Αντίο, Τζον του είπε. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. Ύστερα γλίστρησε 
από την αγκαλιά του. Όταν βούτηξε στο νερό, η ουρά της έλαµψε στο φως του ήλιου. 

Όταν έφτασε κοντά στην οικογένειά  της και στους φίλους της, αγκάλιασε 
χαρούµενη το Σίλβερφιν, το αγαπηµένο της δελφίνι. Ήταν ένα θέαµα που ο Τζον και 
η Γουέντυ δε θα ξεχνούσαν ποτέ. 

Ο Σάντυ έτρεξε αµέσως για να κρυφτεί. Τα παιδιά φαίνονταν τεράστια στα 
µάτια του και τα φοβόταν ακόµα λιγουλάκι. Την άλλη µέρα το πρωί, όταν έσπρωξε το 
καροτσάκι του στην ακτή, είδε το δώρο που του έστειλαν οι γοργονάνθρωποι για να 
τον ευχαριστήσουν. Ήταν µια κασέλα γεµάτη πολύχρωµα κοσµήµατα! Και τώρα ο 
πύργος του Σάντυ λάµπει ολόκληρος στο φως του ήλιου, όπως ακριβώς τον είχε 
ονειρευτεί. 
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ΡΟΥΜΠΕΛΣΤΙΛΤΣΚΙΝ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας φτωχός µυλωνάς που είχε µια πολύ 
όµορφη κόρη. 

Μια µέρα που βρισκόταν στο µονοπάτι, που οδηγούσε στην πόλη συνάντησε 
το βασιλιά και θέλοντας να τον εντυπωσιάσει, του είπε: 
- Έχω µια κόρη που ξέρει να κάνει τα ξερά χόρτα χρυσάφι.  
Ο βασιλιάς που είχε πάθος µε το χρυσάφι, ενθουσιάστηκε. ∆ιέταξε το µυλωνά να 
στείλει αµέσως την κόρη του στο παλάτι. Όταν έφεραν µπροστά του την κοπέλα, 
την οδήγησε σε ένα δωµάτιο και της είπε: 
- Μπορείς να µείνεις εδώ όλη νύχτα, αλλά αν δεν έχεις κάνει αυτά τα χόρτα χρυσάφι 
µέχρι το πρωί, θα πεθάνεις! 
Ύστερα έκλεισε την πόρτα και άφησε την κοπέλα µόνη της. 

Η καηµένη η κόρη του µυλωνά δεν είχε την παραµικρή ιδέα πώς να κάνει το 
άχυρο χρυσαφί. Όσο κι αν σκεφτόταν δεν έβρισκε λύση. Σε  λιγάκι άρχισε να κλαίει µε 
λυγµούς. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε απότοµα και µπήκε µέσα ένας µικροσκοπικός άντρας. 
- Καλησπέρα, κόρη του µυλωνά, της είπε. Γιατί κλαις; 
- Αχ, έκανε το κορίτσι. Πρέπει να κάνω  αυτά τα χόρτα χρυσάφι και δεν ξέρω πώς! 
- Τι θα µου δώσεις αν το κάνω εγώ για σένα; Ρώτησε ο µικροσκοπικός άντρας. 
- Το κολιέ µου, απάντησε η κοπέλα. 
Ο µικροσκοπικός άντρας πήρε το κολιέ και κάθισε στην ανέµη. Την τράβηξε τρεις 
φορές -χουρ! χουρ! χουρ!- και γύρω από το µασούρι άρχισε να τυλίγεται χρυσή 
κλωστή. Συνέχισε να γνέθει , και µέχρι το πρωί όλα τα ξερά χόρτα είχαν γίνει 
χρυσάφι. 
 Όταν το πρωί ήρθε ο βασιλιάς έµεινε ενθουσιασµένος και ευχαριστήθηκε 
πολύ. Όλο αυτό το χρυσάφι όµως τον έκανε πιο άπληστο. 

Έτσι, οδήγησε την κόρη του µυλωνά σε ένα µεγαλύτερο δωµάτιο γεµάτο ξερά χόρτα. 
Τη διέταξε να το γνέσει πριν την αυγή, αλλιώς θα το πλήρωνε µε τη ζωή της. 

Η κοπέλα δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν όλο το βράδυ σκεφτική . Άρχισε πάλι να 
κλαίει. Για άλλη µια φορά η πόρτα άνοιξε και µπήκε µέσα ο µικροσκοπικός άντρας. 
- Τι µου δώσεις αν πάρω αυτά τα χόρτα και τα κάνω χρυσάφι; ρώτησε. 
- Το δαχτυλίδι µου, απάντησε η κοπέλα κι ο µικροσκοπικός άντρας πήρε το δαχτυλίδι. 
Μετά κάθισε στην ανέµη και πριν ξηµερώσει έκανε όλα τα χόρτα λαµπερό χρυσάφι. 

Μόλις ξηµέρωσε, εµφανίστηκε ο βασιλιάς. Σωροί από µασούρια γεµάτα 
χρυσάφι έλαµπαν στο φως του ήλιου. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε βλέποντας τόσο πολύ 
χρυσάφι, αλλά και πάλι δεν ήταν ικανοποιηµένος. Οδήγησε την κόρη του µυλωνά σε 
ένα τρίτο δωµάτιο, ακόµη πιο µεγάλο, που ήταν γεµάτο ξερά χόρτα. 
- Σήµερα το βράδυ πρέπει να κάνεις πάλι το ίδιο, διέταξε  
την κοπέλα. Αν το καταφέρεις, θα γίνεις γυναίκα µου. «Γιατί», σκέφτηκε, «ποτέ δε θα 
µπορέσω να βρω πλουσιότερη γυναίκα στον κόσµο». 

Όταν έφυγε ο βασιλιάς παρουσιάστηκε για τρίτη φορά ο µικροσκοπικός άντρας. 
-Τι θα µου δώσεις για να κάνω και πάλι όλο αυτό το άχυρο χρυσάφι; ρώτησε. 
- ∆εν έχω τίποτα, απάντησε η κοπέλα.  
- Τότε θέλω να µου υποσχεθείς πως, όταν γίνεις βασίλισσα, θα 
µου δώσεις το πρώτο σου παιδί. 

Της κόπηκε η ανάσα. Πώς µπορούσε να του υποσχεθεί κάτι τέτοιο; Ύστερα η κόρη 
του µυλωνά σκέφτηκε: «Ποιος ξέρει άραγε αν θα γίνω ποτέ βασίλισσα;». Και µια που δεν 
µπορούσε να σκεφτεί άλλον τρόπο για να σώσει τη ζωή της, του το υποσχέθηκε, κι έτσι ο 
µικροσκοπικός άντρας για άλλη µια φορά βοήθησε την κοπέλα.  
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Όταν ήρθε ο βασιλιάς το πρωί και βρήκε πως όλα είχαν γίνει όπως είχε διατάξει, 
παντρεύτηκε την όµορφη κόρη του µυλωνά και την έκανε βασίλισσά του. 

Πέρασε ένας χρόνος και η βασίλισσα γέννησε ένα όµορφο αγοράκι. ∆ε 
σκεφτόταν πια το µικροσκοπικό άντρα. Ώσπου µια µέρα παρουσιάστηκε ξαφνικά στην 
κρεβατοκάµαρα της. 
- Ήρθα για να πάρω αυτό το βρέφος, όπως µου υποσχέθηκες, της είπε. 
Η βασίλισσα τον παρακάλεσε να αλλάξει γνώµη. 
 Θα του έδινε όλο το βασιλικό θησαυρό, αν την άφηνε να κρατήσει το παιδί 
της. Αλλά ο άντρας δεν άλλαξε γνώµη. Τότε η βασίλισσα άρχισε να κλαίει τόσο πολύ 
που ο µικροσκοπικός άντρας συγκινήθηκε.  
- Σου δίνω τρεις µέρες διορία, της είπε. Αν, στο τέλος της τρίτης ηµέρας, µπορείς να 
µου πεις πώς µε λένε, τότε θα µπορέσεις να κρατήσεις το παιδί σου. 

Η βασίλισσα καθόταν σκεφτική όλη τη νύχτα και την επόµενη µέρα, 
προσπαθώντας να θυµηθεί όλα τα ονόµατα που είχε ακούσει στη ζωή της. Το 
απόγευµα της πρώτης ηµέρας ο µικροσκοπικός άντρας επέστρεψε. Ξεκινώντας µε 
Κασπάρ, Μελχιόρ και Βαλτάσαρ, η βασίλισσα του είπε όλα τα ονόµατα που 
ήξερε, το ένα µετά το άλλο. Αλλά ο µικροσκοπικός άντρας κάθε φορά της 
απαντούσε: 
-∆εν είναι αυτό το όνοµα µου. 
 Τη δεύτερη µέρα η βασίλισσα διέταξε να παντού και να ανακαλύψουν 
καινούρια ονόµατα. Και όταν το απόγευµα παρουσιάστηκε ο άντρας, του είπε τα πιο 
παράξενα και ασυνήθιστα ονόµατα. Ξεκίνησε µε Μπίστιριµπς, Λέγκοραµ, 
Στριγκµπόουνς, αλλά ο µικροσκοπικός άντρας της απαντούσε συνέχεια: 
- ∆εν είναι αυτό το όνοµά µου. 

Η βασίλισσα φοβήθηκε πολύ κι έστειλε την πιο έµπιστη υπηρέτρια της στο 
δάσος. Της είπε να ψάξει ακόµη και στην κορυφή του πιο ψηλού βουνού 
προκειµένου να βρει το µικροσκοπικό άντρα.  

Η υπηρέτρια πήρε το µονοπάτι  που οδηγούσε βαθιά στο δάσος. Έψαξε 
ανάµεσα στους θάµνους και στα ξέφωτα. Στο τέλος τον ανακάλυψε στην κορυφή ενός 
λόφου. 

Ο µικροσκοπικός άνδρας καβάλησε µια µεγάλη ξύλινη κουτάλα και πέταξε 
γύρω από µια µεγάλη φωτιά τραγουδώντας: «Θα πιω µπύρα και θα φάω καλά, στο 
παλάτι θα πάω του βασιλιά, θα του πάρω το γιο µην το πείτε σε κανένα πως 
Ρουµπελστίλτσκιν µε λένε εµένα!». Η υπηρέτρια γύρισε στο παλάτι όσο πιο γρήγορα 
µπορούσε και έφτασε όταν µεσηµέριαζε. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκε η 
βασίλισσα όταν άκουσε το όνοµα.  

Το απόγευµα της τρίτης ηµέρας ο µικροσκοπικός άντρας παρουσιάστηκε και 
πάλι µπροστά στη βασίλισσα. 
- Βασίλισσα µου, θα µου πεις το όνοµα µου ή θα σου πάρω το βρέφος που κρατάς; Η 
βασίλισσα τον ρώτησε: 
- Μήπως σε λένε Μπιλ; 
- Όχι. 
- Φιλ, µήπως; 
- Όχι . 
Τότε, µήπως σε λένε Ρουµπελστίλτσκιν; 
- Πώς το έµαθες; φώναξε ο Ρουµπελστίλτσκιν. 
Ύστερα καβάλησε την ξύλινη κουτάλα του και πέταξε έξω από το παράθυρο. 
 Κι από τότε κανένας δεν ξανάκουσε νέα του. 
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ΞΟΥΤ 
 

∆εν ήταν ακόµα τριών µηνών, όταν ο Ξουτ, ένα σκυλάκι άγνωστης 
ράτσας, βρέθηκε πεταµένος στο δρόµο. Ελάχιστα πράγµατα θυµόταν από τότε 
που ήρθε στον κόσµο. Ήταν, λέει, µέσα σ' ένα κουτί, µια µέρα γενεθλίων, και 
βγήκε απ' αυτό, ενώ άκουγε χειροκροτήµατα και φωνές. ∆εν ένιωσε παρά λίγα 
βιαστικά χάδια, όταν µια χειµωνιάτικη µέρα, που δε θυµόταν να έχει κάνει 
τίποτε κακό, τον έβγαλαν από εκείνο το σπίτι. Μάλλον είχε µεγαλώσει... 

Ούτε το όνοµά του δεν ήξερε, µπορεί και να µην το θυµόταν, έτσι 
βιαστικά που τον έδιωξαν από το σπίτι. Περιπλανιόταν στους δρόµους της 
πόλης και έπειτα από λίγο πίστεψε ότι τον έλεγαν Ξουτ. Οι περαστικοί που 
πλησίαζαν το σκυλάκι το αποκαλούσαν έτσι και µε τον καιρό δεν άκουγε σε 
κανένα άλλο όνοµα.   

Όµως ο Ξουτ δεν είχε χάσει ακόµα το κουράγιο του και δεν είχε παραιτηθεί 
από την ιδέα να βρει φίλο ή έστω αφεντικό... 
Κάποια µέρα, µια µοναχική ηλικιωµένη κυρία που δεν τον φώναξε µε τ' όνοµα 
του, τον πήρε στο σπίτι της. Ο Ξουτ, που αγαπούσε τους ανθρώπους, την 
ακολούθησε και, σε λίγο καιρό, έµαθε όλες τις συνήθειες της. Η ηλικιωµένη κυρία 
έλειπε συχνά από το σπίτι και του στερούσε την αγαπηµένη του ελευθερία, µα 
εκείνος είχε καλή καρδιά και την περίµενε υποµονετικά στη θέση του, σ' ένα 
χαλάκι δίπλα στην κουνιστή καρέκλα της. Μια µέρα, όµως, άργησε να γυρίσει  στο 
σπίτι κι ο Ξουτ, χωρίς να το θέλει, λέρωσε το χαλάκι του. Τότε εκείνη τον φώναξε 
µε τ' όνοµα του: «Ξουτ!» Και το σκυλάκι δεν άργησε να ξαναβρεθεί στο 
δρόµο...  

Ο Ξουτ είχε αρχίσει να συνηθίζει την αλήτικη ζωή του στους δρόµους της 
πόλης, όταν µια µέρα τον υιοθέτησε ένα νέο ζευγάρι. Ποτέ δεν είχε φανταστεί τόση 
ευτυχία! Το σκυλάκι πότε χοροπηδούσε µπροστά στον κύριο του και πότε τριβόταν 
µε νάζι στα πόδια της κυρίας του. Οι τρεις τους πήγαιναν µαζί βόλτες στην παραλία 
και έκαναν εκδροµές στα βουνά.  Ήταν οι πιο ευτυχισµένες µέρες που έζησε ο Ξουτ, 
ώσπου κάποτε τα αφεντικά του έφεραν στο σπίτι έναν πολύ όµορφο σκύλο. «Είναι 
σκυλί ράτσας, γαλαζοαίµατο», είπαν. Από την πρώτη κιόλας στιγµή, ο καινούργιος 
σκύλος αντιπάθησε τον Ξουτ. Όποτε τον πλησίαζε, γινόταν µάχη. Τα αφεντικά 
δεν άργησαν να διαλέξουν σκύλο... 

Ο Ξουτ βρέθηκε πάλι στο δρόµο, µόνος κι έρηµος αλλά και πεινασµένος. Το 
πρώτο νόστιµο κόκαλο που έφαγε έπειτα από µέρες του το έδωσε ένα αγόρι που 
βαστούσε πολλά βιβλία. Ούτε που το κατάλαβε πώς βρέθηκε στο δωµάτιο του 
φοιτητή. Το νέο του σπίτι ήταν πολύ µικρό και δεν είχε καθόλου αυλή. Αυτό, όµως, 
δεν πείραζε τον Ξουτ, Το µόνο που τον έκανε να νιώθει στενόχωρα ήταν πως 
έµενε µόνος του τα πρωινά, όταν ο νεαρός έφευγε για να πάει στα 
µαθήµατά του. «Γαβγίζει πολύ», άκουσε ο Ξουτ να λένε οι γείτονες, λίγο πριν 
ξαναβρεθεί στο δρόµο, που δεν του ήταν καθόλου άγνωστος. 

Ο Ξουτ το είχε πάρει απόφαση πια ότι δε θα βρει ένα φίλο, όταν µια νέα 
γυναίκα, µε µια παράξενη µεγάλη κοιλιά, τον περιµάζεψε στο σπίτι της. Της άρεσε 
να τον βαστάζει στην αγκαλιά της. ∆εν άργησε να καταλάβει ότι η κυρία  που τον 
φιλοξενούσε περίµενε παιδί και ανυποµονούσε για τον ερχοµό του. Μαζί της 
ανυποµονούσε και ο Ξουτ! Ονειρευόταν τη µέρα που θα έβλεπε το µωρό και τα 
παιχνίδια που θα έπαιζαν µαζί, σαν µεγάλωνε. ∆εν ήξερε βέβαια ότι η µέρα που θα 
γεννιόταν το παιδί θα ήταν η ίδια που εκείνος θα άλλαζε αφεντικό... Η οικογένεια 
αποφάσισε να τον χαρίσει σ' ένα φύλακα. 



 

 

432

Τώρα το σκυλάκι έπρεπε να φυλά όλη τη νύχτα το εργοστάσιο όπου δούλευε 
το καινούργιο αφεντικό του. Αλλά ο Ξουτ δεν ήταν γεννηµένος για φύλακας. 
Καλωσόριζε όποιον πλησίαζε και τον έγλειφε φιλικά, αντί να γαβγίζει και να 
τροµάζει τους περαστικούς. Αυτό, όµως, δεν άρεσε καθόλου στο γεροφύλακα, που 
τον χτυπούσε «για ν' αγριέψει», όπως έλεγε. 

Ο Ξουτ στεναχωριόταν πολύ, που ο φύλακας του είχε δέσει την αλυσίδα 
στο λαιµό. ∆εν µπορούσε να τρέχει πια χαρούµενος στους δρόµους της πόλης. Ένα 
βράδυ, ο Ξουτ έσπασε την αλυσίδα του και χάθηκε στους δρόµους της πόλης. 
Εκεί, πήρε τη µεγάλη απόφαση: θα έβρισκε µόνος του το φίλο που θα γινόταν 
πιστός σύντροφος του. 

Πέρασε αρκετός καιρός και ο Ξουτ εξακολουθούσε ακόµη να περιπλανιέται 
στους δρόµους της πόλης. Ο χειµώνας έδωσε τη θέση του στην άνοιξη κι αυτή έφυγε 
για να 'ρθει το καλοκαίρι, που καλωσόρισε το φθινόπωρο... Ναι, φθινόπωρο ήταν 
όταν ο Ξουτ είδε ξαφνικά µπροστά του έναν νεαρό που χρειαζόταν τη βοήθειά του. 

Ο άνθρωπος δεν έβλεπε, ήταν τυφλός. Εκείνος, κρατώντας το λευκό 
µπαστούνι  του προσπαθούσε να περάσει από τη διάβαση ενός µεγάλου δρόµου. 
Έδειχνε αδύναµος και µόνος, όπως ο Ξουτ. Το σκυλάκι έτρεξε, τον τράβηξε από 
την µπλούζα του ,και τον βοήθησε µε τον τρόπο αυτό να περάσει να περάσει τη 
διάβαση.  

Ο τυφλός άνδρας αισθανόταν ότι δε χρειαζόταν πια το µπαστούνι. Το χάδι 
του άνδρα ήταν για τον Ξουτ σαν µαγικό άγγιγµα. Επιτέλους βρήκε την αγάπη που 
του έλειψε τόσο πολύ! Τώρα πια ήταν σίγουρος ποιος θα γινόταν φίλος µα και 
αφεντικό του. Από τότε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι. Έγινε ο ένας για τον άλλον 
πιστός σύντροφος και φίλος για µια ολόκληρη ζωή.  
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ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 
 

Ο κροκόδειλος ο Σίµος ήταν µονάχος, διότι ήταν άσχηµος. Έτσι κι αλλιώς οι 
κροκόδειλοι δεν είναι όµορφοι. Αυτός, όµως, παραήταν άσχηµος. Το πρόσωπο του ήταν 
γεµάτο αλλόκοτα εξογκώµατα. Τα µάτια του πετάγονταν έξω και φαίνονταν 
τροµακτικά. Τα δόντια του; Α, τα δόντια του ήταν θεόστραβα και σουβλερά! Ε, 
λοιπόν, µε τέτοια εµφάνιση ποιος να τον κάνει παρέα; Οι άλλοι κροκόδειλοι έκαναν 
φίλους, οικογένειες, έµεναν σε έναν τόπο. 

Ο Σίµος, µονάχος πάντα, γύριζε παντού και δε στέριωνε πουθενά. Είχε 
συνηθίσει. Έλεγε µάλιστα πως του άρεσε αυτή η ζωή που έκανε. Ένα πρωινό, ενώ 
δεν είχε καλοξυπνήσει και τα µάτια του ήταν µισόκλειστα, βγήκε στη στεριά να 
φάει κάτι. Άνοιξε το τεράστιο στόµα του µε τα σουβλερά δόντια και κατάπιε 
ό,τι βρέθηκε µπροστά του εκείνη την ώρα. 

Κι αυτό που εκείνη την ώρα βρέθηκε µπροστά του ήταν ο ποντικός ο 
Κουλής. Ο Κουλής ήταν, όπως πάντα, αφηρηµένος. Προχωρούσε θαυµάζοντας τις 
καλαµιές που λικνίζονταν ρυθµικά και άξαφνα βρέθηκε στην κοιλιά του 
Σίµου. 

Από µακριά βλέποντας τον η γυναίκα του, η Κούλα, γούρλωσε τα 
µάτια της κι έτρεξε αναστατωµ έ ν η .  
-  Σε  π αρ α κ α λώ  ε ί π ε  σ τ ο  Σ ί µ ο  κ λ α ί γ ο ν τ α ς  άφησ ε  ε λ ε ύ θ ε ρ ο  τ ο ν  
ά ν τ ρ α  µου !  
Ο Σίµος δεν κατάλαβε καλά. 
- Ποιον άντρα σου; ∆εν τον ξέρω. 
- Μα µόλις πριν από λίγο κατάπιες έναν ποντικό. Ήταν ο Κουλής, ο άντρας 
µου. ∆εν µπορώ να ζήσω δίχως τον Κουλή. Άφησε τον, σε παρακαλώ! Τι 
ανάγκη έχεις εσύ από ένα τόσο δα ποντικάκι; Ενώ για µένα είναι ό,τι πιο 
πολύτιµο έχω στη ζωή µου.  

Ο Σίµος την κοίταζε παραξενεµένος. Ποτέ του δεν είχε αγαπήσει κι ούτε τον 
είχε αγαπήσει κανείς, έτσι δεν µπορούσε να συµπονέσει την Κούλα. Εκείνη, όµως, 
δεν το έβαζε κάτω.  

-  Κι αν δε θέλεις να αφήσεις τον Κουλή να βγει έξω από την κοιλιά σου, τότε βάλε 
µε κι εµένα µέσα. ∆εν µπορώ να ζήσω εδώ µόνη µου, χωρίς τον άντρα µου, έλεγε 
κλαίγοντας. Ο Σίµος γούρλωσε πιο πολύ τα πεταχτά του µάτια, τόσο που νόµιζες πια 
πως θα βγουν έξω. «Για κοίτα», σκέφτηκε, «που όποιος αγαπάει γίνεται 
παλαβός!» Πάντως αυτός δεν είχε τίποτε να χάσει αν κατάπινε και την ποντικίνα. 
Άνοιξε, λοιπόν, το στόµα του και η Κούλα  µπήκε µέσα. 

Όταν συνάντησε τον άντρα της, έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και 
τσίριζαν χαρούµενοι. Ο Σίµος τους ένιωθε να χοροπηδάνε µέσα στην κοιλιά του, 
αλλά δεν έδωσε σηµασία και συνέχισε τον περίπατο του. 

Πέρασαν µέρες από κείνο το πρωινό. Ο Κουλής και η Κούλα στην αρχή 
ήταν απελπισµένοι. ∆εν µπορούσαν να δεχτούν πως από εδώ και µπρος Θα 
ζούσαν µέσα στην κοιλ ιά  ενός  κροκόδε ιλου .  

Ήταν όλα τόσο σκοτεινά και άσχηµα εκεί µέσα. Κάποιες φορές µάλιστα 
προσπάθησαν να δραπετεύσουν, µα δεν τα κατάφεραν. Έτσι σιγά σιγά το πήραν 
απόφαση κι έστησαν το νοικοκυριό τους. Βολεύτηκαν όµορφα. Έκαναν και πέντε 
ποντικάκια κι είχαν µια ήσυχη ζωή. Ένα πράγµα, όµως, τους στενοχωρούσε. Τα παιδιά 
τους δεν είχαν δει ποτέ πώς ήταν ο έξω κόσµος. ∆εν είχαν γνωρίσει τους παππούδες και 
τις γιαγιάδες τους, τους θείους και τις θείες, τα ξαδέρφια τους. 
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Πήραν, λοιπόν, µια µέρα το θάρρος και ζήτησαν από το Σίµο να τους 
αφήσει να βγούνε για λίγο έξω, σ' εκείνη την όχθη  που τους είχε βρει όταν τους 
κατάπιε. 

Ο Σίµος δεν είχε αντίρρηση. Είχαν αρχίσει άλλωστε να τον ενοχλούν. 
Ιδιαίτερα τα µικρά ποντικάκια χοροπηδούσαν συνέχεια και του προκαλούσαν 
λόξιγκα. Άνοιξε, λοιπόν, το στόµα του και τους άφησε όλους να φύγουν. Να 
βρει επιτέλους κι αυτός την ησυχία του. Κι έτσι η ποντικοοικογένεια βγήκε 
χαρούµενη έξω. Και ο Σίµος έµεινε πάλι µονάχος να τριγυρίζει στο ποτάµι. 

Όµως δεν ήταν πια όπως παλιά. Τώρα η µοναξιά δεν του άρεσε. Είχε 
συνηθίσει τη συντροφιά των ποντικών και του έλειπαν. Οι µέρες ήταν µονότονες 
και πληκτικές χωρίς αυτούς, θυµόταν µε νοσταλγία το γλέντι  που έκαναν  στα 
γενέθλια των παιδιών. Χόρευαν και τραγουδούσαν. Τα ποντικάκια τσίριζαν 
χαρούµενα όταν πήραν τα δώρα τους. Κι όταν έσβησαν τα κεράκια της τούρτας, 
ο καπνός είχε βγει από τα ρουθούνια του και στα µάτια του είχαν έρθει 
δάκρυα. Τότε είχε νευριάσει, όµως τώρα λυπόταν που έχασε τη συντροφιά 
τους κι έµεινε πάλι µαγκούφης και άσχηµος. 

Αφού τριγύρισε αρκετά, κάποια µέρα πήγε ξανά στην όχθη, όπου είχε αφήσει τα 
ποντίκια. ∆ε φαινόταν κανείς. Σίγουρα τον είχαν ξεχάσει. «Ποιος δίνει σηµασία σ' 
έναν άσχηµο κροκόδειλο», σκέφτηκε ο Σίµος µε θλίψη κι έκανε να φύγει, όταν άκουσε 
κάποια γνωστά τσιρίγµατα. Γύρισε και είδε τα ότι τα ποντίκια είχαν πανικοβληθεί. 
Έτρεχαν γρήγορα πέφτοντας το ένα πάνω στο άλλο. 
- Σίµο, σώσε µας! Βοήθεια! Μας κυνηγά ένας γάτος! ούρλιαζαν όσο πιο δυνατά 
µπορούσαν. Γρήγορα γρήγορα ο Σίµος άνοιξε διάπλατα το, στόµα του και τα 
ποντίκια ένα ένα, λαχανιασµένα, µπήκαν µέσα. 
Πρώτα µπήκαν τα πέντε µικρά ποντικάκια. Μετά η Κούλα, έπειτα ο Κουλής. 
Ύστερα οι γιαγιάδες και οι παππούδες, κατόπιν οι θείες και οι θείοι, µετά τα 
ξαδέρφια, οι φίλοι, οι γείτονες, οι κουµπάροι, ύστερα οι συννυφάδες και οι 
µπατζανάκηδες. 

Ο Σίµος κρατούσε το στόµα του ανοιχτό και τα ποντίκια που είχαν 
πανικοβληθεί  έµπαιναν, έµπαιναν... 
Τελευταίος κάνει να µπει κι ο γάτος. Τότε ο Σίµος κλείνει το στόµα του απότοµα και µα-
γκώνει την ουρά του ανάµεσα στα στραβά του δόντια. Ο γάτος άρχισε να ουρλιάζει. 
Κι όταν ο Σίµος άνοιξε το στόµα του, έφυγε τρέχοντας κι εξαφανίστηκε πίσω από τις 
καλαµιές. 

Τα ποντίκια έστησαν γλέντι τρικούβερτο. Ο Κουλής, η Κούλα και όλοι οι 
συγγενείς και φίλοι ευχαρίστησαν το Σίµο που τους γλίτωσε. Ένα σωρό µικρά 
ποντικάκια ανέβηκαν πάνω του και κάναν χαρές, φωνάζοντας: 
- Ξεκουµπίδια στα σκουπίδια, παλιόγατα! 

Ο Σίµος ήταν ευτυχισµένος και υπερήφανος. Από τότε δεν έµεινε ξανά 
µονάχος. Τα ποντίκια αποφάσισαν να µείνουν µαζί του γιατί εκεί δεν κινδύνευαν. 
Μέσα στην κοιλιά του στήθηκε ολόκληρο το νοικοκυριό τους. Έφτιαξαν µάλιστα 
κι ένα σχολείο για τα ποντικάκια. Κάπου κάκου έβγαιναν έξω για να γνωρίσουν τα 
καινούργια µέρη, όπου τους ταξίδευε ο Σίµος, κι έπειτα επέστρεφαν στην κοιλιά του. 
Μια µέρα ένα ποντικάκι είπε: 
- Σίµο, είσαι το πιο όµορφο κρουαζιερόπλοιο σε όλο το ποτάµι ! 
Κι όλοι γέλασαν. 
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ΒΡΟΜΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

Ο Κούλης δίπλωσε το γράµµα αργά αργά. 
- Ο Σούλης περνάει µια χαρά στην Τυρονησία. Τι λες Κούλα πάµε και εµείς;  
- Πώς θα πάµε; είπε η Κούλα 
-Λέω να φύγουµε µε το επόµενο καράβι.  
Ο Κούλης πήγε στο λιµάνι και έµαθε ότι το καράβι Μέδουσα έφευγε την επόµενη 
κιόλας µέρα. Μ’ αυτό θα ταξίδευαν.  

Μάζεψαν λίγα πράγµατα σε ένα µπόγο και πρωί πρωί την άλλη µέρα 
κατέβηκαν στο λιµάνι. Σκαρφάλωσαν τσάκα τσάκα στο παλαµάρι και τρύπωσαν 
κρυφά στο καράβι.  

Το ταξίδι τους ήταν καλό και ήσυχο. Ο Κούλης και η Κούλα έµεναν κρυµµένοι 
στο αµπάρι. Καµιά φορά ανέβαιναν στο κατάστρωµα. Κρύβονταν στα παλαµάρια και 
παρακολουθούσαν τον πλοίαρχο που µε το τηλεσκόπιο κοίταζε τη θάλασσα. Ύστερα 
πάλι πίσω στην κρυψώνα τους.  
- Κατέβα στο αµπάρι και µέτρα τα κουτιά, είπε ένα πρωινό ο καπετάν Φουρτούνας 
στο λοστρόµο. 
- Κάποιος έρχεται, ψέλλισε η ποντικίνα κατακίτρινη από το φόβο της. Αλίµονό µας 
αν µας πιάσουν. 
- Σσσς, ησυχία, ψιθύρισε ο Κούλης. Κρύφτηκαν όσο καλύτερα µπορούσαν.  

Όταν ο κάποιος πλησίασε προς το µέρος τους, τα ποντικάκια 
τροµοκρατήθηκαν. Αν έριχνε µια πιο προσεχτική µατιά χαµηλά, τότε θα τα έβλεπε 
και αλίµονό τους. Θα τα έπιανε!  
-…96, 97, 98, 99, άκουσαν το ναύτη να µετράει και κρατούσαν την αναπνοή τους. 
Σύνολο 100. ελπίζω να τα µέτρησα σωστά, είπε και έφυγε.  
- Ουφ, τι τροµάρα ήταν αυτή! Ξεφύσηξε ανακουφισµένη η Κούλα. Όταν µας 
πλησίασε, νόµιζα ότι θα µας έβλεπε. 

Κάπως έτσι συνεχίστηκε το ταξίδι τους, ώσπου η Μέδουσα έπεσε σε µια 
µεγάλη τρικυµία (1). Τα κύµατα ήταν πελώρια σαν βουνά. Όλοι φοβήθηκαν πάρα 
πολύ. Ο καπετάν Φουρτούνας όµως ήταν πολύ καλός στη δουλειά του  

Πέρασε το καράβι από χίλια µύρια κύµατα χωρίς να πάθει το παραµικρό. 
- Τι ζαλάδα, θεέ µου! Είπαν τα ποντικάκια. Ας ελπίσουµε ότι δε θα ξανατύχει τέτοια 
τρικυµία. 

Πράγµατι για κάνα δυο µέρες το ταξίδι συνεχίστηκε ήσυχα. Το πρωί εκείνης 
της ∆ευτέρας, όλοι ήταν στα πόστα τους.  

Τι ήταν όµως αυτό το πλοίο που εµφανίστηκε από το πουθενά; Είχε µια παράξενη 
σηµαία και έγραφε Βρόµικη ∆ευτέρα. Ήταν κουρσάροι. Γυρνούσαν στους ωκεανούς 
και κατέστρεφαν τα καράβια. Μετά άφηναν πίσω τα σκουπίδια τους για σηµάδι. Ο 
φόβος και ο τρόµος των θαλασσών.  
- ∆ε θα αφήσουµε πια του λίγους άρχοντες του κόσµου να κάνουν ό,τι θέλουν, 
όποτε θέλουν και να µας αδικούν…έλεγε µε πάθος ο αρχηγός του πλοίου Βρόµικη 
∆ευτέρα στους άνδρες του. 
- Καράβι εν όψει! Τον διέκοψε ο άνδρας µε το τηλεσκόπιο. Το 
χρησιµοποιούσε συνέχεια για να µπορεί να αγναντεύει στη θάλασσα. 
- Ετοιµαστείτε για επίθεση! Φώναξε τότε ο αρχηγός των ανδρών και άρπαξε το 
σπαθί του.  

Το τσούρµο των κουρσάρων ανέβηκε σαν αστραπή στη Μέδουσα. Κρατούσαν 
σπαθιά και τα πρόσωπά τους ήταν σκεπασµένα µε µαντίλια. 



 

 

436

- Μην κουνηθεί κανείς, είπε µε βροντερή φωνή ο αρχηγός τους και απείλησε 
µε το σπαθί του τον καπετάν Φουρτούνα. Θα µου παραδώσεις το πλοίο. ∆έστε τους 
και ρίχτε τους στο αµπάρι, διέταξε τους άντρες του.  

Ενώ οι άνδρες του πλοίου Βρόµικη ∆ευτέρα λεηλατούσαν το καράβι 
Μέδουσα, στο αµπάρι ο καπετάν Φουρτούνας και οι ναύτες του, δεµένοι 
χειροπόδαρα, µάταια προσπαθούσαν να λυθούν. «Αιχµάλωτος στο ίδιο µου το 
καράβι…» σκεφτόταν ο καπετάν Φουρτούνας και τα µάγουλά του κοκκίνισαν τόσο 
που παραλίγο να σκάσει.  

Ο Κούλης και η Κούλα έµειναν ακίνητοι στην κρυψώνα τους. 
- Ποπό, συµφορά! Τι είναι πάλι τούτο! Πρέπει να κάνουµε κάτι να τους βοηθήσουµε, 
ψιθύρισε ο Κούλης. 
- Έχεις δίκιο. Πάµε να ροκανίσουµε τα σχοινιά, είπε αποφασιστικά η Κούλα. 
- Είµαστε λαθρεπιβάτες, το ξέχασες; Πώς θα εµφανιστούµε; 
- Αυτό θα κοιτάξουµε τώρα; Πρέπει να τους σώσουµε και να σωθούµε για να 
σωθούµε και εµείς, αλλιώς είµαστε χαµένοι, απάντησε η ποντικίνα και προχώρησε 
θαρραλέα µπροστά. Τα δύο ποντικάκια άρχισαν να ροκανίζουν τα σχοινιά. Σε λίγο 
όλοι ήταν ελεύθεροι. Ο καπετάν Φουρτούνας µε αναψοκοκκινισµένα µάγουλα 
ανέλαβε δράση. 
- Πάρτε γρήγορα τα σπαθιά και ακολουθήστε µε. Τώρα θα δουν που τόλµησαν να τα 
βάλουν µαζί µου. Καπετάν Φουρτούνα µε λένε εµένα!  

Οι άνδρες του πλοίου Βρόµικη ∆ευτέρα που νόµιζαν ότι όλοι οι αιχµάλωτοι 
ήταν στο αµπάρι, είχαν βγάλει τα µαντίλια και είχαν αφήσει τα σπαθιά τους σε µιαν 
άκρη. Ο καπετάν Φουρτούνας και οι άντρες του πετάχτηκαν απότοµα από το αµπάρι 
και οι άνδρες από το πλοίο Βρόµικη ∆ευτέρα τροµοκρατήθηκαν. Ο αρχηγός τους 
πήγε να πιάσει το σπαθί του για να απειλήσει τον καπετάν Φουρτούνα και τους 
άνδρες του. Ο Κούλης όµως τον είδε και του πάτησε µια γερή δαγκωνιά στον 
αστράγαλο. 

Το πλήρωµα της Μέδουσας φάνηκε πολύ γενναίο. Συνέλαβαν τους άνδρες του 
πλοίου Βρόµικη ∆ευτέρα, τους έδεσαν και τους παρέδωσαν στην ακτοφυλακή. Όλοι 
έδωσαν συγχαρητήρια στο καπετάν Φουρτούνα και στο πλήρωµα. Ο καπετάν 
Φουρτούνας στράφηκε στον Κούλη και στην Κούλα. 
- Μας σώσατε τη ζωή, είπε µε ευγνωµοσύνη. Αυτό δε θα το ξεχάσω ποτέ.  

Περιπέτεια που περάσαµε σ’ αυτό το ταξίδι. Ευτυχώς που τους έπιασαν. Τώρα θα 
ησυχάσουν οι θάλασσες. Είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόµος, είπε σοβαρά ο πλοίαρχος. 
Κακό πράγµα να ζει κανείς µε το φόβο.  
- Μα γιατί το έκαναν αυτό; Ρώτησε η Κούλα. Ο καπετάν Φουρτούνας 
αγναντεύοντας  τη θάλασσα είπε: 
-  Με το δίκιο σου ρωτάς γιατί. Εµείς οι άνθρωποι φτιάξαµε έναν κόσµο όπου ο 
καθένας θέλει να κάνει το δικό του, να κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς να 
νοιάζονται για κανέναν. 

Η Μέδουσα συνέχισε το ταξίδι της. Οι µέρες πέρασαν γρήγορα. 
Ώσπου…τουουου, τουτουτου…ακούστηκε να σφυρίζει δυνατά η µπουρού. Το καράβι 
έπιασε λιµάνι. 
- Αντίο, φίλοι µου, είπε ο καπετάν Φουρτούνας. ∆ε θα σας ξεχάσω ποτέ κι ό,τι 
χρειαστείτε εδώ είµαι εγώ. 
- Ευχαριστούµε πολύ. Καλό ταξίδι, ευχήθηκαν ο Κούλης και η Κούλα συγκινηµένοι 
και αποχαιρέτησαν τον καπετάν Φουρτούνα.  
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ΤΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 
 

- Πόσες φορές πρέπει να το πω! Αυτό το µέλι δεν το θέλω για πρωινό! Φώναξε ο 
µπαµπάς αρκούδος και, χτυπώντας το βαρύ  του χέρι πάνω στο ξύλινο τραπέζι της 
κουζίνας, αναποδογύρισε την κούπα µε το µέλι. 
- Κι εσύ ακόµα δεν ετοιµάστηκες για το σχολείο; Έλα, τελείωνε! Τι κοιτάς έτσι; Είπε 
στο γιο του, τον αρκούδο. Πάλι θ’ αργήσεις! Τελείωνε, είπαµε. 

Εκείνος πήρε τα εργαλεία της δουλειάς του, φόρεσε το καπέλο του και 
φεύγοντας έκλεισε την πόρτα µε τόση δύναµη, ώστε η χελώνα που περνούσε έξω από 
το σπιτικό τους, άρχισε να τρέχει. Και ο λαγός, ο γείτονας που πότιζε τον κήπο του 
σάστισε και έµεινε ακίνητος σαν άγαλµα.  

Ο Μάκης, το µικρό αρκουδάκι, παράτησε την επανάληψη στην ορθογραφία, 
γιατί η καρδιά του έµοιαζε µε τρικυµισµένη θάλασσα. 
- Πάλι λάθος θα κάνω σήµερα. Ποτέ δε θα πάρω άριστα εγώ, σκέφτηκε µελαγχολικό. 

Στο δρόµο για το σχολείο συναντάει και άλλα αρκουδάκια, αλλά, όταν νιώθει 
έτσι άσχηµα, προτιµά να περπατά µόνος. Τα χέρια σχηµατίζουν µικρές γροθιές. Τα 
µάτια του στριφογυρίζουν πέρα δώθε, το τρίχωµα του είναι ανασηκωµένο, τα 
ρουθούνια του ανοιγοκλείνουν.  

Εκεί, στην είσοδο του σχολείου κάτω από τη γέρικη βελανιδιά, υπάρχει ένας 
κάδος. Ξαφνικά γίνεται βίαιος. Πλησιάζει και νταγκ! ∆ίνει µια γερή κλωτσιά µε το 
πόδι του.  

Λίγο αργότερα η δασκάλα διαβάζει φωναχτά και οι µαθητές γράφουν την 
ορθογραφία τους. Ο Μάκης έχει πελαγώσει. 
- Με πόσα σίγµα γράφεται η «µέλισσα», ρωτάει ψιθυριστά το συµµαθητή του, τον 
Πάνο. 
- Γέλια ξεσπάνε στα γύρω θρανία. 
- Ησυχία! Τι γίνεται εκεί κάτω; 
- Ο Μάκης, κυρία, µ’ ενοχλεί, απαντάει ο συµµαθητής του. 
- Πάλι εσύ Μάκη; Φώναξε η δασκάλα. Πήγαινε έξω αµέσως και αύριο να’ ρθεις µε 
του γονείς σου. 
- Μα, κυρία…, ψέλλισε εκείνος, εγώ δεν…. 
- ∆εν ακούω τίποτε! Πήγαινε έξω! 

Πηγαινοέρχεται στο διάδροµο σαν αγρίµι στο κλουβί. Νιώθει µόνος και 
µελαγχολικός. Νιώθει ένα τίποτα. Όλα τα «µπράβο» για τους άλλους, τίποτα για 
εκείνον. Κι εκείνη η «µέλισσα»! Αν γραφόταν µε ένα σίγµα, τίποτα από όλα αυτά δε 
θα είχε συµβεί.  

Θέλει να εξηγήσει στη δασκάλα του πως δεν έφταιγε µόνο αυτός, αλλά τι 
νόηµα έχει; Ό,τι και να γίνει, αυτός φταίει. Με το χέρι του δίνει µια γροθιά στον 
τοίχο. Πονάει, αλλά δεν τον νοιάζει. Αφού δεν µπορεί να φτιάχνει, θα γκρεµίζει. 
Αφού δεν του’ µαθε κάποιος να είναι τρυφερός, θα γίνει βίαιος. 

Ντριν! Χτυπάει ο κουδούνι για διάλειµµα. Οι µαθητές ξεχύνονται στην αυλή 
του σχολείου. Ο Μάκης στέκεται στο τοιχάκι που είναι δίπλα στην τάξη του. Νιώθει 
κουρασµένος. Πόσο θα’ θελε να παίξει, να γελάσει, όπως τα’ άλλα παιδιά!  

Να’ τος ο Πάνος! Κατεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα θα δει αυτός! Να µάθει να µην τον 
κοροϊδεύει! Τον πλησιάζει και του δίνει µια γερή σπρωξιά. Τον ρίχνει κάτω. Ο Πάνος 
σηκώνεται. Ο Μάκης χυµάει επάνω του και του αστράφτει ένα χαστούκι. Και έτσι 
ξεκίνησε ένας φοβερός καβγάς. Ο Πάνος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Μια 
σφαλιάρα στη µούρη τον ξαναρίχνει στη γη. Γύρω στήνεται κερκίδα.  
- Μάκης, Μάκης! Ζητωκραυγάζουν γύρω του. 
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- Άντε, Πάνο, χτύπα τον! Παροτρύνουν κάποιοι άλλοι. Σφαλιάρες, σπρωξίµατα, 
µύτες που ανοίγουν…χαµός γίνεται! 
Ξαφνικά… 
- Σταµατήστε αµέσως! Τι γίνεται εκεί; Ο γυµναστής καταφέρνει να του χωρίσει.  

Μεσηµέριασε. Άλλη µια µέρα στο σχολείο έφτασε στο τέλος της. Ο Μάκης δε 
θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Περπατάει αγέρωχος ενώ µια γάτα που στέκεται 
επάνω στον κάδο τον παρακολουθεί. Του’ δωσε να καταλάβει του Πάνου! Για άλλη 
µια φορά είναι ο πρωταθλητής στη φασαρία! Αλλά δε νιώθει χαρούµενος.  

Εκεί στο σταυροδρόµι αποφασίζει ν’ αλλάξει το δρόµο της επιστροφής. Μέσα 
στο δάσος όλα αλλάζουν. Εδώ δε βλέπει κανείς. ∆ε χρειάζεται να δείχνει δυνατός.  
- Κάτι πρέπει να κάνουµε µε το γιο σας, κύριε Αρκούδε. Συνεχώς δηµιουργεί 
καβγάδες στο σχολείο. Κάθε τρεις και λίγο δέρνει κάποιον. Καταλαβαίνετε, κάτι 
πρέπει να γίνει. Όλοι κάνουν παράπονα για τη συµπεριφορά του Μάκη, είπε σοβαρά 
ο διευθυντής.  

Ο Μάκης κατεβάζει το βλέµµα και παίζει µε τα δάχτυλα του που τρέµουν. Θέλει 
να φύγει να εξαφανιστεί! Ο πατέρας του είναι πολύ οργισµένος Βράζει από το θυµό 
του. Το πρόσωπο του έχει γίνει κόκκινο σαν παντζάρι. Μια κοιτάζει το Μάκη και µια 
το διευθυντή. Το ξέρει ο Μάκης. Το έχει δει πολλές φορές αυτό το βλέµµα.  
- Τι θα γίνει µε εσένα; Ρεζίλι µ’ έκανες πάλι, του λέει και του αστράφτει ένα χαστούκι 
µπροστά στα µάτια των συµµαθητών του.  

Στην πρώτη πόρτα που βρήκε ανοιχτή χώθηκε µέσα. Ήταν αίθουσα µουσικής. 
Ένιωθε οργισµένος. Η καρδιά του ήταν µια τρικυµισµένη θάλασσα, τα χέρια του δεν 
τα όριζε. Ήθελε να χτυπήσει ό,τι έβρισκε µπροστά του. Και µπροστά του βρήκε ένα 
τύµπανο. Άρχισε να το βαράει σαν τρελός. Στην αρχή ακούγονταν µόνο χτυπήµατα. 
Μετά από λίγο, όµως, τα χτυπήµατα απέκτησαν ρυθµό. Ο ρυθµός έγινε µουσική! Μια 
όµορφη µουσική! Η τρικυµισµένη θάλασσα γαλήνεψε. Πόσο κράτησε αυτό;  

Ξαφνικά χειροκροτήµατα ακούστηκαν από πίσω και….ο Μάκης σάστισε. 
- Μπράβο! Μπράβο Μάκη! Είσαι καταπληκτικός! Πού το έκρυβες τέτοιο ταλέντο! 
Μέσα στην ταραχή του δεν είχε προσέξει πως στην αίθουσα βρισκόταν ο δάσκαλος 
της Μουσικής. 

Η µατιά του συνάντησε το βλέµµα του µουσικού. ∆ε θυµάται να το έχει 
κοιτάξει µ’ αυτόν τον τρόπο άλλος. Με το βλέµµα της καρδιάς! Με θαυµασµό! 
- Μπράβο, Μάκη! Αρχίζουµε δουλειά αµέσως. Θα γίνεις ο τυµπανιστής της 
ορχήστρας του σχολείου. Εσύ µας έλειπες για ν’ αρχίσουµε πρόβες. Τι λες;  

Το µπράβο του µουσικού έκανε ένα µικρό θαύµα! Από τη µέρα που έγινε ο 
τυµπανιστής του σχολείου, ο κόσµος του Μάκη µεταµορφώθηκε. Οι συµµαθητές του 
σιγά σιγά έπαψαν να τον κοροϊδεύουν και να τον φοβούνται.  

Σήµερα η ορχήστρα του σχολείου δίνει την πρώτη της συναυλία. Όλοι τώρα 
τον κοιτάζουν! Όλοι τον προσέχουν και ζητωκραυγάζουν. Εκείνος είναι περήφανος 
και χαρούµενος που επιτέλους χτυπάει µε την ψυχή του τα τύµπανα και όχι τους 
άλλους. 
 

 

 

 

 

 

 


