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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση που έχει μια 

διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) και βασίζεται στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele στην εκμάθηση 

των γραμμάτων της Αγγλικής αλφάβητου από μαθητές της 2
ης

 τάξης. Το δείγμα που 

πήρε μέρος για τη διερεύνηση του παραπάνω σκοπού αποτελείται από Έλληνες 

μαθητές, συγκεκριμένα κάτοικους του νομού Ηρακλείου Κρήτης, που φοιτούν στη 

δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, οι οποίες 

αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και την πειραματική. Η πρώτη διδάχτηκε με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα όπως αυτό παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά 

με το μάθημα των Αγγλικών για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Η πειραματική 

ομάδα διδάχτηκε μέσω μίας παρέμβασης βασισμένης στις αρχές της μεικτής μάθησης 

και κυρίως βασιζόμενη στη διδασκαλία μέσω ΤΠΕ. Οι μαθητές και των δύο ομάδων 

αξιολογήθηκαν αρχικά με τη δοκιμασία μη λεκτικής νοημοσύνης Raven’s 

Progressive Matrice (RPM) (Raven, 1956; Τσακρής, 1970) και στη συνέχεια με μία 

προσαρμοσμένη δοκιμασία που βασίστηκε πάνω στο The Test of Early Reading 

Ability-Fourth Edition (TERA-4) (Reid et al., 2018) και σε υπάρχουσες 

δραστηριότητες του Cambridge English Language Assessment (Weir, Vidaković, & 

Galaczi, 2013). Η δεύτερη προσαρμοσμένη δοκιμασία πραγματοποιήθηκε και πριν 

και μετά την παρέμβαση, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της παρέμβασης. Η 

παρέμβαση βασίστηκε και σχεδιάστηκε στις διδαχές των επιπέδων του Van Hiele. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μία στατιστικά σημαντική επίδραση της 

παρέμβασης, βασισμένης στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην εκμάθηση γραμμάτων της αγγλικής 

αλφαβήτου από τους μαθητές. Η επίδραση αυτή φαίνεται να είναι διαφορετική για 

κάθε επιμέρους δεξιότητα, στο σύνολο τους πέντε, που απαρτίζουν το κάθε επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας  θα βοηθήσουν στην ευρύτερη κατανόηση της 

διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, πάντα με 

σκοπό την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της. 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Διδασκαλία 

Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα, Εκμάθηση γραμμάτων στην Αγγλική Γλώσσα, Φορητές 

Ηλεκτρονικές συσκευές, Επίπεδα Γεωμετρικής Σκέψης Van Hiele, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση  
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίων και Επικοινωνιών μπορεί να 

παίξει έναν απαραίτητο ρόλο όταν αξιοποιείται σε εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς 

βοηθάει στην αποτελεσματική αποπεράτωση των εκπαιδευτικών στόχων στις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού. Η αξιοποίηση της αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και για κάθε τομέα μάθησης αν υποστηριχτεί από κατάλληλα 

αναπτυγμένο λογισμικό, το οποίο να αντιπροσωπεύει την ομάδα στόχος και τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που την πρεσβεύουν (Haugland, 1999; Lee, 2009). Δηλαδή, 

το εκάστοτε λογισμικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να δημιουργείται με γνώμονα αρχικά την ηλικία 

της ομάδας-στόχο και κατ’ επέκταση της γνώσεις και δεξιότητες που αυτή ήδη 

κατέχει αλλά και εκείνες που δύναται να αποκτήσει. Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που 

δεν πρεσβεύει την παραπάνω λογική δεν θέτει ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους 

για τους χρήστες της. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία η οποία επικεντρώνεται στις 

καλύτερες δυνατές εφαρμογές της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση υπογραμμίζει 

την σημαντική δυναμική τους. Η δυναμική τους αυτή, πέρα από όλες τις πιθανές 

εφαρμογές τους, φαίνεται να οδηγεί σε βελτίωση στη κινητοποίηση των μαθητών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

στη συμμετοχή τους σε αυτή, ενθαρρύνοντας παράλληλα συναισθήματα επιμονής, 

περιέργειας και  ενεργής προσοχής (Fokides  & Mastrokoukou, 2018; Feehan, 

Shamir, & Yoder 2017; Keong, Horani, & Daniel, 2005; Schacter & Jo, 2017). 

 Η συνεχής πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογικές συσκευές 

έχουν αυξήσει δραματικά τον αριθμό των εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε μαθητές 

και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Mango, 2015; Zaranis & Valla, 2017). 

Επιπλέον, πέρα από την χρήση του προσωπικού υπολογιστή, οι ηλεκτρονικές 

φορητές συσκευές και συγκεκριμένα οι ταμπλέτες φαίνεται να έχουν πολλαπλές 

δυνατότητες χρήσης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς παρουσιάζουν τρία 

βασικά χαρακτηριστικά (Kucirkova, 2014). Αρχικά, είναι φορητά και ελαφριά σε 

βάρος, κάνοντας τα άμεσα διαθέσιμα και προσβάσιμα. Επιπλέον, δεν προαπαιτούν 

την χρήση ξεχωριστών περιφερειακών συσκευών, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο. 

Τέλος, μπορούν να αποθηκεύσουν και να λειτουργήσουν μία σειρά από εφαρμογές, 

πολλές από τις οποίες έχουν έναν φιλικό προς το παιδί-χρήστη σχεδιασμό. Αυτά τα 

τρία χαρακτηριστικών των ταμπλέτων φαίνεται να κάνουν μία αισθητή θετική 
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διαφοροποίηση στη μαθησιακή διαδικασία ακόμα και από την πρώτη τους χρήση. 

Αναφορικά με τη παιδαγωγική χρήση των ταμπλετών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

πρόσφατες έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ταμπλέτες δύναται να 

λειτουργήσουν ως ένα πολύτιμο και αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο (Fokides & 

Atsikpasi, 2017; Fokides & Mastrokoukou, 2018), ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για 

τη διδασκαλία μαθηματικών και του γραμματισμού (Papadakis, Kalogiannakis, & 

Zaranis, 2018; Aslanabadi & Rasouli, 2013; Rahimi & Yadollahi, 2011; Dziuban et. 

Al, 2018). Σημασία έχει η διδασκαλία τόσο των μαθηματικών όσο και του 

γραμματισμού, καθώς η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη συσχέτιση τους με τη 

διδασκαλία και κατανόηση των Αγγλικών ως Δεύτερη Γλώσσα (Bossé, Bayaga, 

Ringler, Fountain, & Young, 2018; Edmonds-Wathen, Owens, & Bino, 2019; Prior, 

Katz, Mahajna, & Rubinsten, 2015; Stacey, 2016). Παίρνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα 

παραπάνω, προτείνεται μία μέθοδος για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερη 

Γλώσσα, βασιζόμενη στην ήδη υπάρχουσα μέθοδο γεωμετρικής σκέψης του Van 

Hiele, ενδυναμωμένη με τις διδαχές της μεικτής μάθησης. Η παρούσα εργασία 

απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι το παρόν, 

αποτελεί την εισαγωγή της παρούσας έρευνας, αναφέροντας συνοπτικές πληροφορίες 

πάνω σε αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο 

θα κυμανθεί η παρούσα μελέτη και πάνω στο οποίο στηρίζεται και η διεξαγωγή της. 

Το παρόν θεωρητικό πλαίσιο θα καλύψει θεματολογία ανάλογη με τους τρείς άξονες 

της παρούσας έρευνας, δηλαδή θα αναφερθεί στη θεωρία Van Hiele, τη διδασκαλία 

της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, καταλήγοντας τελικά σε συνδυασμό και των τριών.  

Το τρίτο κεφάλαιο της έρευνας είναι η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε και το 

τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μία εκτενή περιγραφή του προγράμματος παρέμβασης. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, τα 

οποία διερευνώνται περαιτέρω στο επόμενο, έκτο, κεφάλαιο το οποίο αποτελεί τη 

Συζήτηση. Τέλος, τα υπόλοιπα δύο κεφάλαια παρουσιάζουν τις Παιδαγωγικές 

προοπτικές και τους Περιορισμούς της έρευνας. Στο τέλος της παρούσας εργασίας 

υπάρχει η ανάλογη Βιβλιογραφία, η οποία αξιοποιήθηκε για την συγγραφή της, και 

παραρτήματα τα οποία αφορούν την έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο  

Το μοντέλο γεωμετρικής σκέψης Van Hiele 

Τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης  

Παρόλο που όλοι μας σκεφτόμαστε τις γεωμετρικές έννοιες ιδέες με πολύ 

διαφορετικό τρόπο, φαίνεται να έχουμε όλοι την ικανότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 

ικανότητας σκέψης και λογικής μέσα σε γεωμετρικά πλαίσια. Η μελέτη των δύο 

Ολλανδών εκπαιδευτικών Pierre van Hiele και Dina van Hiele-Geldof, που 

αποτέλεσαν και ανδρόγυνο πέρα από συνεργάτες, παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

για τη αυτά τα διαφορετικά επίπεδα γεωμετρικής σκέψης και τις διαφοροποιήσεις 

τους (Van de Walle, Karp & Bay-Williams, 2004; Mayberry, 1983). Από τη 

παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του Van Hiele, η οποία ασχολήθηκε με το 

ρόλο της διαίσθησης στη Γεωμετρία, έως και σήμερα έχουν γίνει πολυάριθμες 

έρευνες ώστε να αποδειχθεί η εγκυρότητα των επιπέδων του Van Hiele και σύμφωνα 

με τους Van de Walle, Karp & Bay-Williams, (2004) αποτελούν τη μεγαλύτερη 

επιρροή για το Αμερικάνικο σχολικό πρόγραμμα Γεωμετρίας.  Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τη Suydam «το 90% των μαθητών μπορούν να καταταχθούν σε ένα από 

τα επίπεδα του van Hiele» (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 426). Το πιο 

διακεκριμένο χαρακτηριστικό του μοντέλου που παρουσίασαν οι van Hiele είναι μία 

ιεραρχία πέντε επιπέδων, η οποία παρέχει κατανόηση χωρικών ιδεών. Καθένα από 

αυτά τα πέντε επίπεδα περιγράφει διαδικασίες γεωμετρικής σκέψης, παρέχοντας 

πληροφορίες για να καθοδηγήσουν γεωμετρικά τη σκέψη του αναγνώστη, 

απομακρύνοντας την εστίαση από τη γνώση καθ’ αυτή και στοχεύοντας στη 

διαμόρφωση γεωμετρικής σκέψης, η οποία διαφοροποιείται από επίπεδο σε επίπεδο 

και η οποία αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη μεταφορά από επίπεδο σε επίπεδο 

(Van de Walle et al., 2004). Τα επίπεδα αυτά αποτελούνται από την Αναγνώριση, την 

Ανάλυση, την Άτυπη Αφαίρεση ή Διάταξη – Ταξινόμηση, τη Τυπική Αφαίρεση ή 

Γενίκευση – Επαγωγή και τέλος την Αυστηρότητα (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 

1999; Mayberry, 1983; Burger & Shaughnessy, 1986, Senk, 1989; Clements & 

Battista, 1992). 

https://mail.edc.uoc.gr/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=103784&_mbox=INBOX&_action=show#_Toc530581543
https://mail.edc.uoc.gr/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=103784&_mbox=INBOX&_action=show#_Toc530581544
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Χαρακτηριστικά των επιπέδων 

Στο πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης τα γεωμετρικά σχήματα γίνονται 

αντιληπτά ως μία ολότητα, δηλαδή οι μαθητές μπορούν να ξεχωρίσουν την μορφή 

του εκάστοτε σχήματος ή αντικειμένου, αλλά όχι τα επιμέρους συνιστώντα στοιχεία 

του σχήματος και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ αυτών των στοιχείων ή 

μεταξύ των σχημάτων.  Οι μαθητές δηλαδή δύνανται να αναγνωρίσουν τα σχήματα 

μορφολογικά αλλά επιπλέον γίνονται αντιληπτές οι ειδοποιείς διαφορές του κάθε 

σχήματος από κάποιο άλλο (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; 

Burger & Shaughnessy, 1986; Clements & Battista, 1992). Για παράδειγμα, μαθητές 

του πρώτου επιπέδου, που βρίσκονται περίπου στα έξι τους χρόνια, μπορούν να 

αντιγράψουν πιστά «ένα ρόμβο, ένα τετράγωνο κι ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο, 

αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν ένα τετράγωνο σαν ρόμβο κι ένα ρόμβο σαν 

παραλληλόγραμμο». (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 426). Καθώς η 

εμφάνιση φαίνεται να είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικού αυτού του επιπέδου, συχνά 

υπερισχύει των ιδιοτήτων ενός σχήματος. Παραδείγματος χάρη, οι μαθητές σε αυτό 

το επίπεδο θα διαχωρίσουν τα σχήματα με βάση την εμφάνιση τους, δηλαδή για 

παράδειγμα θα διαμορφωθούν διαφορετικές κατηγορίες για αυτά που είναι «μυτερά», 

«παχουλά» ή «μοιάζουν με σπίτι». Μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές θα 

ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται τη κατηγοριοποίηση των σχημάτων. Ο γενικότερος 

στόχος είναι να εξερευνήσουν πως τα σχήματα μοιάζουν και διαφέρουν και πως 

αυτές οι δύο ιδέες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν κατηγορίες 

σχημάτων (Van de Walle et al., 2004). 

Στο δεύτερο επίπεδο της Ανάλυσης, ξεκινάει μία αρχική διάκριση των 

στοιχείων που συνιστούν ένα σχήμα, όπως επίσης των σχέσεων ανάμεσα σε αυτά τα 

στοιχεία αλλά και ανάμεσα σε άλλα σχήματα. Αυτή η διάκριση βέβαια γίνεται με 

τρόπο εμπειρικό που απορρέει από παρατηρήσεις, μετρήσεις και κατασκευές 

(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; Burger & Shaughnessy, 

1986; Clements & Battista, 1992). Επιπρόσθετα, ο μαθητής που βρίσκεται στο 

δεύτερο επίπεδο δύναται μέσω διαφόρων χειρισμών «να ανακαλύπτει τις ιδιότητες 

των σχημάτων, να τις περιγράφει, αλλά όχι και να τις ορίζει τυπικά». Στο παρόν 

επίπεδο τα σχήματα «υπάρχουν μέσα από τις ιδιότητες τους και χάρη σ’ αυτές 

αναγνωρίζονται», δηλαδή το εκάστοτε σχήμα δύναται να αναγνωριστεί μέσω 

περιγραφής των ιδιοτήτων του. Κατ’ επέκταση, ο μαθητής του δεύτερου επιπέδου, 

https://mail.edc.uoc.gr/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=103784&_mbox=INBOX&_action=show#_Toc530581545
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παρόλο που αναγνωρίζει τις ιδιότητες των σχημάτων, δεν έχει ακόμα την ικανότητα 

να τις συνδέει με τις παρεμφερείς ιδιότητες άλλων σχημάτων. Δηλαδή, παρόλο που 

«παρατηρεί ότι και στο ορθογώνιο και στο παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές 

είναι ίσες, δεν είναι σε θέση να συμπεράνει ότι ένα ορθογώνιο είναι 

παραλληλόγραμμο»(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 427). Μία σημαντική 

διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στο προηγούμενο επίπεδο είναι το αντικείμενο της 

σκέψης των μαθητών. Παρόλο που οι μαθητές αυτού του επιπέδου συνεχίζουν να 

πειραματίζονται με σχήματα και σχέδια, ξεκινούν να αναγνωρίζουν τα 

αντιπροσωπευτικά σχήματα κάθε κατηγορίας (Van de Walle et al., 2004). 

Στο επίπεδο της Άτυπης Αφαίρεσης ο μαθητής δύναται να επιλέξει τις 

ιδιότητες που συμβάλουν άμεσα στο προσδιορισμό του σχήματος καθώς επίσης να 

αναγνωρίσει ότι η κάθε ιδιότητα είναι συνέπεια κάποιας άλλης (Κοντογιάννης & 

Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; Burger & Shaughnessy, 1986; Clements & 

Battista, 1992). Έτσι συνειδητοποιεί το ρόλο του ορισμού, δηλαδή το γεγονός ότι 

αποτελεί την «έκφραση της λογικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των σχημάτων και 

των ιδιοτήτων τους». Παρόλα αυτά ακόμα δε δύναται να αντιληφτεί απόλυτα την 

έννοια της επαγωγής, καθώς δεν αντιλαμβάνεται ότι με τη τροποποίηση της σειράς 

των ορισμών μπορεί να διαμορφωθεί μία διαφορετική θεωρία, και κατ’ επέκταση 

στηρίζεται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο σχολικό βιβλίο. Επιπρόσθετα, στο 

παρόν επίπεδο δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο των αξιωμάτων και δεν δύναται να 

διακρίνει τη λογική σύνδεση των προτάσεων, καθώς επίσης νοιώθει ακόμα την 

ανάγκη να στηριχθεί στο πειραματισμό για να αντιληφθεί κάποιες ιδιότητες 

(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 427). Παρόλα αυτά, στο παρόν επίπεδο ο 

μαθητής δύναται να αναγνωρίσει την ιδιότητα του τετραγώνου να είναι και 

ορθογώνιο και παραλληλόγραμμο. Από αυτό το επίπεδο, μέσο της οργάνωσης των 

προφανών ιδιοτήτων των σχημάτων, ξεκινάει η διαμόρφωση της επαγωγής με έναν 

αβίαστο τρόπο, η οποία παραμένει ακόμα υποβόσκουσα, καθώς ξεκινώντας από τη 

μία ιδιότητα ενός σχήματος μπορούν να διαμορφωθούν και οι άλλες αλληλένδετες σε 

αυτή. (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Van de Walle et al., 2004).  

Στο τέταρτο επίπεδο της Τυπικής Αφαίρεσης η επαγωγή γίνεται αντιληπτή «ως 

μέσο κατασκευής και ανάπτυξης της θεωρίας της Γεωμετρίας» και ο ρόλος «των 

αξιωμάτων, των ορισμών και των θεωρημάτων» γίνεται πλέον αντιληπτός ως προς τη 

«λογική δόμηση μίας απόδειξης και τις λογικές σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και 
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προτάσεις» (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 428). Δηλαδή ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται πως η απόδειξη του τετράγωνου ως ορθογώνιο και 

παραλληλόγραμμο πηγάζει από το σχήμα καθ’ αυτό. Κάθε έννοια και πρόταση που 

χρησιμοποιείται στην απόδειξη αυτή έχει μία λογική σχέση με το σχήμα. Έτσι ο 

μαθητής δύναται να «κατασκευάσει» το σχήμα που του ζητείται να αποδείξει με 

λέξεις τοποθετημένες σε λογική σειρά και σχέση μεταξύ τους (Senk, 1989). Σε αυτό 

το επίπεδο γεωμετρικής σκέψης, ο μαθητής δύναται να στηριχτεί στη διδαγμένη 

θεωρία και να την τροποποιήσει ανάλογα με το σχήμα που του ζητείται να αποδείξει 

κάθε φορά. Δύναται λοιπόν να δει ξεκάθαρα τις διαφορετικές πτυχές ανάπτυξης μίας 

θεωρίας, ανακατασκευάζοντας τον ορισμό που δίνεται από το βιβλίο (Κοντογιάννης 

& Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; Burger & Shaughnessy, 1986; Clements & 

Battista, 1992).  

Το επίπεδο της Αυστηρότητας αποτελεί το ανώτερο επίπεδο σκέψης και ο 

μαθητής που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο δύναται να διαμορφώσει μία θεωρία χωρίς 

να αναφερθεί σε συγκεκριμένα, απτά στοιχεία, αξιολογώντας την ακρίβεια ανάμεσα 

στις επιμέρους σχέσεις αλλά παράλληλα κατέχοντας τη δυνατότητα γενικεύσεων και 

ευρύτερων εφαρμογών (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; 

Burger & Shaughnessy, 1986; Clements & Battista, 1992). 

Μετά από έρευνες πάνω στα επίπεδα οι Van Hiele κατέληξαν στα παρακάτω 

συμπεράσματα. Αρχικά, υπάρχει ασυνέχεια στη διαδικασία μάθησης, και η ύπαρξη 

αυτής αποδεικνύει και την ύπαρξη των επιπέδων. Αυτή η ασυνέχεια χαρακτηρίζεται 

από περιόδους «ληθάργου» και «ανάκαμψης». Στις περιόδους «ληθάργου» ο μαθητής 

παρουσιάζει δείγματα στασιμότητας και επικοινωνεί με δυσκολία με μαθητές που 

βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα αλλά και η ίδια η επικοινωνία του με το δάσκαλο 

βρίσκεται σε παθητικό επίπεδο, αφού δεν αντιλαμβάνεται απόλυτα τις εξηγήσεις που 

του δίνονται. Παρόλα αυτά, δύναται να μιμείται κάποιες ενέργειες, χωρίς να παίρνει 

πρωτοβουλίες. Αυτή η περίοδος αποτελεί μίας μορφής «εκκόλαψης» για το επόμενο 

επίπεδο, το πέρασμα στο οποίο «δεν αποτελεί μια αυθόρμητη διαδικασία που 

συμβαδίζει με τη βιολογική εξέλιξη και εξαρτάται μόνο από την ηλικία» αλλά 

εξαρτάται τόσο από το περιεχόμενο και τη μέθοδο της διδασκαλίας όσο και το χρόνο. 

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει περιεχόμενο και μέθοδος διδασκαλίας που να 

επιτρέπει την «υπερπήδηση» κάποιου επιπέδου, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση στην 

«ομαλότητα» της μετάβασης από μέθοδο σε μέθοδο. Τέτοιες μορφές ασυνέχειας στη 
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διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να αναγνωριστούν άμεσα από τον εκπαιδευτικό, 

καθώς μαθητές που εμφανίζονται ως αδύναμοι ή περιθωριοποιημένοι μπορεί απλά να 

βρίσκονται σε φάση στασιμότητας και να χρειάζονται τη κατάλληλη ώθηση ώστε να 

μεταφερθούν στο επόμενο επίπεδο (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Van de 

Walle et al., 2004; Clements & Battista, 1992). 

Δεύτερον, οι χαρακτηριστικές ικανότητες που εκδηλώνει ο εκάστοτε μαθητής 

μπορεί να προϋπάρχουν από προηγούμενο επίπεδο, αλλά να βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση. Δηλαδή, μαθητές μπορεί να έχουν αντιληφθεί ότι τα 

σχήματα διαθέτουν κάποιες ιδιότητες, αλλά να μην το έχουν συνειδητοποιήσει 

απόλυτα και κατ’ επέκταση να μεταφερθούν στο επόμενο επίπεδο (Burger & 

Shaughnessy, 1986; Clements & Battista, 1992). Τρίτον, κάθε επίπεδο 

χαρακτηρίζεται από τη δική του «γλώσσα, τα δικά του σύμβολα και τις δικές του 

σχέσεις που συνδέουν αυτά τα σύμβολα». Αυτό σημαίνει ότι το κάθε επίπεδο 

συνδέεται με την διεύρυνση των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών, δηλαδή τη 

«φυσική γλώσσα, τους όρους της λογικής, τους ορισμούς και τα σύμβολα» που 

οφείλουν να τεθούν σε χρήση σε κάθε επίπεδο. Αυτό συμβαίνει καθώς «μία σχέση 

που ήταν «ακριβής» σ’ ένα επίπεδο ίσως θεωρηθεί «ανακριβής» για το επόμενο» 

(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 430). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία τόσο μεταξύ μαθητών και 

δασκάλου, όσο και μεταξύ μαθητών διαφορετικών επιπέδων (Burger & Shaughnessy, 

1986). Αυτή η δυσκολία διαμορφώνεται σε μορφή προβλημάτων επικοινωνίας και 

αλληλοκατανόησης και αυτό συμβαίνει καθώς δεν υπάρχει κατανόηση στον εκάστοτε 

τρόπο σκέψης, κάτι που για πολλούς δασκάλους μπορεί να ξεπεραστεί μέσω 

παραγωγικού διαλόγου. Βέβαια, καθώς το κάθε επίπεδο διαθέτει τη δική του μορφή 

επικοινωνίας, ο διάλογος στην πραγματικότητα είναι μία μορφή μονολόγου, η οποία 

πραγματοποιείται μονάχα για την ικανοποίηση του δασκάλου (Clements & Battista, 

1992). Και τέλος, οι γεωμετρικές εμπειρίες είναι αυτές που επηρεάζουν άρρηκτα τη 

μετάβαση μέσα από τα επίπεδα. Κατ’ επέκταση οι μαθητές θα πρέπει να διερευνούν, 

να μιλάνε, να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του επόμενου επιπέδου καθώς 

αυξάνουν τις εμπειρίες του παρόντος επιπέδου που μεταβαίνουν (Κοντογιάννης & 

Ντζιαχρήστος, 1999; Van de Walle, Karp & Bay-Williams, 2004). 
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 Οι φάσεις της μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν το βαρυσήμαντο ρόλο που 

παίζουν στην άνοδο των μαθητών στην «αναπτυξιακή σκάλα». Κάθε δραστηριότητα 

μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να απλώνεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα Van Hiele, 

πράγμα που θα κινητοποιήσει το μαθητή να λειτουργήσει στο επόμενο υψηλότερο 

επίπεδο σκέψης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μία άσκηση μπορεί να εξασκεί 

δεξιότητες τόσο από το πρώτο επίπεδο Van Hiele της αναγνώρισης όσο και από το 

δεύτερο επίπεδο Ανάλυσης (Clements & Battista, 1992). Σε κάθε περίπτωση, η 

αλληλουχία των επίπεδων θα πρέπει να ακολουθείται ως έχει, δηλαδή η άσκηση να 

εμπεριέχει δύο επίπεδα Van Hiele που το ένα ακολουθεί το άλλο.  Οι Κοντογιάννης 

και Ντζιαχρήστος (1999) διερευνούν τις φάσεις της μάθησης οι οποίες 

πραγματοποιούνται κατά την μεταφορά των μαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η 

πρώτη φάση θα πρέπει να οδηγεί και να εξασφαλίζει τη κατάκτηση του δεύτερου 

επιπέδου ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης, που ονομάζεται από τον van Hiele ως 

«γεωμετρική άποψη». Στόχος της πρώτης φάσης είναι η διδασκαλία των σχημάτων 

να αποφέρει και τη διαμόρφωση γνώσης για τις ιδιότητες τους. Για να πετύχει μία 

τέτοια διδασκαλία, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όργανα και 

σχήματα που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν και να ανακαλύψουν τις σχέσεις 

μεταξύ των σχημάτων (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Fuys, Geddes & 

Tischler, 1988).  

Συνεχίζοντας, η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από την κατάκτηση του τρίτου 

επιπέδου ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης, που ονομάζεται από τον van Hiele ως 

η «ουσία της Γεωμετρίας» ή αλλιώς «μαθηματική άποψη». Στόχος της είναι η 

αφομοίωση και η λογική διάταξη των σχέσεων που συνδέουν τις ιδιότητες των 

σχημάτων, δηλαδή η κατανόηση των ιδιοτήτων αλλά και συνειδητοποίηση ότι η κάθε 

ιδιότητα θα πρέπει να απορρέει λογικά από την προηγούμενη της. Εν συνεχεία, η 

τρίτη φάση αντίστοιχα χαρακτηρίζεται από την κατάκτηση του τέταρτου επιπέδου 

ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης, που ονομάζεται «γεωμετρική οξυδέρκεια» ή 

«ουσία των Μαθηματικών», με στόχο τη διαμόρφωσης και κατανόησης μίας λογικής 

αλληλουχίας, γιατί δηλαδή κάποιες ιδιότητες προηγούνται κάποιον άλλων 

(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Fuys, Geddes & Tischler, 1988).  Σε αυτή τη 

φάση εισάγονται και τα γεωμετρικά θεωρήματα, μέσω των οποίων «θα φανούν οι 

σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα θεωρήματα και τα αντίστροφα τους, γιατί μερικά 

https://mail.edc.uoc.gr/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=103784&_mbox=INBOX&_action=show#_Toc530581546
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αξιώματα και ορισμοί είναι απαραίτητα και γιατί μερικές συνθήκες είναι ικανές και 

αναγκαίες» (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 431) Τέλος, η τέταρτη φάση 

χαρακτηρίζεται από την κατάκτηση του πέμπτου επιπέδου ανάπτυξης γεωμετρικής 

σκέψης, που για τον van Hiele ονομάζεται «μαθηματική οξυδέρκεια» και ως σκοπό 

της έχει τη διαμόρφωση της ικανότητας ανάλυσης «σε τι έγκειται μία μαθηματική 

δραστηριότητα και τι διαφέρει από δραστηριότητες άλλων μαθημάτων». Βέβαια, 

σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι συνήθως δεν υπάρχει τέταρτη φάση για τους 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για τη μετάβαση στη παρούσα 

φάση διδασκαλίας είναι ο μαθητής να κατέχει την ικανότητα αυτόματης 

αποπεράτωσης όλων των βημάτων που οδηγούν στη λύση ενός οποιουδήποτε 

μαθηματικού προβλήματος. «Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να δει τη δομή 

του μαθηματικού προβλήματος στη γενικότητα του, θα μπορέσει δηλαδή να δει τη 

μαθηματική δραστηριότητα σαν μία ολότητα» (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, 

σ. 432). Σε όλες αυτές τις φάσεις διδασκαλίας ο ρόλος του δασκάλου είναι 

βοηθητικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μαθητές δρουν αυτόνομα, αλλά 

καθοδηγούνται από ανάλογες δραστηριότητες με αυτές του επιπέδου που βρίσκονται.  

Τροποποίηση του μοντέλου από τον Alan Hoffer 

Ο Alan Hoffer τροποποίησε και συμπλήρωσε τα επίπεδα van Hiele, 

«προτείνοντας πέντε δεξιότητες-ικανότητες που πρέπει να αναπτύσσουν οι μαθητές» 

(Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999, σ. 432) Η τροποποίηση αυτή από Hoffer, 

έγινε καθώς υποστήριξε ότι «η Γεωμετρία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία 

απόδειξη» και προτείνει πέντε δεξιότητες-ικανότητες (Ζαράνης, 2000, σ. 47; Hoffer, 

1981). Οι Οπτικές ικανότητες, οι οποίες πέρα από την αναγνώριση των σχημάτων από 

την οπτική πλευρά, δίνει και την ικανότητα συνδυασμού της λογικής και των οπτικών 

στοιχείων κατά την απόδειξη θεωρημάτων. Οι Λεκτικές ικανότητες, οι οποίες 

προκύπτουν από την ανάγκη κατανόησης και χρήσης πολυάριθμων ορισμών, 

αξιωμάτων και θεωρημάτων από τους μαθητές καθώς επίσης η διατύπωση δικών τους 

αποδείξεων. Οι Ικανότητες σχεδίασης, οι οποίες πέρα από την έκφραση των ιδεών, 

βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις εκάστοτε Γεωμετρικές σχέσεις. 

Οι Λογικές ικανότητες, οι προκύπτουν αρχικά από την ανάγκη αναγνώρισης  

«ψευδών» και «αληθών» υποθέσεων σε ασκήσεις Γεωμετρίας (Hoffer, 1981).  

Επιπρόσθετα, αναλόγως με το εκάστοτε επίπεδο, οι μαθητές «οφείλουν, να 
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συνειδητοποιούν, ότι υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στα σχήματα, να 

κατανοούν τι αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες, να 

αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα ενός καλού ορισμού, να χρησιμοποιούν κανόνες 

της λογικής για να κατασκευάζουν αποδείξεις και τέλος να αντιλαμβάνονται τα όρια 

και τις δυνατότητες αξιωμάτων και θεωρημάτων» (Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2001, 

σ. 59). Τέλος, οι Ικανότητες Εφαρμογής, οι οποίες αποσκοπούν στην αναγνώριση 

γεωμετρικών σχημάτων σε αντικείμενα της πραγματικής ζωής, στην κατανόηση των  

γεωμετρικών ιδιοτήτων φυσικών αντικειμένων, στη διαμόρφωση συμπερασμάτων 

σχετικά με τις ιδιότητες των αντικειμένων έχοντας μόνο μία πληροφορία και στη 

χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αναπαράσταση αφηρημένων σχημάτων 

(Hoffer, 1981; Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2001).   

Αξιολόγηση του μοντέλου 

Σύμφωνα  με το Ζαράνη (2000), ο van Hiele είχε αρχικά αριθμήσει τα 

παρόντα επίπεδα σκέψης σε μία κλίμακα από το μηδέν έως το τέσσερα, αλλά στη 

συνέχεια Αμερικάνοι ερευνητές άλλαξαν τη κλίμακα από το ένα έως το πέντε ώστε 

να συμπεριλάβουν στα ερευνητικά τους αποτελέσματα και μαθητές που δεν 

κατάφεραν να ξεπεράσουν το πρώτο επίπεδο. Αυτή την δεύτερη αλλαγή 

αφουγκράστηκε και ο van Hiele σε επόμενη του δημοσίευση.  Βέβαια, επισημαίνεται 

από βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ύπαρξη του μηδενικού επιπέδου, αφού σε κάποιες 

περιπτώσεις μαθητές δεν κατορθώνουν να φτάσουν στο πρώτο επίπεδο της 

αναγνώρισης (Burger & Shaughnessy, 1986; Fuys, Geddes & Tischler, 1988).  

Επιπλέον, τονίζεται η διαφορετική φύση του πέμπτου επιπέδου, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, και η ανάγκη να μελετάται ξεχωριστά από τα προηγούμενα τέσσερα, 

τα οποία παρουσιάζουν μία ιεραρχική αλληλουχία ((Burger & Shaughnessy, 1986) 

Σύμφωνα με τους Van de Walle et al. (2004) δεν υπάρχει απλός τρόπος 

αξιολόγησης ώστε να αναγνωριστεί σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής. Παρόλα 

αυτά, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιπέδων και με προσεχτική 

τους παρατήρηση, μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ τους, τουλάχιστον για τις 

περιπτώσεις του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου. Σε μεγαλύτερες τάξεις, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να επιχειρήσει την άνοδο των μαθητών του από το 2
ο
 στο 3

ο
 

επίπεδο. Αν αντιληφθεί ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοί να ακολουθήσουν τη λογική 
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συνέχεια της γεωμετρικής σκέψης του 3
ο
 επιπέδου, σημαίνει ότι είναι στο 2

ο
 επίπεδο 

ή και χαμηλότερα.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας των Burger & Shaughnessy (1986, σ. 45) 

προέκυψαν σημαντικές νέες ιδιότητες των επιπέδων. Αρχικά, «τα επίπεδα φαίνονται 

να είναι περίπλοκες δομές που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τόσο σε έννοιες όσο και 

σε διαδικασίες λογικής σκέψης οι οποίες είναι εφαρμόσιμες σε πολλά περιβάλλοντα 

εργασιών», με την ανάπτυξη να επηρεάζεται άμεσα από τη διδασκαλία και λιγότερο 

από την ηλικία.  Στη συνέχεια, «παρόλο το γεγονός ότι οι van Hiele διατύπωσαν στη 

θεωρία τους πως τα επίπεδα είναι ξεκάθαρες δομές», στην παρούσα έρευνα 

παρουσιάζονται διαφορετικά ευρήματα, καθώς οι ερευνητές συνάντησαν 

περιστασιακές δυσκολίες στο να ξεκαθαρίσουν το εκάστοτε επίπεδο ενός μαθητή. 

Τέλος, σε διάφορες περιπτώσεις μαθητές φαίνεται να είχαν πτώση επιπέδου μετά το 

πέρας της διδασκαλίας της γεωμετρίας ή παρατηρήθηκε γεωμετρική σκέψη 

διαφορετικών επιπέδων σε διαφορετικές ασκήσεις από τους ίδιους μαθητές. Συνεπώς,  

«τα επίπεδα φαίνεται να είναι δυναμικά παρά στατικά και μία πιο συνεχής φύσης απ’ 

ότι οι ξεκάθαρες περιγραφές που έχουμε οδηγηθεί να πιστεύουμε ότι είναι» και κατ’ 

επέκταση οι μαθητές ίσως μετακινηθούν αρκετές φορές ανάμεσα στα επίπεδα, ενώ 

παράλληλα βρίσκονται στη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Τέλος, παρόλο 

που τα επίπεδα van Hiele βοήθησαν στη διδασκαλία της Γεωμετρίας, σύμφωνα με το 

van Hiele, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και εκμάθηση άλλων 

αντικειμένων (Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2001). 
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Η διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα 

Γραμματισμός και εκμάθηση δεύτερης-ξένης γλώσσας 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η γλώσσα αποτελεί «ένα από τα βασικότερα 

εργαλεία πρόσβασης στη γνώση» και κατ’ επέκταση προβλέπει και προκαθορίζει την 

μετέπειτα σχολική επίδοση και πορεία. Η  γλώσσα όμως δεν αποτελεί ένα 

«ακοινωνικό σύστημα», καθώς το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο 

λαμβάνει χώρα η εκμάθηση και κατάκτηση της δεν έχει ουδέτερη φύση και 

αντίστοιχα ο τρόπος υιοθέτησης μίας δεύτερης γλώσσας δεν είναι «ουδέτερος χωρο-

χρονικά και δεν σχετίζεται μόνο με ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά 

απορρέει από συγκεκριμένες θεωρητικές θέσεις και ιδεολογικές επιλογές» (Σκούρτου 

& Κούρτη-Καζούλλη, 2015, σ. 119). Για την Dendrinos (2015) «η διαδικασία 

μάθησης μίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι εγγενώς διαφορετική από την 

κατάκτηση της πρώτης γλώσσας, καθώς ο χρήστης μίας περεταίρω γλώσσας γνωρίζει 

ήδη πώς να τη χειρίζεται και πώς να εκφράσει νοηματικές προθέσεις σε άλλους 

ομιλητές». Υπογραμμίζει την αποφυγή «τυπικής» ορθογραφικής διδασκαλίας και 

διαμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής ικανοτήτων, όπως ανάγνωση και γραφή, σε 

μαθητές που δεν κατέχουν αντίστοιχες ικανότητες γραμματισμού στην πρώτη τους 

γλώσσα. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως ο γραμματισμός στη μητρική γλώσσα 

των μαθητών παίζει βαρυσήμαντο ρόλο στη πρόοδο τους σε μία δεύτερη γλώσσα και 

συγκεκριμένα στην Αγγλική (Bell ,1995 ; Sparks, Ganschow & Patton, 2008). 

Παρόλα αυτά θεωρούν πως αυτή η σχέση δεν είναι αιτίου-αιτιατού αλλά 

αλληλένδετη. Οι Cummins & Swain (1986) υποστηρίζουν πως υπάρχει μία 

γλωσσολογική αλληλεξάρτηση μεταξύ μητρικής γλώσσας και δεύτερης γλώσσας, 

καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει πως μπορεί να συμβεί μεταφορά 

δεξιοτήτων από την πρώτη στη δεύτερη. Δηλαδή διερευνήθηκε κατά πόσον μία 

πιθανά φτωχή επίδοση στη μητρική γλώσσα στα πλαίσια της παραδοσιακής 



18 
 

διδασκαλίας συνδέθηκε με μία αντίστοιχα φτωχή επίδοση και στα πλαίσια της 

ξενόγλωσσης διδασκαλίας (Sparks, Ganschow & Patton, 2008; Hulstijn, 2011).  

Οι  δεξιότητες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης είναι κοινά αποδεκτό 

πως μπορούν πιθανά να μεταφερθούν από τη μητρική γλώσσα σε μία δεύτερη 

γλώσσα. Άλλες δεξιότητες που υπόκεινται σε μεταφορά είναι εκείνες της 

ενεργοποίησης σημασιολογικής και συντακτικής γνώσης, η γνώση της κειμενικής 

δομής και οι διάφοροι κειμενικοί τύποι και η ικανότητα να προβλέπουν το νόημα με 

βάση τα συμφραζόμενα (Roberts, 1994). Η Bell (1995) κάνοντας αναφορά στον 

Hornberger (1989) επιπλέον επισημαίνει πως η σχέση μεταξύ της διδασκαλίας της 

πρώτης και της ξένης γλώσσας είναι περίπλοκη, καθώς η κατάκτηση της μητρικής δε 

σημαίνει απαραίτητα και τη κατάκτηση μίας ξένης γλώσσας. Παρόλα αυτά, η άποψη 

αυτή φαίνεται να στηρίζεται σε  βιβλιογραφία που δεν στηρίζεται όλη απόλυτα στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού και επικεντρώνεται σε μαθητές που φοιτούν σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που διδάσκεται γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους.  

Οι Sparks, Ganschow & Patton  (2008) κάνοντας αναφορά στην Υπόθεση 

Διαφορών Γλωσσολογικής Κωδικοποίησης (Linguistic Coding Differences 

Hypothesis – LCDH) (Sparks, 1995; Sparks & Ganschow, 1991, 1993, 1995), 

πρότειναν την ύπαρξη κοινών γνωστικών μηχανισμών που φαίνεται να είναι 

παρόμοιες στη διαδικασία μάθησης τόσο της μητρικής όσο και μίας ξένης γλώσσας. 

Παρόμοια, κάνοντας αναφορά σε άλλη υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπογράμμισαν την 

δυνατότητα πρόβλεψης δεξιοτήτων σε μία ξένη γλώσσα από την ύπαρξη τους  στη 

διδασκαλία και χρήση της μητρικής. Πιο συγκεκριμένα, η φωνολογική ενημερότητα 

των μαθητών στη μητρική φαίνεται να μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης σε μία άλλη γλώσσα.  Αντίστοιχη 

άποψη φαίνεται να υποστηρίζει και η Parry (1996), υποστηρίζοντας πως παρόμοιες 

διαδραστικές διαδικασίες φαίνεται να συμβαίνουν κατά τη διαδικασία γραμματισμού 

στη μητρική και σε μία άλλη γλώσσα. Όμως επισημαίνει το ερώτημα αν αυτές οι 

διαδικασίες είναι αντίστοιχες σε διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια.  

Η Bell (1995) όμως υποστηρίζει πως αυτή η μεταφορά είναι πιθανή, αλλά υπό 

συνθήκες, καθώς υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στις διάφορες υπάρχουσες έρευνες. 

Παρόμοια και ο Roberts (1994) υποστηρίζει πως η απάντηση στο αν υπάρχει τέτοια 

μεταφορά είναι διττή, παράλληλα αρνητική και θετική. Οι περιορισμοί που 

παρουσιάζονται είναι η αδυναμία σύγκρισης δειγμάτων με και χωρίς ικανότητες 

γραμματισμού στη μητρική γλώσσα, η επικέντρωση στη διδασκαλία Ευρωπαϊκών 
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Γλωσσών ως γλώσσες-στόχους και η χρήση πολύ συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

υλικών για την αξιολόγηση του γραμματισμού στο σύνολο του. Έτσι, η υπόθεση πως 

υπάρχει μεταφορά δεξιοτήτων από τη μητρική γλώσσα σε μία δεύτερη γλώσσα δεν 

είναι μία ξεκάθαρη διαδικασία.   

Παρόμοια, ο Hulstijn (2011) κάνοντας ανασκόπηση σε υπάρχουσα 

βιβλιογραφία εντοπίζει πιθανές μεταφορές δεξιοτήτων από τη μητρική γλώσσα σε μία 

δεύτερη γλώσσα, αλλά υπογραμμίζει πως η μεταφορά αυτή δεν αποτελεί μέσω 

πρόβλεψης της προόδου στη δεύτερη γλώσσα. Υποστηρίζει πως πέρα από τις 

μεταφερόμενες δεξιότητες, η γνώση λεξιλογίου και οι διαφορετικές δομές σύνταξης 

και σημασιολογίας κάθε γλώσσας φαίνεται να παίζουν βασικό ρόλο στην εκμάθηση 

μίας ξένης γλώσσας. Οι παραπάνω δεν φαίνεται να σχετίζονται με τη διαδικασία 

γραμματισμού της μητρικής, αλλά παρουσιάζονται ως ξεχωριστοί άξονες της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Ο Roberts (1994) κάνοντας αναφορά στον Fishman (1989) αναφέρει πως η 

διαδικασία γραμματισμού αποτελεί ένα δια βίου φαινόμενο με πολιτισμική αξία, 

συνδεμένο με το πλαίσιο του ατόμου. Θα ήταν λοιπόν παράλογο να ταυτιστεί απλά 

με μία σειρά από δεξιότητες, καθώς αποτελεί μία συνεχή διαδικασία η οποία είναι 

αλληλένδετη με τη κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα (Parry, 1996). Η Bell 

(1995) αναφερόμενη στους (Scribner & Cole, 1981) αναφέρει πως η ταχύτατη 

πρόοδος των μαθητών στην εκμάθηση των γραμμάτων ίσως οφείλεται και στην 

οικειοποίηση τους με τη μαθησιακή διαδικασία εκμάθησης της μητρικής τους 

γλώσσας, η οποία συμβαίνει στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού πλαισίου, και 

όχι τόσο σε μία άμεση μεταφορά δεξιοτήτων από τη μητρική γλώσσα. 

Για την Dendrinos (2015) η διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων γραμματισμού 

στη δεύτερη-ξένη γλώσσα αποτελεί μία αυτόνομη διαδικασία και  θα πρέπει να γίνει 

σταδιακά. Δηλαδή η διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και συγκεκριμένα της Αγγλικής, 

θα πρέπει να ξεκινήσει από την ανάγνωση και την αναγνώριση λέξεων και φράσεων, 

στον σχηματισμό γραμμάτων και λέξεων. Η οποιαδήποτε ανάπτυξη ικανοτήτων προ-

γραμματισμού φαίνεται να εξαρτάται από το κίνητρο του μαθητή. Έτσι, διδάσκοντας 

μία δεύτερη-ξένη γλώσσα, θα πρέπει να τίθεται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα στη 

γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, σημαντικές είναι και 

τυχόν επιρροές από τη μητρική τους γλώσσα, όπως και η αδυναμία των παιδιών που 

είναι μικρότερα από οκτώ χρονών να χρησιμοποιήσουν τη ξένη γλώσσα ως 

αυθόρμητη μορφή έκφρασης ή την κατανόηση της γραμματικής της ως δομικό της 
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στοιχείο (Chou, 2014). Σύμφωνα με έρευνες η προφορική ευχέρεια δεν φαίνεται να 

είναι απαραίτητος παράγοντας για την εκμάθηση μίας δεύτερης γλώσσας, καθώς «οι 

μαθητές μπορούν να έχουν και μεταγλωσσολογική ευχέρεια και ευχέρεια στην 

εκμάθηση γλώσσας», οι οποίες θεωρούνται βασικά στοιχεία για τον πρώιμο 

γραμματισμό μίας δεύτερης γλώσσας παρότι η ολοκληρωμένη προφορική ευχέρεια 

(Roberts & Neal, 2004, σ. 285). 

Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι μάθησης-

τελειοποίησης μίας ξένης γλώσσας, οι οποίοι ορίζονται ως «κατάκτηση» (acquisition) 

και «εκμάθηση» (learning) της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η πρώτη περίπτωση, της 

κατάκτησης, περιγράφεται ως μία «υποσυνείδητη και φυσική διαδικασία», ενώ η 

δεύτερη ως μία «συνειδητή διαδικασία, η οποία συνήθως συμβαίνει στα πλαίσια ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος» και περικλείει έννοιες όπως «διόρθωση λαθών» και 

«διδασκαλία μεμονωμένων κανόνων» (Johnson, 2008, σ. 80). Ο μαθητής ο οποίος 

βρίσκεται σε μία διαδικασία φυσικής κατάκτησης μίας ξένης γλώσσας αποκτά ένα 

αναπτυσσόμενο σύστημα κατανόησης της σημασιολογικής και μορφολογικής της 

υπόστασης, το οποίο του επιτρέπει τόσο να κατανοεί εισερχόμενα μηνύματα σε αυτά 

όσο και να εκφέρει αντίστοιχα εξερχόμενα. Στα περισσότερα εκπαιδευτικά πλαίσια 

που διδάσκεται μία ξένη γλώσσα, δίνεται έμφαση στη μάθηση της και όχι στην 

κατάκτηση της. Η διαδικασία της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας έχει συνδεθεί με 

την ενεργοποίηση της λειτουργικής και της εκτελεστικής λειτουργικής μνήμης. 

Παρόλα αυτά φαίνεται να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση της διαδικασίας εκμάθησης 

και κατάκτησης μίας γλώσσας, καθώς μέσω της εκμάθησης φαίνεται να δύναται ο 

ενστερνισμός στρατηγικών που ενθαρρύνουν τη κατάκτηση (Granena, 2013). Δεν 

είναι όλοι οι μαθητές ικανοί να φτάσουν στα ίδια επίπεδα κατάκτησης μίας γλώσσας. 

Η κατάκτηση όμως είναι υπαρκτή, και σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία 

εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, που φαίνεται να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία με βάση την επίσημη διδασκαλία, ίσως να μην έχει παίξει το 

κύριο λόγο σε αυτή (Terrell, 1977).  Η κατάκτηση μίας γλώσσας δεν εξαρτάται από 

τη πρόθεση του μαθητή να μάθει, αλλά από την ανταπόκριση στα διάφορα 

ερεθίσματα που του δίνονται κατά την επαφή με τη γλώσσα (Granena, 2013). 

Άλλες μελέτες προτείνουν ότι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης 

μίας ξένης γλώσσας συνυπάρχουν και οι δύο τρόποι μάθησης, ο έμμεσος της 

κατάκτησης και ο άμεσος της εκμάθησης (Johnson, 2008; Roberts & Neal, 2004).  Η 

έμμεση μάθηση έχει χαρακτηριστεί ως αυτόματη, μη συνειδητή και ακούσια και 
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διαφοροποιείται ξεκάθαρα από την άμεση μάθηση η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 

συνειδητή, σκόπιμη και στοχαστική διαδικασία. Η έμμεση μάθηση ορίζεται ως μη 

συνειδητή διαδικασία. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχει απουσία συνειδητής πρόθεσης 

για μάθηση. Η απουσία συνειδητής  πρόθεσης για μάθηση σημαίνει πως δεν γίνεται 

αντιληπτό πως η μάθηση καθαυτή πραγματοποιείται. Έτσι παράλληλα, δεν γίνεται 

συνειδητή απόδοση σε αυτή την έμμεση μάθηση, για οποιαδήποτε γνωσιακή αλλαγή 

συμβεί όσον αφορά τη κατάκτηση της γλώσσας (Granena, 2013).  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Roberts & Neal (2004, σ. 284-285), η 

σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας μίας ξένης γλώσσας στηρίζονται κυρίως στους 

πυλώνες του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα με τους παραπάνω «ο 

κοινωνικός κονστρουκτιβισμός είναι μία οπτική με μεγάλη θεωρητική επιρροή στο 

γραμματισμό της πρώιμης ηλικίας και της δεύτερης γλώσσας». Ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός προσεγγίζει την κατάκτηση του γραμματισμού μίας δεύτερης 

γλώσσας υπογραμμίζοντας «τη σημασία της ενεργητικότητας, αυτονομίας, 

συνεργατικότητας και νοηματοκεντρικότητας» των διδακτικών εμπειριών για το 

παιδί. Δηλαδή, στα πλαίσια αυτού επισημαίνεται τόσο η αυτόνομη όσο και η 

συνεργατική μάθηση, έτσι ώστε να υπάρξει κατανόηση και κατάκτηση της ξένης 

γλώσσας.  Επιπλέον, οι Roberts & Neal (2004) συνεχίζουν και προσθέτουν ότι η 

πρόωρη ανάγνωση σε μία ξένη γλώσσα έχει συνδεθεί με γλώσσα αποσπασμένη από 

κάποιο πλαίσιο. Δηλαδή, η πρώιμη διδασκαλία της ανάγνωσης στηρίζεται σε λεξικά 

πλαίσια τα οποία είναι αποκομμένα από τα κειμενικά πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα, η 

διδασκαλία λέξεων αποκομμένων από οποιοδήποτε κειμενικό πλαίσιο, όσον αφορά 

τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας, φαίνεται να συνδέεται με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων πρόωρης ανάγνωσης. Παραδείγματος χάρη, στη διδασκαλία της 

Αγγλικής στο πρώιμο στάδιο της, οι μαθητές αποκτούν την πρώτη τους επαφή με 

λεξιλόγιο στην Αγγλική, το οποίο είναι απολύτως αποκομμένο από κάποιο κειμενικό 

πλαίσιο και έχει αντιστοιχία μόνο με τα γράμματα της αλφάβητου που μαθαίνουν. 

Σύμφωνα με αυτό: «η έκθεση των παιδιών σε τέτοιου είδους αποσπασμένη γλώσσα 

μπορεί να προωθήσει στην γλωσσική προφορική ευχέρεια και ακαδημαϊκή 

γλωσσομάθεια στη δεύτερη γλώσσα, χωρίς όμως η γλωσσική προφορική ευχέρεια να 

έχει σχέση εξάρτησης με τη φωνολογική επίγνωση και την πρώιμη αναγνώριση 

λέξεων» (Roberts & Neal, 2004, σ. 284-285). Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η 

γλώσσα αποκομμένη από το κειμενικό πλαίσιο ναι μεν μπορεί να βοηθήσει στη 

πρώιμη ανάπτυξη ικανοτήτων ανάγνωσης, καθώς και στη προφορική ευχέρεια και 
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την ακαδημαϊκή γλωσσομάθεια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα έχει άμεση 

επίδραση στη φωνολογική επίγνωση και τη πρώιμη αναγνώριση λέξεων για τους 

μαθητές.  

 

Η αδιαφάνεια της Αγγλικής Γλώσσας 

Παρόλο που όλες οι ορθογραφίες φαίνεται να δύνανται να μεταφέρουν νόημα 

μέσω του γραπτού λόγου, τα γραφολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ανά τον 

κόσμο φαίνεται να διαφέρουν τόσο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους όσο και με 

τις διαστάσεις τους. Οι διαφορές αυτές μπορούν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως το 

συμπεριφοριστικό φαινότυπο της ανάγνωσης και κατ’ επέκταση της εκμάθησης μία 

γλώσσας (Rueckl et al., 2015). 

Οι αλφαβητικές γλώσσες παρουσιάζουν μία διαφορά αναφορικά με το 

ορθογραφικό τους βάθος, δηλαδή αναφορικά με τη συσχέτιση μεταξύ ήχων και 

γραμμάτων και της συλλαβικής τους περιπλοκότητα (Andreou & Baseki, 2012; 

Georgiou et al., 2012; Niolaki & Masterson, 2012; Protopapas & Vlahou (2009). Για 

παράδειγμα, σε γλώσσες που απαρτίζονται από λογογράμματα, όπως τα Κινέζικα, η 

συνέπεια ή η ασυνέπεια μεταξύ φωνολογικής εκφοράς και γραφήματος παίζει πολύ 

μικρή σημασία στην ανάπτυξη των φωνολογικών δεξιοτήτων του μαθητή (Goswami, 

Porpodas  & Wheelwright, 1997). Η ασυνέπεια και η συνέπεια των ορθογραφικών και 

φωνολογικών αναπαραστάσεων σε μία αλφαβητική γλώσσα είναι ένας 

γλωσσολογικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τόσο τη φύση όσο και το 

βαθμό των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής κατά την 

ανάγνωση και την ορθογραφία (Andreou & Baseki, 2012; Protopapas & Vlahou, 

2009). Οι ασυνέπειες αναφορικά με τη συσχέτιση φωνήματος-γραφήματος 

προκύπτουν όταν ένα γράφημα ή ορθογραφικό στοιχείο έχει πολλαπλές φωνολογικές 

εκφορές ή όταν ένα φωνολογικό στοιχείο έχει πολλαπλές ορθογραφικές εκφορές 

(Protopapas & Vlahou, 2009). 

Η μελέτη λοιπόν της φωνολογικής και ορθογραφικής συνέπειας ή ασυνέπειας 

φέρει μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, γλώσσες που παρουσιάζουν ασυνέπεια 

αναφορικά με τις διαφορετικές φωνολογικές εκφορές ενός γραφήματος, φαίνεται να 

δυσκολεύουν τους μαθητές όσον αφορά την κατονομασία του κάθε γράμματος. 

Αντίστοιχα, γλώσσες που παρουσιάζουν ασυνέπεια αναφορικά με τις διαφορετικές 
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ορθογραφικές εκφορές ενός φωνήματος φαίνεται να επηρεάζουν την ορθογραφική 

επίδοση των μαθητών (Protopapas & Vlahou, 2009). Ως διαφανής γλώσσα αναφορικά 

με την ορθογραφία της, ονομάζεται αυτή που δεν έχει καθόλου ή σχεδόν καθόλου 

αλλαγές στη φωνολογική εκφορά των γραφημάτων της. Δηλαδή κάθε φώνημα πάντα 

αντιπροσωπεύει ένα γράφημα. Μία διαφανής γλώσσα θεωρείται ότι επιζητάει 

λιγότερες απαιτήσεις από τη μνήμη του χρήστη  (Andreou & Baseki, 2012). Σε 

γλώσσες όπως τα Αγγλικά, ένα γράφημα έχει πολλαπλές φωνημικές αναπαραστάσεις, 

ενώ σε γλώσσες όπως τα Ελληνικά, υπάρχει σχεδόν απόλυτη αντιστοίχιση μεταξύ 

γραφημάτων και φωνημάτων. Τα Ελληνικά θεωρούνται μία σχετικά διαφανής 

γλώσσα όσον αφορά την ανάγνωση, παρουσιάζοντας σχετική  αδιαφάνεια μόνο 

αναφορικά με την ορθογραφία της (Niolaki & Masterson, 2012; Goswami, Porpodas  

& Wheelwright, 1997). Στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας ο ίδιος ήχος μπορεί 

να αντιπροσωπεύει διαφορετικά γράμματα ή ζεύγη γραμμάτων. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή ένα γράφημα να έχει πάνω από δύο 

φωνολογικές αναπαραστάσεις.  Η δυσκολία που πρεσβεύει η ελληνική γλώσσα 

αναφορικά με την ορθογραφία της δεν έχει να κάνει με την διαφάνεια της αλλά με 

την ετυμολογική της βάση και η πολύπλοκη, για πολλούς, γραμματική της (Andreou 

& Baseki, 2012). Εν αντιθέσει, τα αγγλικά θεωρούνται μία αδιαφανής γλώσσα και 

αναφορικά με την ανάγνωση αλλά και με την ορθογραφία τους (Niolaki & Masterson, 

2012). Τα αγγλικά θεωρούνται μία αποκλίνουσα γλώσσα, καθώς υπάρχουσα 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνει πως η αδιαφάνεια της ορθογραφίας της αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα για τις δυσκολίες των μαθητών όσον αφορά την ανάγνωση και την 

ορθογραφία.  Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες για αυτή την αδιαφάνεια. Αρχικά η 

ασυνέπεια φωνολογικής εκφοράς των γραφημάτων και κατά δεύτερον η ύπαρξη 

πολλαπλών «σιωπηλών» γραμμάτων σε Αγγλικές λέξεις (Andreou & Baseki, 2012; 

Protopapas & Vlahou, 2009). 

Στην έρευνα του, ο Cook (1997) εξέτασε την απόρροια αυτής της αδιαφάνειας 

στα ορθογραφικά λάθη που φαίνεται να κάνουν οι χρήστες της Αγγλικής ως ξένη 

γλώσσα. Εντόπισε λοιπόν μία μεγάλη ποσότητα λαθών αναφορικά με τη χρήση και 

την αντικατάσταση των γραμμάτων /e/ και /i/ αναφορικά με την ορθογραφία τους. 

Για τους Έλληνες μαθητές η εκφορά του φωνήματος [ε] και [ι] γίνεται με 

διαφορετικές ορθογραφικές εκφορές. Δηλαδή το [ε] με τα γράμματα /ε/ και /αι/ ενώ 

το [ι] με τα γράμματα /ι/, /υ/, /οι/ και /ει/. Έτσι, στην περίπτωση των αγγλικών, 
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αναφορικά με αυτά τα γράμματα έχουν να αντιμετωπίσουν την ακριβώς αντίθετα 

περίπτωση. Δηλαδή τα γράμματα /e/ και /i/ έχουν διαφορετικές φωνολογικές εκφορές 

ανάλογα με τη θέση τους στη λέξη ή τα γράμματα τα οποία βρίσκονται δίπλα τους. 

Δηλαδή το γράμμα /e/ μπορεί να έχει διαφορετικές φωνολογικές εκφορές, όπως [ε], 

[ι] ή και να είναι τελείως «σιωπηλό», δηλαδή να μην έχει καθόλου φωνολογική 

εκφορά. Αντίστοιχα το γράμμα /i/ μπορεί να εκφραστεί φωνολογικά ως [ι] και [αι]. 

 Επιπλέον, ο Cook (1997) εντόπισε συχνή αντικατάσταση μεταξύ των 

γραμμάτων /y/ και /i/, και παρόμοια των /u/ και /e/ μέσα στα πλαίσια μίας λέξης. Σε 

πολλές περιπτώσεις, παρόλο που τα ζεύγη των παραπάνω γραμμάτων συχνά έχουν 

πολύ διαφορετικές φωνολογικές αναπαραστάσεις, φαίνεται να γίνονται αντιληπτά 

από τους Έλληνες μαθητές ως παραλλαγές του ίδιου γράμματος στα πρώιμα στάδια 

της εκμάθησης της γλώσσας των Αγγλικών. Δηλαδή, για εκείνους όλα τα παραπάνω 

γράμματα είναι διαφορετικές εναλλαγές του γράμματος /ι/. Στη πορεία, καθώς 

υπάρχει μεγαλύτερη επαφή με τα γράμματα σε λεξικά και κειμενικά πλαίσια γίνεται 

αντιληπτό ότι δεν υπάρχει φωνολογική σχέση μεταξύ των παραπάνω ζευγών.  

 Τέλος, οι Έλληνες ομιλητές που πήραν μέρος στην έρευνα του Cook (1997) 

ήταν αυτοί που παρουσίαζαν δυσκολία αναφορικά με τα γράμματα /d/ και /b/, στα 

πρώιμα στάδια της επαφής τους με τη γλώσσα. Η δυσκολία αυτή αποδόθηκε στην 

αναπαράσταση του γράμματος, η οποία αποτελεί την αντανάκλαση του ίδιου 

γράμματος. Η Ελληνική γλώσσα εξάλλου δεν παρουσιάζει παρόμοια περίπτωση 

αντανάκλασης γράμματος. Οι Andreou and Baseki (2012) υποστηρίζουν πως οι 

ελληνόφωνοι μαθητές χρησιμοποιούν φωνολογικές στρατηγικές στα ποιο πρώιμα 

στάδια γραμματισμού, οι οποίες στην συνέχεια επαυξάνονται από μορφολογικές 

στρατηγικές που επιτρέπουν τελικά και την ορθή ορθογραφία των μορφημάτων. 

Σύμφωνα με τους Bourassa  & Treiman  (2001), ένας τρόπος για τη σύνδεση 

φωνήματος – γραφήματος στη διδασκαλία της αγγλικής είναι η γνώση των ονομάτων 

των γραμμάτων. Αρχικά καθιστούν πιο εύκολη την μνημονική ανάκληση των 

γραμμάτων κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και κατ’ επέκταση της αναγνώρισης 

της λέξης. Καθώς τα παιδιά ξεκινούν αντιλαμβάνονται την αρχή της αλφάβητου, η 

ορθογραφική τους ικανότητα ενεργοποιείται, στη προσπάθεια τους να συνδέσουν τη 

φωνολογική δομή των γραφημάτων. 
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Η σημασία της ορθογραφικής ικανότητας 

Στο πεδίο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, τρομερή πρόκληση για κάθε 

εκπαιδευτικό είναι το να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν άρτιες ορθογραφικές 

ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα της «ορθής γραφής» είναι υψίστης 

σημασίας καθώς αποσαφηνίζει τις γνωστικές και γλωσσολογικές τεχνικές των 

μαθητών οι οποίες παίρνουν μέρος στη γλωσσική εκμάθηση και κατάκτηση μίας 

ξένης γλώσσας. Επιπλέον, διευκολύνει τη γραφή και την γραπτή έκφραση, 

υποστηριζόμενες από τις προαναφερθείσες τεχνικές μάθησης (Niolaki & Masterson, 

2012).  

Αντίστοιχα, οι Georgiou et al. (2012) υποστηρίζουν πως η γνώση των 

γραμμάτων θεωρείται ο καλύτερος δείκτης πρόβλεψης για την μετέπειτα 

αναγνωστική ικανότητα που θα αναπτύξουν οι μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την Αγγλική γλώσσα, η γνώση των γραμμάτων παρέχει στους μαθητές 

ένα σημείο αναφορά για τα αντίστοιχα φωνήματα που συντροφεύουν το εκάστοτε 

γράμμα και επιπρόσθετα συμβάλει στην ικανότητα ακριβής αντιπροσώπευσης και 

διαχωρισμού των γραμμάτων. Και οι δύο παραπάνω παράγοντες είναι απαραίτητη για 

την ορθή αναγνώριση της λέξης τόσο αυτόνομα όσο και σε κειμενικά πλαίσια.  Η 

ορθή γνώση των γραμμάτων και η σημασία της φαίνεται να μην έχει σημασία μόνο 

για τη ξενόγλωσση διδασκαλία αλλά και στα πλαίσια της επίσημης διδασκαλίας της 

πρώτης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, οι  Niolaki and Masterson (2012) κάνοντας 

αναφορά στον Koda (2005, 2008), υποστηρίζουν πως συγκεκριμένες γνωστικές και 

γλωσσολογικές ικανότητες φαίνεται να μεταφέρονται από τη διαδικασία 

γραμματισμού της μητρικής γλώσσας και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας.  

Η Fielding-Barnsley (1997) κάνοντας αναφορά σε υπάρχουσες έρευνες, 

επιβεβαιώνει τη συνεισφορά της ικανότητας αναγνώρισης της αγγλικής αλφαβήτου 

στην ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτού λόγου. Η ικανότητα αυτή της 

αποκωδικοποίησης σε συνδυασμό με την ικανότητα φωνολογικής επίγνωσης φαίνεται 

ότι τελικά συμβάλουν στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. Οι Ecalle, 

Biot-Chevrier & Magnan (2008) κάνοντας αναφορά σε υπάρχουσα βιβλιογραφία 

παρόμοια επιβεβαιώνουν πως η ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων αποτελεί 

σοβαρό παράγοντα πρόβλεψης για τη μετέπειτα αναγνωστική ικανότητα των 

μαθητών. Επιπλέον, υποστηρίζουν την παραπάνω ιδέα και προσθέτουν πως η γνώση 
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των γραμμάτων φαίνεται να απλουστεύει την ανάγνωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι 

μαθητές που γνωρίζουν τα ονόματα των γραμμάτων της αλφάβητου στα Αγγλικά 

φαίνεται να μπορούν να διαβάσουν με μεγαλύτερη ευκολία φωνημικές δομές οι 

οποίες αντιστοιχούν στις ονοματικές αναπαραστάσεις των γραμμάτων. Δηλαδή 

μαθητές που γνώριζαν τις ονομασίες των γραμμάτων διάβαζαν με μεγαλύτερη 

ευκολία τη λέξη beet την οποία αναγνώριζαν ως /ΒΤ/ (Ecalle, Biot-Chevrier & 

Magnan, 2008). Παρόμοια, αυτή η υπόθεση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τους 

Worden & Boettcher  (1990) και τους Piasta, Purpura & Wagner (2010), οι οποίοι 

κάνοντας αναφορά σε υπάρχουσα βιβλιογραφία, επισημαίνουν τη σύνδεση της 

ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων και της επίδοσης στην ανάγνωση, όταν 

όμως αυτή συμβαίνει παράλληλα με την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης για τα 

αντίστοιχα γράμματα. 

Στην έρευνα της η Fielding-Barnsley (1997) επιβεβαιώνει πως η άμεση 

διδασκαλία των ικανοτήτων της αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης, σε 

συνδυασμό με τη φωνολογική επίγνωση και την αναγνώριση των γραμμάτων της 

αγγλικής αλφαβήτου, φαίνεται να συμβάλουν σε καλύτερα αποτελέσματα στην 

ικανότητα ανάγνωσης κατά τα αρχικά της στάδια, αποτρέποντας μετέπειτα αποτυχίες 

σε αυτή. Σύμφωνα με τους Ecalle, Biot-Chevrier & Magnan (2008) οι ικανότητες 

φωνολογικής επίγνωσης και ικανότητες αναγνώρισης των γραμμάτων είναι 

ικανότητες οι οποίες αλληλοσυνδέονται και συνυπάρχουν. Για τους παραπάνω, 

κάνοντας αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, η αναγνώριση των γραμμάτων 

πρέπει να προϋπάρχει καθώς χάρη σε αυτή τελικά αναπτύσσεται η οποιαδήποτε 

φωνολογική επίγνωση με βάση τα γράμματα. Δηλαδή, ο μαθητής στα πρώτα στάδια 

της εκμάθησης της γλώσσας, εμπειρικά μαθαίνει τα γράμματα της αλφάβητου και 

στη συνέχεια καλείται να συνδέσει το εκάστοτε γράμμα με τις διαφορετικές του 

φωνολογικές αναπαραστάσεις, όσον αφορά την αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με τους 

Piasta, Purpura & Wagner (2010), οι ικανότητες αναγνώρισης των γραμμάτων με 

βάση το όνομα τους φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερο τρόπο πρόβλεψης των 

αναδυόμενων και αργότερων ικανοτήτων ανάγνωσης, όταν συμβαδίζουν με τις 

ικανότητες φωνολογικής επίγνωσης. Τέλος, η Swank (1997) υποστηρίζει πως η 

αναγνωριστική ικανότητα φαίνεται να έχει άρρηκτη σχέση με την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης γραπτού λόγου, καθώς μέσω της αποκωδικοποίησης αυτής η 

μαθητές δύνανται να κατακτήσουν την ικανότητα ανάγνωσης. Από την έρευνα της 
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προκύπτει πως «ενεργοί» όσον αφορά την αναγνωστική ικανότητα φαίνεται να 

παρουσιάζουν τόσο ικανότητες φωνολογικής επίγνωσης όσο και αλφαβητικής 

γνώσης.  

Για πολλούς εκπαιδευτικούς, η γραπτή έκφραση έχει πολύ μεγαλύτερη 

σημασία από την ακρίβεια της ορθογραφίας, καθώς η έμφαση στη δεύτερη μπορεί να 

προκαλέσει ανασταλτικό παράγονται στην πρόθεση των μαθητών να εκφραστούν σε 

μία ξένη γλώσσα (Westwood, 2018). Μία εναλλακτική πρόταση υποστηρίζει πως η 

ακρίβεια στην ορθογραφία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν 

εγκαίρως τις αρχές ορθής ορθογραφικής ικανότητας, βοηθώντας τελικά στην 

εκμάθηση και την κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα ο Westwood 

(2018) κάνοντας αναφορά στον Parker (1991) υπογραμμίζει πως η ορθή ορθογραφική 

ικανότητα είναι μία κοινωνική πλέον υποχρέωση, καθώς είναι συνυφασμένη με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου. Επιπρόσθετα, κάνοντας αναφορά στους Stewart & 

Cegelka (1995) επισημαίνει πως η φτωχή επίδοση στην ορθογραφία μπορεί να 

εμποδίσει ποικιλοτρόπως την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή, καθώς θέτει 

φραγμούς στη γραπτή έκφραση, την αναγνωστική ικανότητα και τη γενικότερη 

έκφραση σε μία ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με τους Lundberg, Olofsson & Wall (1980) 

η ικανότητα του μαθητή να αναγνωρίζει τις διαφορετικές φωνολογικές εκφορές των 

γραφημάτων στην Αγγλική γλώσσα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μετέπειτα 

εξέλιξη των ικανοτήτων ανάγνωσης και γραφής.   

Η ορθογραφία είναι μία διαδικασία νόησης και όχι μία μαθησιακή άσκηση 

ρουτίνας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ορθογραφικής ικανότητας περιλαμβάνουν μία 

διαδικασία μάθησης η οποία εφαρμόζεται με διαφορετικές στρατηγικές για να 

επηρεάσουν την επίδοση ενός μαθητή (Westwood, 2018). Οι στρατηγικές αυτές 

μπορούν να ποικίλουν και να πηγάζουν τόσο από τα παραδοσιακά παρεχόμενα μέσα 

όσο και από σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, όπως η Μεικτή Μάθηση. Βέβαια, 

σοφό είναι να αναφερθεί πως η ορθογραφική επίδοση μπορεί να επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες, ανεξαρτήτως των μαθησιακών μεθόδων και στρατηγικών. Για 

τους Rankin, Bruning & Timme (1994) η αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί κύριο 

παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την ορθογραφική επίδοση ενός μαθητή. Δηλαδή 

ως αυτό-αποτελεσματικότητα ορίζεται η πεποίθηση πως ένα άτομο είναι ικανό να 

κάνει κάτι και, αναφερόμενοι στον Bandura (1986), οι παραπάνω επισημαίνουν πως η 

αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί μία «γέφυρα» ανάμεσα στην ουσιαστική γνώση 
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των ανθρώπων και στις πράξεις τους. Επιπλέον, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί 

να επηρεάσει την ορθογραφική επίδοση ενός μαθητή είναι η πρόβλεψη τελικού 

αποτελέσματος, δηλαδή κατά πόσον η αποπεράτωση μίας δραστηριότητας θα είναι 

επιτυχημένη ή όχι.  

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας έως και το σήμερα  

Σοφό είναι σε αυτό το σημείο της παρούσας μελέτης να γίνει μία σύντομη 

αναδρομή αναφορικά με τις κυριότερες μεθόδους διδασκαλίας της Αγγλικής 

Γλώσσας, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επίσημης ξενόγλωσσης 

διδασκαλίας. Η πρώτη γνωστή μέθοδος διδασκαλίας είναι η Μέθοδος Γραμματικής – 

Μετάφρασης (Grammar-Translation Method) , δηλαδή μία μέθοδος που κυρίως 

βασίζονταν στη μετάφραση και στη διδασκαλία της γραμματικής και των φαινομένων 

της. Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου έγινε στη διδασκαλία των ελληνικών και των 

λατινικών και η διδασκαλία της γραμματικής της «ξένης» γλώσσας – στόχου 

γίνονταν στην μητρική γλώσσα των μαθητών (Chang, 2011; Howatt & Smith, 2014). 

Εν συνεχεία, όταν η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε μη αποδοτική όσον αφορά τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, ακολούθησε η Άμεση Μέθοδος (Direct 

Method). Σε απόλυτη αντίθεση με την προηγούμενη, στην «Άμεση Μέθοδο» δεν 

επιτρέπονταν ουδεμία χρήση της μητρικής γλώσσας και οποιαδήποτε μορφής 

μετάφραση ήταν απαγορευτική (Howatt & Smith, 2014). Η διδασκαλία της 

γραμματικής γινόταν επαγωγικά και η κειμενική ανάγνωση γίνονταν μόνο για λόγους 

κατανόησης (Dincay, 2010). 

Παρόμοια, και η Οπτικοακουστική Μέθοδος (Audio-Lingual Method), που 

ακολούθησε, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων μέσω της ενίσχυσής των ακουστικών δεξιοτήτων, με μία σειρά από 

επαναλήψεις ασκήσεων και μοτίβων. Δυστυχώς σύντομα και αυτή η μέθοδος 

θεωρήθηκε αναποτελεσματική και κουραστική για τους μαθητές. Η «Σιωπηλή 

Μέθοδος» ακολούθησε, η οποία στηρίχτηκε στις αρχές της Γνωστικής Προσέγγισης. 

Σε αυτή τη μέθοδο οι μαθητές τίθενται υπεύθυνοι για τη μάθηση τους και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού περιορίζεται μόνο στην παρέμβαση όπου θεωρείται απολύτως 

αναγκαίο, εξού και η ονομασία της μεθόδου (Dincay, 2010; Chang, 2011; Howatt & 

Smith, 2014). 
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Στη συνέχεια, στην προσπάθεια να προταθεί μία πρόταση που να συνδυάζει 

χαρακτηριστικά όλων των προηγούμενων, η οποία ονομάστηκε Desuggestopedia, η 

οποία σχηματίζεται από το αγγλικό ρήμα  ‘suggest’  που μεταφράζεται ως υποβάλλω  

και το pedia που αποτελεί την άμεση εκφορά της λέξης παιδεία. Με το στερητικό 

“de” δηλώνεται η άρση του φόβου που έχει υποβληθεί στους μαθητές αναφορικά με 

την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Dincay, 2010; Howatt & Smith, 2014). Κύριος 

στόχος της μεθόδου ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν τη φοβία που 

τους προκαλούσε η διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία 

της μάθησης. Η διδασκαλία συνέβαινε σε ένα φιλικό περιβάλλον διαμορφωμένο ώστε 

να θυμίζει κάτι οικείο και γνώριμο στους μαθητές. Η ανάθεση ρόλων ενθαρρύνονταν 

έτσι ώστε η μάθηση να βγαίνει αβίαστα μέσω αυτής της μορφής επικοινωνίας, με 

τρόπο οικείο, όπως και το περιβάλλον που εκείνη συνέβαινε. Αργότερα,  οι μέθοδοι 

Κοινωνική Γλωσσική Μάθηση (Community Language Learning) και Απόλυτη 

Σωματική Ανταπόκριση (Total Physical Response) ακολούθησαν. Η πρώτη 

επικεντρώθηκε κυρίως στη διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές, οι οποίες διαμορφώνονταν με την ανάγνωση ιστοριών στα πλαίσια της 

διδασκαλίας και της περαιτέρω συζήτησης πάνω σε αυτές κατά τη συνέχεια. Η 

δεύτερη, αντίθετα, βασίστηκε στη σύνδεση του λόγου και της αντίστοιχης πράξης 

που αυτός αντιπροσωπεύει. Και στις δύο, η χρήση της μητρικής γλώσσας ήταν 

περιορισμένη. Στη δεύτερη, η διόρθωση των λαθών γινόταν με τρόπο διακριτικό, 

ώστε να καταπραΰνεται το άγχος της μάθησης, παρόμοια με τη Desuggestopedia 

(Dincay, 2010; Howatt & Smith, 2014).  

Όλες αυτές οι μέθοδοι καταλήγουν στην μέθοδο Κοινωνική Γλωσσική 

Μάθηση (Community Language Learning), η οποία έδινε έμφαση και στις τέσσερις 

δεξιότητες που τελικά καταλήγουν στη μάθηση. Δηλαδή, η μάθηση κατορθώνεται 

όταν υπάρχει παράλληλη εξέλιξη της ακουστικής και της προφορικής δεξιότητας, με 

τις δεξιότητες κατανόησης και ανάπτυξης γραπτού λόγου (Dincay, 2010; Howatt & 

Smith, 2014).  Όμως η προαναφερθείσα μέθοδος, στηρίχτηκε απόλυτα στην 

κατάκτηση της γνώσης, αμελώντας την ανάπτυξη δομών γραμματικής και ορθή 

προφορά. Σε αυτό το σημείο ο Duncay (2010) επισημαίνει πως η επιτυχημένη 

μάθηση αξιολογούνταν με βάση την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόσουν τη 

γνώση τόσο σε επίσημο όσο και σε κοινωνιογλωσσολογικό επίπεδο.  Αυτή η 
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εφαρμογή γίνονταν μέσω της επικοινωνίας, η οποία τελικά ήταν και ο κύριος άξονας 

της αξιολόγησης. 

Σήμερα όμως, η κύρια μέθοδος διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, 

απορρέει από όλες τις παραπάνω και ονομάζεται  Εκλεκτικισμός (Eclecticism). Ο 

Εκλεκτικισμός, όπως είναι και η ακριβής μετάφραση του όρου, αποτελεί μία 

προσαρμογή όλων των προηγούμενων υπαρκτών μεθόδων, η οποία μεταβάλλεται με 

βάση το πλαίσιο και το κοινό-στόχο. Δηλαδή, αποτελεί μία μέθοδο που στοχεύει στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αναμιγνύοντας διαστάσεις όλων των 

προαναφερθέντων, με σκοπό την αποδοτικότερη μάθηση (Dincay, 2010; Howatt & 

Smith, 2014).  Σύμφωνα με τον Boswell (1972), σε περιπτώσεις όπου μέρος τον 

μαθητών δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη μέθοδο διδασκαλίας της Αγγλικής 

ως ξένη γλώσσα, ο εκλεκτικισμός δύναται να φέρει την κατάλληλη λύση. Δηλαδή, 

δίνει την ελευθερία χρήσης χαρακτηριστικών από διαφορετικές μεθόδους 

ξενόγλωσσης διδασκαλίας, χωρίς να επικεντρώνεται σε κάποια από αυτές. Άρα 

μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και 

δοκιμασιών που προέρχονται από μία συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας της 

Αγγλικής, δύνανται, στα πλαίσια του εκλεκτικισμού να ακμάσουν πραγματοποιώντας 

εναλλακτικές ασκήσεις που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Ο Mellow 

(2002) συμπληρώνει παρόμοια πως η προσκόλληση σε μία μόνο μέθοδο διδασκαλίας 

αποδοκιμάζεται, καθώς ενθαρρύνει την «αυτοματοποιημένη» και άκαμπτη μάθηση 

καθώς και τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία, είτε θέτοντας τον εκπαιδευτικό ως 

παντογνώστη είτε ως απόλυτο παρατηρητή. Ο Εκλεκτικισμός, σε πλαίσια τα οποία 

είναι οργανωμένα και καθορισμένα, δύναται να ξεπεράσει εμπόδια τα οποία άλλες 

υπάρχουσες μέθοδοι αδυνατούν, είτε λόγω αδυναμιών που παρουσιάζουν είτε λόγω 

της ακαμψίας τους.    

Η διδασκαλία της Aγγλικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

Σύμφωνα με τη Gklouzeli (2015) η θέση της αγγλικής ως μία παγκόσμια 

γλώσσα είναι γεγονός και παραθέτοντας τις αναφορές του Βρετανικού Συμβουλίου 

υποστηρίζει ότι μέχρι το 2020, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μαθαίνουν Αγγλικά.  

Στη συνέχεια, παραθέτοντας τη Dendrinos (2013), αναφέρει πως τα αγγλικά είχαν 

πάντα μία θέση υπεροχής στην ελληνική κοινωνία αφού χρησιμοποιούνται σε 

διαφορετικούς τομείς της ζωής των Ελλήνων. Πέρα όμως από τις διάφορες ευκαιρίες 
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που προσφέρει η αγγλική γλώσσα για τους πολίτες της Ελλάδος, υπάρχουν περαιτέρω 

ευεργεσίες που προέρχονται από την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας και 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των παιδιών. Αυτός συμβαίνει καθώς η εκμάθηση 

μίας ξένης γλώσσας μπορεί να «ενδυναμώσει την καθολική τους γνώση, να 

επεκτείνει την κατανόηση τους για τη γλώσσα ως ένα φαινόμενο, να προάγει 

ευκαιρίες για εκτεταμένο συλλογισμό και πάνω απ’ όλα μπορεί να ενισχύσει τη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού» (Gklouzeli, 2015, σ.13). 

Η θέση της διδασκαλίας της αγγλικής διατηρεί μία εξέχουσα θέση στην 

ελληνική εκπαίδευση, όντας η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από το 

1992, «η διδασκαλία της αγγλικής εισάχθηκε στη τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη του 

δημοτικού ως υποχρεωτικό μάθημα για τρείς ώρες την εβδομάδα» ενώ το 2010, στο 

πλαίσιο του προγράμματος ‘New Foreign Language Education Policy in Schools: 

English for Young Learners’, τα Αγγλικά εισάχθηκαν πειραματικά στο 20% της 

πρώτης τάξης του δημοτικού, κάτι που κατά τα έτη 2011-2012 εντάθηκε σε 961 

σχολεία και το πρόγραμμα ονομάστηκε με το ελληνικό ακρώνυμο ΠΕΑΠ.  

Το πρόγραμμα στόχευε στην εισαγωγή των αγγλικών στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού, με σκοπό την ενδυνάμωση της ικανότητας ομιλίας στην ξένη γλώσσα και 

των κοινωνικών, γνωστικών, αισθητηριακών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων των 

μαθητών. Η πλειοψηφία των διδακτικών υλικών σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε από 

τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος και αποτελούνταν από ασκήσεις σε διάφορα 

κοινωνικό-πολιτιστικά πλαίσια, οι οποίες στόχευαν στη δημιουργική χρήση της 

γλώσσας και τα οποία κινούνταν σε πλαίσια της μητρικής γλώσσας και που ήταν 

ενδιαφέροντα και γνωστά προς τους μαθητές (Karavas, 2014; Gklouzeli, 2015, σ.15). 

Καθώς, λοιπόν, οι μαθητές βρίσκονται ήδη σε μία φάση «πρώιμου γραμματισμού» 

πριν την εισαγωγή τους στο σχολικό περιβάλλον, θεωρήθηκε σοφή η εισαγωγή της 

αγγλικής ως ξένης γλώσσας, από την πρώτη κιόλας τάξη του δημοτικού, ως ένας 

τρόπος ενδυνάμωσης της λεξιλογικής ικανότητας των μαθητών και της 

προετοιμασίας για την συμβατική διδασκαλία της αγγλικής (Τσιτσανούδη–Μαλλίδη, 

Λυγούρα & Σακατζής, 2012). 

Με βάση την αναδιάρθρωση του «Νέου Σχολείου», και σύμφωνα με το 

Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι μαθητές που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα 

πρέπει να αποδεικνύουν ικανότητα επικοινωνίας μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά και 

πολυγλωσσικά πλαίσια, ικανότητες διαχείρισης καταστάσεων που απεικονίζουν τον 
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πραγματικό κόσμο, έξω από τα πλαίσια της σχολικής τάξης, απεικόνιση οικειότητας 

με διαφορετικές μορφές λόγου και σκέψης και τέλος να είναι ικανοί να 

μεταχειριστούν διαφορετικούς τύπους πληροφορίας προερχόμενους από ποικίλες 

εκπαιδευτικές πηγές. Εν συνεχεία σκοπός του «Νέου Σχολείου» με βάση τις ξένες 

γλώσσες θα πρέπει να είναι «η δημιουργία ικανών μαθητών που θα είναι ικανοί να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος» και γι’ αυτό το λόγο οι στόχοι του 

εκφράζονται κυρίως από τις λέξεις «επικοινωνώ», «ανταπεξέρχομαι» και 

«διαχειρίζομαι» δίνοντας έναν κύριο λόγο στη αλληλεπίδραση (Gklouzeli, 2015, 

σ.16)  

Με το παιδαγωγικό ινστιτούτο να κατευθύνεται προς πρακτικές που 

ενθαρρύνουν περισσότερες επικοινωνιακές προσεγγίσεις, που προτάθηκαν από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

ποιο συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πρακτικής και  το Κέντρο 

Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας 

(Dendrinos, 2013). Οι προτάσεις αυτές ήταν βιωματικού τύπου δραστηριότητες, που 

συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και έτσι θα ενθαρρύνουν την ενεργή τους 

συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Gklouzeli, 2015). 

Προβληματισμοί  

Όπως αναφέρεται στο «Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο: Οδηγός του 

εκπαιδευτικού των ξένων γλωσσών» (Δενδρινού, Καραβά, Ζουγανέλη, Ζέππος, 

Χαρτζουλάκης,  Χρύσου, ... & Τσαγγαρή, (2016, σ.3), «το Ενιαίο Πρόγραμμα 

Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) αφορά στις γλώσσες που 

περιλαμβάνονται στο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών το 2014-15 και συγκεκριμένα 

την Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα» με σκοπό του την οργάνωση της εκμάθησης 

«της ξένης γλώσσας που διδάσκεται στο σχολείο με τρόπο ώστε ο μαθητής να 

αναπτύξει επικοινωνιακή ικανότητα, γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση 

και διαμεσολαβητική ικανότητα». Επιπρόσθετα το «ΕΠΣ-ΞΓ είναι το πρώτο 

πρόγραμμα σπουδών που επιχειρεί να συνδέσει την επικοινωνιακή επάρκεια στην 

ξένη γλώσσα με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών», δηλαδή κατά συνέπεια, 

«επιχειρεί να συμπεριλάβει στο σύστημα διαβάθμισης των επιπέδων γνώσης της 

ξένης γλώσσας παραμέτρους που έχουν σχέση με την χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην επικοινωνία» (Δενδρινού et al., 2016, σ.5). Δηλαδή, σύμφωνα με το παραπάνω, 
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φαίνεται να διοργανώνεται μία προσπάθεια ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών 

κατά την παραδοσιακή διδασκαλία στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία θα συνάδει 

με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΠΣ-ΞΓ φαίνεται να 

ενθαρρύνει τη χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής, αναφορικά 

πάντα με το επίπεδο των μαθητών. Δηλαδή, στα αρχικά στάδια της εκμάθησης της 

γλώσσας ενθαρρύνεται και μία πιο αρχάρια ενασχόληση με τις ΤΠΕ, ενώ σε 

υψηλότερα επίπεδα ενθαρρύνεται και αντίστοιχα πιο επιτηδευμένη χρήση τους, με τη 

χρήση μηχανών αναζήτησης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές και 

διαδραστική διδασκαλία μέσω διαδικτύου. Το ενιαίο αυτό πρόγραμμα σπουδών, 

παρόλη τη καινοτομική του φύση περιορίζει εκτός του πλαισίου του τη διδασκαλία 

της αγγλικής στην πρώτη και τη δεύτερη τάξη του δημοτικού και οριοθετεί την 

εφαρμογή του από τη τρίτη τάξη του δημοτικού έως και  τη τρίτη τάξη του λυκείου.  

Επιπρόσθετα, παρόλο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών 

διδάσκονται αγγλικά σε δημόσια σχολεία, «οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν 

παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα αγγλικών σε ιδιωτικά ινστιτούτα γλωσσομάθειας 

– φροντιστήρια ή να λαμβάνουν ιδιωτική διδασκαλία ένας προς ένα μετά το 

σχολείο», με αποτέλεσμα την ύπαρξη 7,350 φροντιστηρίων στη χώρα. Κύριος στόχος 

αυτής της πρακτικής είναι η απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας, είτε για 

επαγγελματικούς είτε για ακαδημαϊκούς λόγους (Gklouzeli, 2015, σ.15). Τέλος η 

Gklouzeli (2015) κάνοντας αναφορά σε έρευνα των Karavas-Doukas, υποστηρίζει 

πως συχνά, «είτε λόγω απόρριψης από τους εκπαιδευτικούς είτε από εσφαλμένη 

εφαρμογή τους, καινοτομίες που προτάσσονται για το σχολικό πρόγραμμα σπάνια 

εφαρμόζονται όπως αρχικά είχαν προγραμματιστεί». Επιπρόσθετα, επισημαίνει πως 

«η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Αγγλικής δίνουν μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία 

των επίσημων πτυχών τις γλώσσας, δηλαδή της γραμματικής και του λεξιλογίου, κάτι 

το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα της μεγάλης έμφασης που έχει δώσει το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα στη πιστοποιημένη ξενόγλωσση γνώση» (Gklouzeli, 2015, 

σ.18). 
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Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

Η Εκπαιδευτική Χρήση των ΤΠΕ και η Μεικτή Μάθηση ως Σύγχρονες 

Πρακτικές Διδασκαλίας 

Καθώς τα ψηφιακά μέσα έχουν πλέον καθιερώσει την θέση τους σαν ένα 

σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής, κατέχουν μία ανερχόμενη θέση στην 

εκπαίδευση (Arndt, 2016; Salmerón, García, & Vidal-Abarca, 2018). Τα τελευταία 20 

χρόνια, η χρήση τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό μέσο έχει αυξηθεί σε πολλές περιοχές 

ανά τον πλανήτη (Bando, Gallego, Gertler & Fonseca, 2017). Έτσι λοιπόν, 

καταδεικνύεται η ανάγκη για μία έγκαιρη βασική εκπαίδευση πάνω στην τεχνολογία 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τους νέους του 21ου αιώνα. Αυτή η 

βασική εκπαίδευση περιλαμβάνει τεχνικές ικανότητες, όπως επίσης και μία 

συμπεριφορά ασφαλείας στο διαδίκτυο και μία εκτεταμένη γνώση για την χρήση 

ψηφιακών βοηθημάτων (Merga & Roni, 2017). Παρόλο που δεν υπάρχει μοναδικός 

και καθολικός ορισμός για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ο 

όρος είναι γενικά αποδεχτός ως οι συσκευές, τα εξαρτήματα διαδικτύου, οι 

εφαρμογές και τα συστήματα που όταν συμπτυχτούν επιτρέπουν σε ανθρώπους και 

οργανισμούς να αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο (Piper, Zuilkowski, 

Kwayumba & Strigel, 2016). Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

αποτελούν ένα αξιόλογο γνωστικό εργαλείο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. Όταν αυτό το εργαλείο αξιοποιεί και το κατάλληλο ποιοτικό 

λογισμικό, είναι ικανό να παρέχει ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης, με ποικίλες 
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ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφότησης, ενθαρρύνοντας την ατομική 

και την ομαδική μάθηση (Tseles, Malafantis, & Pamouktsoglou, 2011).  

Για πολλούς οι ΤΠΕ είναι πλέον αποδεχτές ως ένα μοντέρνο εκπαιδευτικό 

εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη μεταβολή ήδη υπαρχόντων μεθόδων διδασκαλίας, με 

σκοπό την επαύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη καλύτερη μαθησιακή 

επίδοση (Valasidou & Bousiou-Makridou, 2008). Η Vekiri (2013) κάνοντας αναφορά 

στους Margolis και Fisher (2002), αναφέρει πως η ενασχόληση με τις ΤΠΕ 

στερεοτυπικά θεωρείται πως προαπαιτεί υπάρχουσες ικανότητες λογικής και 

υπολογιστικές ικανότητες, η ιδέα αυτή όμως φαίνεται να αναιρείται από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για τους μαθητές, όμως, οι νέες τεχνολογίες φαίνεται να 

αποτελούν ένα γνωστικό επεξηγηματικό εργαλείο, το οποίο με την προϋπόθεση του 

καλά σχεδιασμένου λογισμικού, δύναται να παρέχουν ένα «δυναμικό περιβάλλον 

μάθησης» προσφέροντας ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφοδότησης 

και επιτρέποντας εξατομικευμένη αλλά και συνεργατική μάθηση. Επιπλέον, το 

διαδίκτυο προσφέρει μία πληθώρα από εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία μπορούν να 

διανθίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν ευχάριστες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες (Tseles, Malafantis & Pamouktsoglou, 2011). 

Η θετική επιρροή της χρήσης των ΤΠΕ κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

φαίνεται να υπάρχει ανεξαρτήτως του μαθησιακού περιεχόμενου που ζητείται να 

διδαχθεί σε κάθε περίπτωση. Παραδείγματος χάρη, έρευνες έχουν δείξει πως όταν οι 

υπολογιστές χρησιμοποιούνται με εξελικτικούς τρόπους στη μαθηματική διδασκαλία 

δίνουν νέες ευκαιρίες για κατανόηση μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών (Calder, 

2015). Αυτό συμβαίνει καθώς ενισχύουν την εννοιολογική και τη διαδικαστική 

γνώση των μαθηματικών, την κατανόηση της αριθμητής, την καταμέτρηση, την 

αναγνώριση σχημάτων, τη δημιουργία τους και την ομαδοποίηση τους (Larkin, 

2015). Η ενίσχυση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι ΤΠΕ συνδυάζουν 

μονότονες πτυχές της μαθηματικής διδασκαλίας με κινούμενα σχέδια, τα οποία 

γοητεύουν τα νεαρά παιδιά, δίνοντας έτσι μία νέα διάσταση στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, ειδικότερα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Papadakis, Kalogiannakis, 

& Zaranis 2016). Τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών 

περιλαμβάνουν επίσης την  ανάπτυξη και την ενεργή εφαρμογή υψηλότερου επιπέδου 

ικανοτήτων στα μαθηματικά και στη γεωμετρία, όπως η κατηγοριοποίηση και η 

απαρίθμηση (Clements & Sarama, 2013; Zaranis & Valla, 2019).  
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Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ φαίνεται να μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών αφού προσφέρουν ένα πλούσιο ερευνητικό περιβάλλον (Bozkurt 

& Ilik, 2010), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της διαθεματικής κατανόησης 

επιστημονικών θεμάτων τα οποία συχνά παρουσιάζονται ως απομονωμένα 

επιστημονικά δεδομένα, ιδέες ή αρχές (Barab & Dede, 2007). Αυτό μπορεί να συμβεί 

με την εισαγωγή υπολογιστικών επιστημονικών περιβαλλόντων εργαστηρίου, όπως 

τα εργαστήρια βασισμένα σε μικρο-υπολογιστές και οι προσομοιώσεις μέσω 

υπολογιστή (Gunhaart & Srisawasdi, 2012). Οι προσομοιώσεις αυτές, πέρα από τη 

χρήση τους για συλλογή πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο 

διδασκαλίας και εξάσκησης, με σκοπό την υλοποίηση δύσκολων πειραμάτων, τη 

δημιουργία διασκεδαστικού κλίματος με σπουδαία θετική επίδραση στις αντιλήψεις 

των μαθητών (Bozkurt & Ilik, 2010). 

Επιπρόσθετα, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ η μαθησιακή διαδικασία φαντάζει 

περισσότερο διαχερίσιμη, καθώς ενδυναμώνουν τους ήδη υπάρχοντες μαθησιακούς 

παράγοντες. Βέβαια, σοφό είναι να σημειωθεί πως η ύπαρξη τους και μόνο δεν 

φαίνεται να οδηγεί απαραίτητα στη γνωστική βελτίωση, αν δεν ληφθούν υπόψιν 

απαραίτητα προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις (Genlott & Grönlund, 2016). Οι ΤΠΕ 

φαίνεται να έχουν τρομερή αξία καθώς μπορούν να παίξουν έναν εκπαιδευτικό ρόλο 

βαρυσήμαντης σημασίας, δεδομένων των αλλαγών που συμβαίνουν στη σχολική 

πραγματικότητα. Τέτοιες αλλαγές είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών μέσα 

στη σχολική τάξη και η ανάγκη για λιγότερο στάσιμες μαθησιακές εμπειρίες (Eynon, 

2005). Με σκοπό την πραγματοποίηση της υπάρχουσας αυτής ανάγκης, οι ήδη 

υπάρχουσες πρακτικές θα πρέπει να ενισχυθούν ή και να εναλλάσσονται με 

κινητήριες εμπειρίες εμπνευσμένες από την πραγματικότητα, ειδικά στα πλαίσια της 

ξενόγλωσσης διδασκαλίας (Sharndama & IJemofwu, 2013).  

Στα πλαίσια της γλωσσικής διδασκαλίας οι ΤΠΕ κρίνονται ως απαραίτητες, 

καθώς προσφέρουν εμπειρίες αφορμισμένες από την πραγματικότητα αλλά επιπλέον 

έκθεση τόσο σε πολιτισμούς όσο και σε κοινωνίες διαφορετικές από αυτές των 

μαθητών, ενθαρρύνοντας ένα κλίμα πολυπολιτισμικότητας (Ghasemi  & Hashemi, 

2011). Όσον αφορά την αναγνωστική ικανότητα, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως 

αποτελεί μία κοινωνική γνωστική διαδικασία (Arnt, 2016)  και δεν απαρτίζεται απλά 

και μόνο από την ανάγνωση αλλά και από την συγκομιδή πληροφοριών (Rinji & 

Ohiare, 2017). Έτσι λοιπόν οι ΤΠΕ δύνανται να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό 
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περιβάλλον το οποίο δεν θα στοχεύει μονάχα στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση 

λέξεων και προτάσεων αλλά επίσης στην σύνδεση και ενεργοποίηση εμπειριών και 

στάσεων (Paul & Clarke, 2016).  

Βιώνοντας μία εποχή πολυτροπικότητας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας 

μας, δεν θα μπορούσε η εκπαίδευση με τη σειρά της να μη συμμετέχει σε αυτό τον 

«μαραθώνιο» πληροφορίας. Με τον όρο πολυτροπικότητα αναφερόμαστε στην 

πληθώρα υπαρχόντων γραμματισμών οι οποίοι στηρίζουν τις νέο-ορισμένες ανάγκης 

στη μάθηση και τη διδασκαλία (Meng, 2016). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρωτίστως 

καλούνται να αμφισβητήσουν παραγωγικά τις πρακτικές του παρελθόντος, ειδικά 

όσον αφορά τη ξενόγλωσση διδασκαλία, και να αποδεχτούν τις ΤΠΕ ως ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο με τρομερές δυνατότητες για ρητορικές και παιδαγωγικές 

πρακτικές, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες σε ένα κοινωνικά τοποθετημένο πλαίσιο 

πολυγραμματισμών (Grabill & Hicks, 2005). 

Σε αυτό το πλαίσιο των πολυγραμματισμών εντάσσεται και η ανάγκη για τη 

χρήση μίας Μεικτής Μάθησης, η οποία αποτελεί μία νέα διδακτική πρακτική και 

ορίζεται ως «η μελετημένη και ενσυναίσθητη ενεργοποίηση εμπειριών ένας-προς-ένα 

μέσα στα πλαίσια της σχολικής τάξης σε συνδυασμό με εμπειρίες διαδικτυακής 

μάθησης» (Graham 2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, p.1032; 

Littlejohn & Pegler, 2007; Valiathan, 2002; Driscoll, 2002). Η προαναφερθείσα 

ενεργοποίηση «μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα στα πλαίσια της μαθησιακής 

διαδικασίας και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μία ποικιλία από μέσα έκφρασης  τα 

οποία είναι σχεδιασμένα για να αλληλεπιδρούν ενισχύοντας το ένα το άλλο» , 

προωθώντας μία κουλτούρα μάθησης που επικροτεί την πρακτική εφαρμογή και 

εξάσκηση των αποκτηθέμενων γνώσεων (Singh, 2003, p. 52; Garrison & Kanuka, 

2004). Οι Dziuban, Graham, Moskal, Norberg & Sicilia (2018) αναφέρουν πως 

σήμερα η Μεικτή Μάθηση θεωρείται ένα «νέο παραδοσιακό μοντέλο» σύμφωνα με 

τους Ross & Gage (2006)  ή ως η «νέα νόρμα» σύμφωνα με τους Norberg et al. 

(2011). Η έννοια της πρόσμιξης (blending) αφορά την αξιοποίηση διαφορετικών 

τύπων πηγών και δραστηριοτήτων μέσα σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, με 

τα οποία οι μαθητές μπορούν να αλληλοεπιδράσουν και να διαμορφώσουν δικές τους 

ιδέες. Προσφάτως, η έννοια της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) έχει 

συνδυαστεί με την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), καθώς επιτρέπει 

τόσο τη δια ζώσης όσο και την απομακρυσμένη διδασκαλία. Πέρα από την αξία της 
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Μεικτής Μάθησης για λόγους που αφορούν την απόσταση, σημαντική είναι η 

συμβολή της στη χρήση παραδοσιακών και μη μεθόδων και μέσων στη μαθησιακή 

διαδικασία (Littlejohn & Pegler, 2007; Valiathan, 2002). 

 Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο έχουν δείξει πως η 

χρήση της Μεικτής Μάθησης οδηγεί τους μαθητές σε επιτυχημένη εκπαιδευτική 

επίδοση και στη διαμόρφωση συναισθημάτων ευχαρίστησης (Graham 2013; Jani, 

Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, p.1032; Littlejohn & Pegler, 2007).  Αυτό 

συμβαίνει καθώς αξιολογείται τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, 

ως ένα κατάλληλο μοντέλο μάθησης το οποίο ενθαρρύνει την θετική αλληλεπίδραση 

των μαθητών και την αυτόνομη μάθηση (Dziuban et. al, 2018; Güzer & Caner, 2014). 

Το θέλγητρο της Μεικτής Μάθησης βρίσκεται πίσω από την ελευθερία που 

προσφέρει, καθώς δεν προαπαιτεί καμία απομάκρυνση ή απάρνηση των ήδη 

υπαρχόντων και καθιερωμένων παραδοσιακών μορφών μάθησης. Αντίθετα, 

ενθαρρύνει την διατήρηση τους με την ενδυνάμωση μέσω των ΤΠΕ (Nazarenko, 

2015; Pardede, 2012). Δίνει την ευκαιρία της ανεξάρτητης μάθησης παράλληλα με τη 

μάθηση βασισμένη στη συνεργατικότητα (Garrison & Kanuka, 2004). Η Μεικτή 

Μάθηση προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής στις υπάρχουσες κατεστημένες 

αντιλήψεις για το που και το πότε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία, αλλά για το τι 

μέσα και εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 

μπορούν να αξιοποιηθούν. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την εισαγωγή διαφορετικών 

πλαισίων μάθησης, δίνοντας παράλληλα στο μαθητή μία σχετική χρονική ελευθερία. 

Η έννοια της Μεικτής Μάθησης επιτρέπει το συνδυασμό φυσικών και διαδικτυακών 

πλαισίων και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση «κοινοτήτων» σε αυτά, σε πραγματικό ή 

ασύγχρονο χρόνο. Οι νέοι τύπου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εισάγονται στη 

μαθησιακή διαδικασία χάρη στη Μεικτή Μάθηση αποτελούν πρόκληση για τις 

προγενέστερες μεθόδους και τακτικές μάθησης (Littlejohn & Pegler, 2007; Garrison 

& Kanuka, 2004). 

Ο Valiathan (2002) κατηγοριοποιεί τη Μεικτή μάθηση σε τρία διαφορετικά 

μοντέλα, το μοντέλο που βασίζεται στις δεξιότητες (Skill-Driven Model), το μοντέλο 

που βασίζεται στις στάσεις (Attitude-Driven Model) και το μοντέλο που βασίζεται 

στην ικανότητα (Competency-Driven Model). Το πρώτο μοντέλο, που βασίζεται στις 

δεξιότητες, συνδυάζει αυτορρυθμιζόμενη μάθηση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 

έχει ως ρόλο του την υποστήριξη και ανάπτυξη συγκεκριμένων γνώσεων και 
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δεξιοτήτων. Το δεύτερο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στις στάσεις των μαθητών, 

συνδυάζει διαφορετικά πλαίσια και μέσα απόδοσης, με τελικό σκοπό την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων συμπεριφορών και στάσεων, όπως η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμαθητών και η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου 

από άγχος και πιθανά ρίσκα.  Τέλος, το τελευταίο μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην 

ικανότητα του μαθητή, συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν την 

επίδοση του μαθητή, με πηγές που βοηθούν στη διαχείριση της γνώσης και 

εκπαιδευτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων.  

Η Μεικτή Μάθηση δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικού διαλόγου σε 

ποσοτικά και ποιοτικά πλαίσια, ο οποίος φαίνεται να βοηθάει στην διευκόλυνση της 

κριτικής σκέψης και της ανώτερου επιπέδου μάθησης. Ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Μεικτής Μάθησης μπορεί να παρέχει την αυτονομία και τον έλεγχο που είναι 

απαραίτητα για τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης (Garrison & Kanuka, 2004; Pardede, 

2012). 

Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσω των ΤΠΕ 

Πολυάριθμες μελέτες (Meyer, 2003; Garrison & Anderson, 2003; Garrison 

&Archer, 2000; Heterick & Twigg, 2003, Twigg, 2003; Graham 2013; Jani, Muszali, 

Nathan, & Abdullah, 2018) υποστηρίζουν την ισχύ της Μεικτής Μάθησης εν 

συγκρίσει με τη παραδοσιακή μέθοδο μάθησης ή με άλλες υπάρχουσες, όπως η 

διαδικτυακή ή η ενισχυμένη μέθοδος μάθησης.  Υπάρχουν διάφορες αιτιολογήσεις 

για αυτή την ισχύ, αλλά επί της ουσίας οι κύριες είναι η κριτική απέναντι στην 

υπάρχουσα κυρίαρχη παραδοσιακή μέθοδο και η ενθάρρυνση ενεργούς και 

ουσιαστικής μάθησης. Η Μεικτή Μάθηση φαίνεται να έχει τρομερή εκπαιδευτική 

ευελιξία και δυναμική καθώς δύναται να προσφέρει εκπαιδευτικές προκλήσεις 

παράλληλα με τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πολλαπλά πλαίσια και πεδία 

μάθηση (Garrison & Kanuka, 2004).   

 Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Μαλαισία, μαθητές της τρίτης 

τάξης του δημοτικού διδάχτηκαν γεωμετρία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

Geometer Sketchpad σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Η διδασκαλία με 

την προαναφερθείσα εφαρμογή στηρίχτηκε στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του 

Van Hiele, όπως και η παραδοσιακή διδασκαλία. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο 

ομάδες, μία πειραματική και μία ελέγχου. Μετά το πέρας της παρέμβασης, η 
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πειραματική ομάδα έδειξε σημαντική βελτίωση αναφορικά με τα επίπεδα Van Hiele 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Tieng & Eu, 2014).  

Παρόμοια, σε μία μελέτη που διεξάχθηκε σε μαθητές πρώτης δημοτικού στην 

Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε  διδασκαλία Ρεαλιστικών Μαθηματικών, βασισμένων 

στα επίπεδα Van Hiele. Η διδασκαλία αυτή ενδυναμώθηκε με τη χρήση των ΤΠΕ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ο συνδυασμός παραδοσιακής διδασκαλίας 

και διδασκαλίας μέσω ΤΠΕ οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στη κατανόηση της 

Γεωμετρίας για την πειραματική ομάδα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Zaranis, 

2014). Στα πλαίσια της εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα, η γεωμετρία 

αποτελεί μέρος του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος. Σε έρευνα του Zaranis 

(2012), που πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο, διερευνήθηκε κατά πόσον η 

παραδοσιακή διδασκαλία, όταν ενδυναμωθεί από τις ΤΠΕ, μπορεί να είναι πιο 

αποδοτική. Για την ομάδα ελέγχου, η διδασκαλία των γεωμετρικών εννοιών 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η διδασκαλία της 

πειραματικής ομάδας κινήθηκε σε αντίστοιχα πλαίσια όσων αφορά τους μαθησιακούς 

στόχους, αλλά ενισχύθηκε από την χρήση των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική 

επιρροή στη κατανόηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη Γεωμετρία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας (Zaranis, 2012) υπογράμμισαν για άλλη μια φορά το 

διαδραστικό ρόλο που δύνανται να παίξουν οι ΤΠΕ όταν εισάγονται σε παιδαγωγικά 

πλαίσια (Zaranis, 2012). 

Πέρα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία που επιβεβαιώνει την ευεργετική 

επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών, υπάρχει και βιβλιογραφία η 

οποία διερευνά κατά πόσον αυτές αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε και τους λόγους για 

τους οποίους ίσως να μην συμβαίνει αυτή η αξιοποίηση. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους Keong, Horani & Daniel (2005) στη Μαλαισία, 

διερευνήθηκε κατά πόσο πραγματοποιείται η χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια της 

διδασκαλίας των μαθηματικών. Παρόλο που οι ΤΠΕ φαίνεται να μπορούν να 

ενισχύσουν τη διδασκαλία των μαθητικών καθώς και να διευκολύνουν την 

κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές, φαίνεται να μην 

αξιοποιούνται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα έδειξε πως οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν ως επί το πλείστων τις ΤΠΕ ως εργαλεία 

παρουσίασης για τη διδασκαλία των μαθηματικών και οι πιο δημοφιλής χρήσεις τους 

ήταν πακέτα επεξεργασίας λόγου, έτοιμο υλικό εξάσκησης και αξιολόγησης στα 
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μαθηματικά και μηχανές αναζήτησης. Βέβαια, παρόλο που η αξιοποίηση του δεν 

ήταν η προβλεπόμενη, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς 

έκαναν χρήση του διαδικτύου για την ανίχνευση πληροφοριών, παρόλο που μεγάλο 

ποσοστό από αυτούς δεν είχε την προβλεπόμενη εκπαίδευση πάνω σε αυτές.  

Σε έρευνα του Wanjala (2016) διερευνήθηκε κατά πόσο υπάρχει χρήση των 

διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κένυα 

αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών. Για τις ανάγκες τις 

έρευνας διερωτήθηκαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά και τα δεδομένα 

συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολόγιων, συνεντεύξεων και παρατήρησης. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ κυρίως εξαιτίας 

της μειωμένης αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών ως προς την χρήση τους και η 

μειωμένη γνώση και εκπαίδευση ως προς την αξιοποίηση τους στα εκπαιδευτικά 

πλαίσια. Ένας άλλος κύριος λόγος για τη περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών ήταν η αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλο λογισμικό 

σχεδιασμένο ειδικά για τη διδασκαλία μαθηματικών, με συγκεκριμένους 

μαθησιακούς στόχους και υλικά. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη μειωμένη αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών έπαιξε και η ανυπαρξία τεχνικής 

υποστήριξης.  

Οι Libbrecht και Goosen (2016) διερευνώντας την έννοια του κατάλληλου 

λογισμικού αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών και της γεωμετρίας, 

προτείνουν μία σειρά από εύστοχα λογισμικά τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να 

στηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η συγκεκριμένη διερεύνηση γίνεται στα 

πλαίσια της πολυγλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή όταν οι μαθητές μιλάνε 

διαφορετική γλώσσα από τη κυρίαρχη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του 

σχολείου. Οι παραπάνω, κάνοντας αναφορά σε υπάρχοντα λογισμικά άλγεβρας και 

γεωμετρίας, σε χρήση μηχανών αναζήτησης και υπολογιστικών συστημάτων, 

υποστηρίζουν πως οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν, να υποστηρίξουν και να 

επαυξάνουν τη μαθησιακή διαδικασία όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθηματικών 

και της άλγεβρας, ανεξαρτήτως της γλώσσας διδασκαλίας και της πρώτης γλώσσας 

των μαθητών.   

Οι Zevenbergen και Lerman (2006) κάνοντας αναφορά σε υπάρχουσες 

έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
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μαθηματικών και της γεωμετρίας, επισημαίνοντας επίσης την υπάρχουσα «νόρμα» 

της περιορισμένης χρήσης των ΤΠΕ. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως παρατηρείται 

μη εμπνευσμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ, κυρίως σε σχολεία αγροτικών 

περιοχών και επισημαίνεται το φαινόμενο της επένδυσης κεφαλαίων για τη 

διαθεσιμότητα των ΤΠΕ στα σχολικά πλαίσια, χωρίς στη συνέχεια να υπάρχει ούτε η 

κατάλληλη εκπαίδευση πάνω σε αυτές αλλά ούτε η ανάλογη ανατροφοδότηση τόσο 

για την ποιοτική όσο και για τη ποσοτική τους χρήση.  

Σε μελέτη των Goulding και Kyriacou (2008), επιβεβαιώνεται παρόμοια η 

δυναμική θετικής επίδρασης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών, αλλά 

επισημαίνεται επίσης η περιπλοκότητα των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, φαίνεται να 

υπάρχουν έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση των ΤΠΕ και άλλες 

που έχουν διττά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ορισμένων 

ερευνών στις οποίες κάνουν αναφορά οι παραπάνω, φαίνεται να δείχνουν θετική 

επίδραση των ΤΠΕ σε κάποιες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας και σύγχυση ή 

δυσκολία σε άλλες. Σε γενικές γραμμές η παρούσα μελέτη φαίνεται να προτείνει την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών, σε συνδυασμό 

με τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Δηλαδή, παρατηρείται πως μία διδασκαλία η οποία έχει 

ανάλλαγές παραδοσιακής διδασκαλίας και διδασκαλίας μέσω ΤΠΕ φαίνεται να είναι 

η πιο αποδοτική.  Επιπλέον, η μελέτη καταλήγει στο ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να ενθαρρύνουν την ουσιαστική ενασχόληση με τα μαθηματικά, εξηγώντας τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούν και τον τρόπο σκέψης τους, ανεξαρτήτως της 

αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

H διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη γλώσσα με τη χρήση των ΤΠΕ 

Παρόμοια, αναφορικά με τη διδασκαλία γραμματισμού και ποιο 

συγκεκριμένα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, οι ΤΠΕ φαίνεται να έχουν 

καιριοποιήσει τη δυναμική θέση τους ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο που δύναται 

να προσφέρει γνώση, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη θέση του εκπαιδευτικού 

(Aslanabadi & Rasouli, 2013; Rahimi & Yadollahi, 2011). Ο Hismanoğlu (2011) 

κάνοντας αναφορά στον Chapelle  (2001), υπογραμμίζει πως η χρήση των ΤΠΕ στα 

πλαίσια της ξενόγλωσσης διδασκαλίας δεν αποσκοπεί μόνο στην αποπεράτωση των 

εκπαιδευτικών στόχων. Δηλαδή, η χρήση των ΤΠΕ επιπρόσθετα ενισχύει τον 
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ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών, ενδυναμώνει τη πολιτισμική τους γνώση 

αναφορικά με τη γλώσσα-στόχο και τους βοηθάει να αναπτύξουν τη δική τους 

κοινωνική ταυτότητα μέσα σε αυτό το πολιτισμό-στόχο.  

Η κατανόηση για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη 

ξενόγλωσση διδασκαλία έχει αλλάξει ανά τα έτη, από το δειλό ξεκίνημα της 

Υποβοήθουμενης Γλωσσικής Διδασκαλίας (computer-assisted language learning – 

CALL) στην Τεχνολογικά Ενδυναμωμένη Γλωσσική Διδασκαλία και τελικά στην 

έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (information and 

communication technologies – ICTs) (Dudeney & Hockly, 2012; Pardede, 2012). 

Οι Dudeney & Hockly (2012), κάνοντας αναφορά στους Warschauer (1996) 

and Bax (2003), χαρακτηρίζουν την Υποβοηθούμενη Γλωσσική διδασκαλία ως 

συμπεριφοριστική ή και περιοριστική. Η έμφαση σε αυτή δόθηκε σε βασικές 

αλληλεπιδράσεις και σε λιγοστή ανατροφοδότηση στο μαθητή, επικεντρώνοντας σε 

αποπλαισιωμένες ασκήσεις που στόχευαν στη συνεχή επανάληψη. Η περιοριστική 

της φύση αποδόθηκε κυρίως στους περιορισμούς εξοπλισμού και λογισμικών. Στη 

συνέχεια η Υποβοηθούμενη Γλωσσική Διδασκαλία κινήθηκε σε πιο επικοινωνιακά 

και τελικά σε ενωτικά πλαίσια. Δηλαδή με την ανάπτυξη των διαθέσιμων ψηφιακών 

μέσων η ξενόγλωσση διδασκαλία απέκτησε περισσότερη ελευθερία, καθώς της 

επιτράπηκαν περισσότερες ευκαιρίες για παραγωγή γλώσσας και όχι απλά 

αναγνώριση της, και επικεντρώθηκε περισσότερο στις προσωπικές αλληλεπιδράσεις 

στον μαθητών (Dudeney & Hockly, 2012). 

  Η μαθησιακή διαδικασία στην ξενόγλωσση διδασκαλία φαίνεται να 

συμβαίνει σε ένα διττό επίπεδο, όταν αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Δηλαδή, φαίνεται να 

πραγματοποιείται τόσο ενσυνείδητα όσο και ασυνείδητα. Αυτό συμβαίνει καθώς οι 

παιχνιώδεις και ευχάριστες εμπειρίες  που βιώνονται μέσω των ΤΠΕ μπορούν να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να νοιώσουν συναισθήματα κινητοποίησης και 

προσμονής ως προς τη μάθηση (Aslanabadi & Rasouli, 2013; Dogoriti, 2010). Πιο 

συγκεκριμένα, οι Dziuban et. al (2018) κάνουν αναφορά στον Floridi (2014, 2008, 

2014), ο οποίος με τη σειρά του υποστηρίζει πως η ανθρωπότητα στο σύνολο της έχει 

τη τάση να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της μέσω της πληροφορίας απ’ ‘ότι ως 

«φυσική οντότητα». Συνεπώς, συνεχώς υπάρχει εξέλιξη με βάση την πληροφορία, 

μέσα σε ένα πλαίσιο «πληροφοριόσφαιρας», η οποία ενισχύεται από τις ΤΠΕ. 
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Πλέον, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας έχει στη διάθεση της μία σειρά 

από ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη τους καθαυτή δεν 

αποτελεί αδιαμφησβήτητη ένδειξη βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας. Η 

κατάλληλη αξιοποίηση τους και ο κατάλληλος χειρισμός τους είναι αυτός που τελικά 

χρίζει τις ΤΠΕ πολύτιμα μαθησιακά εργαλεία (Sharndama & IJemofwu, 2013). Έτσι, 

ειδικά αναφορικά με τη ξενόγλωσση διδασκαλία, οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν έναν 

κύριο αλλά και ένα συμπληρωματικό ρόλο, είτε αξιοποιώντας κάποιο ανάλογο 

εκπαιδευτικό λογισμικό (Aslanabadi & Rasouli, 2013) είτε αποτελώντας ένα 

πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο (Coyle & Gómez Gracia, 2014), πάντα με στόχο μία 

ενδυναμωμένη διδακτική εμπειρία (Hismanoğlu, 2011; Dogoriti, 2010).  

Παρόλα αυτά, σε έρευνα του, ο Hismanoğlu (2011), εντοπίζει ένα κενό στη 

βιβλιογραφία αναφορικά με την ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα 

πλαίσια της ξενόγλωσσης διδασκαλίας στο σύνολο της. Δηλαδή, οι διαθέσιμοι πόροι 

που προσφέρονται από τις ΤΠΕ δεν φαίνεται να αξιοποιούνται πλήρως στα σχολικά 

πλαίσια, είτε για λόγους οικονομικούς είτε για άλλους δευτερεύοντες ρόλους όπως η 

αδυναμία χειρισμού τους από τους εκπαιδευτικούς ή η αρνητική στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές.  Επιπρόσθετα, ο Pardede (2012), κάνοντας 

αναφορά σε υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρατηρεί την ύπαρξη πολλαπλών ερευνών 

που καταπιάνονται με τις θετικές στάσεις και συναισθήματα που προκαλούν οι ΤΠΕ 

στους μαθητές, αλλά όχι στα ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να 

προσφέρουν στο σύνολο τους, αναφορικά με τη ξενόγλωσση διδασκαλία.  

Σε μελέτη του Pardede (2012) γίνεται αναφορά σε υπάρχουσες έρευνες που 

διερευνούν την επίδραση της Μεικτής Μάθησης στα πλαίσια της διδασκαλίας της 

Αγγλικής ως ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας αναφορά στους Bijeikienė,  

Rašinskienė και Zutkiene (2011) και στον Alseweed (2013) επισημαίνει τη θετική 

επίδραση που φαίνεται να έχει η Μεικτή Μάθηση στην επίδοση των μαθητών όσον 

αφορά την Αγγλική Γλώσσα. Στην έρευνα των πρώτων (Bijeikienė,  Rašinskienė & 

Zutkiene, 2011), φαίνεται να υπογραμμίζεται η θετική στάση των καθηγητών 

απέναντι στη Μεικτή Μάθηση, περισσότερο όσον αφορά βιντεοπροβολές, 

παρουσιάσεις θεωρίας, διαδραστικές ασκήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. 

Όμως, φαίνεται να υπάρχει και μίας μορφής αμφιβολία όσον αφορά τη Μεικτή 

Μάθηση, η οποία φαίνεται να αποδίδεται στην περιορισμένη οικειότητα των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ΤΠΕ. Στην έρευνα του δεύτερου (Alseweed, 2013), 
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καταδεικνύεται τόσο θετική επίδραση της Μεικτής Μάθησης στη μαθησιακή επίδοση 

των μαθητών αλλά και στην στάση τους απέναντι στη μάθηση καθολικά. Ο Pardede 

(2012) συνεχίζει κάνοντας αναφορά και σε άλλες υπάρχουσες έρευνες, οι οποίες 

καταλήγουν σε εξίσου θετικά αποτελέσματα αναφορικά με τη χρήση της Μεικτής 

Μάθησης στη ξενόγλωσση διδασκαλία, συμπληρώνοντας τη θετική της επίδραση 

χάρη στην άμεση ανατροφοδότηση, την ανόρθωση της αυτοπεποίθησης του μαθητή 

και την ενθάρρυνση πιο συχνής  χρήσης της γλώσσας στόχου.   

Η Hockly (2013) έρχεται να επισημάνει μία σημαντική προοπτική που 

δύναται να έχουν οι ΤΠΕ, στα πλαίσια της Μεικτής Μάθησης, για διδασκαλία της 

Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα. Αυτή η προοπτική φαίνεται να έχει γίνει παγκοσμίως 

αποδεκτή και για αυτόν ακριβώς το λόγο η Μεικτή Μάθηση φαίνεται να προάγεται 

στα σχολικά συστήματα ανά τον κόσμο. Στη προσπάθεια αυτής της προαγωγής της 

Μεικτής Μάθησης εντοπίζεται όμως ένα υπαρκτό ζήτημα, αυτό του Ψηφιακού 

Διαχωρισμού.  Σύμφωνα με την προαναφερθείσα, ο ψηφιακός διαχωρισμός μπορεί να 

παρουσιαστεί τόσο ανάμεσα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές της ίδια χώρας, ανεξαρτήτως επιπέδου ανάπτυξης. Ως 

ψηφιακός διαχωρισμός ορίζεται η δυνατότητα διαθεσιμότητας πόρων ΤΠΕ για 

εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια του σχολείου. Για τη καταπολέμηση αυτού του 

ψηφιακού διαχωρισμού έχουν γίνει μεγάλες εθνικές προσπάθειες, της οποίες 

αναφέρει η Hockly (2013) στη μελέτη της όπως η One Laptop per Child (OLPC), η 

Self-Organized Learning Environment (SOLE), το Plan Ceibal en Ingles στην 

Παραγουάη και η Conectar Igualdad στην Αργεντινή. Πέρα από αυτές τις 

προσπάθειες φαίνεται να έχουν γίνει προσπάθειες τόσο αυτόνομα από εκπαιδευτικούς 

όσο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπογραμμίζεται βέβαια στη μελέτη, ότι μεγάλη 

σημασία δεν έχει μόνο οι εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολικά πλαίσια αλλά και η 

επιλογή της ανάλογης διδακτικής και γνωστικής προσέγγισης και διδακτικού 

σχεδιασμού ώστε τόσο η διδασκαλία καθ’ αυτή να τεθεί αποτελεσματική αλλά 

βρίσκεται και σε πλαίσια ανάλογα με το κοινωνικοπολιτιστικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον της εκάστοτε σχολικής τάξης.  

Σε μελέτη του ο Banegas (2013) διερευνάει ένα πλάνο αξιοποίησης της 

Μεικτής Μάθησης στα δημοτικό σχολεία της Παραγουάης για τη διδασκαλία της 

Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα. Το παρόν πλάνο ονομάστηκε πλάνο Ceibal και σκοπός 

του ήταν να παραδοθούν 5000 μαθήματα από απόσταση ανά εβδομάδα, παράλληλα 
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με τη παραδοσιακή διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, για όλα τα δημοτικά σχολεία 

της Παραγουάης μέχρι το 2015. Κύριος σκοπός του πλάνου αυτού ήταν τόσο η 

ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και η εισαγωγή ισχυρών εργαλείων 

διαμεσολάβησης και κοινωνικοπολιτιστικών και γνωστικών οπτικών στη μαθησιακή 

εμπειρία. Παρόλο που η μελέτη του Banegas (2013) είναι μόνο περιγραφική 

αναφορικά με το πλάνο Ceibal, υπογραμμίζεται η τρομερή δυναμική της Μεικτής 

Μάθησης αναφορικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα. Ο ίδιος 

περιγράφει το πλάνο ως ένα πρωτοποριακό σχέδιο το οποίο δύναται να δημιουργήσει 

μία σύνδεση μεταξύ των ΤΠΕ και της διδασκαλίας της Αγγλικής. Βέβαια, τονίζει πως 

μεγάλη σημασία παίζει τόσο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στην ορθή 

χρήση των ΤΠΕ και προτείνει περαιτέρω διερεύνηση πάνω στις στάσεις και ιδέες των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την χρήση των ΤΠΕ επί καθημερινής βάσης στα 

σχολικά πλαίσια. Εξηγεί αυτή του την πρόταση υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να 

ενθαρρύνει, να εμπνέει και να ενδυναμώνει τους μαθητές αλλά και την ίδια τη 

διαδικασία.  

Σύμφωνα με τους Kocoglu, Ozek και Kesli (2011) η Μεικτή Μάθηση 

φαίνεται να επιδρά και σε άλλους τομείς πέρα της μαθησιακής επίδοσης, όπως στις 

στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και στους ρόλους τους καθ’ αυτούς. 

Επιπλέον, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι παραπάνω παρατηρήθηκε ισότιμη 

επίδοση του δείγματος, δηλαδή καθηγητών Αγγλικής Γλώσσα, οι οποίοι διδάχτηκαν 

με παραδοσιακή και μεικτή διδασκαλία. Δηλαδή, τόσο η παραδοσιακή όσο και η 

Μεικτή Μάθηση φαίνεται να είχαν τα ίδια θετικά αποτελέσματα στα μαθησιακά 

αποτελέσματα του δείγματος. Βέβαια, η Μεικτή Μάθηση φαίνεται να παρείχε 

περισσότερη ελαστικότητα και προσβασιμότητα, διατηρώντας την αποδοτικότητα της 

και την ποιότητα του προγράμματος.  

Οι Gruba, Hinkelman και Cárdenas-Claros (2016) έρχονται με τη σειρά τους 

να διερευνήσουν τη μεταβολή που δύναται να φέρει η Μεικτή Μάθηση στα πλαίσια 

της ξενόγλωσσης διδασκαλίας. Για αυτούς, η μεταβολή αυτή είναι πολυδιάστατη. 

Αρχικά, η Μεικτή Μάθηση δύναται να μεταβάλει τη θέση του εκπαιδευτικού, 

ορίζοντας εξαρχής την εξουσία του, θέτοντας νέο νόημα στο χρόνο και τοποθεσία της 

μάθησης και ανατρέποντας τις πεπατημένες έννοιες του σχολικού προγράμματος. 

Επιπλέον, η Μεικτή Μάθηση δύναται να φέρει «αναίμακτα» τη διδασκαλία στα 
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πλαίσια του πολυγραμματισμού μέσα στη σχολική τάξη. Οι μαθητές έχουν πλέον την 

ευκαιρία να δρουν αυτόνομα, με κριτική σκέψη και με βάση την επικοινωνία και τη 

συνεργασία. Τέλος, η έννοια της αξιολόγησης μπορεί να αλλάξει δραστικά μέσω της 

Μεικτής Μάθησης. Πλέον, η γλωσσική ικανότητα ελέγχεται μέσα από τη σκοπιά της 

πολυτροπικής επικοινωνιακής ικανότητας, δηλαδή ικανότητα επικοινωνίας σε μία 

ξένη γλώσσα πέρα από τα συμβατικά πλαίσια, που μέχρι τώρα ήταν αυτά τα οποία 

και αξιολογούνταν. Έτσι η Μεικτή Μάθηση φαίνεται να έχει τρομερή δυναμική στον 

εκσυγχρονισμό και τη μοντερνοποίηση της ξενόγλωσσης μάθησης. 

Η σχέση της Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα και των Μαθηματικών  

 Η διδασκαλία των μαθηματικών φαίνεται να συσχετίζεται με διαδικασίες που 

συμβαίνουν κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερη Γλώσσα. Η διδασκαλία 

και των δύο φαίνεται να επηρεάζει τρομερά τη χρήση περίπλοκων μαθηματικών 

αναπαραστάσεων. Οι Prior, Katz, Mahajna και Rubinsten (2015) προτείνουν μία 

πιθανή αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ της γλωσσικής έκφρασης και της μαθηματικής 

μάθησης (Stacey, 2016). Η διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας φαίνεται να συνδέεται με 

τη μαθηματική/ γεωμετρική μάθηση καθώς και οι δύο φαίνεται να παρουσιάζουν 

παρόμοιες διαδικασίες εντοπισμού, κατανόησης και ανάλυσης πληροφοριών 

(Edmonds-Wathen, Owens, & Bino, 2019; Rosa & Orey, 2015).  

Οι Vaessen et al., (2010) αναφερόμενοι στη θεωρία του Ehri (1995,2005) 

διερευνούν μία μέθοδο αυτοματοποίησης η οποία αφορά τη κατανόηση των 

γραμμάτων. Αναφέρουν λοιπόν πως τα παιδιά φαίνεται να κινούνται από μία προ-

αλφαβητική φάση, σε μία μερικώς αλφαβητική φάση και στη συνέχεια σε μία ολική 

αλφαβητική φάση, η οποία τελικά καταλήγει στην εδραιωμένη αλφαβητική φάση. 

Κατά την προ-αλφαβητική φάση, τα γράμματα γίνονται αντιληπτά οπτικά ως 

αποσπάσματα λόγου. Στην αλφαβητική φάση, τα παιδιά αρχίζουν να συνδυάζουν 

κάποια από τα γραφήματα γραμμάτων με τη φωνολογική τους αναπαράσταση. Οι 

λέξεις γίνονται αντιληπτές εν μέρη από τη φωνημική τους αναπαράσταση και εν μέρη 

από τα συμφραζόμενα. Η ολική αλφαβητική φάση χαρακτηρίζεται από την ικανότητα 

των μαθητών να αποκωδικοποιούν νέες λέξεις. Τέλος, κατά την εδραιωμένη 

αλφαβητική φάση οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωτικές συνδέσεις 

μεταξύ των μορφολογικών στοιχείων και των φωνολογικών και σημασιολογικών 

αναπαραστάσεων τους. Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη φαίνεται να είναι 
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σταδιακή και τα όρια μεταξύ των φάσεων δεν είναι απόλυτα. Αυτή η θεωρία του Ehri 

(1995, 2005), παρόλο που αφορά μεμονωμένα την αλφαβητική ικανότητα των 

μαθητών, παρουσιάζει ποικίλα κοινά χαρακτηριστικά με θεωρίες που σκοπό τους 

έχουν τη διδασκαλία των μαθηματικών ή της γεωμετρίας, όπως η θεωρία του Van 

Hiele. 

Σε μελέτη της, η Swank (1997), προσπαθώντας να αποδείξει τη σύνδεση της 

ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων και της αναγνωστικής ικανότητας κάνει 

αναφορά στο μοντέλο κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας των Adams (1990) 

και van Kleeck (1995). Το συγκεκριμένο μοντέλο φαίνεται να χωρίζεται σε τέσσερα 

κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος του μοντέλου, οι μαθητές εξασκούν τη φωνολογική 

επεξεργασία, οι οποία προκύπτει από την χειραγώγηση φωνημάτων και συλλαβών. 

Στο δεύτερο μέρος του μοντέλου, οι μαθητές εξασκούν την ορθογραφική 

επεξεργασία, οι οποία προκύπτει από χειραγώγηση γραπτού λόγου και την 

αναγνώριση των γραμμάτων, όσον αφορά το όνομα τους και τη φωνολογική τους 

αναπαράσταση σε κειμενικά πλαίσια. Στο τρίτο μέρος του μοντέλου οι μαθητές 

εξασκούν τη νοηματική επεξεργασία, η οποία προκύπτει από προφορικές εμπειρίες οι 

οποίες τελικά συντελούν σε μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική γνώση της 

γλώσσας. Τέλος, στο τέταρτο μέρος του μοντέλου, όλες οι προηγούμενες γνώσεις 

συνεισφέρουν ώστε να υπάρξει πραγματική εμπειρία μέσα από τα κειμενικά πλαίσια 

που έρχονται σε επαφή οι μαθητές και τελικά εμπειρία του κόσμου γύρω τους. Το 

παραπάνω μοντέλο παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του μοντέλου 

Van Hiele, παρόλο που σκοπός της είναι η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας.  

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Tavakoli  & Gerami  (2013) με Πέρσες 

μαθητές που τα Αγγλικά αποτελούσαν μία ξένη γλώσσα γι’ αυτούς,  διερεύνησαν 

κατά πόσο η μέθοδος λέξεων-κλειδιών μπορεί να βοηθήσει στην κατάκτηση 

λεξιλογίου, και κατ’ επέκταση στη κατάκτηση της γλώσσας. Στη μέθοδο αυτή 

παρουσιάζεται μία διττή σύνδεση της λέξης αγγλικά με την αντίστοιχη της στη 

μητρική γλώσσα των παιδιών. Η σύνδεση αυτή είναι τόσο οπτική και ακουστική, 

δηλαδή η αναγνώριση της λέξης και η ανάκληση της μετάφρασης της, αλλά και 

σύνδεση της με την πραγματικότητα. Δηλαδή, σύνδεση της λέξης-στόχο με το 

πλαίσιο στο οποίο ανήκει (Anjomafrouz & Tajalli, 2012; Tavakoli  & Gerami, 2013).  

Η μέθοδος αυτή φαίνεται να παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των 

επιπέδων της θεωρίας του Van Hiele και των δεξιοτήτων του Hoffer. 
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 Παρόμοια, η απουσία άριστης γνώσης μία δεύτερης γλώσσας, σε πλαίσια 

όπου η χρήση της είναι απαραίτητη, φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τα μαθηματικά 

αποτελέσματα των χρηστών/ μαθητών (Robertson & Graven, 2018). Σε έρευνα του ο 

Brown (2005), εξετάζει τη μαθηματική επίδοση μαθητών, για τους οποίους τα 

αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα, και είτε βρίσκονται σε αρχικά στάδια εκμάθησης 

αγγλικών είτε έχουν ικανότητα να χρησιμοποιήσουν άριστα τη γλώσσα. Για εκείνον 

επίσης είναι προφανές πως άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια εκμάθησης της 

γλώσσας βιώνουν μία παραπάνω πρόκληση όσον αφορά τη κατανόηση των 

μαθηματικών, τα οποία αποτελούν «από μόνα τους μία γλώσσα» (p. 340). 

Συμπεραίνει, λοιπόν, πως η Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα παίζει ισχυρό ρόλο στην 

κατανόηση των μαθηματικών. Μέσα από την έρευνα του, επιπλέον, επισημαίνει πως 

όταν η ικανότητα χρήσης της γλώσσας γίνει καλή και η οικονομική κατάσταση του 

μαθητή είναι επίσης καλή, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη επαφή με εκπαιδευτικούς 

πόρους και εργαλεία στο σπίτι, προμηνύεται και καλή επίδοση στα μαθηματικά 

(Brown, 2005). Και οι δύο αυτοί φαινομενικά διαφορετικοί τομείς μάθησης 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες, ειδικά στις δεξιότητες που χρειάζονται οι 

μαθητές για να κωδικοποιούν, αποκωδικοποιούν και να αναδημιουργούν υπάρχουσα 

καθιερωμένη γνώση. Συνεπώς και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών/ γεωμετρίας και για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως 

ξένη γλώσσα μπορούν να αξιοποιηθούν διττά ωφελώντας και τη διδασκαλία και τη 

μάθηση  (Bossé, Bayaga, Ringler, Fountain, & Young, 2018).  

Η εφαρμογή της μεθόδου Van Hiele στα πλαίσια της διδασκαλίας γραμματισμού 

 Με βάση την πιθανή αμφίδρομη σχέση διδασκαλίας μαθηματικών και 

διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (Edmonds-Wathen, Owens, & Bino, 

2019; Prior, Katz, Mahajna & Rubinsten, 2015; Rosa & Orey, 2015; Stacey, 2016) 

και τη συνάφεια ορισμένων μοντέλων διδασκαλίας γραμματισμού (Adams, 1990; 

Ehri, 1995,2005; Tavakoli  & Gerami, 2013; van Kleeck, 1995) προτείνεται η πιθανή 

αξιοποίηση του μοντέλου Van Hiele για τη διδασκαλία γραμματισμού, πέρα από την 

ήδη ισχύουσα διδασκαλία γεωμετρίας και άλγεβρας.  

Η μέθοδος γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele παρουσιάζει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία 

γραμματισμού και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. 
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Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέξαμε να εξετάσουμε τις 

ομοιότητες για τη διδασκαλία γεωμετρίας και γραμματισμού για το πρώτο επίπεδο 

Van Hiele. Η περιγραφή του επιπέδου της Αναγνώρισης θα μπορούσε με κάποιες 

μετατροπές να πλαισιώσει τη διδασκαλία γραμματισμού, και πιο συγκεκριμένα μία 

διδασκαλία η οποία θα επικεντρώνεται στην διδασκαλία των γραμμάτων της 

Αγγλικής Γλώσσας. Αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς όπως και τα γεωμετρικά σχήματα 

στο πρώτο επίπεδο Van Hiele, έτσι και τα γράμματα γίνονται αντιληπτά ολιστικά στα 

πλαίσια της λέξης. Επιπλέον, όπως τα γεωμετρικά δεν γίνονται αντιληπτά ως 

ξεχωριστές οντότητες σε αυτό το επίπεδο, αντίστοιχα αναφορικά με τα γράμματα, οι 

μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορετικές φωνολογικές σχέσεις και 

διαφοροποιήσεις που μπορούν να συμβούν όταν αλλάξει το λεξικό πλαίσιο ή με το 

συνδυασμό διαφορετικών γραμμάτων.   

 Στα αρχικά στάδια της μάθησης, οι μαθητές φαίνεται να συνδέουν το κάθε 

γράμμα με το αντίστοιχο ήχο που το αντιπροσωπεύει. Αυτή η φωνολογική 

αποκωδικοποίηση έχει ως απώτερο σκοπό της τον αυτοματισμό, όπου ολόκληρες 

λέξεις και μορφήματα συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες φωνολογικές ή 

σημασιολογικές αναπαραστάσεις τους. Οι Vaessen et al., (2010) κάνοντας αναφορά 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπογραμμίζει πως η αυτοματοποίηση αυτή φαίνεται 

να κατορθώνεται μέσα από μία σειρά από στάδια, τα οποία φαίνεται να περνάει ο 

μαθητής και τα οποία στηρίζονται σε μία κυρίαρχη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή 

αφορά ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο θα αποτελείται από ξεχωριστά επίπεδα, 

που το καθένα από αυτά θα έχει διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Η μεταφορά 

από το ένα επίπεδο στο άλλο θα υποδηλώνει την κατάκτηση των στόχων που έχουν 

τεθεί, με τελικό σκοπό την ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να προσαρμοστεί στα πλαίσια της 

θεωρίας του Van Hiele, τα επίπεδα της οποίας να αποτελέσουν τα στάδια για την 

κατόρθωση της αυτοματοποίησης.  

Τροποποιώντας τη θεωρία του Van Hiele ώστε να λειτουργήσει ως μέσο 

γραμματισμού, κάποιος θα εντόπιζε ποικίλες ομοιότητες με τη προαναφερθείσα 

μέθοδο του Ehri (1995, 2005) αλλά και με τη μέθοδο των λέξεων-κλειδιών 

(Anjomafrouz & Tajalli, 2012; Tavakoli  & Gerami, 2013), που χρησιμοποιούνται 

ευρέως στη ξενόγλωσση διδασκαλία. Για το πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης του 

Van Hiele, όταν αυτό αξιοποιείται για τη διδασκαλία γραμματισμού, σημασία έχει η 
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αναγνώριση και η κατανόηση της του σχηματισμού κάθε γράμματος, όπως 

αντίστοιχα θα συνέβαινε και στην περίπτωση της διδασκαλίας Γεωμετρίας. Μέσω 

αυτή της διαδικασίας αναγνώρισης, η οποία συμβαίνει τόσο σε λεξικό όσο και σε 

κειμενικό επίπεδο, οι μαθητές ξεκινούν να συνειδητοποιούν τις ιδιότητες κάθε 

γράμματος και να τα κατηγοριοποιούν με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.  

Αναφορικά με τις ικανότητες του Hoffer, οι οποίες συμπληρώνουν το κάθε 

επίπεδο Van Hiele, μπορούν αντίστοιχα να προσαρμοστούν στις ανάγκες της 

διδασκαλίας γραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις λεκτικές 

ικανότητες, οι μαθητές επικεντρώνονται αρχικά στην ολιστική αναγνώριση των 

γραμμάτων και στη συνέχεια στην φωνολογική τους αναπαράσταση, πάντα στα 

πλαίσια της λέξης, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι επιμέρους διαφορές ανάλογα με το 

πλαίσιο. Οι ικανότητες σχεδίασης που ακολουθούν, ενδυναμώνονται και 

ενθαρρύνονται από τις προαναφερθείσες λεκτικές ικανότητες, και στοχεύουν στο 

σχεδιασμό του εκάστοτε γράμματος, συνδέοντας παράλληλα την προηγούμενη γνώση 

από τη φωνολογική του αναπαράσταση ολιστικά σε λεξικά πλαίσια αλλά και 

αυτόνομα.  Στη συνέχεια, οι λογικές ικανότητες που αναπτύσσονται ζητούν από τους 

μαθητές να ολοκληρώσουν πιο περίπλοκα καθήκοντα χρησιμοποιώντας τη λογική 

τους ώστε να κατηγοριοποιήσουν τα γράμματα, τόσο αναφορικά με την φωνολογική 

τους αναπαράσταση όσο και με τη χρήση τους. Επιπλέον, οι μαθητές ζητούνται να 

πάρουν λογικές αποφάσεις αναφορικά με τα γράμματα χρησιμοποιώντας 

προηγούμενες γνώσεις τους για αυτά. Τέλος, οι ικανότητες εφαρμογής στοχεύουν στη 

καιριοποιήση της προηγούμενης γνώσης και της εφαρμογής της σε πραγματικό, 

βγαλμένο από την πραγματικότητα, λεξικό ή κειμενικό πλαίσιο.  

Η μέθοδος γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele φαίνεται να απαρτίζεται από 

όλα τα απαραίτητα βήματα για τη στήριξη της ξενόγλωσσης διδασκαλίας όσον αφορά 

στη διδασκαλία των γραμμάτων και για τις τέσσερις γνωστικές ικανότητες που την 

χαρακτηρίζουν. Αυτές οι τέσσερις γνωστικές ικανότητες είναι η ικανότητα ομιλίας 

(speaking), η ικανότητα ακουστικής κατανόησης (listening) η ικανότητα συγγραφής 

(writing) και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου (reading). Η διδασκαλία αυτών 

όταν στηριχτεί στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele φαίνεται να είναι 

αβίαστη. Αυτό συμβαίνει καθώς τα επίπεδα στοχεύουν κυρίως στη καιριοποιήση της  

γνώσης καθ’ αυτής. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν ολοκληρωτικά τη 

γνώση σχετικά με το αγγλικό αλφάβητο, ολοκληρώνοντας το πρώτο επίπεδο του Van 
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Hiele και αποκτώντας όλες τις ικανότητες του Hoffer. Αυτός ο ισχυρισμός ίσως 

φαντάζει σχεδόν ιδανικός, καθώς οι μαθητές της πρωτοσχολικής ηλικίας, φαίνεται να 

έχουν μονάχα την ικανότητα ολιστικής κατανόησης της αλφάβητου (Cook, 1997).  

Για αυτό το λόγο, δύνανται να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν στην μετάβαση μεταξύ των ικανοτήτων και στην ολοκλήρωση του 

επιπέδου ενθαρρύνοντας και κινητοποιώντας τους μαθητές. Η κατανόηση του 

εκάστοτε γράμματος μπορεί να γίνει με τρόπο διασκεδαστικό και αβίαστο, 

διευκολύνοντας την ορθογραφική και φωνολογική τους κατανόηση. Εξού και η 

προτεινόμενη μέθοδος, παρόλο που φαίνεται να είναι εξίσου χρήσιμη και χωρίς την 

χρήση των ΤΠΕ, μπορεί να ενδυναμωθεί από αυτές σε πολλά επίπεδα.  

Αναγκαιότητά έρευνας - Μία πρόταση για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

διδασκαλίας με βάση τα επίπεδα Van Hiele και τη χρήση των ΤΠΕ  

Η πλειοψηφία των μελετών που αφορούν την διδασκαλία της Αγγλικής ως 

ξένη γλώσσα με τη χρήση των ΤΠΕ, διερεύνησαν ήδη υπάρχουσες μεθόδους 

διδασκαλίας, παραδείγματος χάρη είτε στοχεύοντας στη διδασκαλία γραμματικής, 

προφοράς ή ικανότητας ακουστικής κατανόησης είτε σε σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας αξιοποιώντας τις ΤΠΕ (Anjomafrouz & Tajalli, 2012; Aslanabadi & 

Rasouli, 2013; Dogoriti, 2010; Dudeney & Hockly, 2012; Ehri, 1995,2005; 

McDonough & Shaw, 2012; Pardede, 2012; Tavakoli  & Gerami, 2013; Waters, 

2012). Μέσα σε αυτές τις έρευνες διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ο ευεργετικός 

ρόλος που δύνανται να παίξουν οι ΤΠΕ, όταν χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό 

αναφορικά με τις μαθησιακές ανάγκες, την ηλικία και τη δυναμική των μαθητών-

στόχων (Hismanoğlu, 2011).  Όμως, δυστυχώς μικρός αριθμός από αυτές τις έρευνες 

έχει ασχοληθεί με τη πρωτοσχολική ηλικία (Basoz & Can, 2016, Coyle & Gómez 

Gracia, 2014; Kubota, 1999) καθώς οι περισσότερες καταπιάστηκαν με ηλικίες 

ανώτερες του δημοτικού. Κατά κύριο λόγο τα παιδιά εφηβικής ηλικίας ήταν η ομάδα-

στόχος επιλογής στις περισσότερες (Anjomafrouz  & Tajalli, 2012; Brown, 2005; 

Tavakoli & Gerami, 2013).  Όσες από αυτές έχουν ασχοληθεί με τη προσχολική ή 

πρώτη σχολική ηλικία είτε αξιοποίησαν ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι 

οποίες όμως δεν αξιοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους ΤΠΕ (Bourassa  & Treiman, 

2001; Olofsson & Wall, 1980),  είτε η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μέσω 

διαδικτυακών παιχνιδιών (Aslanabadi & Rasouli, 2013) ή τραγουδιών (Coyle & 
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Gómez Gracia, 2014). Παρόλο που υπάρχουν μέθοδοι που παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της μεθόδου Van Hiele (Anjomafrouz & Tajalli, 

2012; Ehri, 1995,2005; Tavakoli  & Gerami, 2013) και χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, δε φαίνεται να παρουσιάζουν 

ολοκληρωμένα βήματα για την επίτευξη της κατάκτησης μίας ξένης γλώσσας. 

Επιπλέον, οι προαναφερθέντες μέθοδοι φαίνεται να αγνοούν την ευεργετική επιρροή 

που μπορούν να έχουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και πιο 

συγκεκριμένα στην εκμάθηση των γραμμάτων (Dudeney & Hockly, 2012). 

Επιπρόσθετα, παρόλο που υπάρχουσα βιβλιογραφία (Banegas, 2013; Hockly, 2013; 

Gruba, Hinkelman και Cárdenas-Claros, 2016; Kocoglu, Ozek και Kesli, 2011; 

Pardede, 2012) φαίνεται να επιβεβαιώνει τον ευεργετικό ρόλο που δύναται να παίξει 

η Μεικτή Μάθηση στα πλαίσια της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, αποτελούν 

περιγραφικές μελέτες ή μελέτες προγράμματα τα οποία δεν αξιολογούν την τελική 

επίδραση της σε δείγματα πληθυσμού της πρώτης σχολικής ηλικίας. Δηλαδή, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών ασχολείται κυρίως με τις ηλικίες 9 έως 11 και τη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, παρόλη την πληθώρα 

βιβλιογραφίας που επιβεβαιώνει την αδιαφάνεια της αγγλικής ορθογραφίας σε 

σύγκριση με την ελληνική ορθογραφία (Andreou & Baseki, 2012; Niolaki & 

Masterson, 2012; Goswami, Porpodas  & Wheelwright, 1997; Protopapas & Vlahou, 

2009) και την αποδεδειγμένη δυσκολία των Ελληνόφωνων μαθητών αναφορικά με 

συγκεκριμένα γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτου (Cook. 1997) όσον αφορά την 

ορθογραφική τους εκφορά και φωνολογική τους αναπαράσταση, φαίνεται να υπάρχει 

ένα κενό στη βιβλιογραφία. Στο κενό αυτό που εντοπίζεται θα έπρεπε να 

διερευνηθούν πιθανές μέθοδοι διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας για την 

άμβλυνση, αν όχι εξάλειψη, αυτής της δυσκολίας που προκύπτει εξαιτίας της 

αδιαφάνειας της Αγγλικής ορθογραφίας και της διαφάνειας της Ελληνικής 

ορθογραφίας, και συγκεκριμένα για την πρώτη σχολική ηλικία.  

Αναφορικά με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, η παρούσα μελέτη συνδυάζει 

το Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου, συγκεκριμένα για τη δεύτερη 

τάξη του δημοτικού σχολείου, με τις ΤΠΕ σε αρχάριο επίπεδο. Με βάση αυτά 

σχεδιάστηκε μία διδακτική μέθοδος η οποία χωρίστηκε σε τρεις φάσεις, οι οποίες 

βασίστηκαν στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele και στις ικανότητες του 

Hoffer.  
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κάποιος ίσως εντοπίσει σημαντικές 

ομοιότητες ανάμεσα στην γεωμετρική κατανόηση και στην κατανόηση μίας ξένης 

γλώσσας. Ανέκαθεν, η γεωμετρία ήταν παντού γύρω μας, όπως πλέον και τα Αγγλικά 

τα οποία αποτελούν μία «Κοινή διάλεκτο» (Lingua Franca). Όμως, παρόλο που το 

άτομο έχει συνεχή και καθημερινά ερεθίσματα και από τις δύο, η επίσημη διδασκαλία 

τους ξεκινάει στο σχολικό πλαίσιο (Dendrinos, 2013; Gklouzeli, 2015). Η διδασκαλία 

μίας ξένης γλώσσας και η διδασκαλία των μαθηματικών φαίνεται να προαπαιτεί από 

τους μαθητές αντίστοιχες δεξιότητες αποκωδικοποίησης, κωδικοποίησης και χρήσης 

προηγούμενης γνώσης για τη δημιουργία νέας (Edmonds-Wathen, Owens, & Bino, 

2019; Rosa & Orey, 2015), καθώς επίσης και η ενεργοποίηση της λειτουργικής και 

εκτελεστικής λειτουργικής μνήμης (Granena, 2013; Sparks, Ganschow & Patton, 

2008). Αυτή η υποφαινόμενη ισοδυναμία στηρίζει την απόφαση μου να προτείνω μία 

ήδη υπάρχουσα μέθοδο γεωμετρικής σκέψης μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας της 

Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα και πιο συγκεκριμένα ώστε μαθητές πρώτης σχολικής 

ηλικίας να διδαχτούν τα γράμματα της αγγλικής αλφάβητου και την αντίστοιχη 

ορθογραφία τους. Αυτή η ομάδα στόχος επιλέχτηκε προσεχτικά, καθώς βρίσκεται στα 

πρώτα βήματα μάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. Η επιλογή αυτή στηρίχτηκε στο ότι 

όμοια με ένα λευκό καμβά, οι μαθητές δεν έχουν προηγούμενες λανθασμένες ιδέες 

και παρανοήσεις σχετικά με τη διδασκόμενη ξένη γλώσσα. Επιπλέον, η επιλογή της 

διδασκαλίας των γράμματών της αλφάβητου και των λεξικών πλαισίων στα οποία 

ελέγχτηκε η ορθογραφία τους, επιλέχτηκαν με τον ίδιο γνώμονα. Οι μαθητές είχαν 

ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη επαφή με το εκάστοτε γράμμα της αλφάβητου πριν 

από την παρέμβαση. Τέλος, οι σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες δεν περιορίζονται 

μόνο στο περιεχόμενο της διδασκαλίας αλλά και στα μέσα που εκείνη θα μεταδοθεί. 

Για αυτό το σκοπό, οι ΤΠΕ πλαισίωσαν το μοντέλο σκέψης του Van Hiele, 

καταλήγοντας σε μία εκμοντερνισμένη προτεινόμενη θεωρία, ικανή να εξυπηρετήσει 

αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων μαθητών με τον πιο αποδοτικό 

τρόπο.  
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία  

Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας βασίζεται στη μέθοδο του Εκλεκτικισμού  

(Dincay, 2010; Howatt & Smith, 2014) και της Μεικτής Μάθησης. Επιπλέον, 

βασίζεται στην απουσία μελετών που να συσχετίζουν τη χρήση του μοντέλου Van 

Hiele με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και στις περιορισμένες έρευνες 

που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένη γλώσσα στην πρωτοσχολική ηλικία 

στο πλαίσιο του ελληνικού σχολικού συστήματος.  

Η προτεινόμενη παρέμβαση της παρούσας έρευνας είναι ειδικά σχεδιασμένη 

ώστε να αποσκοπεί σε έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο, ο οποίος απορρέει 

από τις αρχές που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτός είναι 

η διδασκαλία των γραμμάτων της Αγγλικής Γλώσσας. Η απόφαση του να τεθεί ο 

συγκεκριμένος εκπαιδευτικός στόχος και να διδαχθεί με τη παρούσα προτεινόμενη 

μέθοδο, έγινε πολύ προσεκτικά και συνειδητά. Η γνώση της αλφάβητου παίζει ένα 

αξιοσημείωτο ρόλο στη πορεία της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας και στη 

διαδικασία εκμάθησης του ανάλογου λεξιλογίου της.  

Με βάση εμπειρική γνώση, εντοπίστηκε ένα πολύ εμφανές φαινόμενο το 

οποίο παρουσιάζουν οι περισσότεροι μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας. Αυτό είναι η 

σχεδόν «απ’έξω» αποστήθιση της Αγγλικής Αλφάβητου, η οποία φαίνεται να 

εκλαμβάνεται από τους μαθητές ως ένα σύνολο. Οι μαθητές φαίνεται να 
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παρουσιάζουν δυσκολία να αντιληφθούν τα γράμματα ως ολότητες  και η θύμηση 

τους γίνεται μόνο στα πλαίσια του συνόλου.  

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, σκοπεύει να εξετάσει την επίδραση μίας 

παρέμβασης στηριζόμενης στα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele και 

συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης, συνδυάζοντας τη χρήση ΤΠΕ, 

στις δεξιότητες της αναγνώρισης των γραμμάτων της Αγγλικής αλφάβητου. Πιο 

συγκεκριμένα η ερευνητική ερώτηση στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα έρευνα ήταν:  

 Μπορεί μία παρέμβαση στηριζόμενη στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του 

Van Hiele να βελτιώσει τις δεξιότητες αναγνώρισης των γραμμάτων της 

Αγγλικής Αλφάβητου των Ελλήνων μαθητών της δεύτερης τάξης του 

δημοτικού, όταν αυτή θα συγκριθεί με τη παραδοσιακή διδασκαλία;  

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες έρευνες (Anjomafrouz & Tajalli, 2012; 

Brown, 2005; Bossé, Bayaga, Ringler, Fountain, & Young, 2018; Robertson & 

Graven, 2018; Tavakoli  & Gerami, 2013) που προτείνουν μία σύνδεση μεταξύ της 

διδασκαλίας και μάθησης μίας ξένης γλώσσας και των μαθηματικών και του 

δυναμικού ρόλου που έχουν αποδείξει πως κατέχουν οι ΤΠΕ μέσα στο φάσμα της 

εκπαίδευσης, η βασική υπόθεση της έρευνας μας είναι: 

Οι μαθητές που θα διδαχτούν με βάση την παρέμβαση που στηρίζεται στα επίπεδα 

γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele με την παράλληλη χρήση των ΤΠΕ θα 

βελτιώσουν σημαντικά περισσότερο τις γνώσεις σχετικά με  γράμματα της αγγλικής 

αλφαβήτου από τα παιδιά τα οποία θα βιώσουν την εμπειρία της παραδοσιακής 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. 

Λειτουργικοί ορισμοί 

Η Μέθοδος Van Hiele περιγράφει την εξέλιξη της γεωμετρικής λογικής των 

μαθητών, καθορίζοντας πέντε επίπεδα λογικής τα οποία εισάγουν μερικές κύριες 

διαδικασίες σκέψης (Jaime & Gutiérrez, 1994). 

Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένη γλώσσα ορίζεται η διδασκαλία των Αγγλικών 

σε άτομα που η μητρική τους δεν είναι τα Αγγλικά. Η διδασκαλία αυτή καλύπτει τις 

γλωσσολογικές, λειτουργικές και κοινωνικές ανάγκες του ατόμου αναφορικά με τη 

γλώσσα (Bonilla Medina, 2012). 
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Ως Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ορίζονται όλα τα τεχνολογικά 

μέσα που δύνανται να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ζαράνης  & 

Οικονομίδης, 2007). 

Η Μεικτή Μάθηση αποτελεί μια αποδοτική πρόσμιξη διαφορετικών μέσων 

έκφρασης, μοντέλων διδασκαλίας και τρόπων μάθησης (Procter, 2003). 

Ως Παραδοσιακή Διδασκαλία ορίζεται η ισχύουσα διδασκαλία που 

πραγματοποιείται στα πλαίσια του δημοτικού σχολείου και που ορίζεται από το 

ΔΕΠΠΣ του Υπουργείου Παιδείας. 

Δείγμα 

Για  να διερευνηθεί ο στόχος και ερευνητική υπόθεση που αναφέρεται παραπάνω, 

ακολουθήθηκε η μέθοδος πειραματικού σχεδιασμού. Το δείγμα της έρευνας 

προέκυψε από βολική δειγματοληψία  και αποτελούνταν από 53
 
μαθητές, 34 κορίτσια 

και 19 αγόρια. Όλοι οι μαθητές βρίσκονταν στην ηλικιακή ομάδα των 7-8 ετών και 

όλοι φοιτούσαν στη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Η παρούσα έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το 2019 σε δύο δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου Κρήτης 

τα οποία τηρούσαν αντίστοιχα δημογραφικά στοιχεία. Τα τμήματα που πήραν μέρος 

στην έρευνα κρατήθηκαν αυτούσια και βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά σχολεία. 

Επιπλέον, οι μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν αυτοί, που σύμφωνα με την 

κρίση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της κάθε τάξης, δεν φαίνεται να παρουσίαζαν 

χαρακτηριστικά κάποιας γλωσσικής ή μαθησιακής δυσκολίας. Για να διερευνηθεί ο 

σκοπός της παρούσας έρευνας, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, μία πειραματική 

(n=25) και μία ελέγχου (n=28). Η πειραματική ομάδα είχε συνεχή έκθεση στις ΤΠΕ 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς διασφαλίστηκε η διαθεσιμότητα 

φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (τάμπλετς) για όλη την διάρκεια της διδασκαλίας. 

Για την ομάδα ελέγχου, παρόλο που υπήρχε διαθέσιμος φορητός υπολογιστής και 

προτζέκτορας στα πλαίσια της σχολικής τάξης, δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Τέλος, με σκοπό να διατηρηθεί η ομοιομορφία των 

αποτελεσμάτων, δόθηκαν εκτενείς οδηγίες στους εκπαιδευτικούς της πειραματικής 

και της ομάδας ελέγχου.  
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Εργαλεία Μέτρησης   

Με σκοπό να απομονωθεί η επιρροή της παρέμβασης από τυχόν έμφυτες 

ανισότητες στη μη-λεκτική νοημοσύνη των μαθητών που απάρτιζαν τις δύο ομάδες, 

τον Μάρτιο του 2019 οι μαθητές πήραν μέρος σε μία δοκιμασία προελέγχου με το 

Raven’s Progressive Matrice (RPM) (Raven, 1956; Τσακρής, 1970), το οποίο 

αξιολόγησε τη μη-λεκτική γνωστική ικανότητα τους. Η δοκιμασία αυτή αποτελείται 

από τρεις σταδιακά δυσκολότερες δοκιμασίες. Η κάθε δοκιμασία απαρτίζεται από 

δώδεκα εικόνες και χωρίζεται σε τρία σετ μοτίβων (Α, ΑΒ, Β). Η κάθε εικόνα 

απεικονίζει ένα μοτίβο από το οποίο λείπει ένα κομμάτι και έξι πιθανές εναλλακτικές 

αυτού του κομματιού (Παράρτημα Α- εικόνα 1). Η ολοκλήρωση της δοκιμασίας του 

RPM απαιτεί ικανότητες κωδικοποίησης και ανάλυσης και, αξιολογεί τις γνωστικές 

διαδικασίες του κάθε μαθητή, οι οποίες συνδέονται με τη λογική και τη νόηση. Οι 

προαναφερθείσες λειτουργίες δεν στηρίζονται από κάποια προυπάρχουσα γνώση και 

εμπειρία (Carpenter, Just, & Shell, 1990). Το τεστ πραγματοποιήθηκε αυτόνομα σε 

κάθε μαθητή. Για να υπολογιστεί η βαθμολογία κάθε μαθητή οι μαθητές έπρεπε να 

ολοκληρώσουν και τις τρείς δωδεκάδες από μοτίβα που παρέχεται από τη δοκιμασία. 

Ο κάθε μαθητής μπορούσε να πάρει είτε ένα είτε κανένα βαθμό για κάθε μοτίβο 

ανάλογα με την απάντηση του και ο μέγιστος αριθμός βαθμών που θα μπορούσε να 

πάρει για κάθε δωδεκάδα (Α,ΑΒ,Β) ήταν δώδεκα. Για κάθε σωστή απάντηση ο 

μαθητής λάμβανε ένα σύμβολο «+» και για κάθε λανθασμένη απάντηση ένα σύμβολο 

«-». Μετά το πέρας της δοκιμασίας έγινε και η ανάλογη καταμέτρηση των μονάδων 

για τον κάθε μαθητή. Στο σύνολο τους οι μαθητές μπορούν να φτάσουν τις 36 σωστές 

απαντήσεις. Οι απαντήσεις των μαθητών με βάση τη παρούσα δοκιμασία 

εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία των αποτελεσμάτων, ώστε να επιβεβαιωθεί η 

ομοιομορφία του δείγματος όσον αφορά τη μη-λεκτική νοημοσύνη του (Παράρτημα 

Α- εικόνα 2).  

Επιπλέον, ώστε να μετρηθεί η ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της 

αγγλικής αλφάβητου, διαμορφώθηκε μία προσαρμοσμένη δοκιμασία, η οποία 

στηρίχτηκε στο The Test of Early Reading Ability-Fourth Edition (TERA-4) (Reid et 

al., 2018) (Παράρτημα Β – εικόνες 1-5) . Αυτή η προσαρμοσμένη έκδοση του TERA-

4 συμπεριελάμβανε στοιχεία από δραστηριότητες του Cambridge English Language 

Assessment (Weir, Vidaković, & Galaczi, 2013), ώστε να κατορθωθεί η αξιολόγηση 

της ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων, τα οποία οι Έλληνες μαθητές φαίνεται 
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να μπερδεύουν περισσότερο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο. Ποιο συγκεκριμένα αυτά τα γράμματα είναι 

τα παρακάτω: /e/, /i/, /u/,/y/,/b/,/d/. Τα δεδομένα αναφορικά με την ικανότητα 

αναγνώρισης των γραμμάτων συλλέχθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, δηλαδή πριν και 

μετά την παρέμβαση. 

Η αναγνώριση των γραμμάτων αφορά τόσο στην αντιστοιχία γραφήματος και 

φωνήματος όσο και στην αντιστοιχία ονόματος και γραφήματος. Το συγκεκριμένο 

προσαρμοσμένο εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε ώστε να αξιολογηθούν οι 

ικανότητες που απαρτίζουν το πρώτο επίπεδο του Van Hiele, όπως αυτές 

περιγράφονται από τον Hoffer. Έτσι, οι μαθητές ζητήθηκαν να αναγνωρίσουν έξι 

γράμματα – στόχο αναφορικά με τις οπτικές και λεκτικές ικανότητες, τις ικανότητες 

σχεδίασης, τις λογικές ικανότητες και τις ικανότητες εφαρμογής. Όλες οι 

προαναφερθείσες ικανότητες υπάχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου επιπέδου Van 

Hiele, δηλαδή αυτό της Αναγνώρισης. Ο ερευνητής καθοδήγησε τον εκάστοτε 

μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και η δοκιμασία αυτή 

πραγματοποιήθηκε, επίσης, ατομικά στον κάθε εξεταζόμενο. Για την ολοκλήρωση 

της χρειάστηκαν περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά. Παρόμοια, μετά το πέρας της 

παρέμβασης, το ίδιο προσαρμοσμένο εργαλείο αξιολόγησης δόθηκε στους μαθητές 

και της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου ως ένας μετέλεγχος της παρέμβασης. Ο 

σκοπός του μετελέγχου ήταν να μετρήσει την βελτίωση των μαθητών, όσον αφορά 

την κατάκτηση των ικανοτήτων όπως αυτά περιγράφονται στο πρώτο επίπεδο του 

Van Hiele. Η προσαρμοσμένη αυτή δοκιμασία στηρίχτηκε και διαμορφώθηκε 

αναφορικά με τις ικανότητες, όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. Δηλαδή η 

δοκιμασία ξεκινάει ελέγχοντας πρώτα τις οπτικές ικανότητες, στη συνέχεια τις 

λεκτικές και λογικές ικανότητες, συνεχίζει με τις ικανότητες σχεδιασμού και τέλος 

συνδυάζει τον έλεγχο των λογικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων εφαρμογής.  

Στη πρώτη σελίδα του τεστ, ο ερευνητής συμπληρώνει τα στοιχεία του 

μαθητή. Δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, το σχολείο και το τμήμα στο οποίο φοιτά, 

την ημερομηνία γέννησης του και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Η 

ημερομηνία γέννησης ζητείται για να διασφαλιστεί η ηλικιακή ομοιομορφία του 

δείγματος και η ημερομηνία διεξαγωγής για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει 

μεγάλη χρονική απόκλιση διεξαγωγής της δοκιμασίας ανάμεσα στα τμήματα που 

αποτελούν την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα (Παράρτημα Γ, σελ. 118). 
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 Στην πρώτη δοκιμασία του τεστ ο ερευνητής καλεί το μαθητή να αναγνωρίσει 

το εκάστοτε γράμμα. Η εκπαιδευτικός ζητάει από το μαθητή να βάλει το μολύβι του 

στο σύμβολο, κυκλώνοντας το γράμμα που εκείνη λέει δυνατά. Ένα παράδειγμα της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι «είμαστε στη σελίδα δύο, στη πρώτη 

δραστηριότητα. Βάλε όλοι το μολύβι σου στο αεροπλάνο. Βρες ποιο από τα 

γράμματα δίπλα στο αεροπλάνο είναι το γράμμα /bi/ και κύκλωσε το. Στη συνέχεια, 

βάλε το μολύβι σου στο χαμογελαστό πρόσωπο, και ούτω καθεξής. Η πρώτη 

δοκιμασία ελέγχει την πρώτη δεξιότητα όπως αυτή περιγράφεται από τον Hoffer, 

προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του γραμματισμού. Δηλαδή 

ελέγχει τις οπτικές ικανότητες αναγνώρισης των μαθητών αναφορικά με τα 

γράμματα-στόχο /b/,/d/,/e/,/i/,/u/ και /y/ (Παράρτημα Γ, σελ. 119). 

Αντίστοιχα, η δεύτερη δραστηριότητα ελέγχει την αντιστοίχιση γράμματος 

και ονόματος του εκάστοτε γράμματος.  Σε αυτή τη δοκιμασία ο μαθητής καλείται να 

αναγνωρίσει ονομαστικά μία ακολουθία γραμμάτων. Εν αντιθέσει με την πρώτη 

δοκιμασία, ο μαθητής θα πρέπει ο ίδιος να εκφέρει το όνομα του γράμματος, 

δείχνοντας παράλληλα το αντίστοιχο γράφημα και επιβεβαιώνοντας τη κατανόηση 

της αντιστοιχίας του γραφήματος-ονόματος γράμματος. Σε αυτή τη δοκιμασία 

ελέγχονται οι λεκτικές ικανότητες των μαθητών όπως αυτές περιγράφονται από τον 

Hoffer, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνονται και οι οπτικές ικανότητες οι οποίες 

ελέγχθηκαν στη προηγούμενη δοκιμασία (Παράρτημα Γ, σελ. 120). 

 Στη συνέχεια, η τρίτη και η τέταρτη δραστηριότητα ελέγχουν την αντιστοιχία 

γράμματος - ονόματος, αλλά αυτή τη φορά η εκπαιδευτικός ζητάει από το μαθητή να 

βρει μία προαποφασισμένη ακολουθία γραμμάτων και να την επιλέξει ανάμεσα σε 

τέσσερις προτεινόμενες. Παραδείγματος χάρη η εκπαιδευτικός καθοδηγεί το μαθητή 

λέγοντας «είμαστε στη σελίδα τρία, στη δραστηριότητα τρία. Ποιο από τα παρακάτω 

λέει /i;/ /di;/ /ju;/ ; Κύκλωσε το σωστό.» Ο μαθητής θα πρέπει να διαλέξει μία από τις 

τέσσερις προτεινόμενες ακολουθίες με βάση την οδηγία της εκπαιδευτικού.  Οι 

συγκεκριμένες δοκιμασίες ελέγχουν τρεις διαφορετικές ικανότητες των μαθητών, 

όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. Αρχικά τις οπτικές ικανότητες, καθώς οι 

μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν το εκάστοτε γράμμα, της λεκτικές ικανότητες, 

καθώς πρέπει να αναγνωρίσουν το όνομα του εκάστοτε γράμματος, και στη συνέχεια 

τις λογικές τους ικανότητες. Οι λογικές ικανότητες ελέγχονται, καθώς οι μαθητές θα 

πρέπει να αξιοποιήσουν την ακολουθία των γραμμάτων που τους δίνεται και τις 
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προηγούμενες  ήδη αποκτημένες ικανότητες, ώστε να κάνουν την αληθής-σωστή 

επιλογή (Παράρτημα Γ, σελ. 121).  

Η πέμπτη δραστηριότητα ελέγχει την αντιστοιχία φωνολογικής 

αναπαράστασης και γράμματος στα πλαίσια της λέξης. Η εκπαιδευτικός ξανά 

καθοδηγεί το μαθητή με τα εξής «Βάλε το μολύβι σου στο χαμογελαστό πρόσωπο. 

Διάλεξε ποιες από τις λέξεις έχουν μέσα τους τον ήχο /i:/. Οι λέξεις αυτές είναι little, 

high, indian, ice. Κύκλωσε τις λέξεις που άκουσες να έχουν τον ήχο /i:/.» Αυτή η 

δοκιμασία αντίστοιχα ελέγχει οπτικές, λεκτικές και λογικές ικανότητες, αλλά και 

ικανότητες εφαρμογής. Δηλαδή, σε αυτή τη δραστηριότητα, το γράμμα εντάσσεται σε 

ένα λεξικό πλαίσιο. Πλέον δεν πρέπει μόνο να γίνει αντιστοίχιση του γραφήματος με 

το όνομα του γράμματος αλλά και με τη φωνολογική του αναπαράσταση, στα πλαίσια 

μίας λέξης (Παράρτημα Γ, σελ. 122). 

Η έκτη δραστηριότητα ελέγχει τις ικανότητες σχεδίασης του εκάστοτε 

γράμματος. Εδώ ο μαθητής καλείται να γράψει το εκάστοτε γράμμα σε μία από τις 

αριθμημένες γραμμές καθώς τα διαβάζει δυνατά η εκπαιδευτικός. Του δίνεται χρόνος 

ανάμεσα στα γράμματα και περιθώριο επανάληψης του γράμματος (Παράρτημα Γ, 

σελ. 123). 

Στη συνέχεια η έβδομη δραστηριότητα ελέγχει τις λογικές ικανότητες του 

μαθητή. Σε αυτή τη δραστηριότητα ο ερευνητής καθοδηγεί το μαθητή με τον εξής 

τρόπο: «Σε αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να αποφασίσεις από πιο γράμμα ξεκινάει η 

λέξη που σου δείχνει η κάθε εικόνα. Βάλε το μολύβι σου στην πρώτη εικόνα. Η λέξη 

που δείχνει η εικόνα είναι η λέξη ball. Από πιο γράμμα ξεκινάει; Έχεις δύο λεπτά να 

αποφασίσεις σε ποια στήλη ανήκει.» Η δραστηριότητα συνεχίζεται ως εξής και για 

τις υπόλοιπες εικόνες. Στη παρούσα δραστηριότητα ελέγχονται οι λογικές ικανότητες 

και οι ικανότητες εφαρμογής όπως περιγράφονται από τον Hoffer. Δηλαδή, ο 

μαθητής πρέπει να βρει τη σωστή φωνολογική εκφορά του πρώτου γράμματος της 

λέξης που του δίνεται, στα πλαίσια της λέξης (Παράρτημα Γ, σελ. 124).  

Τέλος, η όγδοη δραστηριότητα ελέγχει τις ικανότητες εφαρμογής των 

μαθητών σε σχέση με την πραγματικότητα. Σε αυτή τη δραστηριότητα 

χρησιμοποιήθηκαν ομόηχες λέξεις και λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία. Και σε 

αυτή τη δραστηριότητα η εκπαιδευτικός καθοδηγεί το μαθητή με βάση το εκάστοτε 

σύμβολο, δηλαδή δίνεις τις εξής οδηγίες: «Βάλε το μολύβι σου πάνω στο 
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χαμογελαστό πρόσωπο. Η λέξη που δείχνει η εικόνα είναι ball. Διάλεξε ποια από τις 

παραπάνω λέξεις λέει ball και κύκλωσε την.» Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται 

και για τις υπόλοιπες εικόνες (Παράρτημα Γ, σελ. 125-127). 

Για τη βαθμολόγηση της δοκιμασίας οι μαθητές βαθμολογούνταν σε 

ξεχωριστό έντυπο αναφορικά με τις απαντήσεις τους. Για κάθε σωστή απάντηση οι 

μαθητές έπαιρναν ένα βαθμό και για κάθε λανθασμένη απάντηση μηδέν βαθμούς. Στο 

σύνολο τους οι μαθητές μπορούσαν να συλλέξουν τριάντα οκτώ  (38) βαθμούς, αν 

απαντούσαν σωστά σε όλες τις δραστηριότητες της δοκιμασίας.  

Σχεδιασμός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση μίας 

παρέμβασης στηριζόμενης στα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele και 

συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης, στις δεξιότητες της αναγνώρισης 

των γραμμάτων της Αγγλικής αλφάβητου συνδυάζοντας τις ΤΠΕ. Με σκοπό τη 

διερεύνηση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε οιονεί πειραματικός σχεδιασμός, 

δηλαδή το δείγμα της έρευνας χωρίστηκε σε ομάδα ελέγχου και πειραματική. Και οι 

δύο ομάδες πραγματοποίησαν τις δοκιμασίες προελέγχου και μετελέγχου, έτσι ώστε 

να μετρηθεί η επίδοση τους. Τα τμήματα κρατήθηκαν αυτούσια και από την 

διαδικασία προελέγχου και μετελέγχου αποκλείστηκαν μαθητές με διαγνωσμένες 

μαθησιακές ή νοητικές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, τα δύο τμήματα που αποτέλεσαν την 

πειραματική ομάδα φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο, όπως και το αντίστοιχο ισχύει για τα 

δύο τμήματα της ομάδας ελέγχου.  

Κατά την πρώτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο προέλεγχος των 

μαθητών ως προς τη μη-λεκτική νοημοσύνη τους, με τη χρήση της δοκιμασίας 

Raven’s Progressive Matrice (RPM) (Raven, 1956; Τσακρής, 1970). Η δοκιμασία 

πραγματοποιήθηκε αυτόνομα σε κάθε μαθητή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

προέλεγχος των μαθητών ως προς την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της 

Αγγλικής αλφάβητου. Η δοκιμασία αυτή στηρίχτηκε στο The Test of Early Reading 

Ability-Fourth Edition (TERA-4) (Reid et al., 2018) και σε δραστηριότητες του 

Cambridge English Language Assessment (Weir, Vidaković, & Galaczi, 2013). Και 

αυτή η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε αυτόνομα σε κάθε μαθητή, αφού πρώτα είχε 

ολοκληρωθεί ο προέλεγχος για τη μη-λεκτική νοημοσύνη των μαθητών. Ο 

προέλεγχος διήρκησε περίπου μία εβδομάδα.   
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Ακολούθησε η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης και για τις δύο 

ομάδες, πειραματική και ελέγχου. Και για τις δύο ομάδες η παρέμβαση διήρκησε έξι 

διδακτικές ώρες και στο σύνολο της διήρκησε τέσσερις βδομάδες. Η πειραματική 

ομάδα διδάχτηκε τα γράμματα-στόχους με βάση μία προτεινόμενη διδασκαλία 

βασισμένη στις αρχές της Μεικτής Μάθησης και του πρώτου επιπέδου της μεθόδου 

Van Hiele, όπως αυτό συμπληρωματικά περιγράφεται από τις ικανότητες του Hoffer. 

Δηλαδή, η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε είχε ένα συνδυασμό των υλικών που 

παρέχονται από το ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων γραμμάτων και 

από λογισμικά τα οποία αφορμίστηκαν από τις ικανότητες του Hoffer για το πρώτο 

επίπεδο Van Hiele. Τα γράμματα διδάχτηκαν ως σύνολο και η αξιολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε έγινε στη τελευταία φάση της παρέμβασης και αφορούσε όλες τις 

ικανότητες του Hoffer.   

 Αντίστοιχα, η ομάδα ελέγχου διδάχτηκε τα έξι γράμματα-στόχους, αυτή τη 

φορά όμως με βάση όσα ορίζει το ΔΕΠΠΣ. Δηλαδή το κάθε γράμμα διδάχτηκε 

μεμονωμένα, με μεγάλη σημασία να δίνεται στο κειμενικό πλαίσιο από το οποίο 

αφορμιζόταν η διδασκαλία του. Σε κάθε μία από τις διδακτικές ώρες οι μαθητές 

ενασχολήθηκαν με δραστηριότητες ιχνογραφίας (tracing), ακουστικές 

δραστηριότητες που αφορούσαν κειμενικά πλαίσια τα οποία είχαν άμεση σύνδεση με 

τα γράμματα στόχους (listening drills), αναγνωστικές δραστηριότητες πάνω στα 

συγκεκριμένα κειμενικά πλαίσια (reading drills) και δραστηριότητες καλλιτεχνικής 

έκφρασης που σκοπό είχαν την ενθάρρυνση θετικών συναισθημάτων αναφορικά με 

τη διδασκαλία των γραμμάτων, όπως ζωγραφική σχετική με τα γράμματα-στόχους ή 

ανάλογες χειροτεχνίες.  

Κατά την τελευταία φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε ο μετέλεγχος των 

μαθητών αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της Αγγλικής 

αλφάβητου. Ο μετέλεγχος διήρκησε περίπου τρεις μέρες, καλύπτοντας συνολικά 

δεκαεπτά διδακτικές ώρες.  
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Κεφάλαιο 4. Περιγραφή προγράμματος παρέμβασης 

Πρώτη μέρα παρέμβασης  

 Η παρέμβαση για την πειραματική ομάδα ξεκινάει με την αξιοποίηση της 

μασκότ της τάξης. Η μασκότ αποτελεί ένα θεσμό που αξιοποιείται ήδη από την 

πρώτη τάξη του δημοτικού και ουσιαστικά αποτελεί ένα μέσο οικειοποίησης με τη 

γλώσσα. Η μασκότ προτείνεται να χρησιμοποιείται καθολικά από τους ξενόγλωσσους 

εκπαιδευτικούς. Για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού, αποτελεί πλέον κάτι το οικείο 

και πολύ συχνά χρησιμοποιείται για να γίνει μία εισαγωγή για τη διδακτική ενότητα 

που θα καλυφθεί. Στη συγκεκριμένη προτεινόμενη παρέμβαση η μασκότ 

χρησιμοποιείται για να προσκαλέσει την ολομέλεια της τάξης να ταξιδέψει στη Πόλη 

των Γραμμάτων. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα των μαθητών για 

να τους καλέσει να «ακούσουν» τη μασκότ, στη συνέχεια επαναλαμβάνει το κάλεσμα 

στην αγγλική γλώσσα και εν συνεχεία μεταφράζει την πρόσκληση της στους μαθητές. 

Ζητάει και οι ίδιοι να επαναλάβουν τη φράση “Let’s travel to the Letters’ City”. 

 Τα γράμματα στόχοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στον πίνακα της τάξης σε κάρτες 

και βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε να είναι ορατές από όλους τους μαθητές. Ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα γράμματα ως οι Κύριοι και οι Κυρίες που ζουν στη 

Πόλη των Γραμμάτων. Κάθε γράμμα παρουσιάζεται στα παιδιά με βάση τα 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. Κάθε γράμμα λοιπόν αποκτάει χαρακτηριστικά 

ανθρώπινα, τα οποία μπορούν να απομνημονευτούν από τους μαθητές και τους είναι 

εύκολο να τα ανακαλέσουν. Παραδείγματος χάρη, για το γράμμα /b/ ο εκπαιδευτικός 

λέει πως τρώει πολλά μπέργκερς – burgers, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον ήχο του 

εναρκτήριου γράμματος, και για αυτό έχει μεγάλη κοιλία – belly από την μπροστινή 

μεριά του, δίνοντας ξανά την ανάλογη έμφαση. Αφού γίνει αυτή η παιχνιώδης 

παρουσίαση για το κάθε γράμμα, ο εκπαιδευτικός μοιράζει έντυπο υλικό στους 

μαθητές. Κάθε φωτοτυπία περιέχει τρία γράμματα από αυτά που διδάχτηκαν τα 

παιδιά, σε τυχαία σειρά και η διανομή τους γίνεται τυχαία στην ολόμέλεια της τάξης. 
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Οι μαθητές καλούνται να χρωματίσουν το εκάστοτε γράμμα δίνοντας του 

χαρακτηριστικά ίδια ή ανάλογα με αυτά της παρουσίασης. Με το πέρας της 

δραστηριότητας, κάθε μαθητής καλείται να παρουσιάσει το γράμμα του, όπως έκανε 

προηγουμένως και ο εκπαιδευτικός. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας αυτής το γράμμα /d/ παρουσιάστηκε ως καμηλοπάρδαλη και το 

γράμμα /u/ ως γυάλα με ψάρια (Παράρτημα Δ, εικόνα 1, σελ. 128 ). 

 Στη συνέχεια, με εφόρμηση τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές 

καλούνται να παίξουν το παιχνίδι “What’s on my head”. Το κάλεσμα για την έναρξη 

του παιχνιδιού γίνεται ξανά από τη μασκότ και οι οδηγίες δίνονται περιγραφικά από 

εκείνη στα αγγλικά, και στη συνέχεια εξηγούνται στα ελληνικά από την εκπαιδευτικό. 

Η ολομέλεια της τάξης καλείται να χωριστεί σε δύο ομάδες. Κάθε μία από της ομάδες 

στέλνει ένα μέλος της στο μπροστινό τμήμα της τάξης, μπροστά στον πίνακα, για να 

διαγωνιστεί σε κάθε γύρο του παιχνιδιού. Ο μαθητής αυτός τοποθετεί ένα από τα 

γράμματα-στόχους στο κεφάλι του, χωρίς να βλέπει πιο είναι. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας του πρέπει  να ονομάσουν το γράμμα αυτό και στη συνέχεια ο μαθητής να το 

γράψει στον πίνακα. Τα μέλη της ομάδας απαγορεύεται να πουν κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά του γράμματος αυτού, αλλά ο μαθητής μπορεί να τους ρωτήσει αν, 

για παράδειγμα, το γράμμα που έχει στο κεφάλι του είναι μία καμηλοπάρδαλη ή ένας 

κύριος που τρώει πολλά μπέργκερ, έτσι ώστε να επιβεβαιώσει την απάντηση του, 

πριν την γράψει στον πίνακα. Ο μαθητής όμως μπορεί να κάνει αυτή την επιβεβαίωση 

μόνο μία φορά και οι υπόλοιποι παίχτες της ομάδες του μπορούν να απαντήσουν 

μόνο καταφατικά ή αρνητικά. Αν ο μαθητής γράψει το σωστό γράμμα στον πίνακα, 

τότε η ομάδα του παίρνει έναν πόντο. Εναλλακτικά, δεν παίρνει κανέναν. Η ομάδα με 

τους περισσότερους πόντους νικάει και το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι οι μαθητές 

της κάθε ομάδας έχουν γράψει ένα γράμμα στον πίνακα.  

 Αυτή η πρώτη μέρα της παρέμβασης στηρίχτηκε στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων  οπτικών ικανοτήτων, όπως αυτές περιγράφτηκαν από τον Hoffer. Όμως, 

επειδή οι ικανότητες είναι αλληλένδετες, έγινε και μία πρώτη εισαγωγή στις 

ικανότητες σχεδίασης με το προαναφερθέν παιχνίδι. Όμως, σοφό είναι να αναφερθεί 

πως σκοπός του παιχνιδιού δεν ήταν καθ’ αυτό η ορθή σχεδίαση του κάθε γράμματος 

αλλά η οπτική αναγνώριση του και όπως αυτή συνδέεται με το όνομα και το «σχήμα» 

του κάθε γράμματος. Η πρώτη μέρα της παρέμβασης διήρκησε μία διδακτική ώρα, 

δηλαδή 45 λεπτά.  
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Δεύτερη Μέρα Παρέμβασης  

Η δεύτερη μέρα της παρέμβασης ξεκινάει με τη διανομή των φορητών 

συσκευών στους μαθητές. Η ολομέλεια της τάξης χωρίστηκε σε ομάδες των δύο 

ατόμων, στις οποίες δόθηκε μία φορητή συσκευή. Έτσι, είναι σωστό να διευκρινιστεί 

ότι κάθε δραστηριότητα-λογισμικό πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον δύο φορές από 

την κάθε ομάδα. Οι δραστηριότητες αυτής της δεύτερης μέρας της παρέμβασης 

στόχευαν στη εδραίωση των λεκτικών ικανοτήτων και ικανοτήτων σχεδίασης, όπως 

αυτές περιγράφτηκαν από τον Hoffer. Έτσι, οι μαθητές ζητήθηκαν να ολοκληρώσουν 

δραστηριότητες οι οποίες συνέδεαν το όνομα του κάθε γράμματος-στόχο με το 

αντίστοιχο του γράφημα, τόσο ως ένα αυτοτελές στοιχείο, όσο και στα πλαίσια μίας 

λέξης.   

Η οθόνη της πρώτης δραστηριότητας ξεκινάει από τη θάλασσα. Η 

εκπαιδευτικός εξήγησε στους μαθητές ότι για να μπουν στην πόλη των γραμμάτων 

πρέπει πρώτα να επισκεφτούν το βυθό της. Έτσι η πρώτη οθόνη της δραστηριότητας 

ζητάει από τους μαθητές, μέσα στο βυθό της θάλασσας, να δείξουν το γράμμα 

(Παράρτημα Ε, εικόνα 1, σελ. 130 ). Ποιο συγκεκριμένα, προχωρώντας στη δεύτερη 

οθόνη, οι μαθητές έπρεπε να πατήσουν το κάθε ψάρι, να ακούσουν το όνομα του 

γράμματος-στόχο και να επιλέξουν το ψάρι το οποίο αντιστοιχούσε με το 

συγκεκριμένο γράμμα (Παράρτημα Ε, εικόνα 2 και 3, σελ. 131). Διαλέγοντας το 

σωστό γράμμα, το λογισμικό προχωρούσε και στην επόμενη οθόνη, έως ότου η 

δραστηριότητα ολοκληρωνόταν (Παράρτημα Ε, εικόνα 4, σελ. 131).  

 Η επόμενη δραστηριότητα τοποθετεί τους μαθητές πλέον στη χώρα των 

γραμμάτων και τους ζητούσε επαναλάβουν την προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή να 

συνδέσουν το όνομα του γράμματος με το αντίστοιχο του γράφημα. Αυτή τη φορά 

όμως, τα γράμμα δίνονταν σε μία τυχαία σειρά σε ζευγάρια των τριών. Οι οδηγίες 

που δόθηκαν από το λογισμικό, ζητούσαν από τους μαθητές να σύρουν τρία από τα 

παρεχόμενα γράμματα, έξι στο σύνολο τους, από ένα σημείο της οθόνης σε ένα άλλο, 

με μία συγκεκριμένη σειρά (Παράρτημα Ε. εικόνα 5, σελ. 132). Δηλαδή, ανάλογα η 

σειρά της εκφώνησης των γραμμάτων  ήταν αυτή που θα καθόριζε και τον τρόπο 

τοποθέτησης τους. Με την σωστή τοποθέτηση των τριών γραμμάτων στο σημείο της 

οθόνης που είχε οριστεί (Παράρτημα Ε. εικόνα 6 και 7, σελ. 132-133), το λογισμικό 
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προχωρούσε στην επόμενη οθόνη (Παράρτημα Ε. εικόνα 8, σελ. 133), μέχρι και τη 

λήξη της δραστηριότητας (Παράρτημα Ε. εικόνα 9, σελ. 134).   

Στη συνέχεια, οι μαθητές ζητήθηκαν να ανοίξουν την εφαρμογή ζωγραφικής 

στις ηλεκτρονικές φορητές συσκευές τους. Ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές 

βγάλουν μία φωτογραφία από την τάξη τους και να ζωγραφίσουν μέσα σε αυτή τα 

γράμματα-στόχο που γνώρισαν στη πόλη των γραμμάτων, έτσι ώστε και εκείνα να 

γνωρίσουν με τη σειρά τους την τάξη τους (Παράρτημα Δ. εικόνες 2-5, σελ. 128-

129). Η δραστηριότητα διήρκησε περίπου δέκα λεπτά και οι μαθητές είχαν την 

ελευθερία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά χρώματα για το κάθε γράμμα και να το 

τοποθετήσουν όπως επιθυμούν. Σε περιπτώσεις που χρειάστηκαν καθοδήγηση για το 

σχεδιασμό του κάθε γράμματος, ο εκπαιδευτικός την παρείχε, χωρίς όμως να 

επεμβαίνει ο ίδιος στη διαδικασία. 

Για την τελευταία δραστηριότητας της μέρας η ολομέλεια της τάξης 

χωρίστηκε σε ομάδες των τριών. Οι μαθητές ζητήθηκαν να σχεδιάσουν ο καθένας 

από ένα γράμμα που θα τους εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια, η κάθε 

ομάδα έπρεπε να παρουσιάσει την ακολουθία των γραμμάτων που την 

αντιπροσώπευε, αντίστοιχα με τις ακολουθίες γραμμάτων του δεύτερου λογισμικού. 

Για παράδειγμα, οι μαθητές Β1, Β4 και Β7 ζητήθηκαν να σχεδιάσουν τα γράμματα 

/b/,/d/ και /e/. Στη συνέχεια, αφού τα σχεδίασαν, σηκώθηκαν και μετακινήθηκαν προς 

την μπροστινή πλευρά της σχολικής αίθουσας. Εκεί παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια 

της εκπαιδευτικού και στα ελληνικά και στα αγγλικά, «Είμαστε τα /b/,/d/, /e/ - We are 

/b/,/d/,/e/». Οι μαθητές ενθαρρυνθήκαν να παρουσιάσουν το κάθε γράμμα στη 

συνέχεια με βάση τα χαρακτηριστικά που του πρόσαψαν σε δραστηριότητα 

προηγούμενης μέρας.  

Αυτή η δεύτερη μέρα της παρέμβασης διήρκησε συνολικά 90 λεπτά, δηλαδή 

δύο σχολικές ώρες. Οι μαθητές που πήραν μέρος, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για 

την εισαγωγή των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και όλοι ήταν πολύ πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν σε αυτές. Ύστερα από παρατήρηση κατά τη διάρκεια αυτής της μέρας 

παρέμβασης, παρατηρήθηκε πως μαθητές που ολοκλήρωσαν περισσότερες φορές το 

λογισμικό και με περισσότερη προσοχή, είχαν μεγαλύτερη ευκολία στις 

δραστηριότητες σχεδίασης τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως η παρέμβαση της 

εκπαιδευτικού, για τις δραστηριότητες σχεδίασης, ζητήθηκε ως επί το πλείστων για 
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τα γράμματα /e/ και /y/ για την πρώτη δραστηριότητα και για το γράμμα /d/ στη 

δεύτερη δραστηριότητα, καθώς οι μαθητές έτειναν να το μπερδέψουν με το γράμμα 

/b/. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη δραστηριότητα σχεδίασης δε ζητήθηκε 

σύνδεση γραφήματος και ονόματος γράμματος. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα της 

παρέμβασης στηρίχτηκε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων οπτικών, λεκτικών και 

λογικών ικανοτήτων, όπως αυτές περιγράφτηκαν από τον Hoffer. Αρχικά η ανάπτυξη 

των οπτικών ικανοτήτων ολοκληρώθηκε με το πρώτο λογισμικό στις ηλεκτρονικές 

φορητές συσκευές. Στη συνέχεια, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη λογικών 

ικανοτήτων, επαναπροσεγγίστηκε στο δεύτερο λογισμικό. Τέλος, οι ικανότητες 

σχεδίασης αναπτύχθηκαν στο λογισμικό της ζωγραφικής. Οι συμβατικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εν διαμέσου της χρήσης των ΤΠΕ 

συνέβαλαν στην ενίσχυση των τριών αυτών ικανοτήτων-στόχους. 

Τρίτη Μέρα Παρέμβασης  

 Αυτή η μέρα της παρέμβασης στόχευε στην εξέλιξη των λογικών ικανοτήτων  

των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. Αυτές οι ικανότητες 

περιλαμβάνουν την ικανότητα να κατηγοριοποίησης των λέξεων και των γραμμάτων 

με βάση το όνομα τους και την γραπτή τους εκφορά. Συνεπώς , και σε αυτό το σημείο 

της παρέμβασης οι μαθητές ζητήθηκαν να αντιληφθούν διαφορές και ομοιότητες 

ανάμεσα στα διδακτέα γράμματα και να χρησιμοποιήσουν τη λογική τους ώστε να 

ξεχωρίσουν αυτά στα πλαίσια μίας λέξης.    

 Αυτή η μέρα ξεκίνησε με τη χρήση της μασκότ, η οποία εξήγησε στους 

μαθητές πως η πόλη των γραμμάτων αποτελείται από διαφορετικές οικογένειες. Οι 

κάθε οικογένεια γραμμάτων είναι μία λέξη. Ο εκπαιδευτικός τοποθέτησε τα έξι 

γράμματα στόχος στη μπροστινή μεριά της τάξης και ζήτησε από τους μαθητές να 

σκεφτούν και να πουν μία λέξη που να ξεκινάει από το γράμμα στόχος. Δεδομένου 

ότι οι μαθητές φοιτούν στη δεύτερη τάξη του δημοτικού, άρα είναι και ο δεύτερος 

χρόνος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, θεωρήθηκε πως κάθε μαθητής όφειλε να 

γνωρίζει τουλάχιστον δύο λέξεις που να ξεκινούν από τα γράμματα-στόχος που 

δόθηκαν. Κατά κύριο λόγο, οι λέξεις που ανακλήθηκαν ήταν οι λέξεις «egg» και 

«dog».   

 Για την επόμενη δραστηριότητα διαμοιράστηκαν ξανά οι φορητές συσκευές 

στους μαθητές. Το λογισμικό αυτής της μέρας, ζήτησε από τους μαθητές να 
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κατηγοριοποιήσουν τις δοθείσες λέξεις  αναφορικά με το γράμμα έναρξης τους 

(Παράρτημα Ε, εικόνα 10, σελ. 135). Οι οδηγίες για το γράμμα-στόχο δίνονταν μόνο 

προφορικά. Οι μαθητές έπρεπε να σύρουν τις διαθέσιμες λέξεις, οι οποίες ξεκινούσαν 

με το γράμμα που τους ζητούνταν, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της οθόνης 

(Παράρτημα Ε, εικόνα 11-12, σελ. 135-136). Όταν αυτή η διαδικασία 

ολοκληρωνόταν με επιτυχία, το λογισμικό προχωρούσε στην επόμενη οθόνη, μέχρι 

και το τέλος της δραστηριότητας (Παράρτημα Ε, εικόνα 13, σελ. 136).  

Με το πέρας και αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός μοίρασε τυχαία 

τρεις λέξεις σε κάθε μαθητή. Η κάθε λέξη ξεκινούσε με ένα από τα έξι γράμματα-

στόχους, τα οποία εξακολουθούσαν να είναι κολλημένα στην μπροστινή μεριά της 

τάξης, πάνω στον πίνακα. Οι μαθητές ζητήθηκαν, αφού ακούσουν τις οδηγίες του 

εκπαιδευτικού, να βρουν και να κολλήσουν κάτω από το κάθε γράμμα, τις λέξεις που 

ξεκινάνε από αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους 

μαθητές να βρουν όλες τις λέξεις που ξεκινούν από το γράμμα /b/. Οι μαθητές Β7, 

Β9, Β11 και Β14 είχαν τις λέξεις bear, bee, ball, bowl. Αφού τις εντόπισαν, 

σηκώθηκαν στο μπροστινό μέρος της αίθουσας και τις κόλλησαν κάτω από το 

γράμμα, το οποίο έπρεπε να εντοπίσουν οι ίδιοι, δηλαδή να κάνουν την αντιστοίχιση 

του ονόματος και του γραφήματος. Στη συνέχεια, η μασκότ της τάξης έπρεπε με τη 

βοήθεια της εκπαιδευτικού και τις ολομέλειας της τάξης να «διαβάσει» τις λέξεις που 

βρίσκονταν σε κάθε στήλη.  

 Με τη λήξη αυτής της δραστηριότητας, και αφού δημιουργήθηκαν έξι στήλες 

από λέξεις πάνω στον πίνακα, ο εκπαιδευτικός μοίρασε στην ολομέλεια της τάξης 

χρωματιστό χαρτόνι. Σε αυτό, ο κάθε μαθητής ζητήθηκε να γράψει όποια λέξη 

προτιμούσε από τον πίνακα μαζί με την αντιπροσώπευση της. Παραδείγματος χάρη, 

στην περίπτωση της λέξης elephant να σχεδιαστεί δίπλα και ένας ελέφαντας, και 

ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, τα χαρτόνια όλης της τάξης συνδέθηκαν και 

δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κολάζ. Στη πάνω μεριά η εκπαιδευτικός έγραψε « Η Δική 

Μας Πόλη των Γραμμάτων».  

 Η ημέρα της παρέμβασης αυτή διήρκησε 90 λεπτά, δηλαδή δύο σχολικές 

ώρες. Σκοπός της ήταν η εξέλιξη των λογικών ικανοτήτων των μαθητών. Για το 

σκοπό αυτό έγινε χρήση τόσο λογισμικού και συμβατικής διδασκαλίας, αλλά μεγάλη 

σημασία δόθηκε στην καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών. Η σύνδεση των 
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γραμμάτων με τις λέξεις έγινε με αβίαστο και διασκεδαστικό τρόπο και οι μαθητές 

έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό στο να «γνωρίσουν» άγνωστες σε αυτούς λέξεις, όπως 

«uncle» ή «yogurt».  

Τέταρτή Μέρα Παρέμβασης  

 Τη τέταρτη και τελευταία μέρα της παρέμβασης, οι μαθητές ζητήθηκαν να 

εξασκήσουν τις ικανότητες εφαρμογής όλων των προηγούμενων. Δηλαδή, να 

επιδείξουν τη σωστή χρήση όλων των προηγούμενων ικανοτήτων και να της 

εφαρμόσουν σε ένα πλαίσιο πραγματικότητας. Για να ελέγξουμε αυτό έγινε χρήση 

μίας δραστηριότητας αξιολόγησης, κατά την οποία έγινε επανάληψη σε 

δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές που είχαν ήδη πραγματοποιήσει οι μαθητές κατά 

την παρέμβαση. Στη δραστηριότητα αυτή προστέθηκε και μία παραπάνω 

δραστηριότητα αναγνώρισης γραμμάτων, αυτή τη φορά στα πλαίσια της λέξης η 

οποία βρίσκεται μέσα σε ένα κειμενικό πλαίσιο. Τα κειμενικά πλαίσια αυτά ήταν 

τραγούδια, γνωστά στους μαθητές, τα οποία δίνονται ως παρεχόμενα υλικά από το 

πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Αγγλικών. Το κάθε λογισμικό 

πραγματοποιήθηκε πάνω από δύο φορές για το κάθε ζευγάρι.  

Το λογισμικό αξιολόγησης αποτελούνταν από δραστηριότητα σύνδεσης 

γραφήματος και ονομασίας γράμματος, γράμματος ενταγμένου σε λεξικά πλαίσια και 

του ονόματος του, σχηματισμό λέξεων που με τις οποίες τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και εντοπισμό λέξεων μέσα σε ένα κειμενικό 

πλαίσιο, οι οποίες να ξεκινούν με το γράμμα στόχο που ζητούνταν.  

 Στη πρώτη οθόνη του λογισμικού οι μαθητές καλωσορίζονται στη θάλασσα 

των γραμμάτων (Παράρτημα Ε, εικόνα 14, σελ. 137). Στη συνέχεια, στη δεύτερη 

οθόνη του λογισμικού οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχήσουν το εκάστοτε γράμμα-

στόχος με την ονομαστική του αναπαράσταση. Δηλαδή, πατώντας το ένα στοιχείο 

(ψάρι) στην αριστερή μεριά της οθόνης άκουγαν το όνομα ενός από τα γράμματα 

στόχους τα οποία βρίσκονταν τοποθετημένα σε άλλα στοιχεία (ψάρια) στη δεξιά 

μεριά της οθόνης. Τραβώντας το σωστό στοιχείο-ήχου στο σωστό στοιχείο-

γράμματος, τα δύο στοιχεία εφάπτονταν και δεν μετακινούνταν ξανά (Παράρτημα Ε, 

εικόνα 15, σελ. 137). Όταν όλα τα στοιχεία της αριστερής στήλης είχαν 

προσκολληθεί σε στοιχεία της δεξιάς, δηλαδή όλα τα γράμματα είχαν αντιστοιχηθεί 
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σωστά με τα ονόματα τους (Παράρτημα Ε, εικόνα 16, σελ. 138), η δραστηριότητα 

τέλειωνε και οι μαθητές μετέβαιναν σε επόμενη οθόνη.  

Στην επόμενη αυτή οθόνη, οι μαθητές έρχονταν σε επαφή με λεξιλόγιο το οποίο είχαν 

συναντήσει και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Με την αρχή της δραστηριότητας 

δίνονταν και οι ανάλογες οδηγίες, δηλαδή να γίνει αντιστοίχιση των γραμμάτων με 

τις λέξεις από τις οποίες ξεκινούν από αυτά.  Πατώντας πάνω στα στοιχεία (ψάρια) 

στο κέντρο της οθόνης, οι μαθητές άκουγαν τα γράμματα-στόχους, ένα για κάθε 

στοιχείο. Στη συνέχεια όφειλαν να σύρουν το στοιχείο πάνω στη λέξη που ξεκινούσε 

από το γράμμα το οποίο άκουσαν (Παράρτημα Ε, εικόνα 17 , σελ. 138). Όταν όλα τα 

στοιχεία είχαν προσκολληθεί πάνω σε κάποια λέξη, η δραστηριότητα τέλειωνα και τα 

παιδιά μεταφέρονταν σε επόμενη οθόνη.  

 Η επόμενη οθόνη της δραστηριότητας ζητούσε από τους μαθητές να λύσουν 

το σταυρόλεξο. Ξανά, οι λέξεις που απάρτιζαν το σταυρόλεξο ήταν λέξεις γνωστές 

στους μαθητές, καθώς ήρθαν πολλές φορές σε επαφή με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια 

της παρέμβασης. Σέρνοντας το κάθε γράμμα στη σωστή θέση αυτό προσκολλούσε 

πάνω στο κενό σημείο στο σταυρόλεξο, ειδάλλως επέστρεφε πίσω στην αρχική του 

θέση (Παράρτημα Ε, εικόνα 18 , σελ. 139). Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν η 

αντιστοίχιση τόσο γράμματος και ονόματος τους όσο και η φωνολογική απεικόνιση 

του γράμματος μέσα σε γνωστά λεξικά πλαίσια. Όταν όλα τα γράμματα 

τοποθετούνταν στο σωστό σημείο, η δραστηριότητα τέλειωνε και οι μαθητές 

μεταφέρονταν σε επόμενη οθόνη (Παράρτημα Ε, εικόνα 19 , σελ. 139).  

 Η επόμενη δραστηριότητα απαρτίστηκε από έξι οθόνες. Κάθε μία από τις 

οθόνες απαρτίζονταν από ένα κειμενικό πλαίσιο, το οποίο αφορούσε το κάθε γράμμα 

στόχο και το οποίο παρέχονταν από το ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία των 

συγκεκριμένων γραμμάτων, μαζί με το αντίστοιχο μελοποιημένο ακουστικό στοιχείο 

για κάθε ένα από τα κειμενικά πλαίσια. Ουσιαστικά δηλαδή, το κάθε κειμενικό 

πλαίσιο συνοδεύονταν από το αντίστοιχο τραγούδι. Σε κάθε οθόνη λοιπόν, πέρα από 

το κειμενικό πλαίσιο, υπήρχε ένα πουγκί και ένα βελάκι. Πριν ξεκινήσει η 

δραστηριότητα, δίνονταν οδηγίες (Παράρτημα Ε, εικόνα 20, , σελ. 140). Πιο 

συγκεκριμένα οι μαθητές έπρεπε να τραβήξουν μέσα στο πουγκί τις λέξεις που 

ξεκινούσαν από ένα από τα γράμματα-στόχους. Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούσαν 

να πατήσουν το βελάκι έτσι ώστε να ακούσουν το μελοποιημένο κειμενικό πλαίσιο 
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και να σύρουν τις λέξεις που κατά τη γνώμη τους ξεκινούσαν από το γράμμα στόχο 

που τους είχε ζητηθεί. Η μεταφορά από τη μία οθόνη της δραστηριότητας στην άλλη 

γινόταν μόνο όταν όλες οι λέξεις-στόχοι τοποθετούνταν μέσα στο πουγκί 

(Παράρτημα Ε, εικόνα 21-27, , σελ. 140 - 142). Με το τέλος της δραστηριότητας 

δίνονταν και η ανάλογη επιβράβευση στους μαθητές (Παράρτημα Ε, εικόνα 28, , σελ. 

142). 

Η διαδικασία της έρευνας 

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά τη χορήγηση του  Raven’s Progressive Matrice 

(RPM). Πριν την έναρξη του, ο ερευνητής έδωσε τις ανάλογες οδηγίες σε κάθε 

μαθητή που πραγματοποίησε μεμονωμένα τη δοκιμασία. Δηλαδή, ο κάθε μαθητής 

έπρεπε να εντοπίσει το «χαμένο κομμάτι» για κάθε μοτίβο που εμφανίζονταν. Για να 

επιλέξει τη σωστή απάντηση, ο μαθητής έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε έξι 

παρεχόμενες απαντήσεις. Η πρώτη εικόνα της πρώτης δοκιμασίας επιβεβαίωνε αν και 

ο εκάστοτε μαθητής είχε αντιληφθεί τις οδηγίες. Δηλαδή, αν στην πρώτη εικόνα 

μοτίβο ο μαθητής διάλεγε το σωστό «κομμάτι». Σε αντίθετη περίπτωση, ο ερευνητής 

επαναλάμβανε μία δεύτερη φορά της οδηγίες. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε και η 

χορήγηση της προσαρμοσμένη δοκιμασίας για τον έλεγχο της ικανότητας 

αναγνώρισης των γραμμάτων στην Αγγλική. Η προσαρμοσμένη αυτή δοκιμασία 

χορηγήθηκε αυτόνομα σε κάθε μαθητή και οι οδηγίες δίνονταν κατά τη διάρκεια του. 

Δηλαδή, με την έναρξη κάθε δραστηριότητας του, δίνονταν οι ανάλογες οδηγίες. 

Καθώς η αναγνώριση των γραμμάτων έγινε είτε με την φωνολογική τους 

αναπαράσταση είτε με το όνομα τους, είχε μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι οδηγίες 

δίνονταν με την αρχή κάθε δραστηριότητας. Έτσι οι μαθητές είχαν το χρονικό 

περιθώριο να εκφράσουν εγκαίρως κάποια απορία τους, που πιθανά ειδάλλως θα 

επηρέαζε το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Για τη καλύτερη καθοδήγηση των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας χρησιμοποιήθηκα γραφικά και σχήματα, γνωστά 

στους μαθητές.  

Μετά το πέρας του προελέγχου μη- λεκτικής νοημοσύνης και του 

προσαρμοσμένου εργαλείου αξιολόγησης, ακολούθησε η προτεινόμενη παρέμβαση. 

Σε αυτή τη δεύτερη φάση της έρευνας, και οι δύο ομάδες διδάχθηκαν ομάδες 

γραμμάτων, οι οποίες σύμφωνα με υπάρχουσα βιβλιογραφία, δυσκολεύουν και 

μπερδεύουν τους μαθητές. Αυτές οι ομάδες είναι /b/ - /d/, /e/ - /i/ - /u/ - /y/. Ομαδικές 
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και ατομικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

και στις δύο ομάδες. Η διδασκαλία των έξι επιλεγμένων γραμμάτων-στόχους 

διήρκησε έξι διδακτικές ώρες και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε το 

κάθε γράμμα ξεχωριστά και η διδασκαλία κάθε γράμματος διήρκησε μία διδακτική 

ώρα.  Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε παραδοσιακά τα γράμματα, με βάση τις οδηγίες 

από το ΔΕΠΠΣ, όπως αυτές παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας για τη 

διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Η 

παραδοσιακή αυτή διδασκαλία περιείχε δραστηριότητες οι οποίες επικεντρώνονταν 

στα τραγούδια και τα υλικά που παρέχονται από το πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτές τις 

δραστηριότητες τραγουδιών στηρίχτηκαν και οι δραστηριότητες σχεδίασης των 

γραμμάτων (tracing) και οι δραστηριότητες ανάγνωσης, οι οποίες αποτελούν και τον 

πυρήνα της διδασκαλίας κάθε γράμματος.  

Όσον αφορά την πειραματική ομάδα, χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά υλικά, αυτή τη φορά όμως με τρόπο που να ακολουθούν τις 

ανάγκες και τους άξονες της προτεινόμενης διδασκαλίας. Η διδασκαλία των 

γραμμάτων-στόχους χωρίστηκε σε έξι επίπεδα, βασιζόμενα στο πρώτο επίπεδο Van 

Hiele. Τα έξι αυτά επίπεδα διδασκαλίας διαμοιράστηκαν σε έξι διδαχτικές ώρες και 

συνολικά σε τέσσερις μέρες διδασκαλίας. Δηλαδή, η παρέμβαση διήρκησε συνολικά 

ένα μήνα, καθώς στο μάθημα των αγγλικών αναλογεί μία διδαχτική ώρα ανά 

εβδομάδα μαθημάτων, για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Για τις ανάγκες της 

παρέμβασης παραχωρήθηκε μία παραπάνω ώρα διδασκαλίας και για τις δύο ομάδες. 

Όλες οι δραστηριότητες λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν στο 

Flash CS6 Professional Edition και λειτούργησαν σε φορητές κινητές συσκευές – 

tablet μέσα στη σχολική τάξη. 

Τέλος, σοφό είναι να αναφερθεί πως πριν την έναρξη της παρέμβασης, η 

έρευνα εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του 

Τμήματος. Επιπλέον, πριν την οποιαδήποτε έναρξη της πειραματικής διαδικασίας οι 

γονείς των παιδιών του δείγματος υπογράψαν έντυπα που επέτρεπαν τη συμμετοχή 

των παιδιών τους στη διαδικασία, καθώς επίσης ενημέρωναν συνοπτικά για την 

έρευνα.  
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα  

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες εξαγωγής αποτελεσμάτων 

έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS. Αρχικά, για να εξεταστεί η 

ισοδυναμία του δείγματος μεταξύ των δύο ομάδων, αναφορικά με το φύλο, 

πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος x
2
  κατά Pearson.  Τα αποτελέσματα έδειξαν πως  οι 

δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά όσον 

αφορά το φύλο ,  x2  (1) = 2,889, p > 0,05, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Η κατανομή του φύλου στις δύο ομάδες   

Ομάδα Φύλο Σύνολο 

 

Αγόρι κορίτσι  

Πειραματική 

 

Απόλυτες 

συχνότητες  

6 19 25 

Σχετικές 

συχνότητες 

24 76 

Ελέγχου 

 

Απόλυτες 

συχνότητες  

13 15 28 
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Στη συνέχεια εξετάστηκε η ισοδυναμία των δύο ομάδων όσον αφορά τη μη λεκτική 

γνωστική τους ικανότητα και την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων-στόχων 

(/d/,/b/,/e/,/i/,/u/,y/) στην Αγγλική γλώσσα.  

Για την εξέταση της μη λεκτικής γνωστικής νοημοσύνης των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος t-test στα αποτελέσματα της δοκιμασίας Raven 

(Raven, 1956; Τσακρής, 1970) που ολοκλήρωσαν οι μαθητές στην πρώτη φάση της 

παρέμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test έδειξαν πως υπήρχε 

διαφοροποίηση οριακά στατιστικά σημαντική στις επιδόσεις των μαθητών όσον 

αφορά τη δοκιμασία Raven (Πίνακας 2), με τα αποτελέσματα να είναι οριακά 

στατιστικά σημαντικά, t (43.96) = -2,02, p=0,05. 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο Raven κατά τη φάση του προελέγχου. 

Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

Πειραματική  25 24.44 1.734 0.347 

ελέγχου 28 25.79 3.011 0.569 

 

Με σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων-στόχων, για την 

εξασφάλιση της ισοδυναμίας των ομάδων, πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος t-test στα 

αποτελέσματα των μαθητών στον προέλεγχο που έγινε με το προσαρμοσμένο 

εργαλείο βασισμένο στο The Test of Early Reading Ability-Fourth Edition (TERA-4) 

(Reid et al., 2018) και τις δραστηριότητες του Cambridge English Language 

Assessment (Weir, Vidaković, & Galaczi, 2013). Τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test 

έδειξαν μη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες (Πίνακας 3), 

όσον αφορά την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων στόχων, t (51) = -1,601, 

p>0,05.  

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου.  

Ομάδα Αριθμός Μέσες Τυπική Τυπική 
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Ατόμων τιμές Απόκλιση  Απόκλιση 

Σφάλματος  

Πειραματική       25 20.44 9.609 1.922 

ελέγχου  28 24.57 9.167 1.732 

 

Μετά το πέρας της πειραματικής παρέμβασης, έτσι ώστε να εξεταστεί η επίδραση της 

στην ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων-στόχων, πραγματοποιήθηκε ένας 

έλεγχος t-test στα αποτελέσματα του προσαρμοσμένου κριτηρίου του μετελέγχου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν κατά πολύ 

υψηλότερη επίδοση από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 4) και η διαφορά 

αυτή αναφορικά με την επίδοση των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντική, t (51) = 

3,51, p<0,05.  

 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του μετελέγχου.  

ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες τιμές Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

πειραματική 25 35.84 5.48 1.09 

ελέγχου 28 28.14 9.66 1.83 

 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δύο ομάδες όσον αφορά τα αποτελέσματα του κριτηρίου Raven οδήγησαν σε 

περαιτέρω έλεγχο των αποτελεσμάτων μετελέγχου. Αυτός ο περαιτέρω έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε για να διασφαλιστεί πως αυτή η διαφοροποίηση δεν είχε κάποια 

επιρροή στα αποτελέσματα της παρέμβασης, και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της 

αναγνώρισης των γραμμάτων-στόχων που παρουσίασαν οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας. Έτσι πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση ANCOVA, θέτοντας τα αποτελέσματα 

του προελέγχου Raven ως συνμεταβλητή και τα αποτελέσματα του μετελέγχου για 

την αναγνώριση των γραμμάτων-στόχων ως εξαρτημένη μεταβλητή. Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν μία ισχυρά στατιστικά σημαντική επίδραση της παρέμβασης , 

F(1, 50) = 15.319, p < .001, Partial Eta Squared = 0.235, και μία μη στατιστικά 

σημαντικά επιρροή του προελέγχου Raven, F(1, 50) = 3.042, p > 0.005, Partial Eta 

Squared = 0.057,  αναφορικά με την επίδοση των μαθητών στον μετέλεγχο για την 

αναγνώριση των γραμμάτων-στόχων. Συμπερασματικά τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

η επιρροή της παρέμβασης όσον αφορά την αναγνώριση των γραμμάτων-στόχων 

παρέμεινε σημαντική, παρόλο που οι μαθητές παρουσίασαν οριακά στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στη μη λεκτική γνωστική νοημοσύνη τους.  

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το προσαρμοσμένο εργαλείο αξιολόγησης 

για την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων παρέχει πέντε διαφορετικές τιμές. 

Αυτές οι τιμές προκύπτουν από τις πέντε ικανότητες του Hoffer, που χαρακτηρίζουν 

το πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης κατά τον Van Hiele.  Με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων του μετελέγχου, όσον αφορά την επιρροή της 

παρέμβασης, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω έλεγχοι στις επιμέρους τιμές που 

προέκυψαν, τόσο κατά τον προέλεγχο όσο και κατά τον μετέλεγχο.  Για να εξεταστεί 

η επιρροή της παρέμβασης αναφορικά με τις οπτικές ικανότητες όπως αυτές 

περιγράφονται από το Hoffer, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης 

δραστηριότητας (συνολικά 6 βαθμοί) του προσαρμοσμένου εργαλείου για τον έλεγχο 

της ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων στόχων. Ο έλεγχος αυτός έγινε και για 

τις δύο ομάδες, και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τους πριν και μετά την παρέμβαση 

με έναν έλεγχο independent samples t-test. Στο συγκεκριμένο έλεγχο φάνηκε ότι οι 

αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου ήταν υψηλότερες επιδόσεις από 

τα παιδιά της πειραματικής ομάδας αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική, t (51) = -2,529 , p  > 0,05 .  Όσον αφορά όμως τον μετέλεγχο, οι δύο 

ομάδες παρουσίασαν ισχυρά στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους, με 

τους μαθητές της πειραματικής ομάδας να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από 

αυτές των μαθητών της ομάδας ελέγχου, t (51) =  3,771 , p < 0,01. Δηλαδή, σύμφωνα 

με τα παρόντα αποτελέσματα οι δύο ομάδες παρουσίασαν ισχυρά στατιστικά διαφορά 

στα αποτελέσματα της δοκιμασίας που αφορά τις οπτικές ικανότητες για την 

αναγνώριση των γραμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer, με τα παιδιά 

της πειραματικής ομάδας να σημειώνουν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις σε 

σύγκριση με τα  παιδιά της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου και του μετελέγχου που αφορά τις οπτικές ικανότητες. 

Έλεγχος Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

προέλεγχος Πειραματική       25 2,52 1,851 ,370 

ελέγχου 28 3,82 1,887 ,357 

μετέλεγχος Πειραματική       25 5,52 0,770 ,154 

ελέγχου 28 4,21 1,641 ,310 

 Για να εξεταστεί η επιρροή της παρέμβασης αναφορικά με τις λεκτικές 

ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται από το Hoffer, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης δραστηριότητας (συνολικά 14 βαθμοί) 

του προσαρμοσμένου εργαλείου για τον έλεγχο της ικανότητας αναγνώρισης των 

γραμμάτων στόχων. Ο έλεγχος αυτός έγινε και για τις δύο ομάδες, και συγκρίθηκαν 

τα αποτελέσματα τους πριν και μετά την παρέμβαση με έναν έλεγχο independent 

samples t-test. Στο συγκεκριμένο έλεγχο φάνηκε ότι οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών 

στην ομάδα ελέγχου ήταν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά της πειραματικής 

ομάδας αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, t (51) = -2, 143 , p > 

0,05. 

 Όσον αφορά τον μετέλεγχο, οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους αναφορικά με τις λεκτικές ικανότητες, με 

τους μαθητές της πειραματικής ομάδας να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από 

αυτές των μαθητών της ομάδας ελέγχου, t (50,372) =  4,021, p <0,05 . Δηλαδή, 

σύμφωνα με τα παρόντα αποτελέσματα οι δύο ομάδες παρουσίασαν  στατιστικά 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα της δοκιμασίας που αφορά τις λεκτικές 

ικανότητες για την αναγνώριση των γραμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται από τον 

Hoffer, με τα παιδιά της πειραματικής ομάδας να σημειώνουν στατιστικά υψηλότερες 

επιδόσεις σε σύγκριση με τα  παιδιά της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 6).  
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Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου και του μετελέγχου που αφορά τις λεκτικές ικανότητες. 

Έλεγχος Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

προέλεγχος Πειραματική       25 5,68 3,024 ,605 

ελέγχου 28 7,43 2,911 ,550 

μετέλεγχος Πειραματική       25 10,72 2,264 ,453 

ελέγχου 28 7,89 2,846 ,538 

 

Για να εξεταστεί η επιρροή της παρέμβασης αναφορικά με τις  ικανότητες 

σχεδίασης όπως αυτές περιγράφονται από το Hoffer, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

της έκτης δραστηριότητας (συνολικά 6 βαθμοί) του προσαρμοσμένου εργαλείου για 

τον έλεγχο της ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων στόχων. Ο έλεγχος αυτός 

έγινε και για τις δύο ομάδες, και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τους πριν και μετά 

την παρέμβαση με έναν έλεγχο independent samples t-test. Στο συγκεκριμένο έλεγχο 

φάνηκε ότι οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου ήταν υψηλότερες 

επιδόσεις από τα παιδιά της πειραματικής ομάδας αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, t (51) = -1,470 , p  > 0,05.  

Όσον αφορά όμως τον μετέλεγχο, οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους αναφορικά με τις ικανότητες σχεδίασης, με 

τους μαθητές της πειραματικής ομάδας να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από 

αυτές των μαθητών της ομάδας ελέγχου, t (47,210) =  4,239 , p = 0,007 . Δηλαδή, 

σύμφωνα με τα παρόντα αποτελέσματα οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα της δοκιμασίας που αφορά τις ικανότητες 

σχεδίασης για την αναγνώριση των γραμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται από τον 

Hoffer (Πίνακας 7).  
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Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου και του μετελέγχου που αφορά τις ικανότητες σχεδίασης.  

Έλεγχος Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

προέλεγχος Πειραματική       25 1,60 2,000 ,400 

ελέγχου 28 2,46 2,525 ,426 

μετέλεγχος Πειραματική       25 5,36 1,254 ,251 

ελέγχου 28 3,46 1,895 ,358 

 

Για να εξεταστεί η επιρροή της παρέμβασης αναφορικά με τις λογικές 

ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται από το Hoffer, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

της έβδομης δραστηριότητας (συνολικά 6 βαθμοί) του προσαρμοσμένου εργαλείου 

για τον έλεγχο της ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων στόχων. Ο έλεγχος 

αυτός έγινε και για τις δύο ομάδες, και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τους πριν και 

μετά την παρέμβαση με έναν έλεγχο independent samples t-test. Στο συγκεκριμένο 

έλεγχο φάνηκε ότι οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου ήταν 

υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά της πειραματικής ομάδας αλλά η διαφορά αυτή 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική, t (51) = - ,827 , p > 0,05. 

 Όσον αφορά όμως τον μετέλεγχο, οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους όσον αφορά τις λογικές ικανότητες, με τους 

μαθητές της πειραματικής ομάδας να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από αυτές 

των μαθητών της ομάδας ελέγχου, t (45,239) =  2,164 , p < 0,05 . Δηλαδή, σύμφωνα 

με τα παρόντα αποτελέσματα οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα αποτελέσματα της δοκιμασίας που αφορά τις λογικές ικανότητες για την 

αναγνώριση των γραμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer, με τους 

μαθητές της πειραματικής ομάδας να σημειώνουν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις 

σε σύγκριση με τα  παιδιά της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 8).  

Πίνακας 8: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου και του μετελέγχου που αφορά τις λογικές ικανότητες.  
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Έλεγχος Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  

προέλεγχος Πειραματική       25 6,68 2,688 ,538 

ελέγχου 28 7,32 2,932 ,554 

μετέλεγχος Πειραματική       25 9,44 1,710 ,342 

ελέγχου 28 8,07 2,814 ,532 

 

Για να εξεταστεί η επιρροή της παρέμβασης αναφορικά με τις ικανότητες 

εφαρμογής όπως αυτές περιγράφονται από το Hoffer, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

της όγδοης (συνολικά 6 βαθμοί) του προσαρμοσμένου εργαλείου για τον έλεγχο της 

ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων στόχων. Ο έλεγχος αυτός έγινε και για τις 

δύο ομάδες, και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τους πριν και μετά την παρέμβαση με 

έναν έλεγχο independent samples t-test. Στο συγκεκριμένο έλεγχο φάνηκε ότι οι 

αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου ήταν υψηλότερες επιδόσεις από 

τα παιδιά της πειραματικής ομάδας όσον αφορά τις ικανότητες εφαρμογής, αλλά η 

διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, t (51) = -,360 , p > 0,05.  

Όσον αφορά όμως τον μετέλεγχο, οι δύο ομάδες παρουσίασαν  στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους όσον αφορά τις ικανότητες εφαρμογής, με 

τους μαθητές της πειραματικής ομάδας να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από 

αυτές των μαθητών της ομάδας ελέγχου, t (49,719) =  1,412, p = 0,01 . Δηλαδή, 

σύμφωνα με τα παρόντα αποτελέσματα οι δύο ομάδες παρουσίασαν ισχυρά 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα της δοκιμασίας που αφορά τις 

ικανότητες εφαρμογής για την αναγνώριση των γραμμάτων, όπως αυτές 

περιγράφονται από τον Hoffer (Πίνακας 9).  

Πίνακας 9: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων των μαθητών στο 

κριτήριο της προσαρμοσμένης δοκιμασίας για την αναγνώριση των γραμμάτων κατά τη 

φάση του προελέγχου και του μετελέγχου που αφορά τις ικανότητες εφαρμογής.  

Έλεγχος Ομάδα Αριθμός 

Ατόμων 

Μέσες 

τιμές 

Τυπική 

Απόκλιση  

Τυπική 

Απόκλιση 

Σφάλματος  
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προέλεγχος Πειραματική       25 3,80 1,414 ,283 

ελέγχου 28 3,93 1,184 ,224 

μετέλεγχος Πειραματική       25 5,04 1,098 ,220 

ελέγχου 28 4,54 1,453 ,274 

 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω έλεγχοι t-test έδειξαν πως οι σημαντικές στατιστικές 

διαφορές που παρουσίασαν οι δύο ομάδες μετά το πέρας της παρέμβασης 

παρουσιάστηκαν σε όλες τις ικανότητες, όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι για κάθε μία από τις φάσεις του προελέγχου η 

πειραματική ομάδα ξεκίνησε με χαμηλότερη επίδοση εν συγκρίσει με την ομάδα 

ελέγχου. Αντίστοιχα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της 

πειραματικής ομάδας σε κάθε φάση του μετελέγχου σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου.  

 

Κεφάλαιο 6. Συζήτηση  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει την επίδραση μίας 

παρέμβασης στηριζόμενης στα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele και 

συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης, συνδυάζοντας τη χρήση ΤΠΕ, 

στις δεξιότητες της αναγνώρισης των γραμμάτων της Αγγλικής αλφάβητου.  

Σύμφωνα με την υπόθεση της παρούσας έρευνας, οι μαθητές που θα 

διδαχτούν με βάση την παρέμβαση που στηρίζεται στα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης 

του Van Hiele με την παράλληλη χρήση των ΤΠΕ θα βελτιώσουν σημαντικά 

περισσότερο τις γνώσεις σχετικά με  γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου από τα 

παιδιά τα οποία θα βιώσουν την εμπειρία της παραδοσιακής διδασκαλίας της 

αγγλικής γλώσσας. Η παρούσα υπόθεση επαληθεύτηκε, καθώς τα αποτελέσματα 

έδειξαν βελτίωση στην ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της αγγλικής 

αλφάβητου.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έπειτα από την πραγματοποίηση των 

κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων έδειξε ότι οι μαθητές στην πειραματική ομάδα 

σημείωσαν  σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις  στο κριτήριο αναγνώρισης των 

γραμμάτων σε σύγκριση με τα παιδιά  στην ομάδα ελέγχου. Σημαντικό είναι να 
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αναφερθεί πως τα αποτελέσματα του προελέγχου και μετελέγχου αναφορικά με την 

ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της αγγλικής αλφάβητου, γίνεται αμέσως 

αντιληπτό πως κατά τον προέλεγχο η πειραματική ομάδα ξεκίνησε χαμηλότερα 

(Mean = 20.44) από την ομάδα ελέγχου (Mean = 24.57), ενώ με το πέρας της 

παρέμβασης όχι μόνο παρουσίασε αύξηση στην επίδοση της αλλά φαίνεται να 

ξεπέρασε αισθητά (Mean = 35.84) την επίδοση της ομάδας ελέγχου Mean = 28.14).  

Σημαντικό είναι να αναφερθούμε στις διαφοροποιήσεις στην επίδοση  της 

πειραματικής ομάδας, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της στον προέλεγχο και στο 

μετέλεγχο. Αρχικά, οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις οπτικές 

ικανότητες (κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες), στις ικανότητες σχεδίασης (κατά 3,76 

ποσοστιαίες μονάδες) και στις λεκτικές ικανότητες (κατά 5,04 ποσοστιαίες μονάδες). 

Η αυξημένη αυτή επίδοση στις συγκεκριμένες ικανότητες μπορεί να αποδοθεί στη 

διαδραστικότητα των ΤΠΕ, η οποία παράλληλα με τη συμβατική διδασκαλία, έδωσαν 

ποικίλα ερεθίσματα στους μαθητές. Τα ερεθίσματα αυτά αφορούν τόσο την οπτική 

αναγνώριση των γραμμάτων, όσο και την λεκτική τους εκφορά, καθώς και τη 

σχεδίαση τους. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην επίδοση των 

λεκτικών ικανοτήτων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επαύξηση των ακουστικών 

ερεθισμάτων, μέσω της χρήσης ΤΠΕ, και το γεγονός ότι οι μαθητές ζητήθηκαν 

επανειλημμένα να εκφέρουν λεκτικά τόσο τη φωνολογική αναπαράσταση της λέξης 

όσο και το όνομα του γράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Παρόμοια 

άνοδος σημειώθηκε και στις άλλες δύο ικανότητες, με τις λογικές ικανότητες να 

παρουσιάζουν άνοδο 2,76 ποσοστιαίων μονάδων  και οι ικανότητες εφαρμογής άνοδο 

1,24 ποσοστιαίων μονάδων,  για την πειραματική ομάδα από τον προέλεγχο στον 

μετέλεγχο. Παρόλο που η άνοδος παρουσιάζεται μικρή εν συγκρίσει με την άνοδο 

στις παραπάνω ικανότητες, είναι σημαντική καθώς και στις δύο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων του 

προελέγχου από τον μετέλεγχο. Επιπρόσθετα, η άνοδος στα αποτελέσματα της 

πειραματικής ομάδας είναι σημαντική, εν συγκρίσει με τα αποτελέσματα της ομάδας 

ελέγχου, η οποία παρουσιάζει άνοδο 0,75 ποσοστιαίων μονάδων για τις λογικές 

ικανότητες και αντίστοιχα άνοδο 0,61 για τις ικανότητες εφαρμογής.  

 Εν συγκρίσει με την πειραματική ομάδα, η ομάδα ελέγχου παρουσίασε 

χαμηλότερη άνοδο στην απόδοση της στις οπτικές ικανότητες (κατά 0,39 ποσοστιαίες 

μονάδες), στις ικανότητες σχεδίασης (κατά 0,55 ποσοστιαίες μονάδες) και στις 
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λεκτικές ικανότητες (κατά 0,46 ποσοστιαίες μονάδες). Μία πιθανή αιτιολόγησή για 

τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μεταξύ της πειραματικής και της ομάδας 

ελέγχου, είναι τόσο η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της μεθόδου Van Hiele, όσο και η 

απόφαση να αφιερωθεί μία διδακτική ώρα για τη διδασκαλία κάθε γράμματος στην 

περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν είχαν την 

ευκαιρία να συναντήσουν εκ νέου τα διδαχθέντα γράμματα των πρώτων εβδομάδων, 

πριν από τον μετέλεγχο. Οπότε θεωρείται λογικό να υπήρχε μία σχετική απώλεια 

γνώσης από την πρώτη έως την τέταρτη εβδομάδα.   

 Επιπρόσθετα τα παραπάνω αποτελέσματα προσφέρουν και άλλη μία 

σημαντική πληροφορία. Όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές της πειραματικής 

σημείωσαν σημαντική αύξηση με στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις οπτικές, 

λεκτικές και ικανότητες σχεδίασης. Αυτή η σημαντική βελτίωση μπορεί να αποδοθεί 

και στη φύση της παρέμβασης. Οι μαθητές εξ αρχής έρχονταν σε επαφή με 

ερεθίσματα και δραστηριότητες που τους ζητούσαν τόσο τη σχεδίαση, την οπτική 

αναγνώριση αλλά και τη λεκτική εκφορά των γραμμάτων. Η αλληλεπίδραση τους με 

τις ΤΠΕ τους έδωσε την ευκαιρία να επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούσαν την κάθε 

δραστηριότητα, ενισχύοντας την μάθηση μέσω επανάληψης. Επιπρόσθετα, η 

συμβατική διδασκαλία η οποία στηρίχτηκε σε παιχνιώδης μορφή μάθησης, ενίσχυσε 

την λεκτική ικανότητα των μαθητών, όσον αφορά την εκφορά των γραμμάτων 

μεμονωμένα αλλά και στα πλαίσια της λέξης. Οι μαθητές οδηγήθηκαν από την μία 

ικανότητα στην επόμενη, ενισχύοντας συνεχώς τις αποκτειθέντες ικανότητες και 

ενθαρρύνοντας την ενίσχυση των επόμενων.   

Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύουν όχι μόνο την ερευνητική υπόθεση 

της παρούσας έρευνας αλλά επιπλέον συμφωνούν με την άποψη πως η μέθοδος Van 

Hiele δύναται να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία πέρα αυτών της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών και της Γεωμετρίας (Burger & Shaughnessy, 1986). Επιπροσθέτως, 

επιβεβαιώνουν και την πεποίθηση πως οι ΤΠΕ μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη 

ξενόγλωσση διδασκαλία (Aslanabadi & Rasouli, 2013; Basoz & Can, 2016; Coyle & 

Gómez Gracia, 2014; Kubota, 1999; McDonough & Shaw, 2012; Niolaki & 

Masterson, 2012; Waters, 2012) και τη θετική επίδραση που δύναται να έχει η 

Μεικτή Μάθηση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα (Banegas, 2013; 

Hockly, 2013; Gruba, Hinkelman και Cárdenas-Claros, 2016; Kocoglu, Ozek και 

Kesli, 2011; Pardede, 2012). 
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Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, καθώς επιβεβαιώνουν πως μία γλώσσα αδιαφανής, όπως Αγγλική 

(Andreou & Baseki, 2012 ;Niolaki & Masterson, 2012; Goswami, Porpodas  & 

Wheelwright, 1997; Protopapas & Vlahou, 2009), φαίνεται να δυσκολεύει τους 

μαθητές αναφορικά με την ορθογραφία της και τις φωνολογικές εκφορές των 

γραμμάτων, όταν η γλώσσα των μαθητών παρουσιάζει ορθογραφική διαφάνεια. Αυτό 

φαίνεται στα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας που αφορούν τις οπτικές 

ικανότητες των μαθητών για τον προέλεγχο, στις οποίες φαίνεται να έχουν και τη 

μικρότερη επίδοση, εν συγκρίσει με τις ικανότητες σχεδίασης. Οι δραστηριότητες της 

δοκιμασίας του προελέγχου, που ήταν βασισμένες στις οπτικές ικανότητες, όπως 

περιγράφονται από το Hoffer, ζητούσαν από τους μαθητές την οπτική αναγνώριση 

των γραμμάτων της αγγλικής αλφάβητου, με βάση το όνομα τους και τη φωνολογική 

τους εκφορά. Καθώς αποτελεί την πρώτη ικανότητα που πρέπει να αποκτήσουν οι 

μαθητές, ώστε να προχωρήσουν στις υπόλοιπες ικανότητες και άρα στην 

ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου της Αναγνώρισης, είναι αναμενόμενο πως η 

χαμηλή επίδοση στις δραστηριότητες αυτές συνάδει με χαμηλή απόδοση και στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες.   

Αντίθετα, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει πως παρόλη αυτή τη δυσκολία που 

έχουν οι Έλληνες μαθητές για τη κατάκτηση της αδιαφανής Αγγλικής γλώσσας, η 

Μεικτή Μάθηση σε συνδυασμό με τη προτεινόμενη μέθοδο φαίνεται να έχει 

σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών όσον αφορά την ικανότητα 

αναγνώρισης των γραμμάτων της αγγλικής αλφάβητου αναφορικά με όλες τις 

ικανότητες που την απαρτίζουν. Δηλαδή, καθώς η μεικτή μάθηση παρέχει τον 

συνδυασμό της αξιοποίησης των ΤΠΕ και της δια ζώσης διδασκαλίας, σε συνδυασμό 

με το δυναμικό μοντέλο του Van Hiele, φαίνεται αμφίδρομα να αλληλοεπιδρούν στην 

καλύτερη επίδοση αναφορικά με τη μάθηση. Αυτό συμβαίνει καθώς τα επίπεδα Van 

Hiele, και οι ικανότητες του Hoffer, καθοδηγούν τη μάθηση από το ένα «σκαλοπάτι» 

στο επόμενο, ενθαρρύνοντας την ουσιώδη μάθηση και κατάκτηση της γνώσης. Αυτή 

η σταδιακή διαδικασία ενδυναμώνεται από τη Μεικτή Μάθηση, η οποία προσφέρει 

έφορο έδαφος, τόσο μέσω των ΤΠΕ, που εγείρουν τον ενθουσιασμό, όσο και μέσω 

της δια ζώσης διδασκαλίας που ενθαρρύνει τη κατ’ ιδίαν συνεργατικότητα, 

καταλήγοντας σε μία πολυτροπική μάθηση.  
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Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, 

πραγματοποιήθηκαν επιμέρους στατιστικοί έλεγχοι που αφορούσαν ξεχωριστά την 

κάθε ικανότητα όπως περιγράφεται από τον Hoffer, οι οποίες τελικά σαν σύνολο 

φαίνεται να παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά το πέρας της 

παρέμβασης, αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων της αγγλικής 

αλφάβητου. Η αδιαφάνεια της Αγγλικής φαίνεται να επηρεάζει και το μέγεθος της 

επίδρασης της παρέμβασης και της επίδοση των μαθητών. Δηλαδή, οι έλεγχοι στις 

επιμέρους ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer φαίνεται να 

καταδεικνύουν περαιτέρω ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι επιμέρους έλεγχοι t-test 

επιβεβαιώνουν τη στατιστικά σημαντική επίδραση της παρέμβασης και στις 

επιμέρους ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλες τις ικανότητες όπως αυτές 

περιγράφονται από το Hoffer. Επιπλέον, παρατηρείται πως η επίδοση της 

πειραματικής ομάδας φαίνεται ξεκινάει αισθητά χαμηλότερα όσον αφορά τον 

προέλεγχο, η οποία απόδοση οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην αδιαφάνεια της 

γλώσσας, ενώ φαίνεται να ξεπερνάει την ομάδα ελέγχου σε κάθε μία από τις 

ικανότητες κατά τον μετέλεγχο.  

Επιπρόσθετα, η ισχυρά στατιστικά σημαντική επίδοση των μαθητών της 

πειραματικής όσον αφορά τις οπτικές και λεκτικές ικανότητες μπορεί να αποδοθεί 

στη διαδραστική φύση που δύνανται να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη μάθηση (Merga & 

Roni, 2017; Piper, Zuilkowski, Kwayumba & Strigel, 2016; Tseles, Malafantis, & 

Pamouktsoglou, 2011; Valasidou & Bousiou-Makridou, 2008). Δηλαδή οι δυναμικές 

κινούμενες εικόνες που παρέχονται μέσω των ΤΠΕ, παράλληλα με τα ακουστικά 

ερεθίσματα, ενθαρρύνουν τόσο την ενίσχυσή των οπτικών ικανοτήτων, δηλαδή την 

οπτική αναγνώριση των γραμμάτων, όσο και των λεκτικών ικανοτήτων, αφού η 

αναγνώριση των γραμμάτων ακουστικά και οπτικά καταλήγει τελικά στην ικανότητα 

λεκτικής εκφοράς τους. Ο συνδυασμός οπτικών, ακουστικών και απτικών 

δραστηριοτήτων μέσω των ΤΠΕ, πέρα από την ανάπτυξη των οπτικών ικανοτήτων, 

συμβάλει σημαντικά και στην ανάπτυξη των λεκτικών ικανοτήτων, που αποτελεί μία 

φυσική εξέλιξη των προηγούμενων.  

Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντική επίδοση των μαθητών όσον αφορά την 

ικανότητα σχεδίασης των γραμμάτων, μπορεί να αποδοθεί στην αδιαφάνεια της 

Αγγλικής ορθογραφίας (Andreou & Baseki, 2012 ;Niolaki & Masterson, 2012; 
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Goswami, Porpodas  & Wheelwright, 1997; Protopapas & Vlahou, 2009) καθώς και 

στην τάση των Ελλήνων μαθητών να μπερδεύουν γράμματα της Αγγλικής αλφάβητου 

(Cook, 1997). Δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, οι Έλληνες μαθητές έχουν την τάση να 

μπερδεύουν μεταξύ τους γράμματα τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με αντίστοιχα 

γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, όπως για παράδειγμα [u] και [υ] ή [i] και [ι]. 

Στα ελληνικά όμως, τα γράμματα αυτά παρόλο που εμφανίζουν διαφορά στη 

μορφολογία τους, παρουσιάζουν πανομοιότυπη φωνολογική εκφορά, δηλαδή /i;/. 

Αντίθετα, τα γράμματα στην αγγλική αλφάβητο παρουσιάζουν τόσο μορφολογική 

διαφορά όσο και διαφορές στη φωνολογική εκφορά τους, με κάθε γράμμα να έχει 

πάνω από μία φωνολογική εκφορά. Δηλαδή το [u] έχει διαφορετική εκφορά ανάλογα 

με τη θέση στη λέξη και η εκφορά του μπορεί να ποικίλει ως /uː/, /ʊ/, /juː/ ή /ʌ/. 

Είναι, λοιπόν, κατανοητό πως οι ικανότητες σχεδίασης παρουσίασαν αυτή την 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση από τον προέλεγχο στον μετέλεγχο, καθώς 

δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση τους, τόσο μέσω των ΤΠΕ όσο και μέσω  

της δια ζώσης διδασκαλίας. Οι ικανότητες σχεδίασης των γραμμάτων αναπτύχθηκαν 

παράλληλα με τις οπτικές και λεκτικές ικανότητες, διαμορφώνοντας μεταξύ τους μία 

σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Δηλαδή, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι 

δεν παίζει μόνο ρόλο να μπορούν να σχεδιάσουν ένα γράμμα, αλλά να το 

αναγνωρίσουν οπτικά και ακουστικά και αντίστοιχα να μπορέσουν να εκφέρουν 

λεκτικά, τόσο το όνομα του γράμματος όσο και τη φωνολογική του αναπαράσταση 

ανάλογα με τη λέξη.  

Τέλος, οι στατιστικά σημαντική επίδοση των μαθητών στις λογικές 

ικανότητες και στις ικανότητες εφαρμογής μπορούν να αποδοθούν στη Μεικτή 

Μάθηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρέμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα, η ενασχόληση με τους υπολογιστές προϋποθέτει αλλά φαίνεται και να 

επαυξάνει τις ικανότητες λογικής των χρηστών (Vekiri, 2013; Larkin, 2015). 

Παράλληλα, η Μεικτή Μάθηση στο σύνολο της φαίνεται να ενθαρρύνει τη 

συνεργατικότητα, την αυτόνομη μάθηση αλλά και τη μάθηση αφορμισμένη από την 

πραγματικότητα (Graham 2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, p.1032; 

Littlejohn & Pegler, 2007; Valiathan, 2002; Driscoll, 2002). Αυτό συμβαίνει καθώς 

προσφέρει ποικίλα ερεθίσματα από διαφορετικούς πόρους μηνυμάτων. Δηλαδή οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους μέσω των ΤΠΕ και 

δια ζώσης, να πάρουν ανατροφοδότηση τόσο μέσω ΤΠΕ όσο και μέσω της δια ζώσης 
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αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό, να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που δεν 

είναι ικανό να συμβούν πέρα από τον ψηφιακό κόσμο και να ενασχοληθούν 

δημιουργικά με άλλες δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα απτικά τους ερεθίσματα 

στις δια ζώσης δραστηριότητες. Η Μεικτή Μάθηση φαίνεται να προσφέρει 

πολυδιάστατη μάθηση, καθώς ενδυναμώνει τη συμβατική διδασκαλία, ενισχύοντας 

τον ρόλο της, αλλά παράλληλα καλύπτοντας βασικά κενά της ή δυσλειτουργίες της 

μέσω των ΤΠΕ.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ομάδων καταλήγουμε και σε άλλα 

επιπλέον ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως στις 

λεκτικές ικανότητες οι μαθητές της πειραματικής ομάδας εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

βελτίωση στα αποτελέσματα του προελέγχου (Mean = 5,68) εν συγκρίσει με αυτά του 

μετελέγχου (Mean = 10,72) . Αντίθετα η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει αισθητά 

μικρότερη βελτίωση στα αποτελέσματα του προελέγχου (Mean = 7,43) εν συγκρίσει 

με αυτά του μετελέγχου (Mean = 7,89). Επιπλέον, η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει τη 

μικρότερη βελτίωση αναφορικά με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας του προελέγχου 

(Mean = 3,82) εν συγκρίσει με αυτά του μετελέγχου (Mean = 4,21) για τις οπτικές 

ικανότητες. Εν αντιθέσει, στις οπτικές ικανότητες η πειραματική ομάδα φαίνεται να 

έχει ως σημείο εκκίνησης αισθητά χαμηλότερα αποτελέσματα κατά τον προέλεγχο 

(Mean = 2,52) και αισθητά αυξημένα αποτελέσματα κατά τον μετέλεγχο (Mean 

=5,52).    

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιπλέον καταδεικνύουν και 

ζητήματα αναφορικά με τη παραδοσιακή διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα. 

Πιο συγκεκριμένα, η παραδοσιακή διδασκαλία των Αγγλικών βασίζεται πάνω στο 

πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ. Δυστυχώς όμως, ελάχιστοι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από το ΔΕΠΠΣ για 

τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών για τις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού 

(Dendrinos, 2013). Αυτή τους η επιλογή συχνά καταλήγει σε αναποτελεσματική 

διδασκαλία και φτωχή επίδοση των μαθητών, οι οποίοι διδάσκονται σχεδόν 

επιφανειακά τη γλώσσα για τα δύο πρώτα χρόνια του δημοτικού, ενώ στη συνέχεια, 

στην Τρίτη πλέον τάξη του Δημοτικού τους ζητείται προ-διδαχθείσα γνώση την οποία 

δεν κατέχουν (Gklouzeli, 2015). Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, επιβεβαιώνουν πως παρόλο που το ΔΕΠΠΣ προάγει την αβίαστη μάθηση 

της γλώσσας, φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στις ικανότητες αναγνώρισης των 
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γραμμάτων της Αγγλικής Αλφάβητου για τα παιδιά της δευτέρας δημοτικού. Η 

μεγαλύτερη επίδραση που παρουσιάζεται μετά την παραδοσιακή διδασκαλία για την 

ομάδα ελέγχου, έγκειται στις ικανότητες εφαρμογής, με το προέλεγχο (Mean = 3,93) 

να διαφέρει από τον μετέλεγχο (Mean = 4,54) περισσότερο από ότι σε σύγκριση με 

άλλες ικανότητες.  

Επιπλέον, παρόλο που τα δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα πλέον κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους φαίνεται να διαθέτουν τεχνολογικούς πόρους και 

εγκαταστάσεις που φιλοξενούν εργαλεία ΤΠΕ, ένα μικρό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να τα χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση, καθώς κατά κύριο 

λόγω θεωρούν τη χρήση τους χρονοβόρα (Keong, Horani & Daniel, 2005; Wanjala, 

2016; Zevenbergen & Lerman, 2006). Συνεπώς και η παρούσα μέθοδος, πέρα του ότι 

αποδεικνύει την προφανή επίδραση τους πάνω στη μαθησιακή διαδικασία, όταν 

γίνεται χρήση κατάλληλα σχεδιασμένου λογισμικού, παρουσιάζει μια χρονικά 

αποδοτική παρέμβαση η οποία εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν 

τεθεί και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Τέλος φαίνεται να προβάλει μία 

μεγάλη διαφορά στην επίδραση της, εν συγκρίσει με την παραδοσιακή διδασκαλία, 

αφού φαίνεται να επηρεάζει την επίδοση των μαθητών. Όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα, η επίδοση ποικίλει αναλόγως με τις ικανότητες των μαθητών, με 

μεγαλύτερη επίδραση να υπάρχει στις οπτικές και λεκτικές ικανότητες των μαθητών, 

που είναι εξάλλου και οι ικανότητες που φαίνεται να προάγονται και από το ΔΕΠΠΣ 

για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για τη δεύτερη τάξη του δημοτικού.  

Η θετική αυτή επίδραση μπορεί να αποδοθεί στην άποψη πως η μέθοδος 

γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele, και οι ικανότητες του Hoffer που απαρτίζουν 

καθένα τα επίπεδα Van Hiele, φαίνεται να αποσκοπούν σε ένα μόνο πράγμα, στην 

ουσιαστική κατάκτηση και καθιέρωση της γνώσης (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 

1999; Mayberry, 1983; Burger & Shaughnessy, 1986; Clements & Battista, 1992). 

Επιπλέον, θεωρώντας πως πλέον βιώνουμε μία περίοδο Εκλεκτικισμού (Dincay, 

2010; Howatt & Smith, 2014) για τη Διδασκαλία της Αγγλικής, η ελευθερία που 

παρέχεται στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται να συμβάλει στην θετική επίδραση 

που παρατηρήθηκε. Δηλαδή, ο Εκλεκτικισμός επιτρέπει την αξιοποίηση 

διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας της Αγγλικής ανάλογα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών. Σύμφωνα με τους Freeman & Richards (1993) ο 

Εκλεκτικισμός δίνει την ελευθερία στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τις 
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εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόσει τη διδασκαλία του πάνω σε 

αυτές. Οι μέθοδοι διδασκαλία δεν πρέπει να απομονώνονται από το πλαίσιο των 

αναγκών των μαθητών. Έτσι ο εκπαιδευτικός δύναται μέσω της παρατήρησης, να 

θέτει τους δικούς του διδακτικούς στόχους με βάση τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να επιλέξει δραστηριότητες βασισμένες σε ένα εύρος μεθόδων, στοχεύοντας 

στην αποδοτικότερη μορφή διδασκαλίας. Παρόμοια, ο Olagoke (1982) υποστηρίζει 

πως δεν υπάρχει η «τέλεια» μέθοδος. Ο Εκλεκτικισμός λοιπόν δίνει την ελευθερία 

συνδυασμού μεθόδων, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος 

μάθησης. Αντίστοιχα και ο Boswell (1972) υποστηρίζει πως ο Εκλεκτικισμός 

παρουσιάζεται ως η πιο πρακτική μέθοδος, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να 

επιλέγει δραστηριότητες από διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να επιτευχθούν οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι που έχει θέσει.  Έτσι, στα πλαίσια αυτά του Εκλεκτικισμού 

δίνεται η ελευθερία να αξιοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η 

παρούσα προτεινόμενη διδασκαλία.  

Επιπρόσθετα, η θετική επίδραση που παρατηρείται επιβεβαιώνει πως παρόλο 

που οι ικανότητες του Hoffer, οι οποίες περιγράφουν τα επίπεδα του Van Hiele, έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως τώρα στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθηματικών και της 

γεωμετρίας (Κοντογιάννης & Ντζιαχρήστος, 1999; Mayberry, 1983; Burger & 

Shaughnessy, 1986; Clements & Battista, 1992), φαίνεται να καθοδηγούν το μαθητή 

για την κατάκτηση ικανοτήτων απαραίτητων και στη διδασκαλία γραμματισμού. 

Δηλαδή, η κατάκτηση όλων των ικανοτήτων όπως αυτές περιγράφονται από τον 

Hoffer φαίνεται να μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να μεταβεί από το ένα επίπεδο 

Van Hiele στο άλλο και κατά συνέπεια να πραγματοποιηθεί ουσιαστική κατάκτηση 

της γνώσης στα πλαίσια του γραμματισμού. Αυτή η σταδιακή κατάκτηση της γνώσης 

στο σύνολο της που παρέχετε από τη μέθοδο Van Hiele, τη διαφοροποιεί από άλλες 

υπάρχουσες μεθόδους που αφορούν είτε συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα είτε 

δεν καλύπτουν όλο το εύρος των ικανοτήτων για την κατάκτηση της γνώσης 

(Anjomafrouz & Tajalli, 2012; Ehri, 1995,2005; Tavakoli  & Gerami, 2013). 

 Αυτή η σχολαστική διαδικασία φαίνεται λοιπόν να προκαλεί αντίστοιχη 

θετική επιρροή και στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, στοχεύοντας στην 

απόκτηση της γνώσης που αφορά τη ξένη γλώσσα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις 

ικανότητες κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης που φαίνεται 

να είναι κοινές για τη διδασκαλία της γεωμετρίας και της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα 
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(Edmonds-Wathen, Owens, & Bino, 2019; Rosa & Orey, 2015). Όταν αυτές οι 

ικανότητες προς κατάκτηση ενδυναμωθούν και στηριχτούν από την αξιοποίηση 

μέσων ΤΠΕ, η θετική επίδραση και η κατάκτηση τους φαίνεται να είναι καθολική και 

στις περιπτώσεις της διδασκαλίας γεωμετρίας και σε αυτές της διδασκαλίας της 

Αγγλικής ως ξένη γλώσσα (Clements & Sarama, 2013; Zaranis & Valla, 2019). Στη 

παρούσα έρευνα, αξιοποιήθηκε το πρώτο επίπεδο της μεθόδου Van Hiele, το οποίο 

στοχεύει στην ικανότητα Αναγνώρισης και συγκεκριμένα των γραμμάτων της 

αγγλικής αλφάβητου. Για την καλύτερη αξιολόγηση της μεθόδου επιλέχθηκαν 

γράμματα-στόχοι που φαίνεται να δυσκολεύουν τους Έλληνες μαθητές. Δεδομένης 

λοιπόν αυτής της δυσκολίας, σχεδιάστηκε η παρούσα παρέμβαση με βάση το επίπεδο 

Van Hiele της Αναγνώρισης και τις πέντε ικανότητες του Hoffer που το 

χαρακτηρίζουν. Οι μαθητές, μετακινούμενοι από την μία ικανότητα στην άλλη, έχουν 

την ευκαιρία να παγιώσουν την ικανότητα της αναγνώρισης, όπως αυτή περιγράφεται 

στο πρώτο επίπεδο Van Hiele. Εν αντιθέσει με άλλες προαναφερθείσες μεθόδους, η 

μέθοδος ενισχύει όλες τις ικανότητες των μαθητών, ενθαρρύνοντας την 

αλληλεπίδραση και συνεχή εξέλιξη τους. Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνεται 

περαιτέρω με την αξιοποίηση της Μεικτής Μάθησης, η οποία συνδυάζει την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ και της δια ζώσης διδασκαλίας. Έτσι, το παρόν μοντέλο, 

φαίνεται να δύναται να παρέχει μία δυναμική μορφή μάθησης, η οποία ενισχύει όλες 

τις ικανότητες των μαθητών, προωθώντας την κατάκτηση της γνώσης.  

Ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ μπορεί να είναι πολλά 

πράγματα πέρα από εκπαιδευτικός, καθώς δύνανται να κινητοποιήσουν τους μαθητές, 

ενθαρρύνοντας τη μάθηση με ενθουσιασμό (Kocoglu, Ozek & Kesli, 2011 ;Pardede, 

2012). Επιπλέον, όταν οι ΤΠΕ εισαχθούν σε ένα περιβάλλον Μεικτής Μάθησης 

φαίνεται να ενδυναμώνουν σημαντικά τις θετικές στάσεις των μαθητών και απέναντι 

στη παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία πρότερα φάνταζε βαρετή και μονότονη 

(Dziuban et. al, 2018; Güzer & Caner, 2014, Nazarenko, 2015; Pardede, 2012).  

Συγκεκριμένα, η Μεικτή Μάθηση έπαιξε ένα κύριο ρόλο στη θετική έκβαση της 

παρούσας παρέμβασης. Η εναλλαγή χρήσης ΤΠΕ και συμβατικών δραστηριοτήτων 

χωρίς την χρήση ΤΠΕ ενίσχυσε τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς συνδύασε 

διαφορετικά μέσα απόδοσης της γνώσης. Μέσω αυτών των διαφορετικών μέσων η 

καθιέρωση της γνώσης πραγματοποιήθηκε αβίαστα και μέσα στα χρονικά πλαίσια τα 

οποία είχαν οριστεί. Επιπλέον, η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές 
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πραγματοποιήθηκε χωρίς άγχος και προστριβές. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν πως η Μεικτή Μάθηση δύναται να οδηγήσει σε επιτυχημένη 

εκπαιδευτική επίδοση και στη διαμόρφωση συναισθημάτων ευχαρίστησης (Graham 

2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, p.1032; Littlejohn & Pegler, 2007).  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, μαθητές που πρότερα αυτής 

χαρακτηρίζονταν από τους υπεύθυνους καθηγητές ως αδιάφοροι ή δίχως όρεξη, 

συμμετείχαν ενεργά. Οι μαθητές έδειξαν τρομερό ενθουσιασμό μόνο στην ιδέα της 

χρήσης ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, πράγμα το οποίο 

τους ενθάρρυνε να παραμείνουν κινητοποιημένοι και συγκεντρωμένη στη διδακτική 

διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.  

Συμπεράσματα 

 Στη παρούσα έρευνα, εξετάστηκε η επίδραση μίας παρέμβασης στηριζόμενης στα 

επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele και συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο 

της Αναγνώρισης, συνδυάζοντας τη χρήση ΤΠΕ, στις δεξιότητες της αναγνώρισης 

των γραμμάτων της Αγγλικής αλφάβητου. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της έρευνας 

εξέταζε αν οι επιδόσεις των μαθητών στο προσαρμοσμένο κριτήριο αξιολόγησης της 

αναγνώρισης των γραμμάτων της αγγλικής αλφάβητου θα βελτιωθούν σημαντικά 

μετά την εφαρμογή της προτεινόμενης παρέμβασης βασισμένης στο πρώτο επίπεδο 

της Αναγνώρισης του Van Hiele μέσω μίας διδασκαλίας βασισμένης στη Μεικτή 

Μάθηση.  

1. Στην παρούσα έρευνα όλα τα παιδιά του δείγματος παρουσίασαν βελτίωση 

στην αναγνώριση των γραμμάτων της αγγλικής αλφαβήτου, με τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

στην επίδοση τους εν συγκρίσει με την ομάδα ελέγχου. Αυτά τα θετικά 

αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν τόσο στην αξιοποίηση της μεθόδου 

Van Hiele, όσο και στην αξιοποίηση της Μεικτής Μάθησης. Επιβεβαιώνεται 

λοιπόν η δυνατότητα χρήσης της μεθόδου Van Hiele για διδασκαλία πέρα της 

γεωμετρίας (Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2001) και η δυνατότητα της Μεικτής 

Μάθησης να προσφέρει ποικίλα ερεθίσματα και μία μάθηση μελετημένη και 

ενσυναίσθητη (Graham 2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, 

p.1032; Littlejohn & Pegler, 2007; Valiathan, 2002; Driscoll, 2002). 
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2. Η επιλογή των γραμμάτων στόχων εξαιτίας της δυσκολίας τους (Cook,1997; 

Andreou and Baseki, 2012), φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς τόσο η 

πειραματική όσο και η ομάδα ελέγχου παρουσιάζουν χαμηλά αποτελέσματα 

όσον αφορά την αναγνώριση τους.  

3. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει άμεση σύνδεση της ονομασίας του γράμματος 

με τη φωνολογική του εκφορά και την αναγνώριση του από τους μαθητές. 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ιδέα από τους  Bourassa  & Treiman  (2001), πως η 

γνώση του ονόματος του γράμματος συμβάλει στην ανάκληση της 

φωνολογικής του εκφοράς και της αναγνώρισης του.  

4. Η παραδοσιακή διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε με βάση το ΔΕΠΠΣ, 

παρόλο που συνέβαλε στην βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, φαίνεται να 

είχε μικρή επιρροή στη κατάκτηση της γνώσης (Gklouzeli, 2015). Οι μαθητές 

παρουσίασαν απώλεια γνώσης μετά το πέρας των τεσσάρων εβδομάδων, και 

άρα μικρότερη επίδοση στη δοκιμασία του μετελέγχου, εν συγκρίσει με την 

απόδοση της πειραματικής ομάδας.   

5. Η πειραματική ομάδα παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση από 

την ομάδα ελέγχου όσον αφορά τη δοκιμασία μη-λεκτικής νοημοσύνης, 

παράγοντας που δεν επηρέασε την επίδοση της στην παρέμβαση. 

6. Η πειραματική ομάδα σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην 

επίδοση της, παρόλο που η επίδοση της κυμαινόταν αισθητά χαμηλότερα από 

την ομάδα ελέγχου.  

7. Η διαφοροποίηση στην επίδοση της πειραματικής ομάδας, εν συγκρίσει με 

την ομάδα ελέγχου, μπορεί να επιδοθεί στην ολιστική φύση της διδασκαλίας 

στηριγμένης στο πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης του Van Hiele, με την 

αξιοποίηση  της Μεικτής Μάθησης. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να πάρουν 

μέρος στη μαθησιακή διαδικασία τόσο αυτόνομα όσο και ομαδικά (Dziuban 

et. al, 2018; Güzer & Caner, 2014), μέσω μίας ενισχυμένης συμβατικής 

μάθησης (Nazarenko, 2015; Pardede, 2012), έχοντας ποικίλες ευκαιρίες 

συνεργατικότητας (Garrison & Kanuka, 2004). 

8. Η διαφοροποίηση που παρουσίασε η πειραματική ομάδα, φαίνεται να 

παρουσιάζει την ίδια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και σε κάθε 
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επιμέρους ικανότητα που χαρακτηρίζει το πρώτο επίπεδο της Αναγνώρισης, 

όπως αυτές περιγράφονται από τον Hoffer. Η διαφοροποίηση σε κάθε μία από 

τις ικανότητες ήταν διαφορετική, με τις οπτικές, λεκτικές και ικανότητες 

σχεδίασης να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη διαφοροποίηση αναφορικά με τις 

ποσοστιαίες μονάδες τους. Αυτή η διαφοροποίηση στις συγκεκριμένες 

ικανότητες μπορεί να αποδοθεί στη διαδραστικότητα των ΤΠΕ, θέτοντας τους 

ως ευχάριστο μέσο διδασκαλίας (Tseles, Malafantis & Pamouktsoglou, 2011). 

Επιπρόσθετα, μπορεί να αποδοθεί στη διαδραστική φύση της Μεικτής 

Μάθησης, η οποία ενθαρρύνει την ευχάριστη και ουσιαστική μάθηση (Meyer, 

2003; Garrison & Anderson, 2003; Garrison &Archer, 2000; Heterick & 

Twigg, 2003, Twigg, 2003; Graham 2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 

2018). 

9. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση των 

ικανοτήτων όπως αυτά περιγράφονται από τον Hoffer (Ντζιαχρήστος & 

Ζαράνης, 2001). Οι μαθητές, κινούμενοι από την μία ικανότητα στην άλλη, 

κατέστησαν δυνατή τόσο την αναγνώριση των γραμμάτων αυτόνομα όσο και 

σε λεξικά και κειμενικά πλαίσια. Οι μαθητές κατάφεραν κατά τη διαδικασία 

της δραστηριότητας αξιολόγησης τόσο να συμπληρώσουν κομμάτια της λέξης 

που έλειπαν, αναγνωρίζοντας τα γράμματα-στόχους, αλλά χρησιμοποιώντας 

παράλληλα τη λογική τους και τις γνώσεις που απέκτησαν μέσα από την 

παρέμβαση για να συμπληρώσουν γράμματα σε λέξεις που δεν ήξεραν 

πρότερα της παρέμβασης.  

10. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν συναισθήματα 

ανυπομονησίας για την πραγματοποίηση της παρέμβασης. Αυτά τα 

συναισθήματα αποδίδονται στη χρήση της Μεικτής Μάθησης, 

επιβεβαιώνοντας μελέτες που υποστηρίζουν πως η Μεικτή Μάθηση συμβάλει 

στην επιτυχημένη εκπαιδευτική επίδοση και στη διαμόρφωση συναισθημάτων 

ευχαρίστησης (Graham 2013; Jani, Muszali, Nathan, & Abdullah, 2018, 

p.1032; Littlejohn & Pegler, 2007). 

11. Η παρέμβαση, στα πλαίσια του Εκλεκτικισμού έκανε χρήση δραστηριοτήτων 

που αξιοποιούνται σε υπάρχουσες μεθόδους, όπως παραδείγματος χάρη η 
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μάθηση μέσω παιχνιδιών Aslanabadi & Rasouli, 2013) και τραγουδιών (Coyle 

& Gómez Gracia, 2014). 

12. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού για τη 

διδασκαλία των Αγγλικών. Τα θετικά της αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως 

μία διδασκαλία βασισμένη στις ΤΠΕ και στη προτεινόμενη μέθοδο, μπορεί να 

έχει θετικά αποτελέσματα σε ένα δείγμα που βιβλιογραφικά φαίνεται να έχει 

παραμεληθεί, καθώς λίγες μόνο έρευνες φαίνεται να καταπιάνονται με αυτή 

την ηλικιακή ομάδα (Basoz & Can, 2016, Coyle & Gómez Gracia, 2014; 

Kubota, 1999)  

Συμπερασματικά, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία της 

αγγλικής αλφάβητου, καθώς φαίνεται να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μετέπειτα 

μαθησιακή επίδοση και εξέλιξη των μαθητών. Γράμματα τα οποία φαντάζουν 

δύσκολα για τους Έλληνες μαθητές, δύνανται να διδαχθούν με επιτυχία, μέσω μίας 

διδασκαλίας σχεδιασμένης στα πλαίσια του Εκλεκτικισμού, αξιοποιώντας 

χαρακτηριστικά από υπάρχουσες μεθόδους και τους διαθέσιμους πόρους ΤΠΤ σε 

συνδυασμό με τη συμβατική παρεχόμενη διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7. Παιδαγωγικές προοπτικές 

Η παρούσα έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης τεχνολογικών 

μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό πάντα τη θετικότερη επίδραση στη 

μάθηση (Calder, 2015). Όταν τα τεχνολογικά αυτά μέσα αξιοποιούνται και τίθενται 

ως απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία, επιτυγχάνουμε την απομάκρυνση από το 

συμπεριφοριστικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης (Fokides & Mastrokoukou, 

2018; Mango, 2015). Στην παρούσα λοιπόν έρευνα, η αξία αυτή των ΤΠΕ 
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προσεγγίσθηκε στα πλαίσια μίας προτεινόμενης μεθόδου, η οποία αξιοποίησε τα 

επίπεδα γεωμετρικής σκέψης του Van Hiele. Η μέθοδος αυτή του Van Hiele, 

προτείνει την ύπαρξη πέντε επιπέδων σκέψης, τα οποία παρουσιάζουν μία δυναμική 

και μία αλληλουχία μεταξύ τους, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται 

να μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορα πεδία μάθησης (Burger & Shaughnessy, 

1986). Αξιοποιώντας λοιπόν την προαναφερθείσα μέθοδο, σχεδίασα ένα 

εκπαιδευτικό λογισμικό και μία προτεινόμενη διδασκαλία, στοχεύοντας στην 

βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης των γραμμάτων της Αγγλικής Αλφαβήτου.  

Παρόμοια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη μέθοδο Van Hiele 

και τις ικανότητες του Hoffer που χαρακτηρίζουν το κάθε της επίπεδο για να 

διδάξουν την Αγγλική ως Δεύτερη Γλώσσα. Μία πιθανή αξιοποίηση του μοντέλου θα 

ήταν για τη διδασκαλία γραμματικών φαινόμενων. Το πρώτο επίπεδο της 

Αναγνώρισης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε οι μαθητές να έρθουν πρώτη 

φορά με ένα φαινόμενο της γραμματικής. Δηλαδή, να μάθουν να το αναγνωρίζουν 

οπτικά, να εκφέρουν σωστά την φωνολογική του αναπαράσταση, να μπορούν να το 

σχηματίζουν οι ίδιοι και στη συνέχεια να μπορούν να το εντοπίζουν μέσα σε ένα 

κειμενικό πλαίσιο, ξεχωρίζοντας το από κάποιο άλλο. Αντίστοιχα, μία άλλη χρήση 

της μεθόδου θα μπορούσε να είναι για τη διδασκαλία λεξιλογίου, στοχευμένου ή μη. 

Για τις ανάγκες της διδασκαλίας λεξιλογίου θα μπορούσε να σχεδιαστή μία 

διδασκαλία στηριζόμενη στο τρίτο επίπεδο Van Hiele, αυτό της Άτυπης Αφαίρεσης. 

Στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές θα μπορούσαν να διδαχθούν μία λέξη από την 

οποία θα μπορούσαν οι ίδιοι προσθέτοντας μορφήματα, να δημιουργήσουν υπαρκτά 

παράγωγα της. Αυτά τα παράγωγα, θα μπορούσαν στη συνέχεια να τα αναγνωρίσουν 

οπτικά σε ένα κειμενικό πλαίσιο, να αντιληφθούν το νόημα τους με βάση την αρχική 

διδαχθείσα λέξη, να τα ξεχωρίσουν από άλλα παράγωγα τα οποία μπορεί να μοιάζουν 

μορφολογικά και τελικά να δύναται να τα χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι για να 

εκφραστούν.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως περιγράφονται και παραπάνω, μπορούν 

να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το υπάρχον ζήτημα της αναγνώρισης των 

γραμμάτων (Cook, 1997) που αφορά τους μαθητές που φοιτούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα για εκείνους που φοιτούν στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού. Επιπλέον, αναφορικά με την εκπαιδευτική αξία της 

παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματά της μπορούν να ληφθούν υπόψη από όσους 
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λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία μάθησης, όπως τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, 

τους ερευνητικές και τους σχεδιαστές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στα 

πλαίσια τις ξενόγλωσσης διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για τις πρώτες δύο 

τάξεις του δημοτικού, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η χρήση της Μεικτής Μάθησης, 

εναρμονίζοντας τις ΤΠΕ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή οι ΤΠΕ 

θα πρέπει να προσαρμοστούν στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας, ενισχύοντας 

την συμβατική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη ξενόγλωσση 

διδασκαλία θα μπορούσαν να επιλέξουν τις ΤΠΕ ως μέσω ενθάρρυνσης της μάθησης, 

παραδείγματος χάρη μέσω διαδικτυακών ιστογραμμάτων που θα μπορούσαν να 

διαμορφώνουν οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, ως μέσω 

επανάληψης και αξιολόγησης ήδη διδαγμένων στοιχείων, παραδείγματος χάρη μέσω 

διαδραστικών δοκιμασιών αξιολόγησης, ή και ως εναλλακτική σε υπάρχουσες 

δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη η αντικατάσταση των ασκήσεων 

γραμματικής με δραστικές αντίστοιχες ψηφιακές ασκήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν 

άμεσα ανατροφοδότηση, επανάληψη πάνω στη διδαχθείσα ύλη και δυνατότητα 

περαιτέρω εξάσκησης.   

 Επιπρόσθετα, η μέθοδος Van Hiele παρουσιάζει μία διαδικασία σταδιακής 

κατάκτησης της γνώσης, η οποία δύναται να εφαρμοστεί στα πλαίσια της 

ξενόγλωσσης διδασκαλίας. Οι  καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας, θα μπορούσαν 

ολιστικά να διδάσκουν ομάδες από γράμματα της αλφάβητου, αφιερώνοντας λιγότερο 

χρόνο σε ασκήσεις ιχνογραφίας και ανάγνωσης, δίνοντας περισσότερη σημασία σε 

δραστηριότητες που προάγουν τις οπτικές, λεκτικές και λογικές ικανότητες των 

μαθητών. Η διδασκαλία των γραμμάτων αποτελεί μία μακροσκελή διαδικασία που 

συμβαίνει κατά την δεύτερη τάξη του δημοτικού. Οφείλει λοιπόν να έχει την ανάλογη 

αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες εξέλιξης τις οποίες δύναται να έχει. 

Δηλαδή, η διδασκαλία των γραμμάτων θα πρέπει να στηριχτεί στις προαναφερθείσες 

ικανότητες με σκοπό την εξέλιξη και καθιέρωση της γνώσης πάνω στην Αγγλική 

γλώσσα. Τέλος, η παρούσα προτεινόμενη μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

διαφορετικές πτυχές της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, όπως αναφέρθηκαν και 

παραπάνω, ώστε να ξεπεραστούν υπάρχοντα εμπόδια και ζητήματα που εμποδίζουν 

την καλύτερη δυνατή βελτίωση και εξέλιξη της γνώσης. Αυτές οι πτυχές μπορούν να 

αφορούν τόσο τη διδασκαλία της γραμματικής, την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητες, τη διδασκαλία λεξιλογίου αλλά και την ανάπτυξη του γραπτού και 
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προφορικού λόγου. Επιπλέον, η εφαρμογή της παρούσας προτεινόμενης διδασκαλίας 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και για την Πρώτη τάξη του Δημοτικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 8. Περιορισμοί της έρευνας 

Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπάρχουν και 

ορισμένοι περιορισμοί ως προς αυτή. Αρχικά, τα δεδομένα συλλέχτηκαν 

αποκλειστικά από τους μαθητές του Νομού Ηρακλείου και το δείγμα το οποίο πήρε 

μέρος στην έρευνα ήταν μικρό. Η έρευνα επίσης ίσως επηρεάστηκε από τους 

χρονικούς περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν από τα σχολεία διεξαγωγής της έρευνας, 
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οι οποίοι επηρέασαν το χρονικό εύρος της παρέμβασης. Τέλος, δεν υπήρξε κάποιας 

μορφής αξιολόγηση αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

που πήραν μέρος στη πειραματική διαδικασία, τα οποία ίσως επηρέασαν την 

προγενέστερη επίδοση τους καθώς και κάποιας μορφής προγενέστερη συνέντευξη για 

τη προγενέστερη στάση και χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές σε εξωσχολικά 

πλαίσια . Εξαιτίας του μικρού μεγέθους του δείγματος και της απουσίας ελέγχου των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, οποιαδήποτε εφαρμογή της παρούσας 

προτεινόμενης διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με προσοχή.  

  Οι παραπάνω περιορισμοί υπογραμμίζουν την ανάγκη περισσότερων μελετών 

αναφορικά με την προτεινόμενη μέθοδο, έτσι ώστε να εισαχθεί σε διαφορετικά 

πλαίσια σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος και με μεγαλύτερο δείγμα. Επιπρόσθετα, η 

παρούσα έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας διαφορετικά 

επίπεδα Van Hiele και σε διαφορετικές ηλιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί αν όλα τα επίπεδα Van Hiele μπορούν να αξιοποιηθούν 

ισότιμα για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και αν η θετική επιρροή της 

αξιοποίησης τους παραμένει σταθερή όταν θα τεθούν διαφορετικοί εκπαιδευτικοί 

στόχοι, δηλαδή η διδασκαλία συγκεκριμένου λεξιλογίου ή συγκεκριμένου 

γραμματικού φαινόμενου. Τέλος, θα μπορούσαν σε μεταγενέστερη έρευνα να 

χρησιμοποιηθούν περισσότερα εργαλεία συλλογής δεδομένων, όπως συνεντεύξεις 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι συνεντεύξεις αυτές θα μπορούσαν να 

δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών 

αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περαιτέρω προβλήματα τα οποία 

εντοπίζονται κατά τη παραδοσιακή διδασκαλία, έτσι ώστε να μπορούν να 

προσληφθούν τα ανάλογα μέτρα προς καταπολέμηση τους. Τέλος, οι συνεντεύξεις θα 

διαλευκάνουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Θα ήταν επιπλέον ενδιαφέρον 

να πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα και χωρίς την χρήση των ΤΠΕ, έτσι ώστε να 

γίνει πιο ξεκάθαρη η συμβολή τους. Δηλαδή, να ξεκαθαριστεί αν η θετική επίδραση 

που φαίνεται από τα αποτελέσματα οφείλεται αποκλειστικά στην αξιοποίηση των 

επιπέδων Van Hiele ή και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της μεικτής 

μάθησης.  
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Εικόνα 1 : Τα μοτίβα του Raven’s Progressive Matrice (RPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Το σύστημα αξιολόγησης του Raven’s Progressive Matrice (RPM) 
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Παράρτημα Β: The Test of Early Reading Ability-Fourth Edition (TERA-4) 

 

Μέρη από το The Test of Early Reading Ability-Fourth Edition (TERA-4) από το 

οποίο και αφορμίστηκε η προσαρμοσμένη δοκιμασία του προελέγχου:  
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Παράρτημα Γ: Προσαρμοσμένο τεστ αξιολόγησης 

 

 

Προσαρμοσμένο τεστ αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

Στοιχεία μαθητή: 

Επώνυμο  

Όνομα  

Σχολείο  

Τάξη  

Ημερομηνία γέννησης  

Σημερινή ημερομηνία  
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1. Κύκλωσε το γράμμα:  

  b  q  p  d 

 

 a  e  i  u 

 

 p  b  d  g 

 

 e  a  y  i 

 

 u  y  o  i 

 

 e   I  y  u 
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2. Βάλε το δάχτυλο σου στο πρώτο γράμμα. Ποιο γράμμα είναι αυτό; Πες 

μου το όνομα του. Συνέχισε και στα υπόλοιπα.  

 

e   u  d  y  i   b 
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3. Άκου και κύκλωσε το σωστό: 

 

 e     b     u   

 i     d      y   

 e    d      u     

 e    d      y 

 a    d      u 

 e    d      y 

 

 

 

 

4. Άκου και κύκλωσε το σωστό: 

 

 d      i     y     

 b      e    u   

 d      i     u        

 b      e    y 

 b      i     y 

 d      a     
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5. Κυκλώστε τις λέξεις που έχουν τον ήχο που θα ακούσεις:  

 

  little   high        indian          ice 

  

 

 dress   love       elephant          come 

 

 bag   dog         dad          job 

 

 umbrella  nature       button                  mouth 

 

 doll    ball   bowl  odd 

 

 

 yet   jury   yo-yo              marry 
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6. Σχεδίασε τα παρακάτω γράμματα που θα ακούσεις: 

 

1.   _________________________________________ 

 

2.   _________________________________________ 

 

3.   _________________________________________ 

 

4.  _________________________________________ 

 

5. __________________________________________ 

 

6. __________________________________________ 
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7. Τοποθέτησε τις παρακάτω αριθμημένες εικόνες στη στήλη του γράμματος 

που ξεκινούν.  

 

b u i y e d 

      

 

 

1.    2.    3.   

4.            5.         6.  

7.              8.              9.  

10.      11.  12.  
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8.Ποια λέξη δείχνουν οι παρακάτω εικόνες: 

 

 ball   bowl  doll   

  

 

   

 dug   dog   bag 

 

 

 

 

 

 

 

 eyes   ace   ice  
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 leg   egg   pig 

 

 

 

 

 

 

 umbrella  fella  stela 
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 fellow  yellow  citrine 
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Παράρτημα Δ: Δραστηριότητες πέρα των λογισμικών 

 

 

 

Εικόνα 1: Τα γράμματα αποκτούν χαρακτηριστικά  
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Εικόνες 2,3,4 και 5: Δραστηριότητα Ψηφιακής Ζωγραφικής 

 



131 
 

Παράρτημα Ε: Λογισμικά στο Adobe Flash CS6 

 

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη 

 



132 
 

 

Εικόνες 2 και 3: στιγμιότυπα από τις οθόνες της δραστηριότητας 

 

 

Εικόνα 4: Οθόνη επιβράβευσης 
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Εικόνα 5: Αρχική οθόνη δεύτερης δραστηριότητας σε λογισμικό 
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Εικόνες 6,7 και 8: στιγμιότυπα από τις οθόνες της δραστηριότητας 
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Εικόνα 9: Οθόνη επιβράβευσης 
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Εικόνα 10: Αρχική οθόνη τρίτης δραστηριότητας σε λογισμικό 
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Εικόνες 11 και 12: Στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα 

 

Εικόνα 13: Οθόνη επιβράβευσης 
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Εικόνα 14: Αρχική οθόνη δραστηριότητας αξιολόγησης σε λογισμικό 
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Εικόνες 15 - 16 : Πρώτη δραστηριότητα αξιολόγησης 

 

 

Εικόνα 17 : Δεύτερη δραστηριότητα αξιολόγησης 
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Εικόνες 18 - 19 : Τέταρτη δραστηριότητα αξιολόγησης 
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Εικόνες 20 – 27: Πέμπτη δραστηριότητα αξιολόγησης 

 

Εικόνα 28: Οθόνη επιβράβευσης 

 


