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Ππόλογορ 
 

 Ενχκε ζε κηα επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο αιιαγέο. ε απηφλ 

ηνλ θαζεκεξηλά κεηαβαιιφκελν θφζκν ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δίλεη 

ζηνλ άλζξσπν ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, 

παξάιιεια ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ηξέρνπλ καλησδψο πίζσ απφ ηα ηερλνινγηθά κέζα, 

πξνζπαζψληαο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή ηνπο εμέιημε, αιιά ππάξρνπλ θαη 

πνιινί άιινη πνπ παξαθνινπζνχλ κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζηέθνληαη θνβηζκέλνη απέλαληη 

ζηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε ζέινπκε λα ην 

παξαδερηνχκε είηε φρη ε ηερλνινγία έρεη δηεηζδχζεη θαη επεξεάδεη  θαζεκεξηλά ηε 

δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ην νπνίν έρεη αιιάμεη 

φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη θαη ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο. Υξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ πνιινχο αλζξψπνπο ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ππάξρεη ζρεδφλ ζε θάζε ζπίηη αιιά ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία θαη 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν 

εξγαζίαο, ςπραγσγίαο ή εθπαίδεπζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ηε παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Θα εζηηάζνπκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) θαη ελφο ηεζη 

ιεμηινγίνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

θαη λα εμεηάζνπκε αλ ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηελ θαζνξίδεη ζεκαληηθά.  

Ζ εξγαζία καο απνηειείηαη απφ δπν κέξε ζην πξψην πξαγκαηνπνηνχκε κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη εζηηάδνπκε ζηε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην δεχηεξν κέξνο 

παξνπζηάδνπκε ηελ έξεπλα καο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε 

παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε θαηεχζπλζε ζηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηε Γιψζζα θαη Γξακκαηηζκφ ζηελ 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Αθνχ αληηκεησπίζακε κηα ζεηξά δπζθνιηψλ θαηαβάιινληαο 
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αξθεηή πξνζπάζεηα θαηαθέξακε λα θέξνπκε ζε πέξαο απηή ηελ εξγαζία, κηα 

πξνζπάζεηα πνπ άμηδε θάζε ζηηγκή πνπ αθηεξψζακε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Φηάλνληαο, ινηπφλ ζην ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιακε ζα 

ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο απηνχο πνπ απφ ηε κεξηά ηνπ ν θαζέλαο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο καο θαη ζηάζεθαλ 

δίπια καο ζηεξίδνληαο καο φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ζ εξγαζία απηή δε ζα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε θάπνησλ αλζξψπσλ ηνπο 

νπνίνπο ληψζνπκε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε.  

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δπν αλζξψπνπο πνπ αλέιαβαλ θαη 

είραλ φιν απηφ ην δηάζηεκα ηελ επνπηεία ηεο κειέηεο καο. Ο θαζέλαο απφ ηε δηθηά 

ηνπ πιεπξά ήηαλ εθεί φπνηε ρξεηάζηεθε πξφζπκνο λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηα ηνπ, ζε 

απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ ζηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Εαξάλε Νηθφιαν, 

γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξφζθεξε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη 

ηεο παξαηεξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε βνεζψληαο ζηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.   

Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Οηθνλνκίδε 

Βαζίιεην, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε εηδηθά γχξσ 

απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο, ζπκβάιινληαο ζηελ νινθιήξσζε απηήο 

ηεο κειέηεο.  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο φινπο ηνπ θαζεγεηέο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε φια απηά ηα ρξφληα θαη κνπ πξνζέθεξαλ ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα γηα λα πεηχρνπκε απηφ ην απνηέιεζκα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ μερσξηζηά 

ην ιέθηνξα θ. Ληλαξδάθε Μηράιε, γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζην θνκκάηη ηεο 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπραξηζηίεο ζα ήζεια λα αλαθέξσ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Α’ δεκνηηθνχ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο πνπ ζπκθψλεζαλ ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. εκαληηθή ήηαλ θαη ε πξνζθνξά ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

επέηξεςαλ θαη καο έδσζαλ ηελ άδεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ζηα ζρνιεία, ησλ νπνίσλ είραλ ηελ επζχλε. Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ 

επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ηκεκάησλ πνπ δέρηεθαλ παξά ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε κειέηε καο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ 

επέδεημε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε. 

 

αο επραξηζηψ! 
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Διζαγυγή 

 Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πξνθαιεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κε ηνλ ππνινγηζηή λα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην 

εξγαιείν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απφ ηηο πην απιέο κέρξη ηηο πην ζχλζεηεο εξγαζίεο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Οη ππεξεζίεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ, βνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

απηνκαηηζκνχ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

Απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε επεμεξγαζία πιεζψξαο δεδνκέλσλ θαη ε άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα έγθαηξε πξφζβαζε 

ζηελ έγθπξε πιεξνθνξία (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α).   

 Ζ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) αιιάδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη καζαίλνπλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο  λα γίλεη ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (Ν.Σ.) 

ζηε δηδαζθαιία ζηε ζρνιηθή ηάμε. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο 

καζαίλνπλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη 

νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα εηθνληθφ δηαδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα λέα κνξθή 

παηδαγσγηθήο, βαζηζκέλε ζηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, γηα ηελ νπνία ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ςεθηαθή παηδαγσγηθή. Ζ ηερλνινγία εκπιέθεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ήηαλ αδηαλφεην 

λα κείλεη αλεπεξέαζηνο ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο.   

 Ζ πξψηε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα θέξνπλ ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, κέζσ 

καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ επηδίσθαλ ηελ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηε δηδαζθαιία εηζαγσγηθψλ ζηνηρεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Σε 

δεθαεηία ηνπ 1980 έρνπκε ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

ηαδηαθά θαη ελψ αζθείηαη έληνλε θξηηηθή έρνπκε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζε πξνγξάκκαηα φπσο ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ θαη ηα 

ινγηζηηθά θχιια. Ζ εδξαίσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο νινθιεξψλεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

(Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).  

 Δίλαη δχζθνιν αλ φρη αδχλαην ν εθπαηδεπηηθφο λα δηδάμεη ην ζχλνιν ησλ 

ιέμεσλ κηαο γιψζζαο. Ο εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηε 

αλάπηπμε αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ 

ιεμηινγίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο εθηεηακέλεο αλάγλσζεο θαη ησλ 
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αθνπζκάησλ πνπ έρεη ν καζεηήο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

εηδηθφηεξα ε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο απνηειεί κηα πνιπ-αηζζεηεξηαθή 

βησκαηηθή δηαδηθαζία. Γειαδή πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ αηζζήζεσλ 

θαη ε γλψζε λα γίλεηαη βίσκα γηα ην καζεηή. Οη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν ιεμηιφγην, ε γλψζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο, απνηεινχλ έλα απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο πξφβιεςεο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη 

λα απνηεινχλ ην θέληξν ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη κνξθνινγηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σν θησρφ ιεμηιφγην έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Οη 

γελεηηθέο δηαθνξέο θαίλεηαη λα έρνπλ ειάρηζηε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε δηαθνξψλ 

ιεμηινγηθήο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Ο εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ κε θησρφ 

ιεμηιφγην ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ζα βειηηψζεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθνξεηηθά ε απιή παξνρή ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ δε ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. (Nash & Snowling, 2006). πλήζσο ε γλψζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ αμηνινγείηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Σν παηδί αθνχεη κηα ιέμε θαη θαιείηαη λα επηιέμεη απφ κηα ζεηξά εηθφλσλ ή 

πξνηάζεσλ απηή πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηεο ιέμε. 

 Σν παηδί βιέπεη κηα εηθφλα ή ιέμε θαη θαιείηαη λα δψζεη πξνθνξηθνχο 

νξηζκνχο αλάινγα κε ηηο ιεμηινγηθέο ηνπ γλψζεηο (Nash & Snowling, 2006). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ παηδηψλ ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Θα κειεηήζνπκε ζε 

πνην βαζκφ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, αλάκεζα ζε 

παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν κε ηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ζε παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ην γισζζηθφ κάζεκα. ηελ πξνζπάζεηα απηή έρνπκε νξγαλψζεη ηελ 

εξγαζία καο ζε δχν κέξε ζην πξψην επηρεηξνχκε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ιεμηινγηθνχ ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη ζηελ εηζαγσγή θαη παξνπζία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εζηηάδνληαο ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνπκε ηελ έξεπλά καο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

χκθσλα κε απηή ηε δνκή ε εξγαζία καο νξγαλψλεηαη ζηα παξαθάησ 

θεθάιαηα: 
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ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπηχζζεηαη ε γιψζζα απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, κειεηνχκε ην ιεμηιφγην θαη 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηδάζθεηαη θαη πξαγκαηνπνηνχκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ πξσηνβάζκηα ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

Μειεηνχκε επίζεο ην ξφιν πνπ αληηκεησπίδεηαη ην ιεμηιφγην ζην ειιεληθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, αζρνινχκαζηε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μειεηνχκε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζην Διιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν. 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε πψο εξγαζηήθακε γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην, δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. 

ην έθην θεθάιαην, πεξηγξάθνπκε ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο καο. 

Παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο πνπ είρακε πξαγκαηνπνηήζεη, ν πιεζπζκφο απ’ φπνπ 

πξνέθπςε ην δείγκα καο, πνηα φξγαλα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζακε.  

ην έβδνκν θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

Πεξηγξάθνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν 

νκάδσλ πνπ εμεηάδνπκε, αλάκεζα ζε απηή πνπ δηδάζθεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή 

κέζνδν θαη απηή πνπ δηδάζθεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

ην φγδνν θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη κηα ζχληνκε ζχλδεζε ηνπο κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. 

ην έλαην θεθάιαην, θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη παξνπζηάδνπκε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο καο. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα καο είλαη φηη ε κέζνδνο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη θάζε θνξά ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ θαη γεληθά 

ζηε δηδαζθαιία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Ζ παξνρή γλψζεσλ δειαδή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα πιήζνο δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ.  

 Ζ εξγαζία καο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ 

παξαξηήκαηνο, φπνπ παξνπζηάδνπκε ηελ επηζηνιή πξνο ηνπο γνλείο θαη ην ηεζη 

ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο  

:                                                                       

Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ Ζ 

ΘΔΖ ΣΟΤ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

 

1.1 Ζ γλυζζική ανάπηςξη ηυν παιδιών 
  

 Ο άλζξσπνο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα 

εθθξαζηεί ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα. Ζ νκηιία απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν ηoλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

Ζ γισζζηθή αλάπηπμε απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειεί 

πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ (Νεκά, 2004). Ζ γισζζηθή αλάπηπμε αξρίδεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, 

εμειίζζεηαη θαη θηάλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν  ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

(Οηθνλνκίδεο, 2003). Σν παηδί έξρεηαη ζηνλ θφζκν σο νκηιεηήο, καζαίλεη ηε γιψζζα 

κηκνχκελν ηνπο γχξσ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαηαθέξλεη λα ηε ρεηξίδεηαη αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

Ο άλζξσπνο απφ ηε γέλλεζε ηνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

Απηή ε επαθή θαη ε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ απνηειεί κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζηαδηαθά, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νκηιίαο. Ζ νκηιία απνηειεί έλα εθ γελεηήο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αλζξψπνπ, έξρεηαη δειαδή ην θάζε παηδί ζε έλα θφζκν νκηιεηψλ σο νκηιεηήο θαη 

καζαίλεη ηε γιψζζα, επεηδή ε επηθνηλσλία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο ηνπ (Νεκά, 2004). Σα παηδηά δειαδή κεγαιψλνληαο ζε έλα αλζξψπηλν 

πεξηβάιινλ, θάλνληαο απζφξκεηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηαδηαθά θαηαθέξλνπλ λα 

βειηηψλνπλ ηελ νκηιία ηνπο, πεηπραίλνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηα άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα κηινχλ θαη λα 

βειηηψλνπλ ην ιφγν ηνπο ζηαδηαθά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηειεί ηελ 

απφδεημε ηεο αλζξψπηλεο πξνδηάζεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο (Μήηζεο, 

1996).    

Ζ νκηιία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά, 

κέζσ ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο πεηπραίλεη λα εθθξάδεηαη θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

άιινπο. Καηά ηελ νκηιία θαη ηε ζπλνκηιία ησλ αλζξψπσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ιεμηιφγην, ν ξφινο ηνπ ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο είλαη 

θαζνξηζηηθφο (Νεκά, 2004). Σν ιεμηιφγην θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηε γλψζε κηαο 
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γιψζζαο θαη απνζπά έλα κεγάιν κέξνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο.  Απφ ηε πιεπξά 

ηεο γισζζνινγίαο ην ιεμηιφγην θαηαηάζζεηαη ζην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ηεο 

γιψζζαο (Οηθνλνκίδεο, 2003). 

Σν παηδί έρεη ηελ πξνδηάζεζε λα κάζεη ηε γιψζζα αλ βξεζεί ζε έλα 

θαηάιιειν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ, πινχζην ζε εξεζίζκαηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ην θάζε παηδί αλαθαιχπηεη ηε γιψζζα δελ είλαη γλσζηφο, φπσο άγλσζηεο είλαη 

θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη, γηα λα πεηχρεη έλα παηδί λα 

αλαπηχμεη ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα καζαίλεηαη απφ ηα παηδηά κέζσ ηεο δηαξθήο ρξήζεο 

ηεο νκηιίαο. Μέζα απφ αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο θαη ζπλερή πξνζπάζεηα ηα παηδηά 

θαηαθηνχλ πιήξσο ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο αλαπηχζζεηαη 

κε κε ζπλεηδεηφ θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε δήισζε 

αλαγθψλ, φπσο είλαη ε πείλα θαη ε θαζαξηφηεηα, ε δήισζε ειιείςεσλ θαη ε 

επηθνηλσλία κε άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. Πξηλ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ε νκηιία δηακνξθψλεηαη απφ απηνκαηνπνηεκέλεο γισζζηθέο 

δνκέο, απηφ αιιάδεη κε ηνλ εξρνκφ ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ ε 

γισζζηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, απηφ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο (Νεκά, 2004). 

Γηάθνξεο απφςεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ην παηδί 

νδεγείηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο. Παιαηφηεξα επηθξαηνχζαλ νη απφςεηο ηεο 

ζεσξίαο κάζεζεο κε θπξηφηεξνπο εθπξφζσπνπο ηνπο Skinner θαη Bloomfield νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηελ επαλάιεςε θαη ηελ 

ελίζρπζε. χκθσλα κε ηηο απφςεηο απηέο ηα παηδηά καζαίλνπλ κηα γιψζζα κε ην 

ιεμηιφγην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηκνχκελα ηε γιψζζα πνπ κηινχλ ηα άηνκα ηνπ 

ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηνπο (Μήηζεο, 1996).  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ν N. Chomsky αλέηξεςε ηηο παξαπάλσ 

απφςεηο ζηεξηδφκελνο ζηε δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ θαη παξάγνπλ λέεο 

πξνηάζεηο θαη ιέμεηο ηηο νπνίεο πνηέ δελ άθνπζαλ ή ρξεζηκνπνίεζαλ, απηφ ηνλ 

νδήγεζε ζην λα ππνζηεξίμεη φηη νη δηάθνξεο δνκέο ηεο γιψζζαο καζαίλνληαη εληειψο 

απζφξκεηα ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε κεζνιάβεζε ζπκβαηηθήο κάζεζεο. Ζ 

ηθαλφηεηα νκηιίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο πηζηεχεηαη πσο βξίζθεηαη 

εγγεγξακκέλε ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, φπσο ζπκβαίλεη κε ην κάζεκα ηεο ηξνθήο 

θαη ην βάδηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ φπσο δε δηδαζθφκαζηε ην πεξπάηεκα, ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηε κάζεζε ηεο γιψζζαο, ηε καζαίλνπκε ρσξίο λα ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή ηεο δηδαζθαιία (Μήηζεο, 1996).  

Σα παηδηά καζαίλνπλ ηε γιψζζα πνπ κηιηέηαη ζην πεξηβάιινλ πνπ 

κεγαιψλνπλ. ε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ ππάξρνπλ θνηλέο δνκέο, ελππάξρεη κηα 

παγθφζκηα Γξακκαηηθή, ε νπνία έρεη νξηζκέλνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο, θνηλνχο ζε 

φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ, θάζε γιψζζα εθαξκφδεη απηνχο ηνπο θαλφλεο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ζ παγθφζκηα Γξακκαηηθή είλαη θαηαρσξεκέλε ζηνλ αλζξψπηλν 

εγθέθαιν φπσο είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζηνλ 

νπνίν κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα  
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παξαγσγήο θξάζεσλ απφ πιήζνο ιέμεσλ, ηα λήπηα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο 

γιψζζαο ρσξίο λα ηνπο έρνπλ δηδαρηεί. Ζ γισζζηθή αλάπηπμε απνηειεί ηθαλφηεηα 

πνπ ην θάζε παηδί δηαζέηεη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε επίδξαζε απφ πιήζνο 

νπζησδψλ εξεζηζκάησλ, γηα λα  ελεξγνπνηεζνχλ νη γισζζηθέο δνκέο (Νεκά, 2004). Ζ 

γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο θάπνηνη απφ απηνχο απνηεινχλ εθφδηα πνπ δηαζέηεη ην παηδί 

απφ ηε γέλλεζε ηνπ, ελψ θάπνηνη άιινη βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη. 

 Οη εμειηθηηθνί ςπρνιφγνη άζθεζαλ θξηηηθή ζηηο απφςεηο ηνπ Chomsky. 

Τπνζηεξίδνληαο φηη ε γισζζηθή αλάπηπμε δελ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα. Σα 

παηδηά θαηαβάινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπο απηέο κε ηνλ θαηξφ επηηπγράλνπλ ην 

ζρεκαηηζκφ αλαγλσξίζηκσλ θζφγγσλ απφ ηνπο άιινπο. Όηαλ ηα παηδηά αξρίζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλσξίζηκνπο θζφγγνπο δέρνληαη πιήζνο γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ. 

Δπηπιένλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά είλαη εθηεζεηκέλα ζε έλα επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ, 

αθνχγνληαο αλζξψπηλεο ζπλνκηιίεο γηα πνιιέο ψξεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο εμειηθηηθήο 

ςπρνινγίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ε γισζζηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ ελήιηθσλ κε ηα παηδηά θαη απηή ε δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ην 

μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ (Νεκά, 2004). Οθείινπκε λα κηιάκε ζηα βξέθε ζαλ 

λα καο θαηαιαβαίλνπλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηα βνεζήζνπκε αξθεηά ζηε γισζζηθή 

ηνπο αλάπηπμε θαη λα θαηαθέξνπλ λα κηιήζνπλ. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη ν θάζε άλζξσπνο αθνινπζεί έλα δηθφ ηνπ αηνκηθφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο, ν νπνίνο πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφο απφ ηνπο άιινπο. Ζ γισζζηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απνηειεί παγθφζκην θαηλφκελν, αιιά ν ηξφπνο πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηνλ θαζέλα απνηειεί πξνζσπηθφ γεγνλφο. Ζ κειέηε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί είηε κε ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο είηε κε ηε 

κειέηε ηεο αλάπηπμεο γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηνπ ιεμηινγίνπ αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Γελ ππάξρεη κηα νκφθσλε απάληεζε ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ 

ζεκείν, ην νπνίν απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Μέζα 

απφ παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηε γιψζζα θαη ηελ 

νκηιία πεξλψληαο κεξηθά δηαθξηηά θαη παξάιιεια αιιειεπηθαιππηφκελα ζηάδηα. 

Δλδεηθηηθά  παξαζέηνπκε ηα ζηάδηα γισζζηθήο αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, ρσξίο ηα 

ρξνληθά φξηα λα είλαη απφιπηα, αθνχ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ην θάζε παηδί 

αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ ξπζκφ γισζζηθήο αλάπηπμεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

γιψζζαο πνηθίιεη, ζηελ αξρή ε πξφνδνο είλαη πνιχ αξγή, ε ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο 

επηηπγράλεηαη κεηά ηνλ πξψην ρξφλν θαη απμάλεηαη κε ηεξάζηηα ηαρχηεηα ζηελ ειηθία 

ησλ ηξηψλ εηψλ (Νεκά, 2004). 

 Οη πξψηνη ήρνη απφ ηα λενγέλλεηα, πνπ κνηάδνπλ κε νκηιία, εθθέξνληαη ζε 

ειηθία κεηαμχ δχν θαη ηεζζάξσλ κελψλ. Πξφθεηηαη γηα δηάθνξεο θξαπγέο κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηα βξέθε λα εθθξάζνπλ πείλα, πφλν, ραξά θαη 

δπζθνξία. Απφ ηνπο 4 έσο ηνπο 8 κήλεο ηα βξέθε πξνθέξνπλ ζπλερφκελα ζπιιαβέο, 
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κπα – κπα, ληα – ληα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ειέγμνπλ ηα γισζζηθά ηνπο φξγαλα. 

Οη γνλείο ελζνπζηαζκέλνη πξνζθέξνπλ πνιιέο επηβξαβεχζεηο ζηα παηδηά ζεσξψληαο 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ ηα παηδηά ζαλ ηηο πξψηεο ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο 

επηθνηλσλίαο. Σν δεχηεξν εμάκελν ηεο δσήο ησλ παηδηψλ αλαθαιχπηεηαη ν θψδηθαο 

ηεο γιψζζαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζε ήρνπο θαη έλλνηεο. Σν 

ιεμηιφγην εκπινπηίδεηαη κε αξγφ ξπζκφ, ζηελ αξρή κηα δπν ιέμεηο ην κήλα, ην 18
ν
 

κήλα γλσξίδνπλ γχξσ ζηηο 50 ιέμεηο, ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ λέεο ιέμεηο κε 

απμαλφκελν ξπζκφ κέρξη ηελ εθεβεία. Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ ηηο πξψηεο ηνπο 

θξάζεηο κε δπν ηξεηο ιέμεηο ζηελ ειηθία ησλ δχν κε ηξηψλ εηψλ, κε ηηο πξψηεο 

θξάζεηο λα κνηάδνπλ κε ηειεγξαθήκαηα. ε ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ πεξίπνπ ην παηδί 

έρεη απνθηήζεη ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαηαθέξλεη λα 

θαηαλνεί θαη λα επηθνηλσλεί κε επηηπρία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο  (Νεκά, 2004).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί αξρίδεη λα κηιά θαη λα επηθνηλσλεί κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο ιέμεηο ζηελ αξρή απιέο επαλαιακβάλνληαο ηελ 

ίδηα ζπιιαβή θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηζζφηεξεο δεκηνπξγψληαο πην πνιχπινθεο ιέμεηο. 

Οη πξψηεο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά είλαη ηα νπζηαζηηθά, κεηά ηα ξήκαηα 

θαη αξγφηεξα ηα επίζεηα είλαη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ θπξηαξρνχλ ζηε γιψζζα ησλ 

βξεθψλ. Απφ ην ηξίην έηνο θαη κεηά θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα επηξξήκαηα, νη 

αλησλπκίεο, νη πξνζέζεηο θαη νη ζχλδεζκνη. Σν ιεμηιφγην ηνπ λεπίνπ πξνζεγγίδεη 

απηφ ησλ ελειίθσλ θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζρεκαηίδεη είλαη ζσζηέο απφ γξακκαηηθήο 

άπνςεο θαη νινθιεξσκέλεο ζπληαθηηθά (Μήηζεο, 2012).  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο λα θαηαθηήζεη ηε γιψζζα, ε νπνία αξρίδεη απφ ηε γέλλεζε 

θαη θξαηάεη νιφθιεξε ηε δσή καο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ δελ είλαη ν 

ίδηνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα 

παίδνπλ νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ (Μήηζεο, 2012).  

Σν παηδί θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην ζρνιείν έρεη αλαπηχμεη ην ιεμηιφγην ηνπ ζε 

ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηνπο γχξσ ηνπ αιιά θαη λα επηθνηλσλεί 

καδί ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ 

ρξφλσλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη δε ζηακαηάεη πνηέ ζε νιφθιεξε ηε δσή αλ θαη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. εκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ελφο παηδηνχ δηαδξακαηίδνπλ ε νηθνγέλεηα θαη ην 

ζρνιείν. Έλα πινχζην ζε εξεζίζκαηα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νξγαλσκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηε 

γλψζε ηεο ζεκαζίαο είδε γλσζηψλ ιέμεσλ (Μήηζεο, 1996). 
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1.2 Σο λεξιλόγιο 
 

 Καηά ην παξειζφλ ε ζεκαζία ηνπ ιεμηινγίνπ είρε παξακειεζεί θαηά ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία. Σελ θπξηφηεξε ζέζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο θαηείρε ε γξακκαηηθή κηαο θαη ζεσξνχληαλ ν ζπνπδαηφηεξνο ηνκέαο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ηα παηδηά (Μήηζεο, 2012). Ζ γξακκαηηθή θαηείρε 

πξσηεχνληα ξφιν ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

πξνζθέξεη ιέμεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ παξαδεηγκάησλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ιεμηινγίνπ άιιαμε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

αθνχ θαηαλνήζεθε ε ηεξάζηηα ζεκαζία θαη αμία ηνπ, ζηαδηαθά άξρηζε λα 

πξνζιακβάλεη ηζφηηκε ζέζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Απφ 

γισζζνινγηθήο άπνςεο ην ιεμηιφγην πεξηιακβάλεηαη ζην επξχηεξν ζεκαζηνινγηθφ 

επίπεδν ηεο γιψζζαο. πρλά ζαλ ζπλψλπκνο φξνο κε ην ιεμηιφγην αλαθέξεηαη θαη ν 

φξνο ιεμηθφ, κε ην ιεμηθφ λα απνηειεί επξχηεξε έλλνηα απφ ην ιεμηιφγην 

(Οηθνλνκίδεο, 2003). 

 Με ηνλ φξν ιεμηιφγην ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο κηα γισζζηθή θνηλφηεηα γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο (Μφηζηνπ, 

1994· Ξπδφπνπινο, 2008). Με ηνλ ίδην φξν ραξαθηεξίδεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ππννκάδα ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο πνπ δηαζέηεη ηδηαίηεξα 

επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, κνξθσηηθά, θνηλσληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

σζηφζν απηέο νη ιέμεηο εληάζζνληαη ζην ζπλνιηθφ ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο. Δπίζεο 

ιεμηιφγην ραξαθηεξίδεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα άιια κέιε ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο (Οηθνλνκίδεο, 

2003). Σν ιεμηιφγην πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απνηειεί ην αηνκηθφ ιεμηιφγην, ην νπνίν  

δε ζπκπίπηεη απνιχησο κε ην ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο. Χζηφζν ηφζν ε πνζφηεηα ησλ 

ιέμεσλ ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ δηαζέηεη θάπνηνο φζν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεη θαη ρεηξίδεηαη ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο δηαθνξνπνηείηαη απφ άηνκν ζε 

άηνκν. (Μήηζεο, 2012). 

 Ζ γλψζε ηεο έλλνηαο ησλ ιέμεσλ απνηειεί έλα ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ 

παηδηψλ (National Reading Panel, 2000· Korat, 2010). Σα παηδηά γλσξίδνπλ θαηά ηελ 

είζνδν ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 4.000 κε 6.000 ιέμεηο. Παξαηεξνχκε έλα ράζκα 

2.000 ιέμεσλ λα αλαπηχζζεηαη ηα ρξφληα ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε.  Σν ράζκα απηφ δελ θαιχπηεηαη ηα επφκελα έηε θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ, 

αληίζεηα θαίλεηαη λα κεγαιψλεη. Ζ θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ 

εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ. Τπάξρεη αλάγθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαηά ηε θνίηεζε  ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Biemiller & Boote, 2006). 

Γπζηπρψο δελ ππάξρεη κηα θαζηεξσκέλε κέζνδνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (National Reading Panel, 2000).  
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Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, βνεζά 

ιηγφηεξν απφ φζν είλαη αλαγθαίν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. Τπάξρεη πςειή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ιεμηιφγην θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλσλ. Ζ δηδαζθαιία 

θεηκέλσλ εηδηθνχ ιεμηινγίνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε (National Reading 

Panel, 2000). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη φρη ε ζρνιηθή 

εκπεηξία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. εκαληηθφ είλαη φηη ζπλήζσο δε δίλεηαη ε 

απαξαίηεηε βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Σα παηδηά έξρνληαη ζην 

ζρνιείν κε δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην, δηαθνξέο πνπ ζπλήζσο ζπλερίδνπλ ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ. Σν ζρνιείν δελ θαηαθέξλεη λα κηθξχλεη ηηο 

δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην (Biemiller & Boote, 2006).  

 Σν ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαηά ηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία. Σν ιεμηινγηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηειεί έλα 

πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Οη δηαθνξέο ζηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ αλάκεζα ζηα 

παηδηά επεξεάδνπλ ην ζρνιηθφ ηνπο κέιινλ θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο πξφνδν (Korat, 

2010). Σν National Reading Panel (2000) έρνληαο γλψζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

πξφηεηλε ζεκαληηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Απηέο είλαη:  

 Ζ άκεζε δηδαζθαιία λέσλ ιέμεσλ. 

 Ζ επαλάιεςε ησλ γλσζηψλ ιέμεσλ. 

 Ζ έληαμε ιέμεσλ ζε θάπνην πιαίζην, ζην νπνίν ζα κεηείραλ ελεξγά ηα παηδηά. 

 Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ. 

Ζ δηαδξαζηηθή αλάγλσζε παξακπζηψλ βνεζά ηα παηδηά λα επεθηείλνπλ ην 

ιεμηιφγην ηνπο. Σα παηδηά καζαίλνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνλ 

ππνινγηζηή. Παξαηεξείηαη έιιεηςε θαινχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ρξήζε ζην 

ζρνιείν. Σν θαιά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ρξήζηκν ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν κάζεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη παηρλίδηα 

ιεμηινγίνπ, αθνχ ηα παηδηά αθνχζνπλ ηελ ηζηνξία. Μηα θαηλνχξηα ιέμε πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 4 – 6 θνξέο γηα λα ηε κάζνπλ ηα παηδηά. Ζ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο κηαο ιέμεο ζηα παηδηά επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε ηεο (Segers & Verhoeven, 

2002). 

Σα ειεθηξνληθά βηβιία βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ παηδηψλ 

πνπ δελ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο κηαο γιψζζαο. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εμαηηίαο ησλ πνιιψλ εθέ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Μπνξεί λα επηηπγράλεηαη ε ςπραγσγία θαη ε 



17 

 

επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ αιιά δελ έρνπκε ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

(Segers & Verhoeven, 2002). 

Δίλαη δχζθνιν αλ φρη αδχλαην ν εθπαηδεπηηθφο λα δηδάμεη ην ζχλνιν ησλ 

ιέμεσλ κηαο γιψζζαο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηε 

αλάπηπμε αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ 

ιεμηινγίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο εθηεηακέλεο αλάγλσζεο θαη ησλ 

αθνπζκάησλ πνπ έρεη ν καζεηήο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

εηδηθφηεξα ε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο απνηειεί κηα πνιπ-αηζζεηεξηαθή 

βησκαηηθή δηαδηθαζία. Γειαδή πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ αηζζήζεσλ 

θαη ε γλψζε λα γίλεηαη βίσκα γηα ην καζεηή. Οη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Όηαλ νη 

καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ εκπεηξίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ν ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ελφο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ζ 

ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ αλακέλεηαη κειινληηθά λα 

δηαδξακαηίζεη επνηθνδνκεηηθφ ξφιν εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο πνπ παξαηεξείηαη    (Hai-peng & Li-jing, 2007).  

Ζ Sénéchal (1997) θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε αθήγεζε 

ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ, επεηδή ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θάπνηαο ιέμεο 

αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, απιά θαη κφλν αθνχγνληαο κηα 

ηζηνξία. Δπίζεο κπνξεί λα δνζεί ζηα παηδηά κηα ζχληνκε ιεθηηθή εμήγεζε θαη απηφ 

λα είλαη αξθεηφ ψζηε ηα παηδηά λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο κε κηα λέα ιέμε. 

Μφλν θαη κφλν κε ηελ επηζήκαλζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ ιέμεσλ ηεο ηζηνξίαο. Ζ 

άκεζε εμήγεζε ησλ ζεκαζηψλ κηαο ιέμεο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ παξέρεη 

ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηε ιέμε κε ην λφεκα ή ηα λνήκαηα ηεο 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ 

επαλαιακβαλφκελε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο κηαο ιέμεο ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ζεκαζηψλ κηαο ιέμεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

κηα πην δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζηελ άκεζε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ (Biemiller & Boote, 2006). 

Σν ιεμηιφγην, ε γλψζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο, απνηεινχλ έλα απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο πξφβιεςεο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη 

λα απνηεινχλ ην θέληξν ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη κνξθνινγηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

ζρέζε αλάκεζα ζην ιεμηιφγην θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα επεξεάδεηαη θαη απφ 

ηηο θσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, ελψ ε ζρέζε ηνπ ιεμηινγίνπ ελφο παηδηνχ κε 

ηελ ηθαλφηεηα ζην γξαπηφ ιφγν είλαη άκεζε (Nash & Snowling, 2006). Σν θησρφ 

ιεμηιφγην έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Οη γελεηηθέο 

δηαθνξέο θαίλεηαη λα έρνπλ ειάρηζηε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε δηαθνξψλ 
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ιεμηινγηθήο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ κε θησρφ 

ιεμηιφγην ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ζα βειηηψζεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθνξεηηθά ε απιή παξνρή ηεο ζεκαζίαο 

ησλ ιέμεσλ δε ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ (Nash & Snowling, 2006). πλήζσο ε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

αμηνινγείηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Σν παηδί αθνχεη κηα ιέμε θαη θαιείηαη λα επηιέμεη απφ κηα ζεηξά εηθφλσλ ή 

πξνηάζεσλ απηή πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηεο ιέμε. 

 Σν παηδί βιέπεη κηα εηθφλα ή ιέμε θαη θαιείηαη λα δψζεη πξνθνξηθνχο 

νξηζκνχο αλάινγα κε ηηο ιεμηινγηθέο ηνπ γλψζεηο (Nash & Snowling, 2006). 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαρσξίδνληαη νη 

ιέμεηο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, νη δηαδηθαζίεο νκαδνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο θαζψο 

θαη ν ηξφπνο αλάθιεζεο ησλ ιέμεσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ 

φξν λνεηηθφ ιεμηθφ. Ζ γλψζε ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ δεηνχκελν 

ζηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο. Αλ θαηαζηεί δπλαηφ λα πξνζεγγηζηεί ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ, ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα 

νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ψζηε ε κάζεζε ησλ ιέμεσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πην γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γελ πξέπεη λα 

ζπγρένπκε ην λνεηηθφ ιεμηθφ κε ην ιεμηθφ, αθνχ ην ιεμηθφ απνηειεί ζπλήζσο ην 

βηβιίν, πνπ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ κηα γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηε γισζζηθή θνηλφηεηα νξγαλσκέλεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά ή έλα κέξνο αλάινγα κε 

ην ζθνπφ ζπγγξαθήο πνπ έρεη ν ιεμηθνγξάθνο (Ξπδφπνπινο, 2008· Υαηδεδήκνπ, 

2008). 

Αλάκεζα ζην ιεμηθφ θαη ην λνεηηθφ ιεμηθφ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ιέμεσλ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ αθφκα θαη ηα πην ζχγρξνλα 

ιεμηθά, πνπ πεξηιακβάλνπλ πιήζνο ζηνηρείσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

πεξηέρνπλ, λα απνηεινχλ κηα απινπζηεπκέλε κνξθή ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη νη ιέμεηο ζηε καθξφρξνλε κλήκε δηαθέξεη απφ απηφ ηνλ 

ιεμηθψλ, απνηειεί «έλα είδνο πιέγκαηνο ή ζχλζεηνπ δηθηχνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

νη ιέμεηο απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο θαη αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο απεξηφξηζην αξηζκφ 

ζπλδέζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα» (Μήηζεο, 2012: 45). Καηαιαβαίλνπκε φηη νη ιέμεηο 

νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

θαηάιιειε ιέμε άκεζα απφ ηνλ άλζξσπν ζηελ νκηιία ηνπ θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

νκηιία αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη (Οηθνλνκίδεο, 2003). Πξφθεηηαη γηα 

κηα ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ ε νπνία ζπληειείηαη ζε ρξνληθά 

θιάζκαηα, ε αλάθιεζε κηα ιέμεο απφ ηνλ νκηιεηή είλαη ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε 

ελφο αξηζκνχ δηαδνρηθψλ δηαζπλδέζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ  

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

γηα ηε κάζεζε κηαο θαηλνχξηαο ιέμεο έρνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θφκβνπ, κε ηε 
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ζηαδηαθή δεκηνπξγία λέσλ δηαζπλδέζεσλ, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ηφζν νπζηαζηηθφηεξε είλαη ε γλψζε κηαο 

ιέμεο (Μήηζεο, 2012). 

Σν ιεμηιφγην δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Ζ γλψζε πνπ έρεη ν θπζηθφο νκηιεηήο γηα ηε γιψζζα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

ιεμηιφγην θαη ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα θαη θαηαθέξλεη λα 

θαηαλνεί νπνηαδήπνηε πξφηαζε (Μφηζηνπ, 1994). Ζ ιεμηινγηθή γισζζηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ νκηιεηή πεξηιακβάλεη ηφζν ηε γλψζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ φζν θαη ηηο 

γλψζεηο γηα ηηο ιέμεηο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε γισζζηθή επηθνηλσλία. Σν ιεμηιφγην 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ, απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε θαη ην κέγεζνο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπκε ηελ εκθάληζε λέσλ 

ιέμεσλ ελψ άιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα ππνρσξνχλ, μερληνχληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαζηνινγηθά (Οηθνλνκίδεο, 2003).   

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην θάζε άηνκν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο ιέμεηο ή λα δψζεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε ιέμεηο πνπ απαξηίδνπλ ην ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο. Σν 

αηνκηθφ ιεμηιφγην δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο ζηελ εμέιημε ηνπ είλαη ε ειηθία θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ νκηιεηή. 

Οη επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ νη δηάθνξνη παξάγνληεο θαζψο θαη ην θάζε άηνκν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ιεμηινγίνπ δηθαηνινγνχλ ην δπλακηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ ιεμηινγίνπ (Μφηζηνπ, 1994). 

Καηά ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ  κηαο δεχηεξεο γιψζζαο νη αξράξηνη 

καζεηέο πξνηηκνχλ ηελ εθκάζεζε κέζσ απνκλεκφλεπζεο  ιέμεσλ απφ ιίζηεο ελψ νη 

πξνρσξεκέλνη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ ηηο ιέμεηο ζε πιαίζην. Οη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν  παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο  

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ (Kiliçkaya & 

Krajka, 2010). Απμαλφκελε είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ γηα ηελ παξνρή 

βνήζεηαο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο. Απφ κειέηεο 

ππνζηεξίδεηαη ε ζεκαζία δεκηνπξγίαο ελφο δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ην 

νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηα πνιπκέζα γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο. 

Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηνλ αηνκηθφ ηνπο ξπζκφ 

ηθαλνπνηψληαο ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηε 

γλψζε απφ ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ. Δπηπιένλ ηα ειεθηξνληθά 

βηβιία εξγαζίαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε ιεμηιφγην φπνηε νη 

καζεηέο ζπλαληνχλ άγλσζηεο ιέμεηο (Kiliçkaya & Krajka, 2010). 

 Οη νκηιεηέο κηαο γιψζζαο ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ ην ιεμηιφγην ηεο, λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπλνκηιία, γηα λα θαηαθέξλνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ θαηαλφεζε ελφο κελχκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηηο εκπεηξίεο ηνπ δέθηε 

θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ (Υαηδεδήκνπ, 2008). 
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Δπίζεο ε ζεκαζηνινγηθή γλψζε ησλ ιέμεσλ απφ έλα νκηιεηή ή ζπγγξαθέα ηνλ βνεζά 

ζην ζρεκαηηζκφ θξάζεσλ, απνηεινχκελεο απφ ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε ζπκβάιινληαο ζηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ ιεγφκελσλ ή ησλ 

γξαθφκελσλ ηνπ απφ ηνπο άιινπο, βνεζψληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ κεγάιε ζεκαζία 

έρνπλ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη θάπνηνο 

σο αθξναηήο ή αλαγλψζηεο. Αο δνχκε ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη γηα ηηο ιέμεηο ν 

θπζηθφο νκηιεηήο κηαο γιψζζαο γηα λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά ζε 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν: 

1. Σε ζσζηή πξνθνξά, ηε θζνγγηθή κνξθή, ηελ αθνπζηηθή εηθφλα, ηελ ερεηηθή, 

ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο θαη ηελ νξζή ηεο γξαθή. 

2. Σε δηάθξηζε ησλ κεξψλ ή ησλ κνξθεκάησλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη κηα 

ιέμε. 

3. Σε ζεκαζία ηεο ιέμεο, ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηεο, ηε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο. 

4. Σε ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία ηεο ιέμεο αλάινγα κε ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ηε ζσζηή ζχληαμε ηεο ιέμεο κέζα ζε πξνηάζεηο. 

5. Σηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ νξηζκέλσλ ιέμεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηζνδχλακα ιεμηινγηθά ζηνηρεία κε κηα ιέμε. 

6. Σε κνξθνινγηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

7. Σελ θαηαιιειφηεηα ηεο ιέμεο θαη ηελ εχξεζε ηεο νξζήο ζεκαζίαο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Ζ γλψζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ησλ ιέμεσλ βνεζά ην θπζηθφ νκηιεηή ηεο 

γιψζζαο λα επηιέγεη απφ ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ιεμηιφγην 

ηνπ ηηο θαηάιιειεο αλάινγα κε ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ κε ην νπνίν επηθνηλσλεί. Ζ 

γλψζε πνιιψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε κηα ιέμε δηεπθνιχλεη ηνλ νκηιεηή ζηελ νξζή 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ  (Οηθνλνκίδεο, 2003). 

Σν ιεμηιφγην δελ απνηειεί έλαλ απιφ θαηάινγν ιέμεσλ, φπνπ ε θαζεκηά καζαίλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο, αιιά απνηειεί έλα πνιπζχλζεην, πνιπεπίπεδν θαη 

πνιχπινθν ζχζηεκα ιέμεσλ ησλ νπνίσλ ε πιήξε γλψζε απνηειεί ηδηαίηεξα δχζθνιε 

ππφζεζε (Μήηζεο, 2012). Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απηφκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ θπζηθνχ νκηιεηή κηαο γιψζζα. Ζ γλψζε απηψλ βνεζά ην θπζηθφ 

νκηιεηή ηεο γιψζζαο λα δηαρεηξίδεηαη ην ιεμηιφγην κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ 

ηελ ίδηα γιψζζα.   

 Ζ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο απνηειεί κηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία ε νπνία εμειίζζεηαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Ξεθηλψληαο απφ 

ηελ αξρή ηεο δσήο ελφο λενγέλλεηνπ ην νπνίν δε γλσξίδεη θακηά ιέμε, ζα έξζνπλ ηα 

πξψηα δπν ρξφληα ηεο δσήο κε ην ιεμηιφγην λα είλαη πεξηνξηζκέλν, γηα λα 

αθνινπζήζεη κηα ιεμηινγηθή έμαξζε κέρξη ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο πξψηεο ηάμεο 
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ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα κέρξη ην εηθνζηφ πεξίπνπ έηνο ην ιεμηιφγην 

εκπινπηίδεηαη κε λέεο ιέμεηο αιιά φρη κε ηελ ηαρχηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, 

ελψ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο κεηψλεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Καηαιαβαίλνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ επηβάιιεηαη λα δίλεηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ. Απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο 

(Μήηζεο, 2012) ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κηαο ιέμεο 

δηέξρεηαη απφ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ. Απηά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο κηαο ιέμε θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ ιέμε είλαη άγλσζηε ζην ππνθείκελν. 

2. Σν ππνθείκελν έρεη κηα πξψηε επαθή κε ηε ιέμε, νπηηθή ή αθνπζηηθή, αιιά 

ππάξρεη αζάθεηα σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο. 

3. Σν ππνθείκελν δίλεη κηα ζεκαζία ζηε ιέμε θάλνληαο ζχλδεζε ηεο κε κηα 

ζπλψλπκε ή κε κηα ιέμε κεηαθξαζκέλε απφ κηα άιιε γιψζζα. 

4. Σν ππνθείκελν απνθηά κηα πην νινθιεξσκέλε γλψζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο, 

ηελ νπνία αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη σο δέθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί κε 

επρέξεηα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ιφγνπ. 

5. Απνζαθελίδεηαη απφ ην ππνθείκελν ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ιέμεο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα ηε ρξεζηκνπνηεί κε νξζφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. 

Ζ γλψζε ηεο ζεκαζίαο κηα ιέμεο είλαη έλα κφλν κέξνο γηα ηε κάζεζε κηα 

ιέμεο, δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνζζεηηθά αιιά απνηειεί έλα ζπζηεκαηηθφ θαη 

νιηζηηθφ θαηλφκελν. Σν ιεμηιφγην απνηειεί έλα επξχ θαη πνιπεπίπεδν ζχζηεκα κε 

αιιεινζπλδεφκελα επηθαιππηφκελα  ππνζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη, κε ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ ηε κνξθή, ηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

 

 

 

1.3 Ηζηοπική αναδπομή - Σο λεξιλόγιο ζηην ππυηοβάθμια  

ελληνική εκπαίδεςζη ζηη πάποδο ηος σπόνος 
 

 Ζ εμέιημε ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

αθνινχζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία 

επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηζηνξηθή θαη πλεπκαηηθή πνξεία ηεο ρψξα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ μεθηλά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ην 1830 θαη θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο, κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπλέβεζαλ αξθεηά γεγνλφηα ηα νπνία άζθεζαλ επίδξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ηεο. Δκείο ζα εζηηάζνπκε ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 
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γιψζζαο. Σν δηάζηεκα απηφ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο 

ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα. 

 Ζ πξψηε πεξίνδνο (1830 – 1880), μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο πνπ κεηά απφ ηε ηνπξθηθή ζθιαβηά πξνζπαζεί λα νξγαλσζεί. 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαζηέξσζε επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, πνπ 

ζα ελίζρπε ην εζληθφ αίζζεκα θαη ζα εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο ζηνπο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηνίθεζεο. ην γισζζηθφ επίπεδν επηθξαηεί ε 

ηδενινγία ηνπ αξρατζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα γισζζηθφ θαη πλεπκαηηθφ θίλεκα πνπ 

απέβιεπε ζηε δηδαζθαιία θαη ρξήζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ζθφπεπε ζηελ 

θαζηέξσζε ηεο σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα  

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. Οη 

επηδηψμεηο απηέο είλαη κάηαηεο αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα ηνπ παξειζφληνο 

ηξνπνπνηεκέλε απφ ηνλ απιφ ιαφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

επηθνηλσλία κηα λεφηεξε εθδνρή ηεο. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ε 

επηζηξνθή ζηε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

γξακκαηηθήο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε γξακκαηηθή είλαη ν θπξίαξρνο ηνκέαο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Σν ιεμηιφγην 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ βνεζεηηθφο ηνκέαο ηεο γξακκαηηθήο θαη απνηειεί ην πιηθφ ζηελ 

ππεξεζία ηεο γξακκαηηθήο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ (Μήηζεο, 

2012· Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). 

  Ζ δεχηεξε πεξίνδνο (1880 – 1917), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα λα 

επηβιεζεί ε Καζαξεχνπζα ζηε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία επηθξαηεί 

κέρξη ηφηε ν αξρατζκφο, ν νπνίνο είρε αξρίζεη ζηαδηαθά λα ππνρσξεί. Οη αληηζέζεηο, 

νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη αληηθάζεηο ζα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

Αξραίαο απφ ηελ Καζαξεχνπζα. Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ, ζεκεηψλεηαη κε 

αμηφινγε πξφνδνο αθνχ ε εμέιημε ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο (Μήηζεο, 2012· Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). 

 Ζ Σξίηε πεξίνδνο (1917 – 1974),  απνηειεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκαληηθψλ 

εμειίμεσλ ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, νη νπνίεο επλννχλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ ηδεψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο Γεκνηηθήο γιψζζαο πνπ δηεθδηθεί 

λα γίλεη επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Καζαξεχνπζαο. Μέζα απφ απηή ηε 

δηακάρε, πνπ είρε δηάξθεηα ζρεδφλ 60 ρξφληα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ πηψζε ηνπ 

ρνπληηθνχ θαζεζηψηνο,  έρνπκε ηε δηακφξθσζε απφ ηε γισζζηθή θνηλφηεηα ηεο 

Κνηλήο Νενειιεληθήο, ηεο νπνίαο ε γισζζηθή κνξθή θηάλεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

κέρξη ηηο κέξεο καο. Πξψηε θνξά ζε δηάθνξα απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα ην ιεμηιφγην, νη νπνίεο δε ιακβάλνπλ 

ζπγθξνηεκέλε θαη δηαξθή κνξθή εμαηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ζπλερνχο 

ξεπζηφηεηαο ηεο πεξηφδνπ απηήο (Μήηζεο, 2012· Παξαδηά & Μήηζεο, 2011).  
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Ζ ηέηαξηε πεξίνδνο (1974 – έσο ζήκεξα), μεθηλάεη κε ηε ζεκαληηθή αιιαγή 

ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ηελ πηψζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. Απηή 

ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή, εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή 

δσή ηνπ ηφπνπ. Ζ θνηλή γλψκε έρεη σξηκάζεη θαη είλαη πιένλ έηνηκε λα απνδερηεί ηελ 

νξηζηηθή ιχζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Με λφκν ηνπ θξάηνπο νξίδεηαη ε Κνηλή 

Νενειιεληθή σο επίζεκε γιψζζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηνίθεζε, δίλνληαο έλα 

νξηζηηθφ ηέινο ζηηο καθξνρξφληεο δηακάρεο γχξσ απφ ην γισζζηθφ δήηεκα (Μήηζεο, 

2012· Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). Ζ επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο απηήο 

κνξθήο νδεγεί ζηελ εμέιημε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ζηελ απαγθίζηξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο απφ ηα απαξραησκέλα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, 

νδεγψληαο ζηε γισζζηθή πξφνδν, αθήλνληαο ειεχζεξε ηε γιψζζα λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ηνπ παξφληνο θαη λα ηηο αθνκνηψζεη ζαλ ελεξγφ 

φξγαλν πνπ είλαη.  

Ο ηνκέαο ηνπ ιεμηινγίνπ εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλα αξρηθά αιιά νη 

πξνβιέςεηο αλ θαη πεξηνξηζκέλεο απνηεινχλ κηα θαιή αξρή γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζε 

βαζηθφ ηνκέα δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Σελ πεξίνδν απηή 

πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο γηα λα θηάζνπκε ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 1987, νπφηε ην 

ιεμηιφγην αληηκεησπίδεηαη γηα πξψηε θνξά σο αλεμάξηεηνο ηνκέαο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, αλ θαη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ιεμηινγηθέο εμαθνινπζνχλ 

λα εληάζζνληαη ζε άιινπο ηνκείο θαη θπξίσο ζε απηφλ ηεο γξακκαηηθήο. Δπίζεο ζηα 

εγρεηξίδηα Ζ Γιώζζα κνπ ππάξρνπλ πίλαθεο κε ην βαζηθφ ιεμηιφγην θάζε ηάμεο, ην 

νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα καζαίλνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία. Σν 1999 έρνπκε ηε δεκνζίεπζε λέσλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, κε κηα 

ζηξνθή πξνο ηελ επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη παξάιιεια 

παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα (Μήηζεο, 2012· 

Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). Ο ιεμηινγηθφο ηνκέαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

αλαβαζκίδεηαη αηζζεηά θαη ν ξφινο ηνπ αλαδεηθλχεηαη ζρεδφλ ηζφηηκνο κε απηφλ ηεο 

γξακκαηηθήο, φζνλ αλαθνξά ηηο πξνβιέςεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Οη εμειίμεηο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 1999 

ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ην ιεμηιφγην ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, αιιά 

απηέο νη αιιαγέο δελ πέξαζαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία. ηε ζπλέρεηα ην 2003 

ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην  Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ηζρχεη κέρξη ηηο κέξεο 

καο, ελψ ην 2006 έρνπκε ηελ έθδνζε ησλ λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε βάζε ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) γηα ην δεκνηηθφ. Οη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην 

ιεμηιφγην είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επαλάιεςε απηψλ πνπ είραλ δηαηππσζεί ην 1999 

(Μήηζεο, 2012· Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). Παξά ηελ αλάδεημε ηνπ ιεμηινγηθνχ 

ηνκέα σο αλεμάξηεηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε ζεσξεηηθφ 
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επίπεδν, ε γξακκαηηθή εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ηνκέα ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Παξαηεξείηαη κηα αληίθαζε ην ιεμηιφγην απφ ηε κηα αλαβαζκίδεηαη, αιιά απφ 

ηελ άιιε εμαθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ λα απνηειεί ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

γξακκαηηθή ζε επίπεδν θαλφλσλ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή παξαδεηγκάησλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Οη ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο επεξέαζαλ ζε κεγάινο βαζκφ θαη ηε γισζζηθή 

εμέιημε. Ζ γιψζζα απνηέιεζε ζεκείν αληηζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηελ ειιεληθή 

ηζηνξία κέρξη λα νδεγεζνχκε ζηε θαζηέξσζε θαη απνδνρή ηεο ζεκεξηλήο ηεο κνξθήο. 

Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζε θαη ην ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο καο, αξρηθά ήηαλ 

παξαγθσληζκέλν θαη απνηεινχζε πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

αιιά ζηαδηαθά εμειηζζφκελν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νδεγεζήθακε ζηηο κέξεο καο 

λα απνηειεί έλαλ ηζφηηκν κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηφζν ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, φζν θαη γηα ηε κάζεζε ηεο γιψζζαο.   

 

 

 

 

1.4 Σο λεξιλόγιο ζηο ελληνικό αναλςηικό ππόγπαμμα 

ζποςδών ηηρ γλώζζαρ για ηο δημοηικό ζσολείο 
  

 Ζ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο απνηειεί κηα δηαξθή πξνζπάζεηα ηνπ 

θπζηθνχ νκηιεηή, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπ γηα επαξθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ πνπ κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. Σα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν ζε 

κηα ειηθία πνπ ην ιεμηιφγην ηνπο βξίζθεηαη ζηε κεγαιχηεξε αθκή ηνπ αθνχ 

θαζεκεξηλά εκπινπηίδεηαη απφ λέεο ιέμεηο ηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινχληαη λα 

γλσξίζνπλ ζεκαζηνινγηθά, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ νξζή ρξήζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

νκηιία. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ηεο γλψζεο 

φζν ην δπλαηψλ πεξηζζφηεξσλ ιέμεσλ θαζψο θαη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ ιακβάλεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..)  

θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 Σν 2003 κε επζχλε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ππνπξγείν Παηδεία θαη χζηεξα απφ δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρνπκε ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Α.Π..) ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηα 
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ΦΔΚ 303Β/13-03-2003 θαη 304Β/13-03-2003. Ζ δνκή ησλ λέσλ ΑΠ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ απηή φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ, απνηεινχληαη απφ δπν κέξε ζην πξψην κε ηίηιν 

«Γεληθφ Μέξνο» έρνπκε ηε ζεσξεηηθή εηζαγσγή, ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνινπζνχλ, ελψ ζην δεχηεξν έρνπκε αλαιπηηθή αλαθνξά 

ζηνπο ζθνπνχο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ηνκείο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο. εκαληηθή είλαη θαη ε δηάθξηζε γηα πξψηε θνξά ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζε Γ.Δ.Π.Π.. θαη ζε Α.Π.., γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ νξγάλσζε θαη 

εθηέιεζε ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξά ηε δηάθξηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηα καζήκαηα, πξνσζείηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ε πξνζέγγηζε ελφο 

ζέκαηνο απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Σέινο ζην πξψην κέξνο 

έρνπκε ηε δνκή «ησλ  Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. ησλ  επηκέξνπο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ» θαη ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003). 

 Μεηά ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δίλνληαη νδεγίεο γηα ην θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, 

ζα επηθεληξσζνχκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ιεμηιφγην. 

 Αξρηθά αλαθέξεηαη ν ζθνπφο εο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν πνπ είλαη: «ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε 

επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά 

ην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία ηνπο» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 14). Αθνινπζνχλ ε θηινζνθία θαη ν 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο 

ηεο γισζζηθήο επηζηεκήο. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη άμνλεο, νη γεληθνί ζηφρνη θαη 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα θάζελα απφ ηνπο ηνκείο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

 Αο εζηηάζνπκε ηψξα, ζην ιεμηινγηθφ ηνκέα, δίλνληαη νδεγίεο αλά δπν ηάμεηο, 

δειαδή Α΄ – Β΄, Γ΄ – Γ΄ θαη Δ΄ – Σ΄ δεκνηηθνχ. Γηα ηηο ηάμεηο Α΄ – Β΄ ζρεηηθά κε ην 

ιεμηιφγην ζθνπφο είλαη: «Ζ απνζαθίλεζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ κε ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο επηθνηλσλίαο θαη ε 

ρξήζε βαζηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνηθφ ιφγν» (ΤΠΔΠΘ - 

ΠΗ, 2003: 32). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο δπν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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Δικόνα 1. Λεξιλόγιο ηάξευν Α' - Β' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

  

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 32) 

 

 

 

 

Γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ – Γ΄ ζθνπφο φζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην είλαη: «Ο 

εκπινπηηζκφο, ε δηεχξπλζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, 

κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ απαηηήζεσλ θάζε καζήκαηνο 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 32). ηε ζπλέρεηα  

παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηηο ηάμεηο Γ΄ – Γ΄ ηνπ δεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ην ιεμηιφγην. 
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Δικόνα 2. Λεξιλόγιο ηάξευν Γ' - Γ' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 32-33) 

 

 Γηα ηηο ηάμεηο Δ΄ – Σ΄ αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ην ιεμηιφγην φηη ζθνπφο είλαη: 

«Ο εκπινπηηζκφο, ε δηεχξπλζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ 

καζεηψλ, κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ απαηηήζεσλ θάζε 

καζήκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 33). Παξαθάησ  

αλαθέξνληαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  
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Δικόνα 3. Λεξιλόγιο ηάξευν Δ' - Σ' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 33-35) 
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Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ ειάρηζηεο αιιαγέο παξαηεξνχληαη ζε 

ζρέζε κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 1999, ρσξίο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο νχηε ζηε δηαηχπσζε. Ο ιεμηινγηθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα 

απνθηά κηα αλεμαξηεζία, σζηφζν ζηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα εμαθνινπζεί λα 

δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε γξακκαηηθή ζηελ νπνία εληάζζνληαη φινη ζρεδφλ 

νη ηνκείο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Παξά ηελ παξαδνρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ θάζε 

ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη ηελ επηζήκαλζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε 

γξακκαηηθή εμαθνινπζεί νπζηαζηηθά λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαη νη ππφινηπνη ηνκείο, φπσο θαη ην ιεμηιφγην, γίλνληαη ππνζηεξηθηηθά 

κέξε ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Παξά ηελ πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο λα επεξεάδνπλ ηε 

δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηελ πξάμε. Ζ αζάθεηα ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ιεμηινγίνπ επεξέαζε θαη ηα εγρεηξίδηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ 

αθνινχζεζαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ λέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (Παξαδηά 

& Μήηζεο, 2011). 

 Σα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηέρνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ιεμηθνινγηθψλ 

αζθήζεσλ θαη επαθίεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ίδην ην δάζθαιν ζε πνην βαζκφ ζα 

επεθηαζεί θαη ηε βαξχηεηα ζα δψζεη ζην ιεμηινγηθφ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ ηα 

θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηνπ έρνπκε κε ηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ 

ηάμε. Οη ιεμηινγηθέο αζθήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηα θείκελα ηεο ελφηεηα πνπ δηδάζθεηαη 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπο θαιχπηεη βαζηθέο πιεπξέο ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα φπσο είλαη: 

αλάιπζε θαη ζχλζεζε, νκψλπκα, ζπλψλπκα, αληψλπκα, νξηζκνί, θαηάξηηζε 

θαηαιφγσλ ιέμεσλ, ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

θαη ρξήζε ιεμηθψλ (Παξαδηά & Μήηζεο, 2011).  

 Ζ ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 2007 θαη είλαη ε έθδνζε δχν ιεμηθψλ γηα ζρνιηθή ρξήζε θαη ην κνίξαζκα ηνπο ζε 

θάζε καζεηή. Σν 2007 εθδίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 

(ΟΔΒΓ) ηα δχν ιεμηθά γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ είλαη: 

i. Σν εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθφ Α΄, Β΄, Γ΄ δεκνηηθνχ – ην πξώην κνπ ιεμηθό θαη 

ii. Σν νξζνγξαθηθφ – εξκελεπηηθφ ιεμηθφ Γ΄, Δ΄, Σ΄, δεκνηηθνχ –  ην ιεμηθό 

καο. 

Πξφθεηηαη γηα δπν πνιχ ζεκαληηθά βνεζεηηθά βηβιία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο ησλ νπνίσλ ε έθδνζε θαηαδεηθλχεη φηη έρεη γίλεη θαηαλνεηή ε 

ζεκαζία αλάδεημεο ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο 

καζεηέο. Απηφ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν είλαη ε κάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ε 

παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα ιεμηθά ζηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη φρη ε παξακνλή ησλ ιεμηθψλ ζηα ξάθηα ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιηνζεθψλ ή θάησ απφ ηα ζρνιηθά ζξαλία γηα λα κελ ππνζηνχλ θζνξά θαηά ηε 
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ρξήζε ηνπο απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο. Σν ιεμηθφ απνηειεί έλα γισζζηθφ βνήζεκα 

γηα γισζζηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Σν ιεμηθφ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ρξεζηψλ. Οη 

ρξήζηεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ 

πεγψλ καζαίλνπλ λα αλαδεηνχλ ηε γλψζε θαη λα ηελ αμηνπνηνχλ θαηάιιεια. Απηφ 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ, αθνχ κπείηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο θαη απηφλνκεο κάζεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο 

θαηαθέξλνπλ λα νδεγεζνχλ ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

γνλείο (Υαηδεδήκνπ, 2008). 

 Ζ έθδνζε ησλ δπν ιεμηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, αθνχ είλαη δηαθνξεηηθή ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηηο κηθξέο ηάμεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο. Σν πξψην 

απφ ηα δχν ιεμηθά απεπζχλεηαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

απνηειείηαη απφ 529 ζειίδεο, ην κέγεζνο ηνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ εθηφο απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη γηα θάζε ιέμε, ζην πιήζνο εηθφλσλ θαη ζρεδίσλ γηα ηηο 

ιέμεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κηθξψλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο ζεκαζίαο. Δπίζεο νη 

νξηζκνί δίλνληαη κε απιφ θαη θαζεκεξηλφ ιφγν κέζα απφ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο 

θαη γηα ηηο ιέμεηο παξαηίζεληαη πιήζνο ζηνηρείσλ φπσο ζπλψλπκα θαη αληίζεηα. ηελ 

αξρή ηνπ ιεμηθνχ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ κε ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη 

θεηκέλνπ θαη πεξηέρεη 29 εηθνλνγξαθεκέλνπο πίλαθεο ιέμεσλ ζρεηηθνχο κε θάπνην 

ζέκα. 

 Σν δεχηεξν ιεμηθφ πξννξίδεηαη γηα ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, είλαη κηθξφηεξν ζε κέγεζνο απφ Τν Πξώην κνπ Λεμηθό, 

απνηειείηαη απφ 285 ζειίδεο, είλαη ππθλνγξακκέλν θαη δελ πεξηέρεη εηθφλεο θαη 

ζρέδηα φπσο ην πξνεγνχκελν. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγάλσζεο ηνπ είλαη φηη 

Τν ιεμηθό καο είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξεηο ζηήιεο, ε πξψηε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο φπσο ηελ νξζνγξαθία, αλ είλαη ξήκα ή νπζηαζηηθφ, ζπιιαβηζκφ 

θαη εηπκνινγία ηεο ιέμεο, ε δεχηεξε καο πιεξνθνξεί γηα ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη 

ε ηξίηε πεξηιακβάλεη ζπλψλπκα, αληίζεηα ζχλζεηα θαη θξάζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιέμεηο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ ιεμηινγηθνχ 

ηνκέα ηεο γιψζζαο, αλ θαη ε γξακκαηηθή θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη θαη ζηηο κέξεο καο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο βήκα ζηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζηνπο 

καζεηέο είλαη ε ζπγγξαθή ησλ δπν ζρνιηθψλ ιεμηθψλ, αξθεί απηά λα απνηειέζνπλ 

κέξνο ηνπ καζήκαηνο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε θαη λα εληαρζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα 

ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ.  Αθνχ ην ιεμηθφ απνηειεί πεγή κάζεζεο θαη άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε γιψζζα (Υαηδεδήκνπ, 2008). 
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1.5 Ζ διδαζκαλία ηος λεξιλογίος ζηην ελληνική εκπαίδεςζη 
 

 Σν ιεμηιφγην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ηνκείο γηα ηελ πιήξε 

θαηάθηεζε κηαο γιψζζαο. Δμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξέπεη λα δίλεηαη βαξχηεηα 

ηφζν ζηε πξνζέγγηζε ηνπ φζν θαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Ζ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη ε γξακκαηηθή είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη γηα ηε κάζεζε κηαο γιψζζαο έρεη 

αλαηξαπεί. Ζ κάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί ην πξναπαηηνχκελν, ελψ ε γξακκαηηθή 

έπεηαη γηα λα ηαθηνπνηήζεη θαη  νξγαλψζεη ηηο ιεμηινγηθέο δνκέο (Μήηζεο, 2012· 

Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). Ζ απνδνρή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο γιψζζαο νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα πξνζερηηθή θαη 

νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

 Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ γλψζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

γξακκαηηθήο ηαπηίζηεθε κε ηε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ε παξνπζία ησλ ππφινηπσλ 

ηνκέσλ ηεο γιψζζαο ζεσξήζεθε απιά βνεζεηηθή. Ζ ιέμε αληηκεησπίζηεθε θαη 

δηδάρηεθε κέρξη θαη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ππφ ην πξίζκα ηεο γξακκαηηθήο, δειαδή σο 

κέξνο ηνπ ιφγνπ θαη σο πξψηε χιε ή γηα ηε δεκηνπξγία παξαδεηγκάησλ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ θαλφλσλ. Δπίζεο ε ειιεληθή γιψζζα γηα αηψλεο ηαιαληεχηεθε ζηελ 

επηινγή ηεο γισζζηθήο κνξθήο πνπ ήηαλ θαηαιιειφηεξε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

απνηέιεζκα ηελ παξακέιεζε ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε. Απφ κειέηεο θαίλεηαη φηη ην 

20% - 25% ησλ ζεκαζηψλ κηαο ιέμεο δηδάζθεηαη (National Reading Panel, 2000· 

(Biemiller & Boote, 2006). 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ιεμηιφγην έρεη μεθηλήζεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πην 

ζχγρξνλν ηξφπν, κέζσ ηεο θεηκεληθφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, 

ιφγσ ησλ επξεκάησλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ απηά ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ηδηαίηεξα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, απηφ 

φκσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δελ είλαη αξθεηφ, φιεο απηέο νη αιιαγέο θαη ηα ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά πνξίζκαηα είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ζηελ ηάμε (Μήηζεο, 2012).  Γπζηπρψο είλαη ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν ζηε 

γισζζηθή καο δηδαζθαιία ε δηδαθηηθή αλαλέσζε θαη ε πξνζζήθε λέσλ αληηιήςεσλ 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγφ ξπζκφ, αθνχ ζπλεζίδεηαη λα αζθείηαη αλαζηαιηηθή 

επίδξαζε απφ ηα παιαηφηεξα, εδξαησκέλα θαη ζρεδφλ εγθαηαιεηκκέλα δηδαθηηθά 

κνληέια απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Γπζηπρψο ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν ζπλήζσο εηζάγεηαη ζαλ λενηεξηζκφο θαη εκθαλίδεηαη ζαλ ζηνηρείν 

πξνφδνπ φηη ζεσξείηαη παιηφ θαη έηνηκν λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ππφινηπε δηεζλή 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα απνηειεί απφ ηε θχζε ηεο κηα δχζθνιε 

ππφζεζε, εμαηηίαο ηεο νξγάλσζεο ηνπ, αθνχ ε θάζε ιέμε εληάζζεηαη ζε πνηθίιεο 
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νκάδεο θαη δελ απνηειεί κεκνλσκέλν ζηνηρεία. Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη αλάπηπμεο ηνπ 

ιεμηινγίνπ, ν πξψηνο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε 

επηθνηλσληαθέο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμειίζζνληαη ζην πεξηβάιινλ φπνπ 

δεη θαη κεγαιψλεη θάπνην άηνκν θαη ν δεχηεξνο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία, θαηά ηελ νπνία καζαίλνληαη αξρηθά νη αξρέο, νη θαλφλεο θαη νη 

εμαηξέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα απηά πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ (Μήηζεο, 2012). ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο απφ ηα παηδηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο είλαη ηα 

βαζηθφηεξα θαζψο ηφηε κπαίλνπλ νη βάζεηο – ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γιψζζαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Γηα λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ελφο αηφκνπ κε ηνπο γχξσ 

ηνπ απαηηείηαη  λα δηαζέηεη έλα αξθεηά πινχζην ιεμηιφγην. Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο ζρεηηθά κε ηελ 

πνζφηεηα ιέμεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζεη έλα άηνκν. Απφ ηελ άιιε ε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε ιέμεσλ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, ελψ 

ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ ζε βάζνο θαη καζαίλεηαη επίζεο 

κεγαιχηεξν πιήζνο ηεο ζεκαζίαο κηαο ιέμεο (Μήηζεο, 2012). ην ειιεληθφ ζρνιείν 

ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα βαζίδεηαη θπξίσο ζηα δηάθνξα θείκελα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη απφ ηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζα 

πνπ γίλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πιήξεο θαη 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζπληειείηαη ηφζν 

κέζα απφ ηελ ηπραία θαζεκεξηλή επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα φζν θαη κέζα απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή  δηδαζθαιία, αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δπν ηξφπνπο ιεμηινγηθήο 

αλάπηπμεο ππάξρεη ζηελή ζρέζε θαη αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμχ ηνπο ελψ εμίζνπ 

ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ δχν ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, 

δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε νπνηαδήπνηε 

επηθνηλσληαθή αλάγθε ελφο αηφκνπ (Παξαδηά & Μήηζεο, 2011).    
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1.6 Σπόποι – ζηπαηηγικέρ εκμάθηζηρ ηος λεξιλογίος 
 

 Ζ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αθξφαζεο ή αλάγλσζεο, ην παηδί ιακβάλεη ιεμηινγηθά εξεζίζκαηα ηα 

νπνία επεμεξγάδεηαη, ηαμηλνκεί θαη εληάζζεη ζην ιεμηιφγην ηνπ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, δειαδή λα θαηαλνεί 

απηά πνπ ηνπ ιέγνληαη θαη λα κπνξεί λα παξάγεη ιφγν. Ζ ζεκαζία ηεο αθξφαζεο 

θαηά ην παξειζφλ είρε ππνβαζκηζηεί ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη θπξίαξρνο ζην 

γισζζηθφ κάζεκα ήηαλ ν γξαπηφο ιφγνο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά 

παξαηεξείηαη ζηξνθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθξφαζεο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. 

Τπνζηεξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αθξφαζεο γηα ηε κάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηνλίδεηαη 

ε άπνςε φηη γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο γιψζζαο νη καζεηέο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα δέρνληαη κφλν γισζζηθά εξεζίζκαηα (Μήηζεο, 2012). Μεηά 

ηελ θαηάθηεζε επαξθνχο γισζζηθήο χιεο ηα άηνκα ζα αηζζαλζνχλ ηελ αλάγθε λα 

κηιήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθνχο νκηιεηέο 

είηε γηα άηνκα πνπ καζαίλνπλ κηα μέλε γιψζζα. Δπίζεο αλαζεσξήζεθε ε άπνςε φηη ε 

αθξφαζε απνηειεί κηα παζεηηθή δηαδηθαζία, φπσο ππνζηεξηδφηαλ θαηά ην παξειζφλ. 

 Ζ αθξφαζε εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

Όηαλ αθνχκε θάηη κε ηπραίν ηξφπν, ρσξίο ε πξνζνρή καο λα είλαη ζπγθεληξσκέλε 

απφιπηα ζε απηφ, κπνξεί λα ζπκβεί δειαδή πεξηζηαζηαθά ρσξίο λα ην επηδηψμνπκε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ επηδίσμε καο, φηαλ 

αθνχκε θάηη γηα θάπνην ιφγν, γηα παξάδεηγκα φηαλ παξαθνινπζνχκε κηα εθπνκπή γηα 

θάπνην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνζνρή καο είλαη 

ζπγθεληξσκέλε θαη αθνχκε πξνζερηηθά αθφκε θαη ηηο αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο. Απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ε θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα 

φηαλ ε πξνζνρή ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη εζηηαζκέλε ζηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη φρη 

ζηε γιψζζα θαζαπηή (Μφηζηνπ, 1994). Απφ ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε ηε ζεκαζία 

ηεο αθξφαζεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο 

γιψζζαο, ελψ φζν πην απζεληηθή θαη ελδηαθέξνπζα είλαη ε αθξφαζε γηα ηνπο 

καζεηέο ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε ζα είλαη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αθξφαζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεμηινγηθή θαηάθηεζε ζπκβάιεη ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1. Ζ ηαρχηεηα εθθψλεζεο ηνπ κελχκαηνο απφ πιεπξάο νκηιεηή. 

2. Ζ παξνπζία άγλσζησλ ιέμεσλ. 

3. Ο βαζκφο γλψζεο ηνπ ζέκαηνο.  

4. Ζ αδπλακία ζσζηήο εθηίκεζεο ησλ παξαγισζζηθψλ θαηλνκέλσλ (Παξαδηά & 

Μήηζεο, 2011). 

ην ζρνιηθφ ρψξν απηά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην δηδάζθνληα θαη 

ηαπηφρξνλα ν ίδηνο ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ. Σέηνηα είλαη ηα αθφινπζα: 
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1. Οη δηεγήζεηο ηζηνξηψλ θαη νη αλαγλψζεηο θεηκέλσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

2. Ζ νξζή πξνθνξά ησλ ιεμηινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ιφγνπ θαηά ηελ εθθψλεζε, 

αλάγλσζε ή αθήγεζε. 

3. Ζ αθνινπζία ηνπ ιφγνπ απφ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη θηλήζεηο ησλ κειψλ 

ηνπ ζψκαηνο. 

4. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ θάζε θνξά ηηο 

πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία (Παξαδηά & 

Μήηζεο, 2011). 

Δπίζεο ν  εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αζθεί ηνπο καζεηέο θαηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

ζε κηα ζεηξά ηερληθψλ θαη ηξφπσλ εθκάζεζεο λέσλ ιέμεσλ, πνπ είλαη γλσζηέο σο 

ζηξαηεγηθέο αθξφαζεο. Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο αθξφαζεο είλαη: 

1. Ζ επηζήκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο ιέμεσλ-θιεηδηά. 

2. Ο εληνπηζκφο γισζζηθψλ θαη παξαγισζζηθψλ ελδείμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ νκηιεηή. 

3. Ζ επηζήκαλζε εμσγισζζηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ 

θαηαλφεζε απηψλ πνπ ιέγνληαη. 

4. Ζ πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ νκηιεηή, ζηεξηδφκελνη ζηα 

δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη. 

5. Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα, 

ζηεξηδφκελε ζην λφεκα ηνπ ιφγνπ πνπ εθθσλείηαη. 

6. ε πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνίεζεο δηαινγηθήο δηαδηθαζίαο λα δεηνχληαη 

δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ ζπλνκηιεηή (Μήηζεο, 2012).  

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ απφ λέεο ιέμεηο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε 

ζπληειείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα φηαλ νη ιέμεηο δηδάζθνληαη κέζσ ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο (Μήηζεο, 2012). Όηαλ νη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

ηαθηηθή βάζε ζε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ζπδήηεζε, ε δηήγεζε ελφο 

πεξηζηαηηθνχ θαη νη αλαγλψζεηο θεηκέλσλ, ζηαδηαθά απνθηνχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ιφγνπ ην νπνίν ζπλερψο βειηηψλεηαη θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε θαηαζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο, ην ιεμηιφγην ηνπο γίλεηαη πην πινχζην θαη ιέμεηο αξρηθά άγλσζηεο ή 

ειάρηζηα ρξεζηκνπνηνχκελεο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ιφγν (Νεκά, 2004). Πξναπαηηνχκελν γηα ηε κάζεζε λέσλ ιέμεσλ κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αθξφαζεο είλαη ε ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηά πνπ 

ιέγνληαη θαζψο θαη λα αλήθνπλ ζηα ελδηαθέξνληα θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ (Παξαδηά & Μήηζεο, 2011). 

Έλαο άιινο ηξφπνο εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ κε λέεο ιέμεηο είλαη κέζσ 

ηεο αλάγλσζεο. Σν άηνκν θαηά ηελ αλάγλσζε είλαη ζπγθεληξσκέλν ζην θείκελν θαη 

εξρφκελν ζε επαθή κε λέεο ιέμεηο κπνξεί λα ηηο θαηαρσξίζεη ζην ιεμηιφγην ηνπ. Οη 

ηθαλνί αλαγλψζηεο γίλνληαη ζηαδηαθά επαξθείο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ ην ιεμηιφγην πνπ ζπλαληνχλ θαη καζαίλνπλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Οη αλαγλψζηεο έξρνληαη ζε επαθή κέζα απφ ηελ πνηθηιία 
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θεηκεληθψλ εηδψλ κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα, ηνπο δίλεηαη έηζη ε 

δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε λέεο ιέμεηο, εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ην ιεμηιφγην ηνπο, ελψ παξάιιεια βειηηψλνπλ ηε γλψζε ησλ είδε γλσζηψλ ιέμεσλ. 

Ζ αλάγλσζε θαζψο θαη ην θείκελν πνπ ζα δηαβαζηεί θάζε θνξά απνηεινχλ επηινγέο 

ηνπ αηφκνπ θαη γη’ απηφ γίλεηαη κε επράξηζην ηξφπν θαη θαζφινπ θνπξαζηηθφ αθνχ 

ην άηνκν θαλνλίδεη ην ξπζκφ θαη ηξφπν ηεο αλάγλσζεο εκπινπηίδνληαο κε λέα 

ζηνηρεία ην λνεηηθφ ηνπ ιεμηιφγην (Παξαδηά & Μήηζεο, 2011).  

Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ ηεο αλάγλσζεο δελ απνηειεί κηα απιή 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα. Οη αλαγλψζηεο ζηαδηαθά κέζσ ηεο 

γισζζηθήο εκπεηξίαο θαη πξσηίζησο ηεο αλάγλσζεο θαηαθηνχλ ηα δηάθνξα γισζζηθά 

επίπεδα, εκπινπηίδνληαο παξάιιεια ην ιεμηιφγην ηνπο κε λέεο ιέμεηο. Δπηπιένλ ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαηαθιχδεηαη απφ πνηθίια γξαπηά 

κελχκαηα  θαζηζηψληαο ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζεκαληηθφηαηε αλάγθε γηα ηε δσή θάζε αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζην 

γξαπηφ ιφγν εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε ιεμηινγηθή πνηθηιία ζε ζρέζε κε ην πξνθνξηθφ, 

γη’ απηφ ην ιφγν ε αλάγλσζε ζεσξείηαη βαζηθή πεγή γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ (Μήηζεο, 2012). 

Καηαιαβαίλνπκε ηε ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο γηα ηνλ άλζξσπν, κηα δηαδηθαζία 

ηελ νπνία επσκίδεηαη ην ζρνιείν κέζσ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ηεο νπνίαο 

νη καζεηέο αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά γηα λα επηηχρνπλ ζηαδηαθά λα γίλνπλ θαινί 

αλαγλψζηεο. Δθηφο φκσο απφ ην δηδαθηηθφ ραξαθηήξα ε αλάγλσζε πξέπεη λα 

απνηειεί κηα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ην καζεηή, ε νπνία εληάζζεηαη κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη επηδηψθεηαη απφ ηνλ ίδην ην 

καζεηή, ρσξίο λα κεηαηξέπεηαη ζε κηα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζην πξφγξακκα ηνπ 

καζεηή. Μεξηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Οη άλζξσπνη δηαβάδνπλ θάηη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα αλάγθε θαη ππφ ηε 

βαζηθή πξνυπφζεζε φηη θαη νη ίδηνη ην επηζπκνχλ. 

2. Οη αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ έλα θείκελν γηα θάπνην ζθνπφ, πάληα πξέπεη λα 

ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηαβάδεηαη θάπνην 

θείκελν ή κήλπκα. 

3. Σα άηνκα κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά πιήζνο κελπκάησλ, 

ηα νπνία θαινχληαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ απηφκαηα, θαζίζηαηαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ε αλάγλσζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα εθηειείηαη κε 

επρέξεηα. 

4. Ζ αλάγλσζε απνηειεί κηα ζησπειή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία επηηειείηαη ε 

επηθνηλσλία ηνπ ζπληάθηε ελφο θεηκέλνπ κε ηνλ αλαγλψζηε. Οη καζεηέο 

πξέπεη λα αζθνχληαη ζηε ζησπειή αλάγλσζε, αθνχ απηή απνηειεί  κηα 

εζσηεξηθή δηαδηθαζία. 

5. Ζ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ελφο θπζηνινγηθνχ αλαγλψζηε είλαη αξθεηά κεγάιε. 

ε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή νκηιία ε θαλνληθή αλάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 



36 

 

γξεγνξφηεξν ξπζκφ. Έλαο αλαγλψζηεο δέρεηαη κεγαιχηεξν πιήζνο 

γισζζηθήο χιεο απφ φηη ζα δερφηαλ κέζσ ηεο αθξφαζεο. 

6. Οη αλαγλψζηεο κπνξνχλ απηφκαηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία κηαο 

άγλσζηεο ή δχζθνιεο ιέμεο εθκεηαιιεπφκελνη ηα ζπκθξαδφκελα, ηελ 

αλαγλσζηηθήο ηνπο εκπεηξία θαη ην ιεμηινγηθφ ηνπο πινχην (Μήηζεο, 2012). 

 Ζ αλάγλσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα λα θαηαθηεζεί ε γλψζε κηαο γιψζζαο. Ο καζεηήο κπνξεί κε ηελ 

αλάγλσζε λα απνθηήζεη έλα πινχζην ιεμηιφγην, εθηειψληαο κηα ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία θαη ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη θακία ηδηαίηεξα θνπηαζηηθή 

πξνζπάζεηα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε πινχζηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί ε αγάπε 

γηα ην δηάβαζκα, ε επηζπκία θαη ε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ ηα παηδηά θαινί αλαγλψζηεο. 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα παηδηά αιιά 

θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ  ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα.  

 χκθσλα κε ηνπο Biemiller θαη Boote (2006) ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε νξγάλσζε θαη ελζσκάησζε 

ζηε δηδαζθαιία δηαδξαζηηθψλ κέζσλ. Αξθεί ε δηδαζθαιία λα είλαη επηθεληξσκέλε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Αχμεζε ησλ δηδαζθφκελσλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ πνπ δηδάζθνληαη, κε 

δηδαζθαιία πεξηζζφηεξσλ ζεκαζηψλ ζε θάζε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ. 

 Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ιεμηινγηθνχ ζρνιηαζκνχ ησλ ιέμεσλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. 

 Με ηε ρξήζε επαλεμέηαζεο ησλ ιέμεσλ ζε θάπνην πιαίζην. 

 Υξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμεγήζεσλ κηα ιέμεο. 

Ζ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο δηεπθνιχλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

γισζζηθψλ εξγαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ B. Gorjian (2012) ε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Παξνπζίαζε. Ο δάζθαινο κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ πξνθνξά θαη ην 

λφεκα ηνπ λένπ ζηνηρείνπ. 

 Πξαθηηθή εμάζθεζε. Ο δάζθαινο ειέγρεη αλ ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη 

ζσζηά. 

 Παξαγσγή. Ο δάζθαινο βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ ηε λέα ιέμε κε 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάπνην πιαίζην. 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε 

φιν ηνλ θφζκν απφ ην 2000 θαη κεηά. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 

δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη πξνζθέξνληαη πιήζνο δπλαηνηήησλ φπσο 

είλαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε γξαθηθψλ, ήρνπ, θεηκέλνπ, βίληεν θαη ζπλδέζεσλ γηα ηελ 

άκεζε εχξεζε πιήζνπο πιεξνθνξηψλ (Gorjian, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 :                                                                       

ΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

2.1 Ζ ζςμβολή ηυν νέυν ηεσνολογιών ζηην εκμάθηζη ηος 

λεξιλογίος 
 

Σν πινχζην ιεμηιφγην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζρνιηθή 

επηηπρία. Οη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά σο πξνο ην ιεμηιφγην θαηά ηελ 

είζνδν ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηείλνπλ λα κεγαιψλνπλ θαηά ηε θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ ζε απηφ, δεκηνπξγψληαο έλα ηεξάζηην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. Σν ιεμηιφγην 

κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά κέζσ ηεο κεκνλσκέλεο αλάγλσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θάπνην παηδί. Δηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ δε γλσξίδνπλ αθφκε λα 

δηαβάδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάγλσζε θαινχληαη  λα παίμνπλ ηφζν ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ κεγαιφθσλε αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ βνεζά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, δειαδή 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. (Segers & Verhoeven, 2003).   

 Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηπιένλ αλάγλσζε ελφο 

θεηκέλνπ, παίδνληαο ηνλ ξφιν ησλ αηφκσλ πνπ ζα δηάβαδαλ ζηα παηδηά ή ηνπ 

δαζθάινπ, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη νχηε ηα πξφζσπα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ νχηε ην δάζθαιν. Ο ξφινο ηνπ ππνινγηζηή 

είλαη βνεζεηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζψληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ (De Jong & Bus, 2002). Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηα ζρνιεία έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ινγηζκηθφ πνπ κνηάδεη κε ηα έληππα βηβιία 

κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ππνινγηζηή. Απηφ ην ινγηζκηθφ ζπλδπάδεη 

ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο θαη ην θείκελν βνεζψληαο ηα παηδηά λα βηψζνπλ ηελ αλάγλσζε 

θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ ηζηνξία (Segers & Verhoeven, 2003). Ζ έληαμε 

νπηηθψλ εξεζηζκάησλ έρεη πξφζζεηε αμία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο (Segers & 

Verhoeven, 2002). 

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο φηαλ ε δηδαζθαιία απαηηεί 

πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο (Smeets & Bus, 2012). Ζ ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ηερλνινγία 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο 

θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ αλσηέξνπ επηπέδνπ, ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Όκσο, ε απιή 

παξνπζία ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε δελ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο 

ρξήζε (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000).  
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Ζ κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή εκθαλίδεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κηθξέο νκάδεο. 

 Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ζπρλήο αλαηξνθνδφηεζεο. 

 Έρνπκε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζερηηθφ ηξφπν θαη 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηαηί δηαθνξεηηθά ην φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπο ζα είλαη 

νξηαθφ ή κεδακηλφ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ην βίληεν 

θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ζεσξήζεθαλ επαλαζηαηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε πνπ ζα πξνθαινχζαλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηαδηαθά 

ειαρηζηνπνηήζεθε ε ρξήζε ηνπο κηαο θαη δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα σο πξνο ην 

φθεινο ησλ καζεηψλ. Σεξάζηηα πνζά δαπαλνχληαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, γηα αγνξά εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000· Bottino, 

2004). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη λα 

αλαβαζκίδεηαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ πξέπεη λα 

αλαβαζκηζηεί θαη ε δνκή ηνπ ζρνιείνπ λα αλακνξθσζεί ελζσκαηψλνληαο ηε 

ηερλνινγία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 

2000).  

 Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ δελ ππήξραλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο 

θαηά ηε δηδαζθαιία θεηκέλνπ απφ ην δάζθαιν ή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

ππνινγηζηή, αιιά ζεκαληηθφ φθεινο είρε ην ιεμηιφγην γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ. 

Μειέηε ησλ Segers & Verhoeven (2002) ζε παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην 

λεπηαγσγείν έδεημε φηη ην ιεμηιφγην ηνπο εληζρχεηαη φηαλ ν ππνινγηζηήο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθνχζνπλ κηα ηζηνξία ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαλ εηθφλεο 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Σν φθεινο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν ζηα παηδηά πνπ 

καζαίλνπλ ζαλ δεχηεξε - μέλε γιψζζα απηή πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν. Ζ ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο πνπ 

παξαηεξείηαη ζην ιεμηιφγην κεηαμχ ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ 

καζαίλνπλ ηε γιψζζα ζαλ μέλε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Segers 

& Verhoeven, 2003).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο κειέηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 

αξθεηά  πιενλεθηήκαηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ πνπ γλσξίδνπλ 

αλάγλσζε απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία. Ζ ελίζρπζε 

ηεο κάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ θαίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Segers & Verhoeven, 2002).  Γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα. 
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Απαξαίηεην είλαη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ γηα 

λα βειηησζεί ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Ο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ (Segers & Verhoeven, 

2003).  

Οη καζεηέο παίδνληαο παηρλίδηα ζην ππνινγηζηή κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ 

εθκάζεζε γισζζψλ. Μέζα απφ ηε δηαζθέδαζε, ηε ςπραγσγία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε λίθε ζε θάπνην παηρλίδη πνπ παίδεη ν καζεηήο ζηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα 

πεηχρεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ. Σα πνιπκέζα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

παηρληδηψλ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζηξέθνληαη 

ζε εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα εθπαηδεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Yip & Kwan, 2006). 

Σα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξν κέζσ 

γηα ηελ εκπέδσζε ηεο κάζεζεο απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ηα 

ζρνιηθά βηβιία. Τπνζηεξίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζε αλεμάξηεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ρσξίο λα απνηειεί κέξνο ηεο 

γξακκαηηθήο ή ηεο αλάγλσζεο. Οη καζεηέο αθνχ θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία κηαο 

ιέμεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαη ζε άιια 

επίπεδα. Ζ θαηάιιειε ρξήζε πνιπ-αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ πηζηεχεηαη φηη 

βνεζά ζηε κάζεζε (Dwyer, 2007). Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζπκθσλεί ζε γεληθέο 

γξακκέο φηη ε ρξήζε εηθφλσλ κε θείκελν βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ αλάθιεζε ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε.  

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ππνινγηζηή 

πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζπλδπαζκφ ήρνπ, εηθφλαο, γξαθηθψλ, θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία δεκηνπξγψληαο έλα απζεληηθφ 

θαη ειθπζηηθφ πνιπ-αηζζεηεξηαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν πξνζθέξεη 

θίλεηξν ζηα παηδηά λα κάζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  Ο ζπλδπαζκφο εηθφλαο, 

ήρνπ θαη θεηκέλνπ θαηά ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ βνεζά αξθεηά ζηελ εθκάζεζε 

ιεμηινγίνπ γηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα απφ απηή πνπ κηινχλ (Sun 

& Dong, 2004). Σξία πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη θαηά ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ κε 

ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, ζε παηδηά πνπ καζαίλνπλ κηα γιψζζα ζαλ μέλε. Ζ κε επαξθή 

γλψζε ηεο γιψζζαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία δηάθνξσλ ιέμεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζνο πξνθνξά κηαο λέαο ιέμεο, 

αθνχγνληαο ηελ γηα πξψηε θνξά ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ πξνθνξά ηεο ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηεο ζε θάπνην πιαίζην κπνξεί λα κπεξδέςεη ηνπο καζεηέο αλ 

ζπλαληήζνπλ ηα ίδηα γισζζηθά ζηνηρεία ζε άιιν πιαίζην θαη λα νδεγεζνχλ ζε 

παξαλνήζεηο. 

Οη καζεηέο ιακβάλνπλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε ηπραία κάζεζε ζε ζρέζε κε 

ηελ επηδησθφκελε. Σν πινχζην πεξηβάιινλ ηεο πνιπ-αηζζεηεξηαθήο κάζεζεο κπνξεί 

λα σθειήζεη ηνπο πην δπλαηνχο καζεηέο αιιά απηνί κε ειιείςεηο ζε γλσζηηθφ 
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επίπεδν ζα δπζθνιεπηνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο αθνχ ε 

πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δερηνχλ ζα ηνπο απνζπληνλίζεη θαη ζα δηαηαξάμεη ηε 

καζεζηαθή ηνπο πξνζπάζεηα. Οη δπζθνιίεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ αλ δνζεί 

επηπιένλ βαξχηεηα ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ.  

 

 
 

 

2.2 Οι ςπολογιζηέρ ζηην εκπαίδεςζη 
 

 Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

άιιεο θνξέο γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ζαλ ππνζηεξηθηηθά κέζα ηεο δηδαζθαιίαο ή 

κπνξεί λα γίλεη κάζεκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε ρξήζε ηνπο, ελψ άιιεο θνξέο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο  γηα δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο.  Ο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο φκσο απφ κφλνο ηνπ απνηειεί κηα ζπζθεπή ζαλ φιεο ηηο 

άιιεο, ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ην βαζκφ 

εμνηθείσζεο ηνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εληάμεη ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ. Απηφ δελ απνηειεί κηα απιή θαη εχθνιε δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη πξψηα ν ίδηνο λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα κπνξέζεη 

λα θάλεη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε ή λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

απνθιεηζηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο καζεζηαθφ εξγαιείν ζηα πξψηα ρξφληα 

θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ. Ζ δεκηνπξγία ζεηηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζε 

κηθξή ειηθία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά ζηε κεηαγελέζηεξε πνξεία ησλ 

καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο καζεηνθεληξηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο απμάλεη 

ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα λα 

κάζνπλ νη ίδηνη θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. εκαληηθφ 

ξφιν ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηα παηδηά παίδνπλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο 

ησλ κεγαιχηεξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Dwyer, 2007).  

 Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. Οη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εκπιαθνχλ ζε απηά 

κέζα απφ ην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηηο 
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δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

Δκπιεθφκελνη νη καζεηέο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή βηψλνπλ πξσηφγλσξεο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επλνείηαη ε 

ελεξγεηηθή κάζεζε, ε θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε, ε επηθνηλσληαθή γισζζηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο δπζλφεησλ ελλνηψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηνπο (Αξβαληηάθεο, 1993). 

Σν παξαδνζηαθφ ζρνιείν πνπ πεξηνξίδεη ηνπο καζεηέο ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο, ζην έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην γηα ην θάζε κάζεκα θαη ηε 

δηδαζθαιία απφ ην δάζθαιν λα πξνζπαζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε «δχλακε» 

ηνπ ιφγνπ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζεσξείηαη 

κε απνηειεζκαηηθφ ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο (Wong 

& Looi, 2010). Σν ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αιιάμνπλ θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Ο 

δάζθαινο πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηάμε δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ 

επράξηζην θαη θαηάιιειν  κέζα ζην νπνίν ν καζεηήο απαιιαγκέλνο απφ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ ζα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Ράπηεο & 

Ράπηε, 2007α). 

Ζ ηερλνινγία εκπιέθεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ήηαλ αδηαλφεην λα κείλεη αλεπεξέαζηνο ν 

ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

απνηειεί κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Εαξάλεο & 

Οηθνλνκίδεο, 2007). Ζ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηδαζθαιία, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα 

ζπνπδαίν βνήζεκα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη 

ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο (Bottino, 2004).  

Σα ζεκεξηλά παηδηά πξνηνχ κάζνπλ λα δηαβάδνπλ κφλα ηνπο  κπνξνχλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε θείκελα κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα 

ζην δηαδίθηπν ή κέζσ ινγηζκηθψλ (cd-rom) πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, ρσξίο λα 

έρνπλ άκεζε αλάγθε θάπνην ελήιηθα γηα λα ηνπο δηαβάζεη. Σα ειεθηξνληθά βηβιία 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο πξνθνξηθή αλάγλσζε, γξαπηφ θείκελν, κνπζηθή, ερεηηθά 

εθέ θαη θηλνχκελεο εηθφλεο. πλήζσο πεξηέρνπλ ελζσκαησκέλν ιεμηθφ ην νπνίν 

βνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο (Korat, 2010). Σα ειεθηξνληθά βηβιία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα πξψηα καζεηηθά ρξφληα ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Τςειήο πνηφηεηαο δηαδξαζηηθά 

ειεθηξνληθά βηβιία βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηζηνξίαο (Moody, 2010· Segers & Verhoeven, 2002). πλήζσο έρνπκε κηθξέο 
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ηζηνξίεο, πεξίπνπ 300 ιέμεσλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ιέμεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη κε πςειή ζπρλφηεηα (Segers & Verhoeven, 2002). 

Σα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα εθηφο απφ ηελ ηεξάζηηα ρξεζηκφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ε αιφγηζηε θαη ε κε 

ελδεδεηγκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ 

άλζξσπν. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απφ κφλνο ηνπ απνηειεί κηα ζπζθεπή, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ζα σθειήζεη ηα άηνκα πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. ε 

πεξηπηψζεηο φκσο κε ζσζηήο θαη ζπλερήο, πνιχσξεο ρξήζεο κπνξεί λα βιάςεη θαη  

πξνθαιέζεη αθφκα θαη εζηζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο αιιά ηαπηφρξνλα 

πξέπεη λα ιάβνπλ θαη εθείλα ηα εθφδηα γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ θαη απηά πνπ ζα 

θάλνπλ ηα παηδηά λα κελ εμαξηψληαη απφ νπνηνδήπνηε ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. 

Πξέπεη δειαδή ηα δηάθνξα κέζα λα βνεζνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη φρη λα ηνλ θάλνπλ ππεξέηε ηνπο. 

Οη πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο μεθίλεζαλ πξηλ πεξίπνπ απφ ζαξάληα 

ρξφληα. Ζ παξνπζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηδηαίηεξα ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ παξνπζηάδεη ζπλερή απμεηηθή ηάζε απφ ηφηε. 

Γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

έρνπλ δηαηππσζεί αληηθξνπφκελεο απφςεηο απφ ηζρπξνχο ππνζηεξηθηέο, αιιά θαη απφ 

θαλαηηθά αληίζεηνπο ζε θάζε είδνπο εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα 

ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ 

κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά αξθεί λα έρνπκε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο, ρσξίο λα 

γίλεηαη αιφγηζηε εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε (Κπξίδεο, 

Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).   

Ζ δηδαζθαιία κε ηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αιιά ην 

καζεζηαθφ φθεινο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ππνινγηζηή δέρεηαη αξθεηνχο 

πεξηνξηζκνχο φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Underwood, 

2000). Ο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, ήρνπ θαη θηλνχκελσλ εηθφλσλ απνηειεί 

πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηα παηδηά ψζηε λα επηζπκνχλ ηε δηδαζθαιία κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέζα. Σα παηδηά ιακβάλνπλ νπηηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη  ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ πξνηνχ νδεγεζνχλ ζηελ 

αθνκνίσζε ηνπο. Σα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ζηα κηθξά παηδηά 

πξνθχπηνπλ απφ δπζθνιίεο ζηε θσλεηηθή επεμεξγαζία. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηεο πξνφδνπ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πξψηε 

αλάγλσζε (Underwood, 2000).  

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνζθέξεη θίλεηξα, ελδηαθέξνλ 

θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε  κάζεζε. Δπίζεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε αλψηεξεο 

ζθέςεο θαη ζηελ θαιχηεξε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ 
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γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε έρεη βειηηψζεη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο βνεζά ζηελ εκθάληζε ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε βαζηδφκελε ζε έλα 

ηερλνινγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ βξέζεθε απφ κειέηεο φηη πξνζθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αηνκηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία (Lin, Chan, & Hsiao, 2011).  

Ζ παηδαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έγθεηηαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ ζεκαζία ηεο γλψζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο νκηινχκελεο 

γιψζζαο είλαη αλακθηζβήηεηε, θαζνξίδεη ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Οη καζεηέο 

επσθεινχληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ πξνγξακκάησλ CALL(Computer-

Assisted Language Learning). Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζεσξείηαη κηα αηνκηθή 

εξγαζία. Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαίλεηαη φηη 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ καθξνπξφζεζκα (Lin, Chan, & Hsiao, 2011).  

Τπάξρνπλ ινγηζκηθά ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο απφ ηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη άιια ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν κε ηα 

παηδηά.  Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά απφ ην θάζε 

παηδί κε ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα λα κελ απνζπάηαη ε 

πξνζνρή ηνπ θαζελφο, ζε κηθξέο νκάδεο λα εξγάδνληαη ζε έλα ππνινγηζηή ε θαζεκία 

ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηνί ππνινγηζηέο ν δάζθαινο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξνβάιινληαο κε ζπζθεπή πξνβνιήο (πξνηδέθηνξα) ην πεξηερφκελν 

ηεο νζφλεο θαη ηε ρξήζε ερείσλ γηα λα αθνχλ ηα παηδηά (Underwood, 2000). Με ηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ή ε 

νκαδηθή εξγαζία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο.  

Ζ κειέηε ηνπ  Underwood (2000) έδεημε φηη ηα κεηθηά δεχγε (αγφξη – θνξίηζη) 

φηαλ εξγάδνληαλ ζηνλ ππνινγηζηή είραλ ρακειφηεξν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο απφ ηα 

δεπγάξηα ίδηνπ θχινπ (αγφξηα – αγφξηα θαη θνξίηζηα – θνξίηζηα). ηελ νξγάλσζε 

νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ 

ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ. Αλ ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ κηα νκάδα δε κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο αμηνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

δελ ζα ππάξμεη ή ζα είλαη ειάρηζην φθεινο γηα ηα παηδηά.  

Μειέηεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηφ ρξφλν ηνλ ππνινγηζηή 

ζην ζπίηη ζε αληίζεζε κε ην ζρνιείν πνπ έρνπκε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ  (Mumtaz, 

2001· Dwyer, 2007). Ζ πην δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη είλαη ηα παηρλίδηα, ελψ ζην ζρνιείν ηα 

παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ηνλ νπνίν ζεσξνχλ κηα 

βαξεηή δξαζηεξηφηεηα. Σα αγφξηα πξνηηκνχλ λα παίδνπλ παηρλίδηα θαη ηα θνξίηζηα 

ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Dwyer, 2007). Σν 
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ζρνιείν πξέπεη λα δψζεη βαξχηεηα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ζε απηά πνπ 

ειθχνπλ ηα παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη. Ζ κάζεζε κε ηνλ 

ππνινγηζηή πξέπεη λα βαζηζηεί ζηηο αλάγθεο, ζηηο εκπεηξίεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ζηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ (Mumtaz, 2001).   

Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ  ζεκάησλ. Ζ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ζην ζπίηη 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ άλεζε ζην ρεηξηζκφ εμνπιηζκνχ 

θαη ινγηζκηθνχ απφ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά πνπ έξρνληαη απφ κηθξά ζε επαθή κε 

ηνπο ππνινγηζηέο απνθηνχλ ζηαδηαθά εκπεηξία σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα εκπηζηνζχλε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ππνινγηζηψλ, έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηα άηνκα ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Σα ζρνιεία πξνζπαζνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο αιιά εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο είλαη 

δχζθνιν λα ζπκβαδίζνπλ ζρνιείν θαη ηερλνινγία. Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο 

ηε ζηάζε ησλ δπν θχισλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, κε ηα αγφξηα λα 

δηακνξθψλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε θαη λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε 

ρξήζε ηνπο. Σν πην δηαδεδνκέλν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν είλαη ν 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, απηφ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εμνηθείσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε απηφ ην πξφγξακκα (Mumtaz, 2001).  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κεηαηφπηζε απφ ηε 

ζεσξία κάζεζεο ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ ζηελ θνζηξνπληηβηζηηθή πξνζέγγηζε ζε έλα 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην σο πξνο ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο. Οη εμειίμεηο απηέο 

ζηεξίδνληαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Μέζσ ηεο 

επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ επηηπγράλεηαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πξνζνκνηψζεσο θαη αλαθαηαζθεπήο θεηκέλνπ (Wong & Looi, 2010).  

Σνλίδεηαη ε κάζεζε κέζσ ηεο αλαδήηεζεο βησκάησλ εθηφο ζρνιηθήο 

αίζνπζαο θαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε απζεληηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ. Ζ κάζεζε 

δε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο ηάμεο θαη ζηα ζηελά φξηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαηεπζπλφκελε απφ ην δάζθαιν θαη αγλνψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα θαη αλ απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί άκεζα ηα 

ηερλνινγηθά κέζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ πξνζεγγίδεη ην πξαγκαηηθφ. Σα ηερλνινγηθά κέζα βνεζνχλ ζηελ παηδαγσγηθή 

κεηαηφπηζε ηεο κάζεζεο απφ ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν ζε έλα λέν πνπ ην θέληξν 

ζα είλαη ν καζεηήο (Wong & Looi, 2010). Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

άγλσζηεο ιέμεηο εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ιεμηιφγην ηνπο άκεζα, κε ηε 
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ζεκαζία λέσλ ιέμεσλ ή επηπιένλ ζεκαζηψλ είδε γλσζηψλ ιέμεσλ (Wong & Looi, 

2010).  

Ο ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα 

πξνσζεζεί απφ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Ο ππνινγηζηήο παξέρεη 

ρξφλν ζηελ νκάδα γηα λα ζπλεξγαζηεί, λα ζπδεηήζεη ην πξφβιεκα θαη λα δψζεη κηα 

απάληεζε. Αλάινγα κε ηελ απάληεζε κπνξεί λα δψζεη θάπνηα αλαηξνθνδφηεζε, ζαλ 

έλα λέν είδνο παηδαγσγηθήο αληαιιαγήο. Ο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ 

κεζνιαβεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Mercer, Littleton, & Wegerif, 2004).  

Ζ ρξήζε ινγηζκηθνχ αλάγλσζεο ζηνλ ππνινγηζηή  κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ηφζν γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε φζν θαη γηα απηνχο πνπ κπνξνχλ θαη δηαβάδνπλ ρσξίο δπζθνιίεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ άκεζα ν ππνινγηζηήο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά γηα ηνπο καζεηέο ζηελ εχξεζε ηεο ζεκαζίαο 

άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Σν θάζε παηδί 

κπνξεί λα εξγαζηεί απηφλνκα αλάινγα κε ην δηθφ ηνπ αηνκηθφ ξπζκφ ζηνλ 

ππνινγηζηή. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ηα παηδηά λα έρνπλ θίλεηξν γηα κάζεζε, αλ 

δελ ππάξρεη θίλεηξν νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη δε ζα έρνπλ νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα.  Ο εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ινγηζκηθφ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο. Δπίζεο ηα ειεθηξνληθά βηβιία κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ παηδηψλ κε κεησκέλε ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο (Lewin, 2000).   

Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ηελ επθαηξία 

γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ επεθηείλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ φπσο δειαδή είλαη ην βηβιίν, ν πίλαθαο, ην 

ξαδηφθσλν ή ε ηειεφξαζε. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, 

απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν θπξηαξρεί ε ελεξγεηηθή κάζεζε, ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε θαη ε δφκεζε 

λέαο γλψζεο. Ζ δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο θαη ρεηξηζκνχ δπζλφεησλ ή αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο.  

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα μεθχγνπλ απφ 

ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε ηνλ απεγθισβηζκφ ηεο 

γλψζεο  θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο εθηφο ζρνιείνπ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα 

ηελ πξαγκαηηθή δσή, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ επηινγέο, αιιά θαη 

ιάζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κάζνπλ πξάγκαηα θαη λα απνθχγνπλ θαηαζηάζεηο 

νδπλεξέο ή θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηε κειινληηθή ηνπο δσή. ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη νη ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (ηαρηέαο, 2002).  
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Παξά ηα νθέιε ηα νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ, ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Σν εξψηεκα πνπ πξνζπαζεί λα 

απαληεζεί ζρεηίδεηαη κε ην αλ ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη θάπνην επίπεδν 

αλάπηπμεο πξνηνχ έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα άιια ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά κέζα. Σα παηδηά ζηηο κέξεο καο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πνιχ λσξίο θαη απνηεινχλ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο αξθεηφ θαηξφ πξηλ 

μεθηλήζεη ε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν.  

Οη ππνινγηζηέο βξίζθνληαη είδε ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα θαη απνηεινχλ κέξνο 

ηεο θνπιηνχξαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Πνιιά παηδηά ζα δσγξαθίζνπλ, ζα παίμνπλ, ζα 

δνπλ θάπνην βίληεν ή ζα παηήζνπλ ηα πιήθηξα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξηλ 

αθφκα κάζνπλ λα κηινχλ θαη λα πεξπαηνχλ, ληψζνληαο ηνλ ζαλ έλα απφ ηα παηρλίδηα 

ηνπο (Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & αθνλίδεο, 2005). Σα πεξηζζφηεξα παηδηά, πξηλ πάλε 

ζην ζρνιείν είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ κε άλεζε 

αιιά θαη πνιιέο θνξέο αλεμέιεγθηα. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα γίλεηαη ελδεδεηγκέλε 

ρξήζε ηνπ απφ ηα παηδηά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ησλ κηθξψλ καζεηψλ, κε ηελ παξάιιειε απνθπγή ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ απφ ηελ αιφγηζηε θαη κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπο.  

Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε ζσκαηηθή, ε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή, ε γισζζηθή θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 

ηξηψλ εηψλ ν ηξφπνο κάζεζεο ησλ παηδηψλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

έηζη ζεσξνχληαη κε θαηάιιειεο γηα ηελ κάζεζε ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθία. Σα 

παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο καζαίλνπλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιηθή δσληάληα θαη θηλεηηθφηεηα, 

ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα. Οη λέεο ηερλνινγίεο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηα πνιχ κηθξά 

παηδηά πνπ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ λα πεξπαηνχλ, λα γλσξίζνπλ ηνπο γχξσ ηνπο θαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νκηιία ηνπο.  

 Απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ θαη κεηά ηα παηδηά κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηελ ηερλνινγία πεηξακαηηδφκελα αξρηθά θαη λα μεθηλήζνπλ ζηαδηαθά λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ θαιχπηνληαο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο ζε επίπεδν θαηάθηεζεο 

γλψζεσλ, δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

αλαπηπμηαθά ρξήζηκεο εκπεηξίεο γηα ηα κηθξά παηδηά (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 

2003). Μειέηε ηνπ ακεξηθαληθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο (2000) ππνζηεξίδεη 

φηη ε κάζεζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δεκηνπξγία 

θαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο κάζεζεο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη θαζψο 
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θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νπηηθνπνίεζε ζχλζεησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο απφ ηνλ άλζξσπν.  

Σα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ νθηψ εηψλ δείρλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο φπσο είλαη ε γιψζζα, ε γξαθή, ε δσγξαθηθή θαη νη 

αξηζκνί. Γπζθνιεχνληαη λα κείλνπλ αθηλεηνπνηεκέλα γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ηνπο αξέζνπλ νη θηλεηηθέο εκπεηξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηηκνχλ 

ελαιιαγή ησλ κνξθψλ κάζεζεο. Σα παηδηά απηψλ ησλ ειηθηψλ εμαθνινπζνχλ λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο θαη πεηξακαηίδνληαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή απφ παηδηά κεγαιχηεξα ηεο ειηθίαο ησλ ηξηψλ εηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, ελψ ην θάζε παηδί κε 

βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο αλάινγα κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ξπζκνχο (Ράπηεο 

& Ράπηε, 2007α).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

ηεο κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ καζεηψλ, πξνζηαηεχνληαο 

ηνπο απφ ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη καζαίλνληαο ηνπο λα πξνζηαηεχνληαη θαη νη 

ίδηνη. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη θαηάρξεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππνζηεξηδφκελε 

απφ ηελ ηάζε γηα ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφθηεζε αθαδεκατθψλ 

γλψζεσλ, ελψ νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ππνβαζκίδνληαη γηα ράξε ηεο 

απφθηεζεο γλψζεσλ. Τπάξρνπλ αλάγθεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ 

κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θηλεηηθφ παηρλίδη κηαο παξέαο 

θίισλ, ε εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ηέρλε, ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο, ε 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη εζηθψλ αμηψλ (νινκσλίδνπ, 2001).  

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπο, απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο λα εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη 

εκπεηξίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. Πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ε ρξήζε ηνπο ζπκβαδίδεη κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ λα πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

θαζψο νη καζεηέο κεγαιψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. Σα κηθξφηεξα παηδηά ζα πξέπεη 

πάληα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα ελφο 

ελήιηθα ή ελφο κεγαιχηεξνπ καζεηή. Μεγαιψλνληαο ηα παηδηά γίλνληαη πην απηφλνκα 

ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη απφ θαζνδεγεηηθφ 

ζε επηθνπξηθφ (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).  

Σα παηδηά ειηθίαο 3 – 5 εηψλ καζαίλνπλ κέζσ ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

δηεξεχλεζεο, ζε απηή ηε βάζε ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη νη ππνινγηζηέο ζην 



48 

 

λεπηαγσγείν θαη λα απνηεινχλ άιιε κηα δηαζέζηκε επηινγή ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ. Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε κε ηνλ ππνινγηζηή, θάλνληαο δηάθνξεο επηινγέο κε ην πνληίθη θαη ζε 

δηάθνξεο απιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε δσγξαθηθή. Ο ρξφλνο ελαζρφιεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

απαξαίηεηε δίπια ζηα παηδηά γηα λα ηα βνεζήζεη φπνπ ρξεηαζηεί, αιιά θαη γηα λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ άγρνπο πνπ ζα έρνπλ ζηα πξψηα ζηάδηα ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ ζηνρνζεζία ζε απηέο ηηο ειηθίεο είλαη αλνηρηή θαη 

επέιηθηε, ελψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε ηα παηδηά λα επηδηψμνπλ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αλαθάιπςε. Ζ ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλε 

ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη πεξηνξηζκέλε ζε αξηζκφ κε επηινγή ησλ πην 

αμηφινγσλ. Απηά ηα ιίγα ινγηζκηθά ρξεηάδεηαη λα είλαη απιά ζηε ζρεδίαζε, πινχζηα 

ζε εηθφλεο, κε ιφγηα πξνζαξκνζκέλα γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εκπεηξίεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

(Καπαληάξεο & Παπαδεκεηξίνπ, 2012).  

Μεηά ην λεπηαγσγείν ηα παηδηά εηζεξρφκελα ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη λα αζθνχληαη ζε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ ειηθία 

ηνπο. Καηαθηψληαο ην κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλνκα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ δίλεηαη ε επθαηξία θαη 

γηα θαηεπζπλφκελε ρξήζε ηνπ γηα ηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα νξγαλψζεη 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, αιιά 

παξάιιεια λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη αξθεηά θαη εκθαλίδεηαη φπνπ ρξεηάδεηαη βνεζεηηθά 

πξνζθέξνληαο ηηο απαηηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο. Σα παηδηά αηζζάλνληαη ζηγνπξηά γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ε απηνπεπνίζεζε ηνπο εληζρχεηαη θαη ζηαδηαθά 

επηηπγράλεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είρα αξρηθά ηεζεί θαη ε θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο απφ ηα παηδηά (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).  

Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηα παηδηά έρεη πνιιαπιά νθέιε 

ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ζηε βειηίσζε ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, 

ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη αθαηξεηηθήο 

ζθέςεο θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ησλ άλσ άθξσλ. Σα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εκπεηξηψλ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο. ην θνηλσληθφ επίπεδν νη ππνινγηζηέο θαη ε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα 

θνηλσληθή επαθή θαη δηάινγν. Ζ ελδεδεηγκέλε θαη κε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο 

ζπκβάιιεη: 
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1. ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ, 

ζηε πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα παηδηά. 

2. ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο καζεηέο. 

3. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 

4. ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αληηιήςεσλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. 

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο επηθνηλσληαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη κέζσ απηνχ λα αλαπηπρζεί ε γισζζηθή αλάπηπμε. Μέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ: 

1. Σα παηδηά θαηά ηελ εξγαζία κπξνζηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

εκπιέθνληαη ζε πςεινχ επηπέδνπ πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

2. Ζ ρξήζε πινχζησλ ινγηζκηθψλ ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα βνεζά ζηελ 

γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζηελ πξνθνξηθή θαη 

γξαπηή έθθξαζε. 

3. Καηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηα παηδηά. 

Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ πνιιέο 

πιεπξέο θαη ζε πνιιά επίπεδα βνεζψληαο ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Βέβαηα ε ιάζνο πξνζέγγηζε θαη ε θαηάρξεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κπνξεί λα επηθέξεη αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη αληί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ λα είλαη επηβιαβήο θαη λα κελ πξνζθέξεη 

ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ (νινκσλίδνπ, 2001). 

   

 

 

 

2.3 Θευπίερ μάθηζηρ και νέερ ηεσνολογίερ 
 

 Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ν άλζξσπνο ζηε γε πξνζπαζεί λα κάζεη πξάγκαηα ηα 

νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ, ζην λα επηβηψζεη αιιά θπξίσο ζα ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσή ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν καζαίλεη ν άλζξσπνο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο, ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κάζεζεο απφ ηνλ 
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αλζξψπηλν λνπ έρνπλ δηαηππσζεί νη ζεσξίεο κάζεζεο. Απηέο νη ζεσξίεο 

αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε κηα πξνζέγγηζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε πξνζέγγηζε ησλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθψλ απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο, νη νπνίεο είλαη ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, ν γλσζηηθηζκφο, ν επνηθνδνκηζκφο θαη νη πνιιαπινί ηχπνη 

λνεκνζχλεο (Πξέδαο, 2003 · Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ σο κάζεζε νξίδεηαη ε 

εκθαλή κεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ε νπνία σθείιεηαη ζε αλαθιαζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Γειαδή ην θάζε άηνκν δερφκελν θάπνην εξέζηζκα απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζα εκθαλίζεη κηα αληίδξαζε ζε απηφ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη ν Pavlov κε ηα γλσζηά πεηξάκαηα ζε δψα θαη ν Jonh 

Watson πνπ πξνζπάζεζε λα επεθηείλεη θαη λα εθαξκφζεη ζε πην ζχλζεηεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Pavlov. Ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαημαλ νη απφςεηο ηνπ B. F. Skinner.  

Ο Pavlov κε ηηο κειέηεο ηνπ πξνσζεί ηε ζεσξία ηεο θιαζηθήο ππνθαηάζηαζεο 

– δηαζχλδεζεο, ππνζηεξίδεηαη ε αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνην 

εξέζηζκα. Γίλεηαη έκθαζε ζην εξέζηζκα θαη κέζσ ησλ επαλαιήςεσλ πξνθχπηεη ε 

επηζπκηηή ζπκπεξηθνξά, ελψ ραξαθηηξηζηηθφ ηεο είλαη ε παζεηηθή κάζεζε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ν Skinner κε ηε ζεσξία ηεο ζπληειεζηηθήο ππνθαηάζηαζεο ζηεξίδεη ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε, φηη ε κάζεζε θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξα ηνπ αηφκνπ θαη κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα κάζεη ή λα απνθχγεη κηα ζπκπεξηθνξά ην άηνκν. Έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ αληίδξαζε ελψ κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο «ακνηβέο» γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. ηηο απφςεηο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ έρεη αζθεζεί 

έληνλε θξηηηθή εμαηηίαο ηνπ κε ζεβαζκνχ ζηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ, 

ελψ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο κάζεζεο θαη δελ πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Πξέδαο, 2003 · Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

 Ζ γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη ζεκαληηθή αλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ δελ απαηηείηαη ε 

ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ην καζεηή φπσο είλαη ε 

πξνπαίδεηα, νη ξίδεο ιέμεσλ θαη νη ρξνλνινγίεο ζηελ ηζηνξία. Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο 

γλσξίδνληαο ηελ κπνξεί λα ηελ απνθεχγεη ζπλεηδεηά ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Μεγάιν 

πνζνζηφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, απηφ ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δίλεηαη έκθαζε 

ζην πεξηερφκελν θαη ππνζηεξίδνληαη νη παξαδνζηαθέο απφςεηο γηα ηε ζρεδίαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ειεγρφκελν 

πεξηβάιινλ (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). Ο ζπκπεξηθνξηζκφο απνηειεί ηε βάζε 

δεκηνπξγίαο αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηηο κέξεο καο, θπξίσο ζε 

πξνγξάκκαηα αξηζκεηηθήο θαη εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 
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πιηθφ είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν ζε ελφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

πξνζεγγίδνληαη θαη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη. Σν κνληέιν πνπ αθνινπζείηαη είλαη 

πξψηα εξέζκηζκα θαη κεηά ζπκπεξηθνξά ή αληίζηξνθα (Πξέδαο, 2003). Ζ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ε αθφινπζε: 

 Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηίζεηαη κηα εξψηεζε ζρεηηθή κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 Ο καζεηήο επεμεξγάδεηαη ηελ απάληεζε θαη επηιέγεη κε ην πνληίθη ή ην 

πιεθηξνιφγην φηη ζεσξεί σο ζσζηφ. 

 Γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή θάπνηα επηβξάβεπζε αθνπζηηθά, νπηηθά ή θαη ηα 

δχν καδί εάλ είλαη ζσζηή ε απάληεζε θαη αθνινπζεί ε επφκελε εξψηεζε. 

 Όηαλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο  γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

δίλεηαη ε απφδνζε ηνπ καζεηή, ζπλήζσο ζε πνζνζηφ. 

Ζ επφκελε ζεσξία κάζεζεο κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε είλαη ν 

γλσζηηθηζκφο. Βαζηθή ζέζε ηνπ γλσηηθηζκνχ είλαη φηη ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ 

απνηειεί κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ γλσζηηθηζηηθή ζεσξία πξνυπνζέηεη ην ζρεδηαζκφ 

γλσζηηθψλ καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ρσξίο λα ππαγνξεχεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ν 

καζεηήο πξέπεη λα κάζεη ηα ζηνηρεία ελφο ζέκαηνο. Δηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο απηήο 

είλαη ν Piaget ν νπνίνο βέβαηα έιαβε ππφςε ηνπ ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αζθήζεθε, ελψ 

ππνζηήξημε φηη δελ πξέπεη λα παγηδεπφκαζηε ζηε κνλνκέξεηα κηαο παηδαγσγηθήο 

άπνςεο, ζηε κνλφπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο θάζε ζεσξίαο. χθλσλα κε ηνλ Piaget 

ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ηα νπνία είλαη: 

1. Σν αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην, απφ ηε γέλλεζεο έσο δχν εηψλ. 

2. Σν ζηάδην ηεο πξνινγηθήο ζθέςεο, απφ δχν έσο επηά εηψλ. 

3. Σν ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ, απφ ηα επηά κέρξη ηα 11 έηε. 

4. Σν ζηάδην ησλ ηππηθψλ ινγηθψλ πξάμεσλ, κεηά ηα δψδεθα έηε. 

(Πξέδαο, 2003) 

 Ο Piaget εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζηελ 

λέα γλψζε κε ζθνπφ ηελ αθνκνίσζή ηεο. Τπνζηήξημε φηη νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ζρεηίδνληαη κε ηε βηνινγηθή σξίκαλζε, ηε 

θπζηθή εκπεηξία, ηελ θνηλσληθή κεηαβίβαζε θαη ηελ απηννξγάλσζε. χκθσλα κε ηνλ 

Piaget ηα πξφηππα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε είλαη φηη απνηειεί κηα ελεξγφ 

δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα είλαη νιηθή, απζεληηθή θαη πξαγκαηηθή.  

 Άιιε ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ππνζηήξημε ηε γλσζηηθηζηηθή ζεσξία 

κάζεζεο είλαη θαη Jerome Bruner ππνζηήξημε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ 

αλαθάιπςε ή ηελ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε θαη ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ κάζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηεπφκελσλ. Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

λφεζεο ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ην Bruner είλαη: 

1. Σεο πξαμηαθήο αλαπαξάζηαζεο. 

2. Σεο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο. 
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3. Σεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ νηηδήπνηε 

αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαηάιιειε γιψζζα πνπ ην παηδί θαηαιαβαίλεη αλάινγα 

κε ηε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Σνλίδεη ηελ αλάγθε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ελεξγήζνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε ηελ θαηάιιειε 

κνξθή, ψζηε ε αλαηξνθνδφηεζε λα έρεη επνηθνδνκεηηθφ ραξαθηήξα γηα ην καζεηή. Ο 

Bruner ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν εηζεγεηήο ηνπ ζπεηξνεηδνχο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη απνηεινχζε ππνζηεξηθηή ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Ράπηεο & Ράπηε, 

2007α).Σφζν ν Piaget φζν θαη ν Bruner ηφληζαλ φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελεξγήο θαη άκεζεο επαθήο κε πξφζσπα, γεγνλφηα, 

αληηθείκελα θαη θαηλφκελα (Πξέδαο, 2003). 

 Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκνψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ηερληθά δνκήζεθε πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ην γλσζηηθηζκφ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλσζηηθηζηηθή ζεσξία κάζεζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απζηεξά δνκεκέλε εμειηθηηθή ηνπ αιιεινπρία. Τπάξρεη ε 

βαζηθή ζηνρνζεζία ε νπνία γηα λα θαηαθηεζεί απφ ην καζεηή ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηελ θιίκαθα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Σν «πφηε» θαη ην «ηη» ζα δηδαρζεί 

έλαο καζεηήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο λφεζεο ηνπ. Σν γλσζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηέρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

ραξαθηηξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ: 

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη ζην λα θαζνδεγεί, λα ζπκβνπιεχεη 

θαη λα ιχλεη απνξίεο ηνπ καζεηή. 

 Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα ινγηζκηθά ελζαξχλεη ην καζεηή λα 

εκπιαθεί ζηε κάζεζε θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ. 

 Ο καζεηήο γλσξίδεη λα θάλεη εχθνια ζπγθξίζεηο θαη δηαρσξηζκνχο. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα απηναμηνινγείηαη. 

ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζπγθαηαιέγνληαη πνιιέο πνηθίιεο 

ζεσξίεο νη νπνίεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη απνδνρή ηνπο. 

Ζ γεληθή παξαδνρή φισλ ησλ ζεσξηψλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηή ηε κεηαζεσξία 

κάζεζεο, φπσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εμαηηίαο ηεο ζχλζεζήο ηνπ, είλαη φηη ε 

γλψζε, φζν θαη ε κάζεζε δε κεηαθέξεηαη νχηε κεηαβηβάδεηαη ζαλ λα ήηαλ 

αληηθείκελν αιιά νηθνδνκείηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ γλψζε 

δειαδή απνηειεί έλα θαηαζθεχαζκα λνεηηθφ θαη θνηλσληθφ κε πξνζσξηλή ηζρχ θαη 

αμηνινγείηαη απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο αμίεο, ηελ απηνεηθφλα 
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θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο θαη ην λφεκα πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί γη’ απηή (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). Έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ «νηθνδφκεζε» ηεο γλψζεο, ε νπνία 

δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο αιιά ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή λα 

κάζεη. 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο φπσο είλαη γλσζηφο αλαπηχρζεθε ζηεξηδφκελνο ζηηο 

γλσζηηθέο ζεσξίεο φπσο απηέο είραλ δηαηππσζεί απφ ηηο ζέζεηο ησλ Piaget, Badura 

θαη Bruner. Οη ζεκαληηθφηεξνη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζνχκε ελ 

ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα είλαη ν Vygotsky θαη o Papert.       

Ο Lev Vygotsky απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά ζηε ζεκειίσζε ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Αλ θαη 

έδεζε θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε απφ ην 1896 έσο ην 1934 ζηε Ρσζία, ρξεηάζηεθε λα 

πεξάζνπλ πέληε δεθαεηίεο γηα λα επεξεάζνπλ νη απφςεηο ηνπ ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο. 

Οη απφςεηο ηνπ είλαη θνηλέο ζε πνιιά ζεκεία κε απηέο ηνπ Piaget, αιιά 

παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηέο δηαθνξέο. Ο Vygotsky έδσζε κεγάιε βαξχηεηα ζηε 

θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε κεγαιχηεξνπο ή έκπεηξνπο ζπλνκήιηθνπο γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ. Ζ πην γλσζηή έλλνηα πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηνλ 

Vygotsky είλαη ε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο», κέζσ ηεο νπνίαο ηνλίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο αηφκνπ ζε θάπνην ηνκέα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). Σν θάζε άηνκν θαηέρεη έλα επίπεδν 

αλάπηπμεο ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα επηιχεη κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ ελφο ηνκέα, 

αιιά έρεη επηπιένλ πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αλ βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε κεγαιχηεξνπο ή εκπεηξφηεξνπο ζπλνκήιηθνπο. Απφ 

ηε κηα πιεπξά ηνλίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

φκσο ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα ησλ πην έκπεηξσλ άιισλ γηα λα 

επηηχρεη ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ νη νπνίεο ζα ην βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ αλψηεξνπ επηπέδνπ αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα απφ απηνχο (Πξέδαο, 

2003).  

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνλ ζπλνκειίθσλ, ηνλίδεηαη 

δειαδή ν ξφινο ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο θαη 

επθαηξηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πξνο ηνπο καζεηέο, γηα λα πξνρσξνχλ ζην 

επφκελν ζηάδην γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ην νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηηχρνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. Ο ξφινο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα νδεγεί ην παηδί 

ζε αλψηεξν επίπεδν γλψζεσλ απφ απηφ πνπ βξίζθεηαη, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ. Τπνζηεξίδεηαη ε παξνρή ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ 

παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα λα πεξάζνπλ ζε δψλεο επφκελεο αλάπηπμεο (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηαδξακαηίδεη ην θνηλσληθφ, 

πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνπλ νη καζεηέο. Οη γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη, έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη γεληθά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Ζ γιψζζα απνηειεί ην φξγαλν 
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πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο 

λφεζεο. Ο Vygotsky επηζεκαίλεη ην ξφιν ηνπ δηαιφγνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα 

ζπιινγηθά ή αηνκηθά κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηνπο ελλνηνινγηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο.  

Ο Vygotsky κειέηεζε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα παηδηά 

ζε ζρέζε κε ηε ζπλεηδεηή ζπκπεξηθνξά (Πξέδαο, 2003). Σα ζηάδηα ελλνηνινγηθήο 

αλάπηπμεο απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα παηδηά είλαη: 

1. Σν ζηάδην ηεο ζπγθξηηηθήο νκαδνπνίεζεο θαηά ην νπνίν ην παηδί νκαδνπνηεί 

ηα αληηθείκελα κε θαηλνκεληθά ηπραίν ηξφπν. Απηή ηελ πεξίνδν 

αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο κεηαμχ παηδηνχ θαη πεξηβάιινληνο. 

2. Σν ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ησλ αιπζηδσηψλ ελλνηψλ, έρνπκε ην ζρεκαηηζκφ 

ζπκπιεγκάησλ θαηά ην νπνίν ην παηδί αλαγλσξίδεη νκάδεο αληηθεηκέλσλ. Ζ 

κάζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δνκψλ. 

3. Σν ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ησλ ςεπην-ελλνηψλ, θαηά ην νπνίν ην παηδί κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά θάζε έλλνηαο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα 

εμεγήζεη ην γηαηί, απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηηο θαηαιαβαίλεη κεραληθά. 

4. Σν ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, θαηά ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο έλλνηαο θαη λα 

εμεγήζεη ηνλ ηξφπν νκαδνπνίεζεο ηεο σο πξνο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Μέζσ ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο ην παηδί θαηαθηά ηε δχλακε ηεο κάζεζεο. 

(Πξέδαο, 2003) 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ Vygotsky 

εηζάγεηαη κηα ζεσξία θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κέζσ ηεο νπνίαο ν δξαζηήξηνο 

δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ 

ηνπο καζεηέο. Ζ ζεκαληηθφηεξε  πξνζθνξά ηνπ είλαη ε Εψλε ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο, κέζσ ηνπ φξνπ απηνχ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηε καζεζηαθή θάζε  ζηελ 

νπνία ν καζεηήο πξνζπαζεί λα θηάζεη ζε έλα επίπεδν επίδνζεο, ην νπνίν αδπλαηεί λα 

πεηχρεη ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ πην έκπεηξσλ ζπλνκειίθσλ. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή ησλ καζεηψλ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα πξνζθέξεη 

επηπιένλ βνήζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο. 

 Άιιε ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζπλέβαιε ζηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 είλαη ν Papert. Δίλαη ν 

δεκηνπξγφο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Logo, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγφ 

επνηθνδνκεηηθή κάζεζε θαη απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Έδσζε λέα δηάζηαζε ζηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ, πξνηείλνληαο έλα αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ππνβνήζεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζην ιάζνο θαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο. 
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 Σν φξακα ηνπ Papert ήηαλ ε χπαξμε ελφο ζρνιείνπ πνπ ην θάζε παηδί κε έλα 

δηθφ ηνπ ππνινγηζηή ζα ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε γηα πνιιέο ψξεο γηα λα αλαθαιχςεη ηε 

κάζεζε. Απηφ βέβαηα έρεη δερηεί πνιιέο αξλεηηθέο θξηηηθέο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο θαη εμαηηίαο ηνπ πνιχ ρξφλνπ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα αθηεξψζνπλ ηα παηδηά αλαινγηδφκελνη θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα 

αλάπηπμε άιισλ εηδψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απνθφκηζε βησκάησλ. Γηα ηε κάζεζε 

δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζρέζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ ππνινγηζηή, ην νπνίν 

θαηά πνιινχο απνηειεί κεγάιν κεηνλέθηεκα αλ ζθεθηνχκε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 

πνπ έρεη έλα παηδί γηα ηελ νιφπιεπξε θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ. Βέβαηα ην 

κνληέιν ηνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κέζσ κηαο επνηθνδνκηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε κηα ζρεδηαζκέλε θαη πξαθηηθά εθαξκνζκέλε δηδαθηηθή  πνξεία ζε 

έλα ζπιινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν ν καζεηήο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη, φηαλ  

ρξεηαζηεί κε ην δάζθαιν ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ιακβάλεη πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο. 

Γίλεηαη απνδεθηφ φηη νη καζεηέο πξνζθέξνπλ ζηε δηδαζθαιία κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο ελέξγεηεο, ζηηο πξάμεηο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Οη καζεηέο δε ζεσξνχληαη παζεηηθνί δέθηεο θαη θπξηαξρεί ε 

αληίιεςε φηη ε κάζεζε ζπληειείηαη πάληα ζε έλα πιαίζην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

γλσζηηθφ. Ζ κάζεζε δελ απνηειεί απιή κεηάδνζε γλψζεσλ απφ ην δάζθαιν ζηνπο 

καζεηέο, αιιά κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πξνζσπηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Ζ 

κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαηλνχξησλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ θαη γλψζεσλ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. Θα πξέπεη πάληα λα ιακβάλνληαη ππφςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηάθνξνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά ζηε κάζεζε, φπσο είλαη 

ε παζεηηθφηεηα ηνπ καζεηή, ν ρακειφο απηνζεβαζκφο, νη ρακεινί καζεζηαθνί 

ζηφρνη, νη δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο, ε έιιεηςε εκπεηξηψλ θαη ε ρακειή θαηαλφεζε 

(Πξέδαο, 2003). 

ηηο κέξεο καο ιίγα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

ζηεξηδφκελα ζηελ ηερληθή ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Σέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθφ κπνξεί 

λα έρεη εθαξκνγή ζε θάζε είδνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα πξνζθέξεη πνιιαπιά 

νθέιε γηα ην καζεηή αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κάζεζε δπζλφεησλ ελλνηψλ θαη 

γλψζεσλ. Ζ ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθνχ, δπλακηθνχ θαη αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληα κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ο ππνινγηζηήο απφ γλσζηηθφ κέζσ 

κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν ελίζρπζεο εκπεηξηψλ θαη βνεζά ζηελ αληίιεςε ελλνηψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ εκθαλίδεη ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο γλσζηηθνχο ηνκείο, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη 

απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν, ζηηο νπνίεο ελζαξξχλεηαη ε πξνζσπηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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 Γίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε 

κάζεζε θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή. 

 Δίλαη αλνηθηφ, ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

επηινγέο θαη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ν καζεηήο, ελψ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην δάζθαιν, πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη, λα 

θαζνδεγήζεη ή λα παξέκβεη γηα λα ελζαξξχλεη φπνηε ρξεηαζηεί ην καζεηή.  

 Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κέζσ δηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη έηζη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα αλαπηχμνπλ 

ζπλεξγαζία ή λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ είλαη δηαζεκαηηθφ 

παξέρνληαο ηελ επθαηξία πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελλνηψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη εηδηθψλ εξγαιείσλ. 

 Ο καζεηήο κπνξεί λα παξάγεη πξνζσπηθή εξγαζία θάλνληαο ρξήζε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Γεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα ηε 

κάζεζε θαη νη γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη ρξεζηκεχνπλ σο εκπεηξία ζηελ πνξεία 

γηα λέα κάζεζε. 

 Σν καζεζηαθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη παξάιιεια παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο. 

(Πξέδαο, 2003) 

 Ζ ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο θαη έρεη βνεζήζεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. ε απηφ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ε δνπιεηά 

ηνπ δαζθάινπ σο ππνζηεξηθηή, εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή κέζα ζηελ ηάμε, παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηα παηδηά. 

 Άιιε ζεσξία κάζεζεο είλαη απηή ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία έξρεηαη λα εμεηδηθεχζεη ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξίεο. πλεηζθέξεη 

ζεσξεηηθά ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζε πην δεκηνπξγηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ησλ γλψζεσλ πξνο ην δηδαζθφκελν 

(Πξέδαο, 2003). Ζ λνεκνζχλε είλαη ην ζχλνιν πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχηαη ζηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, βαζηδφκελε ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Ο Howard 

Gardner είλαη ν εηζεγεηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Gardner ε λνεκνζχλε έρεη επηά βαζηθά επίπεδα-ηχπνπο πνπ είλαη απηά πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 ε Γισζζηθή Ννεκνζχλε, 

 ε Λνγηθν-καζεκαηηθή Ννεκνζχλε, 

 ε Υσξνηαμηθή Ννεκνζχλε, 
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 ε Μνπζηθή Ννεκνζχλε, 

 ε σκαηνθηλεηηθή Ννεκνζχλε, 

 ε Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζχλε θαη 

 ε Δλδνπξνζσπηθή Ννεκνζχλε. 

Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε λέσλ εηδψλ λνεκνζχλεο ηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηελ εζηθή, ηελ αηζζεηηθφηεηα, ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ην ρηνχκνξ, ηε δηαίζζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Κάζε άηνκν 

θαηέρεη θαη ηα επηά είδε λνεκνζχλεο θαη κπνξεί λα ηα αλαπηχμεη ζε επαξθέο επίπεδν 

αξθεί λα δνζεί ε απαηηνχκελε βαξχηεηα ζε απηά (Πξέδαο, 2003). 

Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα αλαπηχμεη φια ηα 

είδε ηεο λνεκνζχλεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο, πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά γηα 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θάζε ηχπνπ 

λνεκνζχλεο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε Γισζζηθή Ννεκνζχλε 

κπνξεί σθειεζεί κέζσ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε Λνγηθν-καζεκαηηθή απφ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη απφ ινγηζκηθφ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ Υσξνηαμηθή 

επλνείηαη απφ πξνγξάκκαηα δσγξαθηθήο θαη ζρεδίαζεο ελψ ε Μνπζηθή κέζσ 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ξπζκφ θαη ηε κνπζηθή. Δπίζεο ε 

σκαηηθνθηλεηηθή απφ πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ θίλεζε, φπσο ε κεηαθίλεζε 

αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηελ νζφλε κέζσ πιεθηξνινγίνπ ή πνληηθηνχ. Ζ Γηαπξνζσπηθή 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί απφ πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηψλ ή απφ 

παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ πάλσ απφ δχν παίθηεο. Σέινο ε Δλδνπξνζσπηθή επλνείηαη 

απφ πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αηνκηθή θαη αλεμάξηεηε δξάζε, φπσο 

παηρλίδηα κε αληίπαιν ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Πξέδαο, 2003).  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Gardner ηνλίδνπλ φηη αλ κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαιιηεξγνχληαη φια ηα είδε λνεκνζχλεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ πνιιά ζε καζεζηαθφ επίπεδν θαη λα απνθηήζνπλ πιήζνο γλψζεσλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ν καζεηήο λα κεηέρεη ελεξγά, ψζηε ε κάζεζε λα 

απνηειεί επράξηζηε δηαδηθαζία κε αξθεηά θίλεηξα. Σν παξαδνζηαθφ ζρνιείν έδηλε 

κεγάιν βάξνο ζηε Γισζζηθή θαη ηε Λνγηθν-καζεκαηηθή Ννεκνζχλε, νη αλάγθεο θαη 

νη δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο απαηηνχλ λα δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε 

φισλ ησλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα πξνζεγγίδεηαη θαη λα ππνβνεζείηαη ν θάζε ηχπνο λνεκνζχλεο, ρξεηάδεηαη λα 

γίλεηαη πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο ζε πνιιά επίπεδα, γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ θάζε ηχπν λνεκνζχλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα βνεζήζεη ειέγρνληαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Ζ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα ζηεξηρζεί θαη λα θηλεζεί αλάινγα θαη ζε φια ηα 
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είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πνιιαπιή Ννεκνζχλε. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο 

ησλ πξνγξακκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνηρεία γηα 

ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο (Ράπηεο & Ράπηε, 

2007α). 

 

 

 

 

2.4 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό 
 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη 

απφ ην δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ινγηζκηθφ. Σα πξψηα ινγηζκηθά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο 

εκθαλίδνληαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80 κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηνλ ππνινγηζηή έλα εξγαιείν 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, πξνζθέξνληαο 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηαρχηεηα θαη κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα ινγηζκηθά 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη δηδαζθαιίαο (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).  

Σα πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε 

επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κνηάδνπλ κε ηηο εξγαζίεο εκπέδσζεο πνπ 

δίλνληαη ζηνπο καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο κηα δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο. Απηφ ην είδνο ινγηζκηθνχ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη έρεη απιή γξακκηθή κνξθή. Ζ δηάξζξσζε ησλ αζθήζεσλ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε απφ ην πξφγξακκα, ην νπνίν κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εμάζθεζεο παξνπζηάδεη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επαλαιήςεσλ ησλ αζθήζεσλ πνπ επηζπκεί, ελψ ην 

επίπεδν ησλ γλψζεσλ πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ ηνπ καζεηή, παξέρεηαη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ. Οη 

αδπλακίεο ησλ ινγηζκηθψλ απηήο ηεο κνξθήο είλαη φηη δελ εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

ιαζεκέλεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

κάζεζεο. Με απνηέιεζκα ηελ ππεξαπινχζηεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ κάζεζεο θαη ηνλ 

απφιπην έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ ππνινγηζηή (νινκσλίδνπ, 

2001). Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γλσξίδνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη ην ινγηζκηθφ δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ κε ηε δηαθνξά φκσο φηη εθηφο απφ εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο, πξνζθέξνπλ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ απηψλ. Ζ δηδαθηέα χιε 
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είλαη ρσξηζκέλε ζε ελφηεηεο, ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο αθνινπζνχλ αζθήζεηο 

εκπέδσζεο θαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζα ζπλερηζηεί ε δηδαζθαιία. Σν ινγηζκηθφ δηδαζθαιίαο πξνζθέξεη ζην καζεηή πιήξε 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηα θελά ηνπ λα εκπεδψζεη 

θαιχηεξα ηελ χιε ηεο ελφηεηαο ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απνηειεί 

δειαδή έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηφζν γηα ην καζεηή φζν θαη γηα ην δάζθαιν. Σν 

κεηνλέθηεκα ηνπο εζηηάδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ απφιπηνπ έιεγρνπ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο κε ην καζεηή λα αληηκεησπίδεηαη σο παζεηηθφο δέθηεο ζηε δηάξθεηα 

κεηάδνζεο γλψζεσλ (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).  

Οη αδπλακίεο ησλ παξαπάλσ ηχπσλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, νη λέεο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν νδήγεζαλ 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ην ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, ε Logo θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο δηαδξακαηίδεη ην δηαδίθηπν. 

Ζ αλάγθε λα θαηαζηεί ν ξφινο ηνπ καζεηή ελεξγφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ψζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο. ην 

ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ηα ινγηζηηθά 

θχιια, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα. Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθάιπςε 

γλψζεσλ κέζα απφ πιήζνο επθαηξηψλ γηα εμεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα παξάγνπλ γξαπηφ ιφγν 

πξαγκαηνπνηψληαο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή δίλνληαο έκθαζε ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ρσξίο λα θνβνχληαη γηα ηνλ αλ ζα θάλνπλ ιάζνο θαη 

παξνπζηάδνληαο κηα σξαία εηθφλα εξγαζηψλ ρσξίο κνπληδνχξεο, κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ θείκελα φπσο απηά πνπ δηαβάδνπλ ζηα δηάθνξα γξαπηά θείκελα 

κεηαηξεπφκελα ζε κηθξνχο ζπγγξαθείο. Δπίζεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ 

δσγξαθηέο ρσξίο λα θνβνχληαη φηη ζα θαηαζηξέςνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο, λα 

επεμεξγαζηνχλ εηθφλεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ, λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαη λα 

νξγαλψζνπλ δηάθνξα ζηνηρεία. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα γηα 

εθηέιεζε πιεζψξαο εξγαζηψλ, γη’ απηφ απαηηείηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζηφρσλ θαη ε πξνζεγκέλε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α).    

Ζ Logo δεκηνπξγήζεθε ην 1967 θαη ζηφρν είρε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο 

ρειψλαο, κηαο γξαθίδαο ε νπνία αλάινγα κε ηηο εληνιέο πνπ έδηλε ν καζεηήο 

πξνρσξνχζε ζην ζρεδηαζκφ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ. Μέζσ απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ην παηδί αλαθαιχπηεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη 

πεηπραίλεη λα νξγαλψζεη θαη λα δνκήζεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ελαζρφιεζε κε ηε Logo έρεη πεξηνξηζηεί εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο πην 

δπλακηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, αιιά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη παξαιιαγέο ηεο 
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αξρηθήο έθδνζεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηε θίλεζε ξνκπνηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ. 

Οη πξνζνκνηψζεηο απνηεινχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ηηο νπνίεο ηα παηδηά δε ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ 

εμαηηίαο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη φηη απνηεινχλ αξθεηά 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα λα παξαηεξεζνχλ. Οη καζεηέο ζε έλα ζρεδηαζκέλν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο 

θαη λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπο απνθηψληαο 

πνηθηιία εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα 

παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη κέζσ ηεο 

εκπινθήο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ νδεγνχληαη ζηελ 

αλαδήηεζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαθάιπςε, αλαπηχζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

θξηηηθή ζθέςε.  

Πνιιέο θνξέο βέβαηα κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί νξζά θάπνηα 

πξνζέγγηζε ελφο θαηλνκέλνπ ή ε αλαπαξάζηαζε κηαο θαηάζηαζεο πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη γλψζεηο πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο λα κελ έρνπλ θακία ρξεζηηθή αμία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί δε ζα πξέπεη λα μερλνχλ ηε ζεκαζία ησλ απζεληηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη θαηαζηάζεσλ γηα ηα παηδηά ε νπνία δε κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ 

έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζεγγίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Κπξίδεο, Γξφζνο, 

& Νηίλαο, 2003). Όηαλ είλαη εθηθηή ε πξνζέγγηζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο γηα 

ηα παηδηά πξέπεη λα πξνηηκάηαη απφ απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο, 

γηαηί ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαδηθαζία κάζεζεο γηα θάπνην παηδί. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία επηιέγεηαη θαη 

εθαξκφδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο κέξεο καο είλαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο καζεηήο 

κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε γλψζε εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 

αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε έλα παγθφζκην δίθηπν πιεξνθνξηψλ θαη λα 

ελεκεξσζεί γηα νηηδήπνηε ηνλ απαζρνιεί, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληήζεη θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε επηζηήκνλεο ή λα γλσξίζεη παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν. Σν δηαδίθηπν 

απνηειεί έλα παξάζπξν ηεο ηάμεο ζηνλ θφζκν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο 

ιακβάλνπλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αλαπηχζζνπλ πιεζψξα  

δεμηνηήησλ γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, φπσο είλαη ε γισζζηθή-επηθνηλσληαθή 

δεμηφηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αλαδήηεζε θαη εξκελεία 

δεδνκέλσλ. Ζ κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηέρεη πνιινχο θηλδχλνπο  γηα ηα 

παηδηά, γη’ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο καζεηέο απφ 

πξνζέγγηζε ηζηνζειίδσλ νη νπνίεο πηζαλφ λα πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε αθαηάιιειν 
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πεξηερφκελν θαη απφ ρξήζηεο πνπ πηζαλφλ λα πιεζηάζνπλ ηα παηδηά κε θαθφβνπιεο 

πξνζέζεηο (Κφκεο & Μηθξφπνπινο, 2001). 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηα βξεηαληθά ζρνιεία ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηα παηδηά ππφ ηελ επνπηεία ελφο εθπαηδεπηηθνχ. Απηφο ηνπο αλαζέηεη 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη νξγαλψλεη ηελ ηάμε γηα λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεηαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε (Mercer & Fisher, 1992). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη 

λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ θπξίσο ησλ παηδαγσγηθψλ (Rubens, Emans, Leinonen, Skarmeta, & Simons, 

2005) Ζ λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ θαηάξηηζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ηηο 

ελζσκαηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε θάζε κάζεκα (Mercer & Fisher, 1992). Έλα ζέκα 

πνπ ηίζεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη αλ ην πινχζην ζε εθέ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θάλνληαο δπζθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζε 

γηα ηα παηδηά (Korat, 2010). 

Γηα λα επηηχρνπλ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθή 

επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν, ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ειηθία θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα επηιέγεηαη θάζε 

θνξά πξέπεη λα εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. 

 Να εκπιέθεη ηα παηδηά ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

 Να ελεξγνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο. 

 Να ειέγρεηαη πιήξσο απφ ην παηδί. 

 Να επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλαθάιπςε. 

 Να αληαπνθξίλεηαη ζηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ παηδηνχ. 

 Να δνκεί ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

 Να θέξλεη ζε επαθή ην καζεηή κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζηε δσή ηνπ. 

 Να πξνθαιεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ καζεηή θαη αθνινχζσο λα έρνπκε 

ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

(Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003) 

Ζ λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. Οη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ ζθνπφ ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, αιιά επηδηψθνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

επηθνπξηθά, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα απνηειέζεη 

ην ζπλδεηηθφ θξίθν πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ 

κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δε βξίζθνληαη ζην ζρνιείν γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ξφιν ηνπο, αιιά απνηεινχλ έλα αθφκα εξγαιείν ην νπνίν 
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πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηηο γλψζεηο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν θαη ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηέπεηηα 

δσή ηνπο (Ράπηεο & Ράπηε, 2007α). 

 

 

 

 

2.5 Σο λογιζμικό εκμάθηζηρ λεξιλογίος 
 

Πάληα ε κειέηε γχξσ απφ ην ιεμηιφγην απνηεινχζε έλα ελδηαθέξνλ ζέκα 

δηεξεχλεζεο. Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δε ζα κπνξνχζε λα κελ 

επεξεάζεη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εηζαγσγή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

απνηειεί κηα ζπληζηψζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

εθκάζεζε κηαο γιψζζαο. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ λα εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Σν 

ιεμηιφγην γίλεηαη θέληξν θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Αιιάδεη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηακαηά λα απνηειεί κεκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

ζπλέβαηλε παιαηφηεξα (Ma & Kelly, 2006).  

ηηο κέξεο έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε λα δίλεηαη ζηνπο  καζεηέο ηφζε 

ειεπζεξία πνπ κφλνη ηνπο λα επηιέγνπλ ηη ζα κάζνπλ θαη πψο ζα κάζνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Απηφ βέβαηα δεκηνπξγεί 

ηνλ θίλδπλν νη καζεηέο λα κε γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν λα αζρνιεζνχλ κε ηα καζεζηαθά 

ηνπο θαζήθνληα θαη λα κε κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ απνηειεζκαηηθά. 

Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπζηθά κέζα απφ ηελ 

επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζε δηάθνξα γισζζηθά πιαίζηα θαη κε ηελ αλάγλσζε. Απφ 

ηελ άιιε ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ην ιεμηιφγην καζαίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

κέζα απφ απζηεξά νξγαλσκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ.  Ζ 

επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ έλα βαζηθφ ιεμηιφγην 

θαη αθνινχζσο ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ (Ma & Kelly, 2006). 

Απφ ηε κειέηε ηεο J. Wood (2001) πξνθχπηεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

πξνζθέξνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Ζ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο. Σν εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ελφο καζεηή απνηειεί έλα βαζηθφ 

πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ. ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ε 
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δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζπκπιεξψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ινγηζκηθφ πνπ 

βνεζά ζηελ εθκάζεζε ηνπ.  Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θάλνπλ επηηαθηηθή 

αλάγθε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο γηα ηα παηδηά.  

Ζ γλψζε κηαο γιψζζαο θαη ε αλάγλσζε απνηεινχλ αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Wood, 2001). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θαηαλφεζεο κηαο ιέμεο κπνξεί λα γίλεη θαλεξφο αλ αθνινπζεζνχλ νη παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζε έλα θείκελν κηαο ιέμεο κε ηε ζπλψλπκε ηεο. 

 Καηαλφεζε κηαο ιέμεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ιέμεο θαη φρη ηελ απνζηήζηζε ηεο. 

 Ζ ρξήζε κηαο ιέμεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο. 

ρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ επηθξαηνχλ δηάθνξεο απφςεηο ε 

πξψηε ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο άκεζεο δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 

ελψ ε άιιε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζα ζε έλα επξχηεξν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Τπάξρεη θαη ε ελδηάκεζε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ην 

ζπλδπαζκφ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηαπηφρξνλα ηε 

ζπκπησκαηηθή κάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε θπζηθά πεξηβάιινληα. Ζ εθηεηακέλε 

αλάγλσζε απνηειεί επαξθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά (Wood, 2001).  

Ζ εθκάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε λέεο 

ιέμεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ή φηαλ αθνχλε πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ 

(Rosheny, Sainb, & Razakc, 2012). Ο ππνινγηζηήο παξέρεη ζηνπο καζεηεπφκελνπο/ 

εθπαηδεπφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζε έλα πινχζην πεξηβάιινλ 

γηα ηε κάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Οη καζεηέο κέζα απφ ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή δέρνληαη ηελ επίδξαζε ησλ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ εθέ, 

κπνξνχλ λα δνπλ ηηο ιέμεηο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη έρνπλ  

άκεζε πξφζβαζε ζε πιήζνο πιεξνθνξηψλ. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιήζνο πιεξνθνξηψλ (Rosheny, Sainb, & Razakc, 2012). 

ηα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ ν ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, ζπλήζσο έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ πξνθαιεί ηελ πξνθνξά κηαο ιέμεο, γηα λα 

βνεζεζεί ν καζεηήο. Δπίζεο ε χπαξμε ππεξζπλδέζκσλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη απφ ην 

ινγηζκηθφ ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ιέμεηο. Σν επίπεδν ηνπ 

ιεμηινγίνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ ζπρλά ππεξβαίλεη ην επίπεδν 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ, είλαη ζεκαληηθφηεξε ε εθκάζεζε ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά 
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απφ πην ζπάλην θαη πξνρσξεκέλν ιεμηιφγην. πλήζσο ηα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ 

βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ γεληθνχ ιεμηινγίνπ. Ζ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

πξνσζείηαη κέζσ ππεξζπλδέζκσλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαζηνινγηθνχο 

ηζηνχο, λα ζπλαληήζνπλ ηε λέα ιέμε ζε δηάθνξα πιαίζηα θαη λα θαηεπζχλνπλ ηε 

κάζεζε ηνπο δηαιέγνληαο ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπο. Σα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

δηαθφςεη ην πξφγξακκα φηαλ ληψζεη θφπσζε αιιά θαη λα επαλαιάβεη φζεο θνξέο 

ζέιεη θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ παξαθνινχζεζε λέσλ ιέμεσλ γηα λα ηηο 

κάζνπλ θαιχηεξα (Wood, 2001). 

Σα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ ζπλήζσο πεξηέρνπλ γξαπηφ θείκελν κε ηηο ιέμεηο λα 

παξαπέκπνπλ ζε θάπνην ππεξζχλδεζκν θαη είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα ειεθηξνληθφ 

ιεμηθφ ή γισζζάξην, ην πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη ε πιεξνθνξίεο ηεο θάζε ιέμεο 

πξνζεγγίδνληαη απιά κε έλα θιηθ ζηελ επηινγή ή κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ηεο ιέμεο. Ζ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ιεμηθά νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα εθέ ηα νπνία ζηεξίδνληαη. Ο ξπζκφο κάζεζεο 

θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξνο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο έληππσλ κέζσλ (Ma & Kelly, 2006).  

Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηαρχηεηα απφδνζεο ηεο κάζεζεο. Ζ ηερλνινγία 

απφ κφλε ηεο δε κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απνηειεί 

έλα κέζν γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο ειθπζηηθή γηα ην καζεηή ζηηο 

κέξεο καο. Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή κε έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο 

απνηειεί έλα θαιφ δείθηε πξφβιεςεο ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Ο καζεηήο 

απνηειεί ην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, έκθαζε δίλεηαη  ζηελ απηνλνκία ηνπ 

καζεηή θαη ηελ φζν ην δπλαηφ ειεχζεξε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ (Ma & Kelly, 

2006). 

Μέζα απφ ηα πνιπκεζηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ιεμηινγίνπ επηδηψθεηαη λα 

βνεζεζνχλ νη καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηε ιεθηηθή θαη νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζηελ ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε ζπλνκηιίεο θαη ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Σν πεξηβάιινλ 

κάζεζεο ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπκέζα ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ πιαίζην, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Kiliçkaya & Krajka, 2010). 

Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Δπίζεο ν καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ 

ιεμηινγηθέο ιίζηεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη ππελζχκηζε ζπλσλχκσλ, αλησλχκσλ, 

κεηαθξάζεσλ ή παξαθξάζεσλ θάπνηαο ιέμεο. Σέηνηα ινγηζκηθά γηα ηελ εθκάζεζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ ππνινγηζηψλ είλαη:  
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1. WordChamp & UltraLingua (free software) 

2. Automatic Speech Recognition (ASR) 

3. Tell Me More 

4. Αιθαβεηνρψξα  

Απηά κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ήρνπ, εηθφλαο θαη 

θεηκέλνπ θάλνπλ ηε ζρνιηθή κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα, ρξήζηκε θαη δηαζθεδαζηηθή 

ελψ ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζηελ βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαη αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο θαη ηεο πξνθνξάο. Σνλίδεηαη ε ζεκαζία 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ππεξθεηκέλνπ (hypertext) γηα ηελ ηαρχηεξε πξφζβαζε 

ζηε ζεκαζία κηαο ιέμεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ερεηηθή, 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε) γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφ ην καζεηή κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Kiliçkaya & Krajka, 2010).   

Καηά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Σέηνηεο είλαη ην 

επίπεδν ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ , νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ην ζηπι κάζεζεο, ηα θίλεηξα, ε ειηθία θαη ην θχιν. Ο θάζε καζεηήο έρεη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ. Σα ινγηζκηθά ιεμηινγίνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν θαη ιεθηηθή 

πιεξνθνξία. Οη ρξήζηεο καζαίλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνιπκέζσλ αθνινπζψληαο 

κηα πνξεία θαη πξέπεη λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο θαζνξίδνπλ 

ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θάζε επηινγή πνπ θάλνπλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

πξνο φθεινο ηνπο (Ma & Kelly, 2006). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα ζεσξία κάζεζεο.  Ζ κάζεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα πνιπκέζα 

ζπλδπάδεη ηελ εηθφλα θαη ην θείκελν ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε. Σν 

νπηηθφ πεξηερφκελν ιακβάλεηαη απφ ηα κάηηα δεκηνπξγψληαο εηθνλνγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ εγθέθαιν ελψ ην ερεηηθφ πεξηερφκελν ιακβάλεηαη απφ ηα 

απηηά γηα λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Mayer & 

Moreno, 2002). 

Ζ Wood (2001) πεξηγξάθεη πέληε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα βνεζήζεη 

ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ απφ εθπαηδεπηηθή 

πιεπξά. Απηέο είλαη: 

 Να ππάξρεη ζρέζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηελ πξνυπάξρνπζα. 

 Να πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Να παξέρεη πνιιαπιέο εθζέζεηο ζε λέεο ιέμεηο, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη φιεο 

νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ απηψλ. 

 Να δηδάζθνληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο αλάγλσζεο. 

 Να πξνσζείηαη επηπξφζζεηα ε αλάγλσζε. 

Δπηπιένλ πξνηείλεη (Wood, 2001) ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κηα ηζηνζειίδα ιεμηινγίνπ: 
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 θηλνχκελα ζρέδηα, 

 ερεηηθά εθέ, 

 ελδείμεηο γηα ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, 

 παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε πνιινχο ηξφπνπο, 

 άκεζε ζχλδεζε κε νξηζκνχο, γισζζάξηα θαη ζεζαπξνχο ιεμηινγίνπ. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνπλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηρληδηψλ ιεμηινγίνπ αθνινπζνχληαη ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

 πλάθεηα, λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη 

ν καζεηήο κε ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ. 

 Αιιειεπίδξαζε, λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε 

ηνλ ππνινγηζηή.  

 πλερή θίλεηξν, ηα παηρλίδηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζπλερή θίλεηξν γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Διάρηζηνο εμνπιηζκφο, ε ρξήζε επηπιένλ εμνπιηζκνχ γηα ην παίμηκν ελφο 

παηρληδηνχ κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Γη’ απηφ γηα ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πξέπεη λα 

απαηηείηαη ν ειάρηζηνο εμνπιηζκφο γηα λα παηρηνχλ (Yip & Kwan, 2006). 

Οη πξνζνκνηψζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 

βησκαηηθή κάζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο είλαη 

καθξνπξφζεζκα (Yip & Kwan, 2006). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα είλαη 

δηεπθνιπληήο δίλνληαο νδεγίεο ζηνπο καζεηέο φπνπ ρξεηαζηεί, παξαηεξεηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμέιημεο ησλ παηρληδηψλ θαη εξεπλεηήο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παηρληδηψλ ζηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Σα 

παηρλίδηα ζεσξνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο απνηειεζκαηηθά ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζαλ εξγαιείν δηδαζθαιίαο πξνηηκνχληαη απφ ηνπο καζεηέο 

απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία θαη δίλνπλ θίλεηξν ζηνπο καζεηέο. Ο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη δηακνξθσζεί ζε εξεπλεηή θαη δηακεζνιαβεηή κε ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Yip & 

Kwan, 2006). 
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2.6 Ζ σπήζη ηυν νέυν ηεσνολογιών ζηο Δλληνικό Γημοηικό 

σολείο 
 

 Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη απφ 

ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο απφ ηα παηδηά, ε εηζαγσγή ηνπο θαη αμηνπνίεζε 

ηνπο ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε κεηαβάιιεη ην παξαδνζηαθφ 

αληαγσληζηηθφ πξφηππν δηδαζθαιίαο ζε ζπιινγηθφ, ζπλεξγαηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ. 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. πκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, θάηη πνπ ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζπλαληάηαη ζε πεξηνξηζκέλν 

βαζκφ (νινκσλίδνπ, 2002)  

Οη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο νδεγνχλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη επηδξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε ζα ήηαλ 

αλαπφθεπθην λα κελ αζθήζεη επηξξνή ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή.  ηε ρψξα καο παξαηεξείηαη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Ζ ζηάζε απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαία αλάπηπμε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν λα κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ νη ππνινγηζηέο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Ζ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε μεθίλεζε απφ ηα 

Σερληθά – Δπαγγεικαηηθά θαη ηα Πνιπθιαδηθά Λχθεηα ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη ζηα 

γπκλάζηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ελψ ε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ην 

Γεληθφ Λχθεην είραλ αγλνεζεί εληειψο. ε αληίζεζε κε ηε δηεζλψο θαζηεξσκέλε 

πξαθηηθή πνπ έρνπκε εηζαγσγή ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα γελίθεπζε 

θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

έρνπκε ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ν ππνινγηζηήο λα απνηειεί ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη φρη κέζσ 

ζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Κφκεο & Μηθξφπνπινο, 2001). Έρνπκε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά απνθηνχλ 

γλψζεηο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ηε ιεηηνπξγία, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ησλ άιισλ καζεκάησλ. 
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Ζ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε επίζεκα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 1997 θαη κεηά. Μέρξη 

ηφηε ζε θάπνηα δεκνηηθά ζρνιεία είραλ δεκηνπξγεζεί εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο κε 

πξσηνβνπιίεο ησλ πην δξαζηήξησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο κε ηε ζπλδξνκή θαη 

ζπλεξγαζία ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ζ ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ 

γηλφηαλ ρσξίο θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαζνδήγεζε, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

ζέιεζε θαη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλέβαιε ζην λα ζεκεησζνχλ εμαηξεηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη ζηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

είλαη ην δίθηπν «ΣΖΛΔΜΑΥΟ» θαη ην πξφγξακκα «ΛΟΓΟΜΑΘΔΗΑ», γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & αθνλίδεο, 2005). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην 2000 ζε ζχλνιν 5949 δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε ζχλνιν καζεηψλ 600.000 ππήξραλ εγθαηεζηεκέλνη 

550 ππνινγηζηέο πάλσ απφ 1.000 καζεηέο δειαδή αλά ππνινγηζηή, απηή ε αλαινγία 

βαζκηαία βειηηψζεθε κε 500 καζεηέο ζε θάζε ππνινγηζηή, κε ηε δεκηνπξγία 

εξγαζηεξίσλ θαη ρξεκαηνδφηεζε ην 2002 πέζακε ζηνπο 47 θαη ην 2003 ζηνπο 35 

καζεηέο αλά ππνινγηζηή γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία (Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & 

αθνλίδεο, 2005). ηα ζρνιεία πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο κέξεο καο εξγαζηήξην 

ππνινγηζηψλ ζπλήζσο ζε θάζε ππνινγηζηή θάζνληαη 2 κε 3 καζεηέο, νη νπνίνη 

θαινχληαη άιιεο θνξέο λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη άιιεο λα δνπιέςνπλ αηνκηθά κε ηα 

άιια παηδηά απιά λα παξαθνινπζνχλ θαη λα βνεζνχλ αλ ρξεηαζηεί. 

 Ζ εηζαγσγή θάζε θαηλνηνκίαο αξρηθά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκφ θαη θφβν, ν νπνίνο ππνρσξεί ζηαδηαθά φηαλ ππάξμεη 

ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ελεκέξσζε γηα φηη εκθαλίδεηαη σο θαηλνχξην. Ο αξρηθφο 

θφβνο πνπ επέθεξε ε εκθάληζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, γηα ηελ πηζαλφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ ππνινγηζηή έρεη εμαθαληζηεί. Ζ 

επηθξαηνχζα άπνςε ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη φηη ν ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ζην 

ζρνιείν γηα λα δηεπθνιχλεη ην έξγν θαη λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(ηαρηέαο, 2002). Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πξνρσξνχλ κε πνιχ αξγφ ξπζκφ θαη ζπλαληνχλ εκπφδηα εμαηηίαο ησλ 

παξαδνζηαθψλ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ πνπ ζηέθνληαη αξλεηηθά απέλαληη ζηελ 

εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ.  

Μεγάιν αλαζηαιηηθφ ξφιν ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ Διιάδα 

θάλνληαο ην κέιινλ λα θαληάδεη δπζνίσλν ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ηφζν ζηε δεκηνπξγία φζν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ είδε 

ππαξρφλησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξηψλ πιεξνθνξηθήο ή ζηελ χπαξμε ππνινγηζηψλ κέζα 

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπηπιένλ ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο επηδξά αξλεηηθά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή 

πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κηαο επίπνλεο δηαδηθαζίαο. Οη δπζκελείο 

ζπγθπξίεο θαη ε έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο θάλνπλ ηε θαηάζηαζε λα θαληάδεη 

δχζθνιε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηε ζρνιηθή 
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δηδαζθαιία. Αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ θαηαβάιινληαη θπξίσο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

δηάθνξνπο άιινπο θνξείο ιφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δέρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δε 

θνβνχληαη λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηάθνξα 

ηερλνινγηθά κέζα ζηε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003). 

Μεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο, 

θπξίσο νη πην λένη ζε ειηθία, δέρνληαη ηελ θαηλνηνκία πνπ εθαξκφδεηαη θαη δείρλνπλ 

λα θαηαλννχλ ηελ αμία ηνπ ππνινγηζηή σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηδαζθαιία. Οη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα ππνινγηζηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη έρνπλ αλαπηχμεη κηα 

νηθεηφηεηα ζηελ ρξήζε ηνπο. Υξεηάδεηαη φκσο επηπιένλ επηκφξθσζε ηφζν ησλ 

λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη απηψλ πνπ ππεξεηνχλ γηα ρξφληα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξψλ θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Αλαγθαία ζεσξείηαη ε νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζε απηά απφ ηελ πνιηηεία  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπκία απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

επηκφξθσζε.  Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηκφξθσζεο ηδξχζεθε ην 2002 ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

(Ο. ΔΠ. ΔΚ.). Έξγν ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ κνξθψλ θαη ηχπσλ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (ηαρηέαο, 

2002). 

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν είλαη ε 

ζεψξεζε θαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ. Δ. Π. Π. .) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

(Α. Π. .) κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κάζεζε δηαρέεηαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κέζσ ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003). Ο ππνινγηζηήο ζπκβάιιεη ζεηηθά σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ απνηειψληαο 

έλα ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη κειινληηθνχο πνιίηεο. 

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν, ζαλ επνπηηθφ πνιπκέζν 

δηδαζθαιίαο, κεηαηξεπφκελνο ζε έλα βαζηθφ εξγαιείν κεηαθνξάο πιεζψξαο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ηάμε (Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & αθνλίδεο, 2005). Ζ κάζεζε 

γίλεηαη πην ειθπζηηθή, ν καζεηήο αιιειεπηδξά κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

εμεξεπλψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη (Σζηθαιάθε & Βαιαηίδεο, 

2010). Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

καζεηέο (Μεηζαξά, 2010).  

Αξρηθά ηα παηδηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο  ππνινγηζηέο κφλν αλ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηνπ 
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νινήκεξνπ ζρνιείνπ, δειαδή δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο πξναηξεηηθά κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ αλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ απνγεπκαηηλφ θχθιν ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ. εκαληηθφ βήκα γίλεηαη ην 2010 κε ηε ιεηηνπξγία ζε πηινηηθφ 

επίπεδν 800 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ αθνινπζνχλ ην λέν αλακνξθσκέλν 

πξφγξακκα θαη ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα αλαιακβάλνπλ λα δηδάζθνπλ 

εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Οη ππνινγηζηέο μεθηλνχλ λα 

δηδάζθνληαη απφ εηδηθεπκέλν θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ελψ 

ζπρλά νη δάζθαινη ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ηεο 

κάζεζεο. Δπίζεο θαηαζθεπάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε δνθηκαζηηθή βάζε ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην Φεθηαθφ ρνιείν (http://digitalschool.minedu.gov.gr) 

κέζσ κηαο πιαηθφξκαο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελεξγνχο 

εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ. θνπφο ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ είλαη ε νπζηαζηηθή 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ 

(Καπαληάξεο & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). 

Απφ ην 2010 πνπ μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζεηξά δξάζεσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε πέληε βαζηθνχο άμνλεο: 

1. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ηάμεο ηα ζρνιεία εληζρχνληαη κε 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη αλαβαζκίδνληαη νη ππνδνκέο δηθηχνπ. Ζ ςεθηαθή 

ηάμε δηαζέηεη πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν είλαη εμνπιηζκέλε κε 

δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο 

αιιειεπηδξνχλ κε δπλακηθφ ηξφπν κε φια ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζε ηνπο. Παξάιιεια παξέρνληαη ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα 

κε ηα νπνία αλαβαζκίδεηαη ε θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. 

2. Παξέρεηαη πινχζην, δηαδξαζηηθφ θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ςεθηαθφ πιηθφ γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη ηα καζήκαηα. 

3. Πξαγκαηνπνηείηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

4. Έρνπκε ηε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ. 

5. Πξαγκαηνπνηνχληαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο, ψζηε λα εδξαησζεί ε αλάπηπμε 

ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ θαη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(Καπαληάξεο & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξηψλ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο αλά πάζα ζηηγκή. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγνχληαη 

κε ππνπξγηθή απφθαζε θαη ιεηηνπξγνχλ ην 2003 ν ζεζκφο ησλ ΚΔ ΠΛΖΝΔΣ 

(ΚΔληξσλ ΠΛΖξνθνξηθήο θαη ΝΔσλ Σερλνινγηψλ)  κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπκε ηελ πξφζιεςε ηερληθψλ νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε 

ηερληθήο θάιπςεο ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ (www.sch.gr). Σν δίθηπν αλαπηχζζεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

http://www.sch.gr/
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Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 12 παλεπηζηεκηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε κηα 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εζληθήο ππνδνκήο, κε ζθνπφ λα ζπλδεζνχλ φια ηα ζρνιεία 

θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηελ παξνρή ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ  

(Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & αθνλίδεο, 2005).  

ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη φηη ε πιεξνθνξηθή δε δηδάζθεηαη 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο, σο 

γλσζηηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

ζρνιείν ρξεηάδεηαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία θαη ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο – καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ε 

κηα δχζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο ε αμηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηα ζρνιεία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιία θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιεη ζηε 

βέιηηζηε καζεζηαθή θαηάθηεζε απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ε επέλδπζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη κειινληηθνί πνιίηεο ηεο ρψξαο 

λα απνθηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα κέζσ ηνπ ζχγρξνλα νξγαλσκέλνπ 

ζρνιείνπ γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

 

 

 

 

 

2.7 Οι ςπολογιζηέρ ζηο ελληνικό αναλςηικό ππόγπαμμα για 

ηο δημοηικό ζσολείο 
 

 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ 

πξνζδηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Απνηειεί πξντφλ 

νξγαλσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ζε γεληθέο γξακκέο ηεο δηδαζθαιίαο, κέζσ 

απηνχ παξέρνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαζνξηδφκελεο απφ 

ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο. ηελ έλλνηα ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη κε βάζε  ην καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ αθήλεηαη ηίπνηα ζηελ ηχρε, αθνχ 

θαζνξίδνληαη κε αθξηβή ηξφπν ε δηδαζθαιία ηνπ θάζε καζήκαηνο, ηίζεληαη ζθνπνί 

θαη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο θαη νη ηξφπνη πξνζέγγηζήο ηνπο, νη 
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δηδαθηηθέο απαηηήζεηο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα πξέπεη αθνινπζεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θάζε δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνβιέπεη ζηε 

δηαζθάιηζε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο κε βαζηθή αξρή ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Ο ξφινο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε απηνλνκία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηα πεξηζψξηα πνπ αθήλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ πνπ 

δηδάζθεη (Kron & νθφο, 2007). Σα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα απνηεινχλ ην κέζν 

έθθξαζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζε απηά 

ηαμηλνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο θάζε ελφηεηαο, 

θαζνξίδεηαη ε ηνπνζέηεζε ζην ζρνιηθφ ρξφλν θαη ε δηδαθηηθήο ηεο δηάξθεηα αλάινγα 

κε ηελ έθηαζε ηεο (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003). 

 Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα γηα ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη επέβαιε ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ ηερλνινγία 

εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, κε απνηέιεζκα νη ηνκείο ηεο γλψζεο ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην άηνκν λα απμάλνληαη κε ηαρχ ξπζκφ. Απνηειεί ην πεδίν 

φπνπ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε αλζξψπηλε λφεζε, νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ε 

νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νηθνδνκείηαη 

ζηεξηδφκελν ζηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε απηφ ν ξφινο 

ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή ηξνπνπνηείηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα αθνινπζεζνχλ νη 

εμειίμεηο. Ζ γλψζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην έλα θαη κνλαδηθφ εγρεηξίδην, αιιά απαηηείηαη 

ε αλαδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα λα αλαθαιπθζεί ε γλψζε (Καξηζηψηεο, Κέθθεξεο, & αθνλίδεο, 

2005). 

 ηε παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζνπκε ζηελ παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ζθνπφ: 

 λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ θαη 

 λα κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ζηνηρεησδψο θείκελα κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003). 

Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηίζεληαη σο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ, πγηεηλήο, επάξθεηαο 

ρψξσλ θαη ζπζθεπψλ θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ εκθαλίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ 
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ελφηεηα δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζθνπφο, ζηφρνη, ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλνληαη αλά δχν ηάμεηο μεθηλψληαο απφ ηηο Α’ – Β’ 

δεκνηηθνχ. 

Γηα ηηο ηάμεηο Α’ – Β’ ζθνπφο φζν αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο  

είλαη: «Ζ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθσδηθνπνίεζε 

νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζεκάησλ» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39). Παξαθάησ  

παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηηο ηάμεηο Α’ – Β’ ηνπ δεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Δικόνα 4. Γιασείπιζη ηηρ πληποθοπίαρ ηάξευν Α' - Β' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39) 

 

 ηηο ηάμεηο Γ’ – Γ’ δεκνηηθνχ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ν 

ζθνπφο πνπ αλαθέξεηαη είλαη: «Ζ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο αμηνιφγεζεο, 

επεμεξγαζίαο απνθσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

γισζζηθέο θαη κε» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39). ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη ζηφρνη, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δικόνα 5. Γιασείπιζη ηηρ πληποθοπίαρ  ηάξευν Γ' - Γ' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39) 
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 Γηα ηηο ηάμεηο Δ’ – Σ’ ζθνπφο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

αλαθέξεηαη ν εμήο: «Ζ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο αμηνιφγεζεο, 

επεμεξγαζίαο απνθσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

γισζζηθέο θαη κε» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39). ηνλ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη ζηφρνη, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δικόνα 6. Γιασείπιζη ηηρ πληποθοπίαρ ηάξευν Δ' - Σ' ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 39) 

 

 Δθηφο απφ ην γισζζηθφ κάζεκα ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ππάξρεη ρσξηζηή ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ην γπκλάζην 

απνηειεί απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ άιισλ καζεκάησλ, ελψ ζην δεκνηηθφ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

απνηεινχλ έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηα δηάθνξα καζήκαηα θαηά ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. ην δεκνηηθφ ζρνιείν επηρεηξείηαη ε παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σν νιηζηηθφ πξφηππν είλαη απηφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην νπνίν «νη 

ζηφρνη επηηπγράλνληαη θαη πινπνηνχληαη κε δηάρπζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα 

επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα» (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 412). 

Γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν έρνπκε νξγάλσζε αλά δχν ηάμεηο θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ησλ αμφλσλ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ελδεηθηηθψλ 

ζεκειησδψλ ελλνηψλ Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Απηά γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν 

εκθαλίδνληαη παξαθάησ: 
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Δικόνα 7. Ζ πληποθοπική ζηο Γ.Δ.Π.Π.. για ηιρ ηάξειρ ηος Δλληνικού Γημοηικού σολείος. 

 

 

(ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003: 413 - 414) 

 

 Οη γεληθνί ζηφρνη είλαη νξγαλσκέλνη ζε ηξεηο άμνλεο: 

1. Γλψζε θαη κεζνδνινγία. 

2. πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. 

3. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

απφ ηνπο καζεηέο ππνβνεζνχκελνη απφ ην δάζθαιν, ππφ ην πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Μηθξφπνπινο, 2006). Ο 

ππνινγηζηήο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

1. Χο γλσζηηθφ – δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν. 

2. Χο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο. 

3. Χο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

4. Χο κέζσ αλάπηπμεο πιεξνθνξηθνχ αιθαβεηηζκνχ. 

θνπφο ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν είλαη ν καζεηήο λα καζαίλεη 

κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο παξά γηα ηε 

ρξήζε ηνπο (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 2003). Δθηφο φκσο απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ απαξαίηεηε θξίλεηαη ε επηκφξθσζε θαη 

παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηα 

θαηάιιεια εθφδηα γηα λα είλαη ηθαλνί λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη πξνο φθεινο ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ. Οη ππνινγηζηέο βξίζθνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα λα δηεπθνιχλνπλ 

ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα βνεζήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Μέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ φπσο αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν (ΤΠΔΠΘ - ΠΗ, 

2003) επηδηψθνληαη νη παξαθάησ εηδηθνί ζθνπνί: 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο βαζηθέο έλλνηεο θαη λα εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά κε 

ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο. 

 Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ ππνινγηζηή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ θαζελφο θαη ηε ζεκαζία φισλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να εξγαζζνχλ απηφλνκα ζε έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο. 

  Να επηθνηλσλνχλ θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο πινήγεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο θαηαγξάθνπλ θαη λα ηηο αμηνινγνχλ. 

 Να ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηζπκνχλ. 

 Να αλαπηχμνπλ έλα θψδηθα δενληνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο ζην 

εξγαζηήξην θαη ην ζεβαζκφ ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ. 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη λα αλαπηχμνπλ επαηζζεζίεο θαη 
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πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην πεξηβάιινλ, ζηελ εξγαζία, ζηε γιψζζα, ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ πξέπεη λα γίλεηαη εθεί φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δελ θξίλεηαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Απαηηείηαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θπξίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη γλψζεηο είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ κε ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ςπραγσγία ησλ καζεηψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε κηα πξψηε επαθή θαη γλσξηκία ησλ 

παηδηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά ρξεηάδεηαη αθφκα αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νιηζηηθνχ πξνηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

:                                                              

ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΖ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΤΜΔΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ 
   

 ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηαο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο πνπ ζα απνηεινχζε ην εξγαιείν ζην νπνίν ζα βαζηδφηαλ ε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ αζθήζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε ν καζεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή. Αξρηθά ρξεηάζηεθε 

λα επηιέμνπκε κηα ελφηεηα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο γιψζζαο ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχζακε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Ύζηεξα απφ έιεγρν φισλ ησλ 

ελνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο γιψζζαο ηεο Α’ δεκνηηθνχ δηαιέμακε ην 

θείκελν Ζ ρειώλα Καξέηηα Καξέηηα απφ ην β’ ηεχρνο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο 

γιψζζαο (ζει. 72 -73) ην νπνίν απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ θείκελν ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο έγηλε 

κε θξηηήξην ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

δηδαζθαιία θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. 

  Μεηά ηελ επηινγή ηεο ελφηεηαο ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγήζνπκε ην ζελάξην 

δηδαζθαιία πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηδφηαλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Βάζε 

ηνπ ζελαξίνπ πνπ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ απνηέιεζε ην κάζεκα πνπ είρακε 

επηιέμεη (Ζ ρειώλα Καξέηηα Καξέηηα ) κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ  απφ 

εκάο. Φηηάμακε έλα πξνζρέδην ηνπ ζελαξίνπ καο, ζχκθσλα κε απηφ νη 

πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο καο επηζηξέθνπλ ζηε Εάθπλζν γηα λα γελλήζεη ε εξσίδα 

καο ηα ρεισλάθηα ηεο, κε αθνξκή απηφ καο παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζαιάζζηα ρειψλα Καξέηηα Καξέηηα. Αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθαξκνγέο ηεο 

δσγξαθηθήο θαη ην Macromedia Fireworks 8 ζρεδηάζακε ηνπο ήξσεο – 

πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο καο ην Υεισλνχιε θαη ηε Υεισλνχια. 

Δικόνα 8. Οι ήπυερ ηηρ εθαπμογήρ. 

Υεισλνχιεο  Υεισλνχια  

  

 

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην ζελάξην κε ηηο ιέμεηο – ζηφρνπο λα είλαη 

ππνγξακκηζκέλεο. 
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Σν ζελάξην 

Ζ ηζηνξία καο εμειίζζεηαη ζηε Εάθπλζν έλα ειιεληθό λεζί όπνπ νη δπν θίινη 

καο ν Φεισλνύιεο θαη ε Φεισλνύια  επηζηξέθνπλ ζηελ παξαιία πνπ γελλήζεθαλ γηα λα 

γελλήζεη ε Φεισλνύια ηα ρεισλάθηα ηεο. 

Γεηα ζαο είκαη ν Φεισλνύιεο θαη είκαη ζαιάζζηα ρειώλα Καξέηηα Καξέηηα θαη 

καδί κνπ είλαη ε αγαπεκέλε κνπ ε Φεισλνύια Δίκαζηε ζαιάζζηεο ρειώλεο θαη είκαζηε 

εξπεηά. Ενύκε ζηε ζάιαζζα εδώ θαη εθαηνκκύξηα από ηελ επνρή ησλ δεηλνζαύξσλ. Τν 

θαβνύθη κνπ έρεη ζρήκα θαξδηάο. Μνπ αξέζεη λα ηξώσ θαβνύξηα, αζηεξίεο, κέδνπζεο, 

αρηλνύο, ζθνπγγάξηα θαη θαιακαξάθηα.  

Από ηα ηέιε ηνπ Μαΐνπ θαη κεηά νη ζειπθέο ρειώλεο βγαίλνπλ ζηε ζηεξηά κόλν 

γηα γελλήζνπλ. Γελλνύλ πάληα ζηελ παξαιία πνπ γελλήζεθαλ θαη νη ίδηεο. Έηζη ζε ιίγε 

ώξα πνπ ζα λπρηώζεη ε Φεισλνύια ζα βγεη ζηε παξαιία πνπ γελλήζεθε, Θα αθήζεη 

ίρλε ζηε άκκν Θα αλνίμεη ηξύπα ζηελ άκκν γηα λα γελλήζεη εθεί ηα απγά ηεο θαη ζα ηα 

ζθεπάζεη. Αο δνύκε κηα ζαιάζζηα ρειώλα, πνπ ζθεπάδεη ηα απγά ηεο. 

 Θα αθήζεη πεξίπνπ 120 απγά Τα απγά ζα ρξεηαζηεί λα κείλνπλ ζακκέλα ζηελ 

άκκν δύν κήλεο θαη ν ήιηνο ζα ηα δεζηαίλεη. Οη ρειώλεο θξύβνπλ ηα απγά ηνπο θαιά, 

γηα λα κελ ηα βξεη θάπνην δών θαη ηα θάεη. Μόιηο ηα ρεισλάθηα βγνπλ από ηα απγά, 

Τξέρνπλ πξνο ηε ζάιαζζα Πνιιά δελ θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην λεξό γηαηί ηα ηξώλε 

ηα ζαιαζζνπνύιηα. Όκσο θη απηά πνπ θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην λεξό θηλδπλεύνπλ 

από ηα κεγάια ςάξηα. Διάρηζηα θαηαθέξλνπλ λα γίλνπλ κεγάιεο ρειώλεο.  

Οη θίλδπλνη γηα καο ηηο ζαιάζζηεο ρειώλεο είλαη πνιινί. Πηαλόκαζηε ζηα 

κεγάια δίρηπα θαη πληγόκαζηε επεηδή δε κπνξνύκε λα πάξνπκε αέξα. Τξώκε πιαζηηθέο 

ζαθνύιεο, γηαηί λνκίδνπκε όηη είλαη κέδνπζεο θαη πεζαίλνπκε. Αλ νη παξαιίεο έρνπλ 

θώηα θαη θαζαξία δε κπνξνύκε λα γελλήζνπκε. 

 

 Αθνχ θαηαγξάςακε ην θείκελν πνπ απνηεινχζε ην ερεηηθφ πιηθφ ηεο 

ςεθηαθήο απεηθφληζεο ηνπ καζήκαηνο, αλαδεηήζακε εηθφλεο θαη βίληεν πνπ ζα 

ππνζηήξηδαλ ην θείκελν. Σηο εηθφλεο ηηο αλαδεηήζακε κέζσ ηνπ google εηθφλεο,  κεηά 

ηελ επηινγή ηνπο ηηο επεμεξγαζηήθακε κε ην πξφγξακκα Macromedia Fireworks 8 θαη 

ηα βίληεν ηα αλαδεηήζακε ζην youtube θαη ηα επεμεξγαζηήθακε κε ην πξφγξακκα 

VideoPad Video Editor. Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ερνγξάθεζε ησλ ερεηηθψλ αξρείσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα  Nero Wave Editor. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζπγθεληξψζακε ην φιν ην πιηθφ γηα ηελ ςεθηαθή απεηθφλεζε ηνπ καζήκαηνο. ην 

ηέινο θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Macromedia Flash 8 πξνρσξήζακε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη εμαγσγή ηεο πνιπκεζηθήο καο εθαξκνγήο. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνπινπζεί γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ηεο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία. 
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 Πξνγξάκκαηα – ινγηζκηθά Σξφπνο αμηνπνίεζεο 

Εσγξαθηθή ησλ Windows ρεδίαζε εηθφλσλ 

Macromedia Fireworks 8 Δπεμεξγαζία εηθφλσλ 

VideoPad Video Editor Δπεμεξγαζία βίληεν 

Nero Wave Editor Καηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ήρνπ 

Macromedia Flash 8 Αλάπηπμε – δεκηνπξγία πνιπκέζσλ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο εηθφλεο απφ ην ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

Δικόνα 9. ηιγμιόηςπα από ηο λογιζμικό i. 

  

 

Δικόνα 10. ηιγμιόηςπα από ηο λογιζμικό ii. 

  

 

Δικόνα 11. ηιγμιόηςπα από ηο λογιζμικό iii. 
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Παξάιιεια νξγαλψζακε θαη ζρεδηάζακε εξγαζίεο εμάζθεζεο γηα ηνπο 

καζεηέο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αζθήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα Hot Potatoes 6.   Σν Hot Potatoes είλαη έλα πνιχ 

θαιφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ αζθήζεσλ δηάθνξσλ ηχπσλ φπσο 

ζπκπιήξσζεο θελψλ, αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο (Γεκεηξηάδεο, 

Καξαγηαλλίδεο, Πνκπφξηζεο, & Σζηάηζνο, 2007). Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε κέξνο 

απφ ηηο αζθήζεηο εμάζθεζεο πνπ έθαλαλ νη καζεηέο. 

Δικόνα 12. Αζκήζειρ ανηιζηοίσιζηρ. 

 

 

 

 

 

Δικόνα 13. Αζκήζειρ ηοποθέηηζηρ λέξευν ζηη ζυζηή ζειπά. 
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Δικόνα 14. Αζκήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ. 
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Δικόνα 15. Αζκήζειρ ζςμπλήπυζηρ κενών. 

 
 

 
 

Δικόνα 16. Αζκήζειρ ζηαςπόλεξο. 
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Γεύηεπο μέπορ: επεςνηηική διαδικαζία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

:                                                                      

ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 
Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ μεθηλάεη απφ ηε γέλλεζε κέζα απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη ηα παηδηά θαηαθηνχλ ηελ νκηιία, 

ιέγνληαο αξρηθά ζπλερφκελεο ζπιιαβέο, ιεμνχιεο γηα λα θηάζνπλ ζην δεχηεξν 

πεξίπνπ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα εθθέξνπλ ηηο πξψηεο θξάζεηο. Βεβαία δελ 

πξέπεη λα αγλνείηαη φηη ην θάζε παηδί αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ γισζζηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο, ν νπνίνο πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφο απφ ηνπο άιινπο (Νεκά, 2004). 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξηλ θνηηήζνπλ ζηελ 

νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Ηδηαίηεξα 

νη γνλείο θαη ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα πνπ αιιειεπηδξνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ηα παηδηά θαζνξίδνπλ ην αξρηθφ επίπεδν ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. Οη εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ηα παηδηά 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο βνεζνχλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε (Μήηζεο, 1996). Σα 

παηδηά καζαίλνπλ λέεο ιέμεηο θαη θαηαλννχλ είδε γλσζηέο εκπινπηίδνληαο ην 

ιεμηιφγην ηνπο κε ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν μεθηλάεη ε γισζζηθή 

αλάπηπμε ζε έλα νξγαλσκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρεη θηάζεη ζε 

αξθεηά θαιφ επίπεδν. Σν ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ αλαπηχζζεηαη θαη απηφ κε ξαγδαίν 

ξπζκφ ηα πξψηα έηε ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα ηα ζρνιηθά ρξφληα. ην 

νξγαλσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ε γισζζηθή αγσγή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ γιψζζα ζην ζρνιείν αζθείηαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε δηάθνξα επίπεδα φπσο είλαη  ε νκηιία, ε γξαθή, ε αλάγλσζε 

θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο (Μήηζεο, 2012). Σα 

παηδηά εξρφκελα απφ ην ζπίηη θαηέρνπλ είδε έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ιέμεσλ, ηθαλφ 

γηα λα επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο 

αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ λα νκηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. Οη δηάθνξεο νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζρνιείν βνεζνχλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ κε λέεο ιέμεηο θαη ζηε γλψζε επηπιένλ ζεκαζηψλ είδε 

γλσζηψλ ιέμεσλ. Ζ ιεμηινγηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, αιιά ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ κεηαβάιιεηαη (Ξπδφπνπινο, 2008).  

Μέζσ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ην ζρνιείν επηδηψθεη ηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο. Σν ζρνιείν πξνζπαζεί λα εθζπγρξνλίδεηαη 

ζπλερψο, εληάζζνληαο ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη ε γλψζε πην ειθπζηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απνηεινχλ έλα ηέηνην κέζσ θαη γίλεηαη 
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πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ζαλ έλα ρξήζηκν καζεζηαθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ππνινγηζηήο εληάζζεηαη απφ κεγάιε 

κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, αιιά ππάξρνπλ θαη αξθεηνί πνπ 

δηαθσλνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 

ππνινγηζηήο απνηειεί έλα βνεζεηηθφ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη 

πξνζερηηθή ρξήζε ηνπ εθεί πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην (Underwood, 2000). Δπηπιένλ 

ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη λα 

κπνξεί ν ίδηνο λα ηα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ηα πεξηιακβάλεη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ κε ελδεδεηγκέλν θαη αζθαιή ηξφπν γηα ηα παηδηά ψζηε ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ λα ζπκβάιεη ζηε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Δθηφο 

απφ ηηο γλψζεηο ηνλ εθπαηδεπηηθψλ, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (Korat, 2010). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη 

λα ζρεηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Καηαιαβαίλνπκε ηε ζεκαζία ηεο 

έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ επηηπρία 

θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ επνρή ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

δηαλχνπκε.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψθνπκε λα κειεηήζνπκε αλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε καζεηέο 

ηεο Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. 

Ζ θχξηα ππφζεζε ηεο κειέηεο καο είλαη φηη ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ηεο Α’ ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθνληαη κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιία ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζα είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν απφ ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ηεο 

Α’ ηάμεο πνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε παηδηά Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα 

εμεηάζνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. 

 Με ηνλ φξν κέζνδν δηδαζθαιίαο, ελλννχκε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ ζα 

εθαξκφζνπκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

ζα δηδάμνπκε ην γισζζηθφ κάζεκα απφ ηα εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζρνιείν γηα ηελ Α’ ηάμε θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ζα δηαβάζνπκε ηνπο 

νξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν  Σν εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθφ Α’, Β’, 

Γ’ δεκνηηθνχ – ην πξψην κνπ ιεμηθφ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο εμνινθιήξνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, βαζηζκέλνη ζηα ζρνιηθά 

βηβιία ζα κεηαθέξνπκε ην κάζεκα θαη ηηο εξγαζίεο ζηνλ ππνινγηζηή, κεηαηξέπνληαο 

ηνλ ππνινγηζηή ζην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία. Πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε δπν ηζνδχλακεο νκάδεο σο πξνο 

ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε κε ηε ρξήζε ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test. 

Αθνινχζσο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηα παηδηά ζα 

θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ηεζη ιεμηινγίνπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα 
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επηβεβαηψζνπκε ή ζα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε καο ζρεηηθά κε ην αλ ε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ καζεηψλ ηεο 

Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

 Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο έρνπλ απμεζεί ηφζν δξαζηηθά πνπ 

ζεσξείηαη απαξαίηεην ν θάζε άλζξσπνο λα είλαη επαξθψο εθνδηαζκέλνο φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

δσήο (Bottino, 2004). Ο άλζξσπνο θαζεκεξηλά θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη λέεο 

πξνθιήζεηο θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα αληαπεμέιζεη ζε 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ζρνιείν θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

έλα ζπνπδαίν ξφιν θαη λα πξνζθέξεη πιήζνο επθαηξηψλ γηα γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζα ηνλ πξνεηνηκάζνπλ 

γηα ηε κειινληηθή δσή ηνπ. Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε κάζεζε, φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 :                                                                     

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 
 Με βάζε ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε θαη ηελ αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζρεδηάζακε ηελ έξεπλά καο θαη 

δηαηππψζακε ην ζθνπφ ηεο. 

 Ζ έξεπλά καο έρεη ζθνπφ: 

 Σε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζε 

παηδηά Α΄ ηάμεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλάο καο  πξαγκαηνπνηήζακε ηε 

ζχγθξηζε σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ αλάκεζα ζε δχν νκάδεο παηδηψλ 

ζηα νπνία είρε εθαξκνζηεί δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη: 

Γεληθή Τπφζεζε: Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηελ Α’ ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ 

ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζέηνπκε φηη νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ νη νπνίνη δηδάρηεθαλ ην γισζζηθφ κάζεκα κε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζα ππεξηεξνχλ σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ην γισζζηθφ κάζεκα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 :                                                            

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ 
 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα ρξεηάζηεθε λα 

αθηεξψζνπκε αξθεηφ ρξφλν, δηαλχνληαο ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη εθαξκφδνληαο ζηελ 

πξάμε απηά πνπ είρακε ζρεδηάζεη ζε απηή ηε κειέηε. Μηα πξνζπάζεηα πνπ μεθηλά 

απφ ηε κειέηε ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ, ηελ αλάπηπμε επνπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηα παηδηά. 

Αξρηθά απνθαζίζακε λα θάλνπκε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ 

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα εθηίκεζε ηεο ιεμηινγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη λα κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε ηηο νκάδεο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε γηα ηε κειέηε καο. Σν Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) 

απνηειεί κηα ζχληνκε δνθηκαζία αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ειηθίεο απφ 2 κέρξη θαη  90 ρξνλψλ. Σν θάζε παηδί κφλν 

ηνπ πξαγκαηνπνηεί ην ηεζη θαη θαιείηαη λα επηιέμεη, κε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνχ 

πιήθηξνπ ηνπ πνληηθνχ, αλάκεζα ζε ηέζζεξηο εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απηή πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε απηήλ πνπ άθνπζε 

απφ ηνλ ππνινγηζηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε παηδηνχ απνζεθεχνληαη 

απηφκαηα ζε αξρείν κε ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ζηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Αλάινγα κε ηελ επίδνζε ζην PPVT ζα ζρεκαηίζνπκε ηηο νκάδεο παηδηψλ κε 

ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο καο. Θα πξνθχςνπλ 

δχν ηζνδχλακεο νκάδεο παηδηψλ ε νκάδα ειέγρνπ (ΟΔ) ζηελ ζα δηδαρηεί έλα κάζεκα 

γιψζζαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο βαζηζκέλν ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα (ΠΟ) ε νπνία ζα δηδαρηεί ηελ ίδηα ελφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα έρνπκε κεηαθέξεη ην ίδην κάζεκα θαη 

εξγαζίεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ε θάζε νκάδα ζα θαιείηαη λα 

απαληήζεη γξαπηά ζε έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο (Παπαλαζηαζίνπ, 1996) ιεμηινγίνπ 

πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Απφ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζε παηδηά ηεο 

πξψηεο ηάμεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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6.2 Πληθςζμόρ και δείγμα 
 

Πιεζπζκφ ηεο έξεπλάο καο απνηεινχλ ηα παηδηά νπνία θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2011 – 2012 θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ θαη ήηαλ 

καζεηέο ζηελ Α’ Γεκνηηθνχ. Δπηιέγνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα παηδηψλ 

επεηδή ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο έρνπλ έλα αξθεηά αλεπηπγκέλν 

ιεμηιφγην, ην νπνίν θαζεκεξηλά εκπινπηίδεηαη κε λέεο ιέμεηο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ε σξηκφηεηα ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο 

είλαη ηέηνηα πνπ ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο βαζηζκέλε ζηε 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ν ππνινγηζηήο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα απαληήζνπλ ζε κηα γξαπηή δνθηκαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ρξεηάζηεθε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηκήκαηα Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γη’ απηφ ην ιφγν 

απεπζπλζήθακε ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ. ε δπν ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο 

δέρηεθαλ θαη θαηαθέξακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε κειέηε καο ζηα παηδηά ησλ 

ηεζζάξσλ  ηκεκάησλ ηεο Α’ ηάμεο. ηα δπν ηκήκαηα πξαγκαηνπνηήζακε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ζηα άιια δπν 

αμηνπνηψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ζρνιείσλ έπαημε ε χπαξμε εξγαζηεξίνπ ζρνιηθψλ 

ππνινγηζηψλ, φπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ μαλά ην ςεθηαθφ 

πιηθφ πνπ είρακε θηηάμεη θαη λα εμαζθεζνχλ ζε εξγαζίεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ε δηάζεζε ησλ ζρνιείσλ λα καο δερηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ καο. 

Σν αξρηθφ καο δείγκα απνηεινχληαλ απφ 64 (πίλαθαο 1) καζεηέο αιιά 

εμαηηίαο ηεο απνπζίαο καζεηψλ ηηο κέξεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο, ηεο άξλεζεο 

ησλ γνλέσλ – θεδεκφλσλ ησλ παηδηψλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπκκεηνρή αξθεηψλ παηδηψλ ζην ηκήκα έληαμεο θαηαθέξακε λα ιάβνπλ κέξνο ζε φιε 

ηε δηαδηθαζία 52 καζεηέο κε 26 λα απνηεινχλ ηελ θάζε νκάδα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο πνπ δέρηεθαλ. Κάζε νκάδα παηδηψλ απνηεινχληαλ απφ 13 αγφξηα θαη 13 

θνξίηζηα (πίλαθαο 2).  

Γηα λα απνηειέζεη ππνθείκελν ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο έλαο καζεηήο – 

καζήηξηα ηεο Α’ ηάμεο ησλ επηιεγέλησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζα έπξεπε λα 

ζπγθεληξψλεη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηα παηδηά λα ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία,  

β) λα ππάξρεη γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ – θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηε κειέηε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ), 

γ)  λα κελ είλαη δίγισζζν θαη λα έρεη σο κνλαδηθή γιψζζα νκηιίαο ηελ Διιεληθή, 
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δ) λα κελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα γισζζηθήο αλάπηπμεο, δελ πεξηιάβακε ζηε 

κειέηε καο παηδηά ηα νπνία θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. 

ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 εκθαλίδνληαη ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε καο. 

 

 

 

Πίνακαρ 1. Γείγμα παιδιών πος έλαβαν μέπορ ζηην επεςνηηική διαδικαζία. 

  ΑΡΥΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ 

ΜΔΡΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝ Α 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

19 

34 

15 

26 

15 11 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 

ΣΡΟΠΟ 

14 

30 

12 

26 

16 14 

ΤΝΟΛΟ 64 64 52 52 

 

 

 

Πίνακαρ 2. Σελικό δείγμα παιδιών πος έλαβαν μέπορ ζηην επεςνηηική διαδικαζία. Παποςζίαζη ηος 

ανάλογα με ηο θύλο. 

  ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ 

ΜΔΡΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝ Α 

 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

ΑΓΟΡΗΑ 13 

26 

ΚΟΡΗΣΗΑ 13 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 

ΣΡΟΠΟ 

ΑΓΟΡΗΑ 13 

26 

ΚΟΡΗΣΗΑ 13 

ΤΝΟΛΟ 52 52 
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6.3 Όπγανα μέηπηζηρ 
 

Γηα ηε κειέηε καο ζεκαληηθφ ήηαλ λα ζρεκαηίζνπκε δπν ηζνδχλακεο νκάδεο 

παηδηψλ, γηα λα κπνξέζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ζηελ θάζε νκάδα λα θαηαιάβνπκε αλ ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

παηδηψλ ηεο Α’ δεκνηηθνχ επεξεαδφηαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ζηε δηδαζθαιία ή αλ ε παξαδνζηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ηα 

παηδηά. Γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή 

ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα 

ειιεληθά. Σν θάζε παηδί απφ ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο θιήζεθε λα απαληήζεη 

ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ. Σν Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) απνηειεί 

έλα φξγαλν κέηξεζεο ην νπνίν έρεη ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Σν θάζε παηδί 

μερσξηζηά κφλν ηνπ ζπκπιήξσλε απηφ ην φξγαλν κέηξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθεληξψλακε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε παηδηνχ.  

Σν Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή 

εκθαλίδεη ηέζζεξηο εηθφλεο θαη αθνχγεηαη κηα ιέμε θαη ην παηδί πξέπεη λα επηιέμεη ηλ 

εηθφλα πνπ πηζηεχεη φηη ηαηξηάδεη κε ηε ιέμε πνπ άθνπζε, αξρηθά ζπκπιεξψλνληαη ε 

ρξνλνινγηθή ειηθία ησλ παηδηψλ, ην θχιν θαη ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

παηδηνχ. Ακέζσο κεηά, μεθηλάεη ε δνθηκαζία. Σν θάζε ππνθείκελν ηεο κειέηεο έρεη 

απεξηφξηζην ρξφλν, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηινγή πνπ πηζηεχεη φηη είλαη νξζή. 

Γηα ηελ επηινγή κηαο απάληεζεο ρξεζηκνπνηείηαη «έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ» πάλσ 

ζηελ επηινγή ηεο εηθφλαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε πνπ αθνχζηεθε. Ζ δνθηκαζία 

νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ επηινγή ηξηψλ ζπλερφκελσλ κε ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε θάθειν ζηνλ 

ππνινγηζηή. Αθνχ ζπγθεληξψζνπκε ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παηδηψλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ αθαηξνχκε ηηο ιάζνο απαληήζεηο θαη πξνθχπηεη ε επίδνζε 

ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ, πνπ ζα καο βνεζήζεη ζην ζρεκαηηζκφ δπν ηζνδχλακσλ 

νκάδσλ.   

Δθηφο απφ ην Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) γηα ην ζρεκαηηζκφ 

δχν ηζνδχλακσλ νκάδσλ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαηαζθεπάζακε έλα ηεζη 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) θαηαλφεζεο ιεμηινγίνπ ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν επξφθεηην λα 

δηδαρζνχλ νη καζεηέο.  Σν ηεζη πνπ θαηαζθεπάζακε απνηεινχληαλ ηέζζεξα θξηηήξηα 

(tasks) απφ ηα νπνία ζα παξαηεξνχζακε ηελ θαηαλφεζε ησλ δηδαζθφκελσλ ιέμεσλ 

απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο (Wood, 2001· Οηθνλνκίδεο, 

2003· Gorjian, 2012). Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο πνπ δηλφηαλ ζηα παηδηά ήηαλ κηα 

δηδαθηηθή ψξα, φζν ρξφλν δειαδή ζα είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε 

θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.  ηελ αξρή ζα δίλνληαλ νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο ζα έπξεπε λα εξγαζηεί αηνκηθά 

ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Αξρηθά έπξεπε λα ζππιεξσζεί ην νλνκαηεπψλπκν ησλ παηδηψλ 

θαη ζα αθνινπζνχζε ε ζπκπιήξσζε ησλ ππφινηπσλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ ηνπ ηεζη. 
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Γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ιέμεηο νη νπνίεο 

δηδάζθνληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη αμηνπνηήζακε Τν Πξώην κνπ Λεμηθό πνπ 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ δεκνηηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα θξηηήξηα 4 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ ήηαλ α) πνιιαπιή επηινγή αλάκεζα ζε ηξεηο 

εηθφλεο, απηήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνηεηλφκελε εηθφλα, β) ε ρξήζε ηεο ιέμεο γηα 

ην ζρεκαηηζκφ πξφηαζεο απφ ην ππνθείκελν, γ) ε ρξήζε ηεο ιέμεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε πξνηάζεσλ θαη δ) ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ιέμεο απφ ηα παηδηά. 

ηε πξψηε εξγαζία νη καζεηέο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξεηο 

εηθφλεο απηή πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε ιέμε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηηο εηθφλεο. Ζ επηινγή 

ησλ ιέμεσλ έγηλε κε βάζε ην ιεμηιφγην ην νπνίν είρε δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία απνηεινχληαλ απφ 10 ιέμεηο, γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ε 

βαζκνινγία ήηαλ 1 θαη γηα θάζε ιάζνο 0. Αλ θάπνην παηδί ηελ νινθιήξσλε ζσζηά 

βαζκνινγνχληαλ κε 10.  

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά θαινχληαλ λα ζρεκαηίζνπλ πξνηάζεηο κε θάπνηεο απφ 

ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο είραλ δηδαρζεί. πλνιηθά έπξεπε λα ζρεκαηίζνπλ ηέζζεξηο 

πξνηάζεηο θαη ζαλ ζσζηή βαζκνινγνχληαλ κηα πξφηαζε απφ ηελ νπνία κπνξνχζε λα 

βγεη νινθιεξσκέλν λφεκα θαη είρε απνδνζεί ην λφεκα ηεο κε βάζε απηά πνπ είραλ 

γξαθεί. Κάζε ζσζηή πξφηαζε βαζκνινγνχληαλ κε 1 θαη θάζε ιάζνο κε 0, δειαδή ε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία ζα κπνξνχζε λα είλαη 4. 

ηελ ηξίηε εξγαζία ηα παηδηά έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ησλ 

πξνηάζεσλ κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο νη νπνίεο ηνπο δίλνληαλ. Ζ εξγαζία απηή 

απνηεινχληαλ απφ 8 πξνηάζεηο – νξηζκνχο ηηο νπνίεο είρακε επηιέμεη απφ Τν Πξώην 

κνπ Λεμηθό, γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ε βαζκνινγία ήηαλ 1 θαη γηα θάζε ιάζνο 0, αλ 

θάπνην παηδί απαληνχζε ζσζηά ζε φιεο ηηο απαληήζεηο ε βαζκνινγία ηνπ ήηαλ 8. 

ην ηειεπηαίν θξηηήξην ηα ππνθείκελα θαινχληαλ λα απνδφζνπλ ηνλ νξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ κε δηθά ηνπο ιφγηα. Οη καζεηέο θαινχληαλ λα δψζνπλ ηνλ νξηζκφ 3 

πξνηάζεσλ, αλ θάπνην παηδί θαηάθεξλε λα απνδφζεη ηνλ νξηζκφ ησλ ιέμεσλ ην 

ζπλνιηθφ ζθνξ πνπ πεηχραηλε ήηαλ 3.  

Αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ 

πξνέθππηε ην ζπλνιηθφ ηνπ ζθνξ. Σν κέγηζην ζθνξ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλα 

παηδί, αλ απαληήζεη ζσζηά ζε φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ, είλαη 25. 
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6.4 Γιαδικαζία  
 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλα καο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ  30 Απξηιίνπ έσο 1 Ηνπλίνπ 2012 ζηα δεκνηηθά ζρνιεία φπνπ θνηηνχζαλ ηα 

ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο.  Σν δηάζηεκα απηφ ην ρσξίζακε ζε ηξία κέξε: α) 

δεηήζακε άδεηα ζπλαίλεζε απφ ηνπο γνλείο – θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ 

ζηα ζρνιεία γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα καο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ), β) 

ζπκπιήξσζε ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) απφ ηνπο καζεηέο, γ) 

δηδαζθαιία ηεο επηιεγκέλεο ελφηεηαο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ απφ ηα 

ππνθείκελα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε καο. 

Αθνχ βξήθακε 2 δεκνηηθά ζρνιεία λα καο δερηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο κειέηεο καο, απνθαζίζακε λα δεηήζνπκε εγγξάθσο ηε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ - 

θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία πνπ είρακε πάξεη άδεηα γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε κειέηε καο. Ζ δήισζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) δφζεθε ζηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2012 θαη δεηνχζακε λα επηζηξαθεί κφλν 

εθφζνλ νη γνλείο – θεδεκφλεο ήηαλ αξλεηηθνί ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία. Μεηά απφ κηα βδνκάδα (7 Μαΐνπ) θαη αθνχ δερηήθακε κηα κφλν 

αξλεηηθή δήισζε μεθηλήζακε κε ην θάζε παηδί αηνκηθά λα ζπκπιεξψλεη ην Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ βξίζθακε κηα θελή 

αίζνπζα θαη ζε ήζπρν πεξηβάιινλ (Παπαλαζηαζίνπ, 1996) πξαγκαηνπνηνχληαλ ε 

δηαδηθαζία ζε θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σν θάζε παηδί θαζφηαλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη αθνχ ζπκπιεξψλακε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ζηνλ 

ππνινγηζηή πξαγκαηνπνηνχζε ην Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT). Όηαλ ην 

νινθιήξσλε νη απαληήζεηο θαη ην ζθνξ ηνπ θάζε παηδηνχ απνζεθεχνληαλ ζε ςεθηαθή 

κνξθή. Παξαθάησ παξαζέηνπκε εηθφλεο παηδηψλ λα ζπκπιεξψλνπλ ην PPVT: 

Δικόνα 17. Παιδιά ζςμπληπώνοςν ηο PPVT. 

  

 

ηε ζπλέρεηα ηελ εβδνκάδα απφ 28 Μαΐνπ κέρξη 1 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

ηε δηδαζθαιία ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ δεκνηηθνχ πνπ είρακε επηιέμεη. Γεπηέξα 

θαη Σξίηε (28-29/5) πξαγκαηνπνηήζακε ηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο 

κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ζ 
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δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ δπν δηδαθηηθέο ψξεο (08:10 – 09:40) θαη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαιείκκαηνο δφζεθε ζηα παηδηά έλα ηεζη ιεμηινγίνπ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ απφ ηα παηδηά. Σα παηδηά 

είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο κηα δηδαθηηθή ψξα (10:00 – 10:45) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ηεζη.  Με αλάινγν ηξφπν ηηο κέξεο Πέκπηε θαη Παξαζθεπή (31/5 – 1/6) 

πξαγκαηνπνηήζακε ηε δηδαζθαιία κε ειεθηξνληθά κέζα δηδαζθαιίαο  θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε ην ηεζη ιεμηινγίνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ θάπνηεο 

εηθφλεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. 

Δικόνα 18. Παποςζίαζη τηθιακού ςλικού ζηα παιδιά. 

  

  

Δικόνα 19. Σα παιδιά ππαγμαηοποιούν αζκήζειρ εξάζκηζηρ. 

  
 

 
Δικόνα 20. Σα παιδιά ζςμπληπώνοςν ηο ηεζη λεξιλογίος. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο

 :                                                           

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

έγηλε ε εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζην SPSS 17, 

γηα λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο. Ο έιεγρνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ παξνχζα κειέηε είλαη ν t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(independent samples t-test) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζνπκε αλ νη κέζνη 

φξνη δχν ζπλφισλ παξαηεξήζεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ν έλαο απφ ηνλ άιιν (Howitt 

& Cramer, 2010). Με ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ζα 

απαληήζνπκε ζην εξψηεκα αλ ν κέζνο φξνο ηεο κίαο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφο απφ ην κέζν φξν γηα ηελ άιιε νκάδα.  

 Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπ 

αθφινπζνπο ζπκβνιηζκνχο, γηα ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ (Ν), γηα ην κέζν φξν 

(Μ), γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε (SD), γηα ηε δηαθχκαλζε (F), ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ (Sig.=p) νη βαζκνί ειεπζεξίαο (DF), ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ δίπιεπξνπ ειέγρνπ 

(Sig. 2-tailed=p) (Υινπβεξάθεο, 2002· Howitt & Cramer, 2010). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ηεζη γεληθήο εθηίκεζεο 

ηνπ ιεμηινγίνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT). Θα εμεηάζνπκε κε ηελ 

αλάιπζε πνπ θάλακε αλ ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν νκάδσλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηνλ πξψην πίλαθα παξαηεξνχκε γηα θάζε νκάδα ησλ 

αξηζκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ (N=26), ην κέζν φξν (M=87,35) γηα ηελ νκάδα πνπ 

δηδάζθεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαη (M=87,92) γηα ηελ νκάδα πνπ δηδάζθεηαη 

κε ππνινγηζηή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (SD=12,006) γηα ηελ νκάδα πνπ δηδάζθεηαη 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη (SD=13,793) γηα ηελ άιιε. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ νκάδσλ απφ ηνλ δεχηεξν πίλαθα, ζα 

εμεηάζνπκε αλ νη δπν κέζνη φξνη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Howitt & Cramer, 2010). 

Πίνακαρ 3. ηαηιζηικά ζηοισεία ομάδυν για ηο PPVT. 

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

PPVT 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 87,35 12,006 2,355 

Με 

ππνινγηζηή 
26 87,92 13,793 2,705 

 

 ηνλ ηέηαξην πίλαθα αξρηθά εμεηάδνπκε ην Levene's Test for Equality of 

Variances ( Έιεγρνο Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ). Ζ ηηκή ηνπ Sig ζα 

καο θαζνξίζεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη ηε γξακκή ηνπ πίλαθα πνπ ζα 

εμεηάζνπκε. Αθνινπζνχκε ηε πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα Equal variances assumed 
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(αλ νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο) θαη ηε δεχηεξε  Equal variances not assumed (αλ νη 

δηαθπκάλζεηο είλαη άληζεο). Καηά ηνλ έιεγρν Levene αλ ε ηηκή ηνπ Sig είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,05 κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν 

νκάδσλ ρξεζηκνπνηψ ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα ελψ αλ είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε 

0,05 ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ζα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ρξεζηκνπνηψ ηε 

δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα (Howitt & Cramer, ηαηηζηηθή κε ην SPSS 16. Με 

εθαξκνγέο ζηελ ςπρνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 2010).  

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα βιέπνπκε ην Levene's Test for Equality of Variances ε 

ηηκή Sig. είλαη 0,763>0,05 απφ ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξνχκε φηη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα (t= -0,161, DF = 50, p= 0,873,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ 

δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ηεο επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ ζην PPVT είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
 

Πίνακαρ 4. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δύο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ ζημανηικόηηηαρ 

ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηο PPVT. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PPVT 

Equal 

variances 

assumed 

0,092 0,763 -0,161 50 0,873 -0,577 3,586 -7,780 6,626 

Equal 

variances 

not assumed 

  -0,161 49,068 0,873 -0,577 3,586 -7,783 6,630 

 

 

  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην ηεζη ιεμηινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ νκάδα ε νπνία ε δηδαζθαιία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ππνινγηζηή είρακε ηηο ηηκέο N=26, M=17,96 θαη SD=3,493 

ελψ γηα ηελ νκάδα πνπ ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ βαζίζηεθε ζηνλ ππνινγηζηή 

πήξακε ηα απνηειέζκαηα N=26, M=18,15 θαη SD=3,977. Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν νκάδσλ φπσο βιέπνπκε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη ζα 

εμεηάζνπλε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο. 
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Πίνακαρ 5. ηαηιζηικά ζηοισεία ηυν ομάδυν για ηο ηεζη λεξιλογίος. 

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 17,96 3,493 0,685 

Με 

ππνινγηζηή 
26 18,15 3,977 0,780 

 

 

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα βιέπνπκε ην Levene's Test for Equality of Variances ε 

ηηκή Sig. είλαη 0,567>0,05 απφ ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξνχκε φηη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ 

φξσλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα (t= -0,185, DF = 50, p= 0,854,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ 

δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ηεο επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ ζην ηεζη ιεμηινγίνπ είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
 

Πίνακαρ 6. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δςο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ ζημανηικόηηηαρ 

ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηο ηεζη λεξιλογίος. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

Equal 

variances 

assumed 

0,331 0,567 -0,185 50 0,854 -0,192 1,038 -2,277 1,893 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -0,185 49,180 0,854 -0,192 1,038 -2,278 1,893 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο επίδνζεο 

ηεο θάζε νκάδαο ζηελ πξψηε εξγαζία ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ. ηελ εξγαζία απηή νη 

καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξεηο εηθφλεο απηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ιέμε πνπ ηνπο είρε δνζεί. Γηα ηελ νκάδα ε νπνία ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ρσξίο ππνινγηζηή είρακε ηηο ηηκέο N=26, M=8,62 θαη SD=0,983 ελψ γηα ηελ νκάδα 

πνπ ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ βαζίζηεθε ζηνλ ππνινγηζηή πήξακε ηα 

απνηειέζκαηα N=26, M=9,35 θαη SD=1,129. Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ δχν νκάδσλ φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 7 θαη ζα 

κειεηήζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο. 
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Πίνακαρ 7. ηαηιζηικά ζηοισεία ηυν ομάδυν για ηην ππώηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 1 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 8,62 0,983 0,193 

Με 

ππνινγηζηή 
26 9,35 1,129 0,221 

  
Πίνακαρ 8. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δςο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ ζημανηικόηηηαρ 

ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηην ππώηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 1 

Equal 

variances 

assumed 

0,054 0,817 -2,489 50 0,016 -0,731 0,294 -1,321 -0,141 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -2,489 49,066 0,016 -0,731 0,294 -1,321 -0,141 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 8 παξαηεξνχκε ζην Levene's Test for Equality of 

Variances φηη ε ηηκή Sig. είλαη 0,817>0,05 απφ ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξνχκε φηη ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο 

θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα (t= -2,489, DF = 50, p= 

0,016,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ηεο επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ 

ζηελ εξγαζία 1 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 Γηα ηελ εξγαζία 2 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ, γηα ηελ νκάδα πνπ δηδάρζεθε ρσξίο 

ππνινγηζηή έρνπκε ηηο ηηκέο N=26, M=3,42 θαη SD=0,703 ελψ ζηελ νκάδα παηδηψλ 

ζηα νπνία ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πήξακε ηηο ηηκέο N=26, M=3,58 θαη SD=0,857. Απφ ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο θάζε νκάδαο παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε δηαθνξάο ηεο νπνίαο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ζα εμεηάζνπκε ζηνλ πίλαθα 10.    
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Πίνακαρ 9. ηαηιζηικά ζηοισεία ομάδυν για ηη δεύηεπη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος.  

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 2 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 3,42 0,703 0,138 

Με 

ππνινγηζηή 
26 3,58 0,857 0,168 

 

 ηελ εξγαζία 2 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ ηα παηδηά ζα έπξεπε λα ζρεκαηίζνπλ 

πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο είραλ δνζεί. ηνλ πίλαθα θνηηάκε ζηε ζηήιε 

Levene's Test for Equality of Variances παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή Sig. είλαη 

0,982>0,05, επεηδή είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,05 ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξψηε 

γξακκή ηνπ πίλαθα (t= -0,708, DF = 50, p= 0,482,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ δηαθνξά ησλ 

κέζσλ φξσλ ηεο επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ ζηελ εξγαζία 2 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ είλαη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

Πίνακαρ 10. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δςο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ 

ζημανηικόηηηαρ ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηη δεύηεπη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 2 

Equal 

variances 

assumed 

0,001 0,982 -0,708 50 0,482 -0,154 0,217 -0,590 0,283 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -0,708 48,160 0,482 -0,154 0,217 -0,591 0,283 

 

 ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο θάζε νκάδαο γηα ηελ 

εξγαζία 3 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ. ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο θαινχληαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζηηο πξνηάζεηο-νξηζκνχο ηηο θαηάιιειεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ιέμεηο. Γηα ηελ νκάδα πνπ ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο 

ππνινγηζηή ιάβακε ηηο ηηκέο N=26, M=4,69 θαη SD=2,346 θαη γηα ηελ νκάδα πνπ 

δηδάρζεθε κε ππνινγηζηή N=26, M=4,15 θαη SD=2,588. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ νκάδσλ θαη ζα εμεηάζνπκε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηνλ πίλαθα 12. 
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Πίνακαρ 11. ηαηιζηικά ζηοισεία ηυν ομάδυν για ηην ηπίηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 3 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 4,69 2,346 0,460 

Με 

ππνινγηζηή 
26 4,15 2,588 0,507 

 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα θνηηάκε ζηε ζηήιε Levene's Test for Equality of 

Variances παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή Sig. είλαη 0,778>0,05, αθνχ ε ηηκή ηνπ Sig. είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,05 ηζρχεη φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα (t= -0,786, DF = 50, p= 0,435,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ 

δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ηεο επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ ζηελ εξγαζία 3 ηνπ ηεζη 

ιεμηινγίνπ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 12. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δςο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ 

ζημανηικόηηηαρ ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηην ηπίηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 3 

Equal 

variances 

assumed 

0,080 0,778 0,786 50 0,435 0,538 0,685 -0,837 1,914 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  0,786 49,526 0,436 0,538 0,685 -0,838 1,914 

 

 ηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάδνπκε ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ηεο θάζε νκάδαο 

ζηελ εξγαζία 4 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ. Σν δεηνχκελν απηήο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο 

καζεηέο ήηαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα δψζνπλ θάπνην νξηζκφ γηα ηελ θάζε ιέμε πνπ 

ηνπο είρε δνζεί. Γηα ηελ νκάδα πνπ ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ε δηδαζθαιία ρσξίο 

ππνινγηζηή ιάβακε ηηο ηηκέο  N=26, M=1,23 θαη SD=1,177 θαη γηα ηελ νκάδα πνπ 

αμηνπνηήζεθε ν ππνινγηζηήο ζηε δηδαζθαιία είρακε ηηο ηηκέο N=26, M=0,96 θαη 

SD=1,280. Παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε δηαθνξάο αλάκεζα ζηνπο δπν κέζνπο φξνπο θαη 

ζα εμεηάζνπκε αλ είλαη ζεκαληηθή κειεηψληαο ηνλ πίλαθα 14. 
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Πίνακαρ 13. ηαηιζηικά ζηοισεία ηυν ομάδυν για ηην ηέηαπηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 4 

Υσξίο 

ππνινγηζηή 
26 1,23 1,177 0,231 

Με 

ππνινγηζηή 
26 0,96 1,280 0,251 

 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαθάησ θνηηάκε ζηε ζηήιε Levene's Test for 

Equality of Variances παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή Sig. είλαη 0,636>0,05, θαηαιαβαίλνπκε 

φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα (t= 

0,790, DF = 50, p= 0,434,δίπιεπξνο έιεγρνο). Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ηεο 

επίδνζεο ησλ δπν νκάδσλ γηα εξγαζία 4 ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ είλαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 14. Έλεγσορ ηηρ ιζόηηηαρ ηυν διακςμάνζευν ηυν δςο ομάδυν και ηηρ ζηαηιζηικήρ ζημανηικόηηηαρ 

ηηρ διαθοπάρ ηυν μέζυν όπυν ηοςρ υρ ππορ ηην ηέηαπηη επγαζία ηος ηεζη λεξιλογίος. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σεζη 

ιεμηινγίνπ 

εξγαζία 4 

Equal 

variances 

assumed 

0,227 0,636 0,790 50 0,434 0,269 0,341 -0,416 0,954 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  0,790 49,650 0,434 0,269 0,341 -0,416 0,954 

 

 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε παξαηεξνχκε 

ηε κε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πνπ 

εμεηάζακε νχηε ζην Peabody Picture Vocabulary Test νχηε ζην ηεζη ιεμηινγίνπ πνπ 

θαηαζθεπάζακε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο 

νκάδαο πνπ δηδάρηεθε ρσξίο ππνινγηζηή θαη ηεο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ππνινγηζηήο ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αθνινχζσο κειεηήζακε ηηο εξγαζίεο 

ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ απφ φπνπ παξαηεξνχκε μαλά ηε κε χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο εξγαζίεο ηνπ 

ηεζη αμηνιφγεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ο

:                                                                    

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 Ζ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα κειεηήζεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ Α’ δεκνηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Αλαιπηηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξνζπαζήζακε λα 

κειεηήζνπκε αλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη ην 

γισζζηθφ κάζεκα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Τπνζέζακε φηη ε επίδνζε ησλ παηδηψλ 

πνπ δηδάζθνληαη ην γισζζηθφ κάζεκα κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηελ νκάδα παηδηψλ πνπ δηδάζθεηαη κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν.   

 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία θαη ηε δνκή πνπ αθνινπζήζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην (Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο). εκαληηθφ είλαη λα 

ηνλίζνπκε ηελ έιιεηςε αλάινγσλ κειεηψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαζίζηαηαη κε βέβαηα ε ζχγθξηζε κε 

αλάινγεο δηεζλείο κειέηεο. 

 ε πξψην ζηάδην νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην ηεζη γεληθήο εθηίκεζεο ηνπ 

ιεμηινγίνπ Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

ζρεκαηίζνπκε δχν ηζνδχλακεο νκάδεο σο πξνο ηε γεληθή ιεμηινγηθή ηθαλφηεηα. Απφ 

ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ δελ ππνινγίζακε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ 

αξθεηά ρακειή επίδνζε επεηδή φπσο δηαπηζηψζακε επξφθεηην γηα παηδηά πνπ είηε 

αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο θαη γισζζηθέο δπζθνιίεο (παξαθνινπζνχζαλ ην ηκήκα 

έληαμεο ή ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ήηαλ αιιφγισζζν ή είραλ πξνζθάησο 

εληαρζεί ζηελ Α’ ηάμε ρσξίο λα έρνπλ θνηηήζεη ζην λεπηαγσγείν). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζρεκαηίζακε δπν νκάδεο νη νπνίεο σο πξνο ην κέζν φξν επίδνζεο ζην PPVT  ε 

δηαθνξά ηνπο ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο 3 θαη 

4. ρεκαηίζακε έηζη δχν ηζνδχλακεο νκάδεο σο πξνο ηελ επίδνζε ζην PPVT, ζηελ 

πξψηε νκάδα (νκάδα ειέγρνπ ΟΔ) πνπ απνηεινχληαλ απφ 26 κέιε είρακε πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ζηε δεχηεξε (νκάδα πεηξακαηηθή 

ΟΠ) ε δηδαζθαιία βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θάζε νκάδα θιήζεθε λα ζπκπιεξψζεη γξαπηά 

ην ηεζη ιεμηινγίνπ πνπ είρακε θαηαζθεπάζεη. ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε κεηά ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξήζακε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο επίδνζεο ησλ δχν νκάδσλ. 

Απηφ καο νδήγεζε ζηελ αλαίξεζε ηεο αξρηθήο καο ππφζεζεο πνπ έιεγε φηη 

πεξηκέλακε ε πεηξακαηηθή νκάδα λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο 
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ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη κέζνη φξνη ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ ζρεδφλ ίδηνη Μ 

νκάδαο ειέγρνπ = 17,96 θαη Μ νκάδαο πεηξακαηηθήο = 18,15 πνιχ θνληηλέο ηηκέο θαη κε ηε 

δηαθνξά ησλ δχν κέζσλ φξσλ λα είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Howitt & Cramer, 

2010).  

 Αλάινγα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε 

θαη γηα ηηο ηέζζεξηο εξγαζίεο έδεημαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνπο κέζνπο φξνπο επίδνζεο ησλ δχν νκάδσλ, ην νπνίν θξίλεηαη αλακελφκελν αλ 

ιάβνπκε ππφςε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ δχν νκάδσλ ζην ηεζη ιεμηινγίνπ.  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ηπραίνπο παξάγνληεο πνπ 

δε ιήθζεθαλ ππφςε ζηελ παξνχζα κειέηε είηε ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

(Βάκβνπθαο, 2002). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη σο πξνο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

επηδφζεσλ ζηηο δχν πξψηεο εξγαζίεο (επηινγή ηεο εηθφλαο πνπ ηαηξηάδεη θαη 

ζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ απφ ιέμε πνπ δίλεηαη) παξαηεξείηαη κηα ειαθξηά ππεξνρή 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ε νπνία φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληίζεηα 

ζηηο εξγαζίεο 3 θαη 4 παξαηεξνχκε κηα πνιχ κηθξή δηαθνξά ππέξ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

ε νπνία φκσο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο 12 θαη 14 δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζηελ παξνχζα κειέηε 

έρνπλ ζρέζε κε ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζακε ζηελ εχξεζε πξφζπκσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ λα καο δερηνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε κειέηε καο αιιά θαη απφ 

απηέο πνπ καο δέρηεθαλ (θαη ηηο επραξηζηνχκε) ε πίεζε γηα φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε 

παξνπζία καο ζηηο ηάμεηο εμαηηίαο ηνπ φηη νη παξεκβάζεηο καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιε πίεζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο χιεο θαη δπζθνιία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο καο εμαηηίαο ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ζπλήζσο νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο πνπ επηιέγεηαη γηα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Α’ ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε ππνινγηζηή ή ρσξίο ππνινγηζηή θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά  ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

καο ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ κειεηψλ. Σν καζεζηαθφ φθεινο ζηε δηδαζθαιία κε 

ππνινγηζηή δελ είλαη βέβαην ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (Underwood, 

2000) θαη ηε κειέηε ησλ Segers & Verhoeven (2002) δελ παξαηεξήζεθαλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηα παηδηά είηε δηδάρηεθαλ κε ππνινγηζηή έηηε κε ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν. 

 Ο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά (De Jong & Bus, 2002). Αλάινγα ζηελ έξεπλάο καο 
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παξαηεξνχκε φηη ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αθφκα εξγαιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ε πξνζζέγηζε ηεο κάζεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε φια ηα 

δηαζέζηκα κέζα αλάινγα θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. εκαληηθφ είλαη γηα ηελ 

εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζε ηεο ζηα παηδηά θαη ζχκθσλα κε 

έξεπλα ησλ (Segers & Verhoeven, 2002). 

ε αλάινγα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο κειέηεο καο θαηαιήγεη θαη έξεπλα 

(Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000). χκθσλα κε απηή ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δε ζεσξνχληαη 

εμαζθαιηζκέλα, δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαηάθηεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηνπ 

καζεηέο. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζερηηθφ ηξφπν 

φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηαηί δηαθνξεηηθά ην φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπο ζα 

είλαη νξηαθφ ή κεδακηλφ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

πνπ ζεσξήζεθαλ επαλαζηαηηθέο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ ζα πξνθαινχζαλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηαδηαθά ειαρηζηνπνηήζεθε ε ρξήζε ηνπο κηαο θαη δελ 

απέδσζαλ ηα αλακελφκελα σο πξνο ην φθεινο ησλ καζεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη λα αλαβαζκίδεηαη ην γλσζηηθφ επίπεδν 

ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη ε δνκή ηνπ 

ζρνιείνπ λα αλακνξθσζεί ελζσκαηψλνληαο ηε ηερλνινγία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000). 

Ζ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηδαζθαιία, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα ζπνπδαίν βνήζεκα 

ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2007). Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά αξθεί λα 

έρνπκε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο, ρσξίο λα γίλεηαη αιφγηζηε εθαξκνγή ηνπο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε (Κπξίδεο, Γξφζνο, & Νηίλαο, 2003).   

Ο ξπζκφο κάζεζεο θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξνο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο έληππσλ κέζσλ (Ma & Kelly, 2006).  Ζ ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ηαρχηεηα απφδνζεο ηεο κάζεζεο. Ζ ηερλνινγία απφ κφλε ηεο δε 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απνηειεί έλα κέζν γηα κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο ειθπζηηθή γηα ην καζεηή ζηηο κέξεο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
Ο

:                                                           

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

9.1 ςμπεπάζμαηα 

 ηελ έξεπλα καο πξνζπαζήζακε λα κειεηήζνπκε ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα 

ππήξρε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ή κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηά ηε 

δηδαζθαιία. Μεηά ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζε δχν νκάδεο 

παηδηψλ, απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

νδεγεζήθακε ζηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ. Δίρακε λα 

εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο κέζνδνο δηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθή – κε 

ρξήζε ππνινγηζηή) ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Τπνζέζακε φηη ηα 

παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζα παξνπζίαδαλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ηεζη ιεμηινγίνπ ζε  ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δηδάρζεθαλ κε ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο.  

 Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα καο είλαη ηα εμήο: 

1. Οη δχν νκάδεο παηδηψλ είραλ ζρεδφλ ίδηεο επηδφζεηο θαηά κέζν φξν ζην Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT), ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δπν νκάδσλ ήηαλ 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Καηαιαβαίλνπκε φηη ην επίπεδν ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο 

ησλ παηδηψλ ησλ δπν νκάδσλ ήηαλ ζρεδφλ ίδην θαηά κέζν φξν κε ηε δηαθνξά λα είλαη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

2. Ζ αξρηθή καο ππφζεζε φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα ζα εκθαλίζεη πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ηεζη ιεμηινγίνπ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα πνπ δηδάρηεθε κε ηε 

παξαδνζηαθή κέζνδν απνξξίθζεθε. Οη επηδφζεηο ζην ηεζη ιεμηινγίνπ ηεο νκάδαο πνπ 

δηδάρζεθε κε ππνινγηζηή φζν θαη ηεο νκάδαο πνπ δηδάζθεηαη ρσξίο ηε ρξήζε 

ππνινγηζηή παξνπζηάδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Γε κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε κηα κέζνδνο είλαη θαιχηεξε απφ ηελ άιιε ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ. Πηζαλφλ ε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ ζα ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο λα βνεζνχζε ζε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηα παηδηά. Καηαιαβαίλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παηδηψλ άζρεηα απφ ηε κέζνδν πνπ παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

δελ παξνπζίαζαλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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3. Σν ηεζη ιεμηινγίνπ πνπ ρνξεγήζεθε ζηα παηδηά απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο 

εξγαζίεο νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε πνπ παξνπζίαζαλ ε πεηξακαηηθή κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ θξίζεθαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Γειαδή ε επηινγή ηεο ζσζηήο εηθφλαο, 

ν ζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ, ε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ θαη ε πξνζπάζεηα λα δνζεί 

νξηζκφο πνπ είλαη ην είδνο ην εξγαζηψλ πνπ πεξηέρνληαλ ζην ηεζη ιεμηινγίνπ 

κεκνλσκέλα απφ ηελ θάζε εξγαζία έδεημαλ λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ηελ επίδνζε ησλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο καο είλαη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ επίδνζε ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ πνπ δηδάζθνληαη είηε κε 

ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο είηε ησλ παηδηψλ πνπ ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. εκαληηθφ είλαη ε δηδαζθαιία λα εκπινπηίδεηαη κε φζνλ 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη λα αμηνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ε νπνία ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ.  

 

 

 

9.2 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα 

εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο θαη θαηαιήμακε ζηελ εμαγσγή ησλ 

παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ. Τπάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε κειέηε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο καο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ππφθεηληαη ζηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: 

1. Ο ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο δελ έγηλε κε ηπραίν ηξφπν, αιιά 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζηαζηαθφ δείγκα. Αξρηθά έπξεπε λα βξνχκε ζρνιεία γηα 

λα καο δερηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο – θεδεκφλεο  

γξαπηή άδεηα ζε πεξίπησζε πνπ δε δέρνληαλ ηα παηδηά ηνπο λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ηα ζρνιεία έπξεπε λα δηαζέηνπλ 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ππνινγηζηή. Σν δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ γη’ 

απηφ ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Α’ ηάμεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ παξά κφλν ζε 

πιεζπζκφ κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  
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2. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ αθνχ ην δείγκα καο 

ήηαλ κηθξφ (26 παηδηά ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 26 παηδηά ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα). Σα απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ην ηκήκα έληαμεο ή θαηάγνληαλ απφ άιιεο 

ρψξεο θαη παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηε γιψζζα δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε 

κειέηε. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ κπνξεί λα επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο νη ηδηνκνξθίεο θάπνησλ 

ππνθεηκέλσλ κπνξεί απνθηνχλ ζεκαληηθφ ξφιν εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

δείγκαηνο. 

3. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην δηάζηεκα ην νπνίν δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία, 

βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δηελεξγνχληαη πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ (εθδειψζεηο, γηνξηέο, εθδξνκέο) θαη ε νινθιήξσζε ηεο χιεο 

πηέδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εμαηηίαο ηεο πίεζεο δελ πεηχρακε ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ηεζη ιεμηινγίνπ πξηλ ηε δηδαζθαιία, απνθαζίζακε λα ην δψζνπκε κφλν 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γη’ απηφ αθνινπζήζακε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θάλεθε φηη απνηέιεζε κηα ιάζνο καο επηινγή 

πνπ ίζσο λα ζπλέβαιε θαη ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αξρηθή 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ έγηλε κε θξηηήξην φηη ηα παηδηά ζα έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο Α’ ηάμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν πνπ ρξεηαδφκαζηαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηε δηδαζθαιία. 

Κξίλνληαο εθ ησλ πζηέξσλ πηζηεχνπκε φηη ε επηινγή ελφο άιινπ καζήκαηνο 

πνπ ζα δηδαζθφηαλ πην πξηλ ρξνληθά ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο καο. 

4. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο καο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζπλεζίδεηαη ζε απηή ηελ ειηθία ν ππνινγηζηήο 

λα απνηειεί έλα κέζν ςπραγσγίαο γηα ηα παηδηά, φζνλ αθνξά ηα παηδηά ηνπ 

δείγκαηνο θάλεθε λα κελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, γηα λα απνθχγνπκε απηή ηε δπζθνιία απνθαζίζακε ε 

δηδαζθαιία λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη ε πξνβνιή λα 

γίλεη ζε νζφλε, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά πνπ δηδάρηεθαλ κε ππνινγηζηή 

είραλ ην ρξφλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο θαη λα εμαζθεζνχλ ζην 

ππνινγηζηή, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο ησλ δχν ζε θάζε ππνινγηζηή. 

5. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ δηδάρζεθαλ ην 

κάζεκα, δε γλσξίδνπκε αλ εμεηάδακε πεξηζζφηεξεο νκάδεο κε επηπιένλ 

κεζφδνπο δηδαζθαιία ή κε ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ αλ δηαπηζηψλακε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

6. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο θαη ηε 

δπζθνιίαο λα καο δερηνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο δε 

κπνξέζακε λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα ησλ παηδηψλ απφ πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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7. Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ έγηλε κε έλα ηεζη ιεμηινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζακε 

εκείο, ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνην απφ ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη. Αλ θαη 

αθνινπζήζακε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία, ε θαηαζθεπή έγηλε απφ ηνλ εξεπλεηή κε πηζαλέο αδπλακίεο 

ηνπ ηεζη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα θαη απηφ απνηειεί έλα 

πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο.  

 

 

 

 

 

9.3 Μελλονηικέρ καηεςθύνζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιεζψξα κειεηψλ γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ  

ιεμηινγίνπ φπσο θαη ηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

θαη έρνπλ δηαηππσζεί ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

σζηφζν ε πξαγκαηνπνίεζε ζην κέιινλ κειεηψλ φπνπ ζα ζπλδπάδνληαη απηνί  νη δπν 

ηνκείο θξίλεηαη ζεκαληηθή σο πξνο ην φθεινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζία. Οη 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε χπαξμε ηέηνησλ κειεηψλ είλαη ειάρηζηε, αιιά 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξχηεξε θιίκαθα  ζε παηδηά φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ 

κειεηψλ ζα βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ζα 

βνεζνχλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζην επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζην 

ζχληνκν κέιινλ. 

2. Θεσξψληαο φηη ε ειηαθή νκάδα ησλ καζεηψλ πνπ επηιέρηεθε δε δηαζέηεη 

αξθεηέο γλψζεηο γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα κειεηεζνχλ κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο. Ζ εμνηθείσζε κε 

ηνλ ππνινγηζηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πάξνπκε λα 

είλαη απαιιαγκέλα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

3. Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ – δηαδξαζηηθνχ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ, βαζηζκέλν ζην ζρνιηθφ βηβιίν πνπ ζα έδηλε ζηνπο καζεηέο 

ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ιέμε ε ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε λα παξέρεηαη ε άκεζε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνλ 
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παγθφζκην ηζηφ γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα δηαρεηξηζηή κφλνο ηνπ ηε γλψζε 

θαη λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλαδήηεζε. 

4. Ο εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηή πιήζνο κεηαβιεηψλ γηα λα πξνζεγγίζεη 

κε πιεξέζηεξν ηξφπν ηε κειέηε. Σέηνηε κεηαβιεηέο είλαη ην θχιν, ε ειηαθή 

νκάδα, ε θνηλσληθή πξνέιεπζε, ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

καζεηψλ, νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ν 

βαζκφο εμνηθείσζεο ηνπο κε απηέο. 

5. Ζ δηεξεχλεζε είλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο 

παηδηψλ θαη κε ηελ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ 

θαιχηεξε εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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Παπάπηημα 
 

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΓΟΝΔΗ 

Αγαπεηνί γνλείο, 

ην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο εθπνλψ κηα κειέηε γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, σο βνεζεηηθνχ κέζνπ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα ηα παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηήζσ ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο 

απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο βνεζεηηθνχ 

κέζνπ θαη ζα δεηήζσ απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηεο εξγαζίεο θαηαλφεζεο. 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα επηηξέςεηε ζην παηδί ζαο 

λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Μφλν εθφζνλ δηαθσλείηαη ην παηδί ζαο λα 

ζπκκεηάζρεη  ζε απηή ηε δηαδηθαζία  παξαθαιψ ππνγξάςηε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

θαη επηζηξέςηε ηελ αχξην ζην ζρνιείν. αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

 

Με εθηίκεζε, 

Ο δάζθαινο  

Γεσξγηαλλάθεο Νηθφιανο 

 

Γηαθσλψ ην παηδί κνπ λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

Ολνκαηεπψλπκν:__________________________________________________ 

Τπνγξαθή γνλέα:__________________________________________________ 
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ΣΔΣ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ 

Ολνκαηεπψλπκν:_______________________________________________________ 

Γηάιεμε θαη θχθισζε ηελ εηθφλα πνπ λνκίδεηο φηη ηαηξηάδεη ζε θάζε ιέμε: 

εξπεηά 

 

 

 

 

 
 

δεηλφζαπξνο 

 

 

 

 

 
 

θαβνχθη 

 

 

 

 

 
 

θαβνχξη 

 

 

 

 

 
 

κέδνπζα 
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αζηεξίαο 

 

 

 

 

 

 

παξαιία 

 

 

 

 

 

 

ίρλε 

 

 

 

 

 
 

ρεισλάθηα 

 

 

 

 

 
 

δίρηπα 
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ρεκάηηζε πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο: 

αρηλφο 

_____________________________________________________________________ 

απγά 

_____________________________________________________________________ 

ζαθνχιεο 

_____________________________________________________________________ 

θψηα 

_____________________________________________________________________ 

 

 

πκπιήξσζε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο κε ηε ιέμε πνπ ηαηξηάδεη: 

 

απγά, ίρλε, θαβνχθη, κέδνπζα, δίρηπα, ζειπθά, εξπεηά, θαιακάξη, ζηεξηά, θίδη 

 

 

Σα ____________ είλαη δψα πνπ έρνπλ καθξχ ζψκα ζθεπαζκέλν κε ιέπηα θη έξπνπλ, 

δειαδή ζέξλνληαη κε ηελ θνηιηά. 

Σα ____________ είλαη πιεθηφ χθαζκα κε πνιιέο ηξχπεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ςαξάδεο γηα λα πηάλνπλ ςάξηα. 

Ζ _____________ είλαη έλα δψν ηεο ζάιαζζαο πνπ ην ζψκα ηεο κνηάδεη κε νκπξέια. 

Αλ ζε αθνπκπήζεη ην δέξκα ζνπ θνθθηλίδεη θαη ληψζεηο θαγνχξα. 

Σν ____________ είλαη δψν ηεο ζάιαζζαο. Σν ζψκα ηνπ κνηάδεη κε ζσιήλα πνπ έρεη 

ζηελ άθξε ηνπ δέθα πινθάκηα. Όηαλ θηλδπλεχεη απφ θάηη, ρχλεη έλα πγξφ πνπ θάλεη 

ηα λεξά λα ζνιψλνπλ. 

Ζ _____________ είλαη ην θνκκάηη ηεο γεο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ λεξφ. 

Σα ____________ είλαη ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη θάπνηνο ή θάηη, φηαλ πεξάζεη απφ έλα 

κέξνο. 

Σα ____________ δψα είλαη απηά πνπ θάλνπλ απγά ή γελλνχλ κηθξά. 

Σν ____________ είλαη έλα ζθιεξφ θάιπκκα πνπ πξνζηαηεχεη ην ζψκα δψσλ φπσο 

ην ζαιηγθάξη θαη ε ρειψλα. 

 

 

 

 

Γψζε έλα νξηζκφ ζε θάζε ιέμε: 

θαζαξία 

_____________________________________________________________________ 

παξαιία 

_____________________________________________________________________ 

ζθνπγγάξη 

_____________________________________________________________________ 


