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Περίληψη 
 
Οι γλωσσικές ανάγκες των μαθητών από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 

που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους εκπαιδευτικούς. Η 

επικοινωνιακή ευχέρεια των δίγλωσσων μαθητών που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στην 

Ελλάδα δεν ισοδυναμεί με γλωσσική επάρκεια. Αντίθετα, απαραίτητη προϋπόθεση για να 

ανταποκριθούν οι δίγλωσσοι μαθητές στις υποχρεώσεις του σχολείου είναι η ανάπτυξη της 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητάς τους, γεγονός που απαιτεί χρόνο και συστηματική 

προσπάθεια (Cummins, 2000: 76). Ιδιαίτερα το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει τη 

γραπτή γλώσσα του σχολείου και συναντάται σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού 

προγράμματος αποτελεί αναμφίβολα πηγή δυσκολιών για τους δίγλωσσους μαθητές (Stahl & 

Nagy, 2006:6). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της ρητής διδασκαλίας 

ακαδημαϊκών λέξεων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας στην γλωσσική 

ανάπτυξη δίγλωσσων παιδιών σχολικής ηλικίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 5 

δίγλωσσοι μαθητές Δ΄ δημοτικού,  οι οποίοι φοιτούσαν σε μία συμβατική τάξη ενός δημόσιου 

σχολείου της πόλης των Χανίων. Για τις ανάγκες της μελέτης πραγματοποιήθηκαν 10 

διδασκαλίες με βάση την προσέγγιση διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου σε διάστημα 5 

εβδομάδων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εναλλάξ πέντε ‘απλές’ διδασκαλίες (από τη 

δασκάλα της τάξης) και πέντε ‘πειραματικές’ διδασκαλίες με ενσωμάτωση λεξιλογικής 

διδασκαλίας (από την ερευνήτρια). Πριν την έναρξη και κατά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης αξιολογήθηκε το επίπεδο λεξιλογίου των παιδιών με παραμετρικά και μη 

παραμετρικά τεστ. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η διδακτική παρέμβαση 

συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών με μέτριο προς 

υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, ενώ η επίδρασή της ήταν περιορισμένη σε μαθητές σε 

χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας.  
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Abstract 
 

Students from a different linguistic and cultural background at Greek schools have linguistic 

needs which entail their teachers’ special attention. The communicative fluency of bilingual 

students who have lived in Greece for some years does not equate to an overall linguistic 

competence. On the contrary, school subjects demand the development of the students’ 

academic language proficiency, a task requiring systematic effort and time (Cummins, 2000: 

76). Particularly the academic vocabulary encountered in all school textbooks is one of the 

primary challenges of bilingual students (Stahl & Nagy, 2006:6). 

The purpose of this study is to examine the effect of incorporating explicit academic 

vocabulary teaching in history classes on the linguistic development of bilingual primary 

school students.  The sample consisted of five fourth-grade bilingual students at a mainstream 

primary school class in Chania, Crete. For the conduction of this study, history class 

instructions were designed based on the Content-based Instruction (CBI) approach for 

language teaching. The research design consisted of ten history instructions, of which five 

were ‘simple’ instructions (delivered by the class teacher) and five were ‘experimental’ 

instructions incorporating vocabulary teaching (delivered by the researcher). Before the 

beginning and after the completion of the experiment the vocabulary level of the participants 

was assessed using parametric and non-parametric tests.  Data analysis showed that the results 

of the experimental interventions differentiated between students of different levels of 

language proficiency in their L2, offering greater benefits to bilingual students with higher 

levels of linguistic proficiency compared to those with lower levels of language proficiency.  
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Πρόλογος 
 

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε πολυπολιτισμικά σχολεία 

είναι η έκταση και η φύση της σχολικής υποστήριξης που χρειάζονται οι δίγλωσσοι μαθητές 

για την ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας στη δεύτερη γλώσσα τους (Γ2).  

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη διδακτική υποστήριξη που χρειάζονται οι 

δίγλωσσοι μαθητές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τόσο την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται σε καθημερινές επικοινωνιακές 

περιστάσεις, όσο και να χειρίζονται τη Γ2 τους για να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική 

πράξη (Ζάγκα, 2015: 4). Η εκπαιδευτική εμπειρία και η έρευνα (Collier, 1989:526-528)  

συγκλίνουν στο ότι, ενώ οι δίγλωσσοι μαθητές κατακτούν σχετικά εύκολα μια ευχέρεια για 

την καθημερινή τους επικοινωνία, συναντούν δυσκολίες να κατανοήσουν τη γλώσσα που 

αποκαλείται γλώσσα για μάθηση (language for learning)  ή αλλιώς γλώσσα- εργαλείο μάθησης 

(Clegg, 1996:7) . Πρόκειται για την ακαδημαϊκή όψη της γλώσσας (Cummins, 2000:57-86), με 

την οποία ο μαθητής εξοικειώνεται κατόπιν συνειδητής, συστηματικής και συντονισμένης 

προσπάθειας τόσο από το μαθητή, όσο και από τον διδάσκοντα (Χατζηδάκη, 2014:2), και η 

γνώση της οποίας αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη σχολική επιτυχία (Bonenfant, 2012: 

171). 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι γλωσσικής διδασκαλίας τείνουν να διαχωρίσουν τη διδασκαλία της 

γλώσσας από τη διδασκαλία του περιεχομένου των άλλων γνωστικών αντικειμένων που 

διδάσκονται στο σχολείο.  Συχνά, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι πρέπει να 

προηγηθεί η γλωσσική διδασκαλία της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας. Εντούτοις, 

πολλοί ερευνητές (Snow, Met & Genesee, 1989: 201-216), μελετώντας τα προγράμματα 

εμβάπτισης στον Καναδά αλλά και άλλους τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης, υποστήριξαν ότι, 

εφόσον η γλωσσική και η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού προχωρούν ταυτόχρονα
1
, ανάλογα 

θα πρέπει να σχεδιαστεί και η διδασκαλία,  ώστε η γλώσσα να διδάσκεται και μέσω των 

γνωστικών αντικειμένων. Η γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου (content-based 

instruction) είναι μια προσέγγιση που υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ γλώσσας και 

περιεχομένου και αξιοποιεί το περιεχόμενο των μαθημάτων ειδικότητας
2
 ως τη «γνωστική 

                                                           
1
 Πρβλ Ενότητα 3.3.1. Γνωστικές θεωρίες 

2
 Ως μαθήματα ειδικότητας θεωρούνται τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικούς στόχους στη 

διδασκαλία τους, όπως τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και οι Κοινωνικές Σπουδές (Ζάγκα, 2004:15). 
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βάση» για την εκμάθηση της γλώσσας σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας που δίνει κίνητρα και έχει 

νόημα για τους μαθητές (Lyster, 2007:2).  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι δίγλωσσοι μαθητές διδάσκονται στο σχολείο την 

Ελληνική ως Γ2 (σε Τάξεις Υποδοχής ή σε άλλες υποστηρικτικές δομές) και παράλληλα 

διδάσκονται μέσω αυτής τα υπόλοιπα μαθήματα του Α.Π. στη συμβατική τάξη. 

Αυτονομείται, επομένως, η γλωσσική διδασκαλία από τη διδασκαλία του περιεχομένου, 

στερώντας με αυτό τον τρόπο από τους δίγλωσσους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τη 

γνώση τους στη Γ2 τους μέσα από την παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικότητας και τη 

μελέτη των σχολικών τους εγχειριδίων, που αποτελεί έτσι κι αλλιώς υποχρέωσή τους και 

ακαδημαϊκή τους ανάγκη.  Ως εκ τούτου, κρίναμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε την 

εφαρμογή αυτής της νέας για την ελληνική εκπαιδευτική πράξη μεθόδου γλωσσικής 

διδασκαλίας στο πλαίσιο μιας συμβατικής τάξης με δίγλωσσους μαθητές και να 

διαπιστώσουμε τα αποτελέσματά της, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό με δεδομένους τους 

χρονικούς περιορισμούς μιας διπλωματικής εργασίας. 

Η εργασία αυτή οφείλει πολλά σε διάφορους ανθρώπους. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω 

ιδιαίτερα την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κ. Άσπα Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την επιστημονική της καθοδήγηση, την 

υποστήριξή της και τις διορθώσεις της κατά την εκπόνηση της εργασίας αλλά και για την 

εμψύχωση και τη θετική της στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.   

Ευχαριστώ ακόμα και τα άλλα δυο μέλη της τριμελούς επιτροπής, την κυρία Πέλλα 

Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και την κυρία Βιβή Θώμου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης για τις υποδείξεις τους και τις γόνιμες 

παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ επίσης θερμά την κυρία Αγγελική Μουζάκη, Επίκουρη 

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, για την καθοδήγησή της σχετικά με τον 

πειραματικό σχεδιασμό που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της εργασίας αυτής.  

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Ζωή, τη δασκάλα της τάξης που με φιλοξένησε. Το ψευδώνυμο αυτό 

είναι το όνομα που θεωρώ ότι θα της ταίριαζε. Χωρίς την κατανόηση, τη βοήθεια και τη 

συνεργασία της δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή.  

Ευχαριστίες, επίσης, οφείλω στο σύζυγό μου για τη συνεχή συμπαράστασή του και στους δύο 

γιους μου για την αισιοδοξία και τη θετική ενέργεια που μου μετέδιδαν όλο αυτό το 
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διάστημα. Θερμά ευχαριστώ και την αδερφή μου για τις εύστοχες διορθώσεις της κατά την 

τελική ανάγνωση και ολοκλήρωση της εργασίας.   

 Τέλος, μεγάλη ευγνωμοσύνη οφείλω στους γονείς μου, οι οποίοι κάλυψαν πολλές φορές 

δικές μου υποχρεώσεις για να βρω τον απαραίτητο χρόνο για τη συγγραφή της εργασίας. Η 

αγάπη τους για την εκπαίδευση αποτέλεσε για μένα πηγή έμπνευσης σε όλη τη διάρκεια των 

σπουδών μου, γι’ αυτό και τους αφιερώνω την εργασία αυτή. 
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Εισαγωγή  
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως Γ2 μέσω άλλων μαθημάτων του Α.Π. εκτός του γλωσσικού μαθήματος και να 

αποτιμήσει τη συμβολή μιας τέτοιας διδακτικής προσέγγισης στην αύξηση της 

γλωσσομάθειας των δίγλωσσων μαθητών και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των 

ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων στη γλώσσα, οι οποίες απαιτούνται στις συνθήκες της 

σχολικής τάξης.  

Η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στη γλώσσα αναφέρεται στην εξοικείωση του 

μαθητή με το ακαδημαϊκό επίπεδο ύφους (register) (Cummins, 2000:67), χαρακτηριστικά του 

οποίου είναι οι πιο «σύνθετες» γραμματικές και συντακτικές δομές (συχνή χρήση της 

παθητικής φωνής, ονοματοποιήσεις κλπ) και το λιγότερο συχνόχρηστο λεξιλόγιο (Cummins, 

2000:113; Χατζηδάκη,2014:3). Από τα παραπάνω στοιχεία, ο Cummins (2000:114) συνιστά 

τη λεξιλογική γνώση (lexical knowledge) ως τον πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο άξονα για 

την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής γλωσσικής επάρκειας των δίγλωσσων ατόμων. Τη σημασία 

του λεξιλογίου ως κεντρικού συστατικού της διδασκαλίας της δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

φαίνεται να αναγνωρίζουν πλέον και οι οπαδοί της γραμματικής θεωρίας  (grammarians)   

σύμφωνα με τον Nation (2001: xiii). 

Το περισσότερο «περίπλοκο» και εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει τη γραπτή 

γλώσσα του σχολείου αποτελεί αναμφίβολα πηγή δυσκολιών για τους δίγλωσσους μαθητές 

(Stahl & Nagy, 2006:6). Λέξεις όπως διακυβέρνηση, ανεξιθρησκία, στασιάζω προκαλούν 

δυσκολίες στην κατανόηση του λόγου των σχολικών εγχειριδίων (Ευθυμίου, 2013:31). 

Ιδιαίτερα στα εγχειρίδια των κοινωνικών σπουδών (μελέτη περιβάλλοντος, ιστορία, 

θρησκευτικά, γεωγραφία και αγωγή του πολίτη), οι μαθητές διδάσκονται νέες, δύσκολες για 

την ηλικία τους έννοιες (πολίτευμα, δόγμα κλπ), οι οποίες συνοδεύονται από ανοίκειο 

λεξιλόγιο (Szpara and Ahmad, 2007: 189). Όμως από μια άλλη οπτική, οι κοινωνικές σπουδές 

άπτονται θεμάτων που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών (κοινωνικά ζητήματα, 

τέχνη, περιβάλλον, αθλητισμός κλπ), προσφέρονται για επεξεργασία διαφορετικών 

κειμενικών ειδών (Short, 1994: 5-6), δίνουν ευκαιρίες για διάλογο και μπορούν να 

αποτελέσουν πολύ ενδιαφέρον πεδίο για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των δίγλωσσων 

μαθητών.  



15 
 

Σύμφωνα με έρευνα των Ζάγκα, Κεσίδου και Ματθαιουδάκη (2015)  στο πλαίσιο του έργου 

Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών, οι περισσότεροι δίγλωσσοι 

μαθητές δημοτικού στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στο μάθημα της γλώσσας και 

έπειτα στο μάθημα της ιστορίας.  Οι δυσκολίες τους εστιάζονται στο λεξιλόγιο, γραμματική 

και τη σύνταξη των κειμένων των σχολικών βιβλίων που καλούνται να κατανοήσουν, στην 

κατανόηση όρων και εννοιών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο καθώς και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μαθήματος.  

 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε η παρούσα ερευνητική εργασία, η οποία αποτελεί την 

εφαρμογή μιας πρότασης διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (content-based 

instruction). Οι πειραματικές διδασκαλίες έλαβαν χώρα κατά τη διδασκαλία της ιστορίας 

(μάθημα κοινωνικών σπουδών) μέσα σε μια συμβατική τάξη Δ΄ δημοτικού με αρκετούς 

δίγλωσσους μαθητές και στόχευαν στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου τους 

παράλληλα με την εκμάθηση του νέου περιεχομένου.  

Η εργασία αποτελείται από δέκα συνολικά κεφάλαια, εκ των οποίων τα πέντε πρώτα αφορούν 

τις θεωρητικές έννοιες πάνω στις οποίες βασίστηκε η εργασία και τα πέντε επόμενα 

παρουσιάζουν τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται 

με το Παράρτημα, όπου περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό (λεξιλογικές καρτέλες) και οι 

λεξιλογικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στους διαφορετικούς ορισμούς που έχουν 

δοθεί για τη διγλωσσία, στους διαφορετικούς τύπους δίγλωσσων μαθητών καθώς στη σχέση 

της διγλωσσίας με τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται αρχικά η έννοια της ακαδημαϊκής γλώσσας σε 

αντιπαραβολή με τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στη δεύτερη γλώσσα και στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της ακαδημαϊκής γλώσσας στους δίγλωσσους 

μαθητές. 

Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει με την παρουσίαση της έννοιας του ακαδημαϊκού λεξιλογίου, η 

ανάπτυξη του οποίου αποτελεί και το ζητούμενο της παρούσας πειραματικής παρέμβασης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσέγγιση διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου, 

η οποία αποτέλεσε βασική παράμετρο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδακτικής μας 

παρέμβασης. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία 

του λεξιλογίου, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για το σχεδιασμό των διδακτικών 

δραστηριοτήτων για το λεξιλόγιο. 

Στο έκτο κεφάλαιο εξηγούμε το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. Αρχικά παρουσιάζονται οι 

στόχοι και οι σκοποί της έρευνας,  διατυπώνεται το ερευνητικό ερώτημα και περιγράφεται η 

ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε, ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης. 

Επιπλέον, περιγράφονται τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας, το τεστ και η συνέντευξη, και 

γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας.  

Στο έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο 

ατομικά για κάθε συμμετέχοντα (οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης για 

κάθε μαθητή μεμονωμένα) όσο και συγκριτικά (συγκριτική ανάλυση των λεξιλογικών 

επιδόσεων των διαφορετικών συμμετεχόντων). 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της 

πειραματική παρέμβασης.          
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Κεφάλαιο 1ο 

 Διγλωσσία 

1.1 Ορισμοί  
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν,  εκπαιδεύονται και ζουν με δυο ή 

περισσότερες γλώσσες. Σύμφωνα με τον Baker (2001: 89), «ο όρος διγλωσσία 

χρησιμοποιείται κανονικά για να περιγράψει τις δυο γλώσσες ενός ατόμου». Πέρα όμως από τη 

γενική προσέγγιση ότι η διγλωσσία αναφέρεται στην κατοχή και χρήση δύο γλωσσών από το 

ίδιο άτομο, έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί για τη διγλωσσία, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να 

αποτυπώσουν με πληρότητα όλες τις πτυχές αυτού του σύνθετου φαινομένου (Σκούρτου, 

2011: 79). 

Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού της διγλωσσίας είχαν ως βασικό άξονα προσδιορισμού της 

το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας του ομιλητή στις δυο γλώσσες. Κατά τις δεκαετίες 1920 

και 1930, ερευνητές υποστήριξαν ότι πραγματικός δίγλωσσος είναι αυτός που έχει την ίδια 

(υψηλή) ικανότητα και στις δυο γλώσσες, με την έννοια ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί 

φυσικός ομιλητής (native speaker) και των δυο γλωσσών που κατέχει (Bloomfield, 1933: 55-

56)
3
. Οι δίγλωσσοι ομιλητές αξιολογούνταν με πρότυπο τους μονόγλωσσους και επικρατούσε 

η άποψη ότι ένα δίγλωσσο άτομο όφειλε να είναι το άθροισμα δύο μονόγλωσσων (Romaine, 

1995: 119). Όμως, ορισμένα χρόνια αργότερα διατυπώθηκαν και μινιμαλιστικοί ορισμοί, 

όπως αυτός του Haugen (1953:7 στο Butler & Hakuta, 2006:114-115), ο οποίος δέχεται ως 

δίγλωσσους ακόμη και όσους «είναι μόλις σε θέση να παράγουν εκφωνήματα με νόημα σε μια 

δεύτερη γλώσσα», ή ο ορισμός του Diebold (1964 στο Baker, 2002: 60), ο οποίος εισάγει τον 

όρο της αρκτικής διγλωσσίας και δέχεται ως δίγλωσσους άτομα με ελάχιστη επάρκεια σε μια 

δεύτερη γλώσσα.  

Η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση στη διγλωσσία προτείνει ορισμούς που δεν 

στηρίζονται στη γλωσσική ικανότητα αλλά στη λειτουργικότητα της διγλωσσίας. Στο βιβλίο 

Languages in contact, ο Uriel Weinreich (1974: 5) ονομάζει τη διγλωσσία ως «την πρακτική 

της εναλλακτικής χρήσης δύο γλωσσών» (the alternate use of two languages) και δίγλωσσο το 

άτομο που κάνει τέτοια χρήση. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Butler & Hakuta (2006:115) ορίζουν 

τους δίγλωσσους ως «άτομα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι κατακτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, 

                                                           
3 “In the extreme case of foreign language learning, the speaker becomes so proficient as to be indistinguishable 

from the native speakers round him... In the cases where this perfect foreign-language learning is not 

accompanied by loss of the native language, it results in bilingualism, native-like control of two languages.” 
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σε διάφορα επίπεδα ευχέρειας, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, προκειμένου να 

επικοινωνήσουν με ομιλητές μίας ή περισσοτέρων γλωσσών σε μια δεδομένη κοινωνία». 

Παρατηρεί, λοιπόν, κανείς πως οι παραπάνω ορισμοί της διγλωσσίας διαβαθμίζονται από τη 

σχεδόν μητρική ικανότητα και δεξιότητα στις δύο γλώσσες μέχρι την ελάχιστη ικανότητα στη 

δεύτερη γλώσσα. Πέρα όμως από τη γλωσσική ικανότητα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

όψεις της διγλωσσίας ενός ατόμου, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα του στις δυο 

γλώσσες, την επικοινωνία του, την ενσωμάτωσή του στην κοινότητα και τη ζωή του 

συνολικά.  

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία εστιάζει στη διγλωσσία σε σχέση με τη μάθηση, κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθούμε στις διαφορετικές διαστάσεις της διγλωσσίας που σχετίζονται με τη 

μάθηση. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μια ταξινόμηση τύπων διγλωσσίας με βάση το 

πώς, το πότε και το με ποια σειρά κατακτήθηκαν ή μαθεύτηκαν οι δυο γλώσσες από το άτομο, 

ποια από τις δύο γλώσσες κυριαρχεί (αν κυριαρχεί μία) και ποιο είναι το αποτέλεσμα της 

κατάκτησης ή εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας.  

 

1.2. Τύποι διγλωσσίας και δίγλωσσων μαθητών 

Μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους διγλωσσίας και δίγλωσσων μαθητών 

ανάλογα με:  

1.2.1. Σειρά κατάκτησης των δύο γλωσσών (πρώτη και δεύτερη γλώσσα) 

Ανάλογα με τη σειρά κατάκτησης των δύο γλωσσών, δηλαδή αν έμαθε ο ομιλητής τις δυο 

γλώσσες ταυτόχρονα ή αν έμαθε τη δεύτερη γλώσσα λίγα χρόνια μετά την πρώτη, 

διακρίνουμε τη διγλωσσία σε ταυτόχρονη και διαδοχική (simultaneous vs sequential 

bilingualism). Έτσι, ένα παιδί που ήρθε σε επαφή με δυο γλώσσες από τη βρεφική του ηλικία 

τις κατέκτησε παράλληλα, ως εκ τούτου μιλάμε για ταυτόχρονη διγλωσσία ή, σύμφωνα με τη 

Swain (1976 στο De Hower, 2009: 15-16) για διγλωσσία ως πρώτη γλώσσα (bilingualism as a 

first language). Αντίθετα, διαδοχική διγλωσσία έχουμε, σύμφωνα με τον McLaughlin (1984: 

10), αν το παιδί έρθει σε επαφή πρώτα με τη Γ1 και κατόπιν με τη Γ2 μετά τα τρία του 

χρόνια
4
, τότε πρόκειται για διαδοχική διγλωσσία. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι δε 

συμφωνούν όλοι οι ερευνητές για το ποιος μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα δίγλωσσος. Έτσι, 

ενώ ο McLaughlin θεωρεί ότι η διγλωσσία μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονη, αν η επαφή του 

                                                           
4
 “The question rises, however, of deciding when a first language can be said to be “established”. For the 

present purposes, I arbitrarily set the cutoff point at three years.” 
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παιδιού με τις δυο γλώσσες γίνει μέχρι την ηλικία των τριών ετών, ο Meisel (2006: 104-105) 

υποστηρίζει ότι το παιδί, για να είναι ταυτόχρονα δίγλωσσο,  θα πρέπει να έρχεται σε επαφή 

με τη Γ2 του ταυτόχρονα με τη Γ1,  με διαφορά μόλις λίγων μόλις εβδομάδων.  

Η ψυχογλωσσολογική ανάπτυξη ενός ταυτόχρονα δίγλωσσου παιδιού είναι διαφορετική από 

εκείνη ενός διαδοχικά δίγλωσσου (Baetens Beardsmore, 1985: 33-35; Hamers & Blanc, 1989: 

54). Στην ταυτόχρονη διγλωσσία, το παιδί κατακτά δύο γλώσσες ως ‘πρώτες’ (Γ1), 

πραγματοποιείται δηλαδή παράλληλη κατάκτηση δύο γλωσσών.  Πρόκειται, επομένως, για μια 

διαδικασία ίδια με αυτήν της κατάκτησης της Γ1, η οποία συντελείται παράλληλα με τη 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Από την άλλη πλευρά, στη διαδοχική διγλωσσία μπορούμε 

να διακρίνουμε μεταξύ ‘πρώτης’ (Γ1) και ‘δεύτερης’ (Γ2) γλώσσας, δηλαδή το παιδί μαθαίνει 

τη Γ2 του, ενώ κατέχει ήδη ένα γλωσσικό σύστημα (Γ1) μέσω του οποίου έχει 

κοινωνικοποιηθεί και έχει διαμορφώσει έννοιες για τον κόσμο. Στην περίπτωση αυτή, το 

παιδί θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στη Γ1 για να μάθει τη Γ2 του.  Πρόκειται για την 

υπόθεση της Κοινής Υποκείμενης Γλωσσικής Ικανότητας (Common Underlying Language 

Proficiency) που διατύπωσε ο Cummins (Cummins: 2003: 135-138; Σκούρτου, 2011: 129-

131), σύμφωνα με την οποία οι δυο γλώσσες δεν είναι δυο ανεξάρτητα μεγέθη, αντίθετα 

λειτουργούν μάλλον ως συγκοινωνούντα δοχεία, ώστε η γνώση της μίας να βοηθά την 

εκμάθηση της άλλης
5
.  

 

  1.2.2 Χρόνος κατάκτησης των δύο γλωσσών  

Ανάλογα με την ηλικία κατά την οποία το άτομο είχε την πρώτη του επαφή με μια Γ2 

κάνουμε λόγο για παιδική διγλωσσία (childhood bilinguality), εφηβική διγλωσσία (adolescent 

bilinguality) και διγλωσσία ενηλίκων (adult bilinguality) (Hamers and Blanc, 1989: 26)
6
 ή για 

πρώιμη και όψιμη διγλωσσία (early vs late bilingualism) (Baetens Beardsmore, 1986: 28-29).   

Εάν το παιδί έχει αποκτήσει τις δυο γλώσσες του μέχρι την εφηβεία περίπου, τότε 

χαρακτηρίζεται ως πρώιμος δίγλωσσος (early bilingual), σε αντίθεση με τον όψιμο δίγλωσσο 

(late bilingual). 

Ο παράγοντας «ηλικία» ως μια από τις όψεις της διγλωσσίας ενός ατόμου επιδρά στο πώς 

μαθαίνει το δίγλωσσο άτομο τη Γ2 του. Τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα τη φωνολογία 

(προφορά) της Γ2 τους, είναι πιο αυθόρμητα, δίνουν έμφαση στην επικοινωνία και στη 

                                                           
5
 Βλ. υποκεφάλαιο 1.3. Η διγλωσσία σε σχέση με την γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. 

6
 Οι  Hamers and Blanc αναφέρουν τον όρο bilinguality, όταν αναφέρονται στην ατομική διγλωσσία (individual 

bilingualism), ώστε να διακρίνεται από την κοινωνική διγλωσσία (societal bilingualism). 
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μετάδοση του μηνύματος και κατακτούν το γλωσσικό σύστημα περισσότερο μέσω της 

χρήσης και όχι μέσω της προσφυγής σε κανόνες. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία ομιλητές έχουν αναστολές κατά την επικοινωνία, δίνουν έμφαση στην ακρίβεια και 

στην ορθότητα της έκφρασης και στηρίζονται στη μετα-γλώσσα για να μάθουν τη Γ2 τους. 

(Baetens Beardsmore, 1986:33; Χατζηδάκη, 2016α) 

1.2.3. Πλαίσιο κατάκτησης των δυο γλωσσών   

Ανάλογα με το αν δυο γλώσσες κατακτήθηκαν σε φυσικό περιβάλλον, μέσα από την 

καθημερινή επαφή και επικοινωνία χωρίς συστηματική εκμάθηση ή, αντίθετα, εάν 

μαθεύτηκαν σε σχολική τάξη, κάνουμε λόγο για φυσική ή για σχολική διγλωσσία (natural 

bilingualism vs school bilingualism) (Skutnabb- Kangas, 1981: 95) 

Στην περίπτωση της φυσικής διγλωσσίας, ένα άτομο έρχεται σε επαφή με τις δυο γλώσσες 

από μικρή ηλικία και τις κατακτά αβίαστα μέσα από την επικοινωνία. Αυτό μπορεί να 

συνέβη, επειδή: 

-  οι γονείς του μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες ή  

-  η κοινότητα στην οποία ζούσε το άτομο μιλούσε μια διαφορετική γλώσσα από 

αυτήν της οικογένειάς του ή 

- στην κοινότητα που ζούσε χρησιμοποιούνταν περισσότερες από μία γλώσσες 

για την καθημερινή επικοινωνία. 

Η σχολική διγλωσσία είναι το αποτέλεσμα της εκμάθησης μιας Γ2 με συστηματική 

διδασκαλία στο σχολείο, με το μαθητή να έχει πολύ λίγες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει αυτή 

τη Γ2 ως μέσο επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή.  

Σχετική είναι και μια άλλη διάκριση σε διγλωσσία της ελίτ και λαϊκή διγλωσσία (elite 

bilingualism vs folk bilingualism) (Skutnabb- Kangas, 1981: 97). Η διάκριση αυτή αφορά το 

πώς αλλά σε σχέση με το για ποιο σκοπό το άτομο έμαθε τη δεύτερη γλώσσα. Όσοι 

χαρακτηρίζονται από την πρώτη μορφή διγλωσσίας είναι άνθρωποι που κάνουν σπουδές σε 

μια άλλη γλώσσα για να αυξήσουν τα προσόντα τους, να μορφωθούν σε υψηλού κύρους 

πανεπιστήμια, να σταδιοδρομήσουν και να ζήσουν σε μια άλλη χώρα. Η άλλη κατηγορία 

δίγλωσσων αφορά κυρίως γηγενείς και μεταναστευτικές μειονοτικές ομάδες, οι οποίες 

έμαθαν εξ ανάγκης τη Γ2 τους, γιατί στο περιβάλλον τους αυτή ήταν η κυρίαρχη γλώσσα. 
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1.2.4. Βαθμός γλωσσικής ικανότητας 

Η διάκριση με βάση την ικανότητα στις δυο γλώσσες είναι αυτή ανάμεσα στην ισορροπημένη 

και την κυρίαρχη διγλωσσία (balanced bilingualism vs dominant bilingualism) (Hamers and 

Blanc, 1989: 8) 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι οι δίγλωσσοι, οι οποίοι κατέχουν και τις δυο 

γλώσσες περίπου στον ίδιο βαθμό, σε σημείο ώστε η γνώση τους να συγκρίνεται – σε γενικές 

γραμμές- με αυτή ενός μονόγλωσσου στις αντίστοιχες γλώσσες (Baetens Beardsmore, 1986: 

9). Αυτό δε σημαίνει ότι τα άτομα αυτά γνωρίζουν τέλεια τα δυο γλωσσικά συστήματα ή ότι 

μπορούν να εκφραστούν για όλα τα θέματα εξίσου καλά και στις δύο γλώσσες, γιατί αυτό 

αποτελεί ένα «σπάνιο, αν όχι ανύπαρκτο είδος» (Edwards, 2006: 9),  αλλά ότι χρησιμοποιούν 

ικανοποιητικά τις δυο γλώσσες για τις επικοινωνιακές ανάγκες τους. 

Από την άλλη, οι περισσότεροι δίγλωσσοι στον κόσμο χαρακτηρίζονται από κυρίαρχη 

διγλωσσία, κατέχουν δηλαδή τη μία γλώσσα σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από την άλλη, γι’ 

αυτό λέμε ότι η μία γλώσσα κυριαρχεί. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι: 

- η κυρίαρχη γλώσσα δε μένει απαραίτητα σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου, αντίθετα μπορεί να αλλάξει λόγω μετακίνησης, επαγγελματικών 

και οικογενειακών αλλαγών κλπ (Χατζηδάκη, 2016α) 

- το δίγλωσσο άτομο μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στη μία γλώσσα για 

ορισμένες δραστηριότητες και μεγαλύτερη ευχέρεια στην άλλη για άλλες 

δραστηριότητες. Το ποια είναι η προτιμώμενη γλώσσα (preferred language) 

του ατόμου σε κάθε περίσταση εξαρτάται όχι μόνο από τη γλωσσική του 

ικανότητα σε αυτήν,  αλλά και από ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους, 

όπως η σχέση του με συνομιλητή, το θέμα, η περίσταση, η κοινωνική αξία 

γλώσσας, οι κοινωνικές νόρμες επικοινωνίας κλπ. (Fishman, 1971 στο Baker, 

2001:51; Dodson, 1981 στο Baetens Beardsmore, 1985: 35). 

 

1.2.5. Αποτελέσματα της διγλωσσίας 

Εάν η εκμάθηση της Γ2 γίνεται κάτω από ευνοϊκές ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες,  

τότε η δεύτερη γλώσσα έρχεται να εμπλουτίσει τις γλωσσικές γνώσεις και δυνατότητες του 

ατόμου, χωρίς να παραγκωνίσει ή να εξασθενίσει τη Γ1 του. Στην περίπτωση  και προκύπτει 

προσθετική διγλωσσία (additive bilingualism) (Lambert, 1974 στο Baker, 2001: 180). 
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Αντίθετα, όταν η υποχρέωση εκμάθησης της Γ2  οδηγεί σε υποχώρηση της γλωσσικής 

ικανότητας του ατόμου στη Γ1 του, τότε προκύπτει αφαιρετική διγλωσσία (subtractive 

bilingualism). Η αφαιρετική διγλωσσία παρατηρείται όταν το άτομο δίνει έμφαση μόνο στην 

εκμάθηση της Γ2,  με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο τη Γ1 του και τελικά η 

επάρκεια του στην πρώτη του γλώσσα να μειώνεται. Συναντάται συνήθως σε συνθήκες 

κυριαρχίας της μίας γλωσσικής κοινότητας έναντι της άλλης (λ.χ. μειονότητες, μετανάστες), 

εκεί όπου η πλειονότητα αντιμετωπίζει με απαξίωση, με αδιαφορία ή και με αντίδραση τη 

γλώσσα και την κουλτούρα των μειονοτικών μονάδων.    

 

1.3. Η διγλωσσία σε σχέση με την γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του 

μαθητή 
Έρευνες που διενεργήθηκαν μεταξύ 1920 και 1960 στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική έδειξαν 

ότι οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσίαζαν συχνά χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους 

μονόγλωσσους σε γλωσσικά τεστ νοημοσύνης (verbal IQ tests) και σε μετρήσεις ανάπτυξης 

του γραπτού λόγου (measures of literacy development). Η μαθησιακή και γλωσσική αυτή 

υστέρηση αποδόθηκε από πολλούς ερευνητές στη διγλωσσία των παιδιών αυτών και πολλά 

σχολεία ενέτειναν τις προσπάθειές τους να εξαλείψουν τη Γ1 των παιδιών, καθώς αυτή 

θεωρήθηκε η πηγή των δυσκολιών τους. (Cummins, 2003:129). 

Η παραπάνω στάση είναι σε συμφωνία με την άποψη που υποστηρίζει τη Χωριστή 

Υποκείμενη Γλωσσική Ικανότητα (Separate Underlying Language Proficiency) σύμφωνα με 

την οποία οι δύο γλώσσες αναπτύσσονται χωριστά και ανταγωνίζονται η μία την άλλη, καθώς 

διεκδικούν τον ίδιο ‘ζωτικό χώρο’ στον εγκέφαλο. Η τοποθέτηση του Cummins (2003: 135-

138) στο θέμα αυτό ήταν αντίθετη υποστηρίζει, δηλαδή, ότι οι γλώσσες που γνωρίζουμε 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω της Κοινής Υποκείμενης Γλωσσικής Ικανότητας (Common 

Underlying Language Proficiency). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι γλώσσες που κατέχει 

κάποιο άτομο δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά η γνώση της μίας υποστηρίζει και την 

εκμάθηση της άλλης. Αυτό συμβαίνει, γιατί  τόσο οι έννοιες, όσο και οι γλωσσικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί μέσω μίας γλώσσας, δε 

χρειάζεται να αναπτυχθούν από την αρχή μέσω της επόμενης γλώσσας. Ένα βασικό 

παράδειγμα είναι οι δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, οι οποίες, αν κατακτηθούν από το 

παιδί μέσω της Γ1 του, δε χρειάζεται να κατακτηθούν εκ νέου μέσω της Γ2 του, ακόμα κι αν 

υπάρχουν διαφορές, π.χ. στο αλφάβητο, στη φορά της γραφής κλπ.   
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Κατά τον Cummins (2003: 130) φαίνεται πιο λογικό η όποια μαθησιακή ή γλωσσική 

υστέρηση έχει παρατηρηθεί σε κάποια δίγλωσσα παιδιά να μην  οφείλεται στη διγλωσσία 

τους καθαυτή, αλλά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και μάλιστα συχνά 

εξωγλωσσικών. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το πώς, πότε και γιατί μαθαίνει το παιδί 

τις δύο του γλώσσες αλλά και με τον τρόπο που οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζονταν από το 

σχολείο. Υποστηρίζει ότι η προσθετική διγλωσσία επιδρά θετικά στην εκπαιδευτική και 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ, αντίθετα, αν δεν ενισχυθεί η ανάπτυξη μιας εκ των 

δυο γλωσσών του παιδιού, αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στη γνωστική του εξέλιξη.  

Με τις προαναφερθείσες απόψεις του Jim Cummins συμφωνεί και η Bialystok, της οποίας το 

έργο άσκησε ιδιαίτερη επιρροή στο θέμα της σχέσης διγλωσσίας, ευφυΐας και μάθησης. Όσον 

αφορά τη σχέση διγλωσσίας και γλωσσικής ανάπτυξης, οι μαθητές μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τις δυο γλώσσες τους ως ξεχωριστά συστήματα και να μεταφέρουν γνώσεις 

από το ένα σύστημα στο άλλο. Κατ’ επέκταση, όσο καλύτερα αναπτυγμένες είναι οι 

δεξιότητες χρήσης του προφορικού λόγου, γραφής και ανάγνωσης σε μία γλώσσα, τόσο 

ευκολότερα θα αναπτυχθούν και σε μία δεύτερη, καθώς μπορούν να μεταφερθούν από τη μία 

γλώσσα στην άλλη (Bialystok, 2001:182-216).  

Επιπλέον, η ερευνήτρια αναφέρει ότι, ακόμη και όταν σε μια δεδομένη στιγμή η 

δραστηριότητα ενός ατόμου εμπλέκει μία από τις γλώσσες που κατέχει, στον εγκέφαλό του 

είναι ενεργοποιημένο όλο το γλωσσικό του ρεπερτόριο όλες τις στιγμές. Tο φαινόμενο αυτό 

αναφέρεται ως “joint activation”
7
 (Bialystok, Craik & Luk, 2012: 242), το οποίο σημαίνει ότι 

όλες οι γνωστικές λειτουργίες συνδέονται κάθε στιγμή με όλες τις γλώσσες που κατέχει το 

άτομο. Ως εκ τούτου, η μάθηση και γνωστική ανάπτυξη του δίγλωσσου παιδιού 

«τροφοδοτούνται» επιτυχώς από την ενεργή χρήση και των δυο γλωσσών του, ενώ αντίθετα, 

αν η μία εκ των δυο γλωσσών παραγκωνιστεί, αν π.χ. ασκείται πίεση να αντικατασταθεί η 

οικογενειακή γλώσσα με τη γλώσσα της πλειονότητας, η γνωστική ανάπτυξη και η σχολική 

επιτυχία του παιδιού δεν θα είναι η μέγιστη δυνατή.      

Με το παραπάνω δεδομένο, το εκπαιδευτικό περιβάλλον με το βέλτιστο αποτέλεσμα για ένα 

δίγλωσσο παιδί θα ήταν ένα δίγλωσσο σχολείο, στο οποίο η διδασκαλία θα αξιοποιούσε και 

                                                           
7
 “If you know two languages, no matter where you are, what the context, who you are speaking to, both 

languages are active. Even if you do not need Spanish in this room, even if you don’t need Portuguese in this 

room, that language is working its way through all of your processing while you are listening to me speak 

English.” Απόσπασμα από εισήγηση της Bialystok με θέμα “Bilingualism in Education: Implications for 

Bilingual Education and Minority Language Students”, διαθέσιμη στο σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-0NYZjfWNE  (15:05) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-0NYZjfWNE
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θα ανέπτυσσε και τις δυο γλώσσες του μαθητή. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα προγράμματα 

εμβάπτισης στον Καναδά (Met, 1991; Cummins, 2000; Lyster, 2007), στα οποία ένα μέρος 

των μαθημάτων διδάσκεται στη Γ1 των παιδιών και τα υπόλοιπα στη Γ2 τους, προσφέροντας 

ένα πολύ ενισχυτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της διγλωσσίας τους.   

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δίγλωσσα σχολεία για τα παιδιά των μεταναστών στο δημόσιο 

εκπαιδευτικό δίκτυο. Τα παιδιά των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα κατακτούν τη Γ2 

αρχικά με την έκθεσή τους σε αυτήν στο φυσικό περιβάλλον χρήσης της (παιχνίδι, 

συναναστροφές, τηλεόραση, ψώνια, κ.α.) και στη συνέχεια στο σχολείο με τη διδασκαλία 

στις συμβατικές τάξεις και, ορισμένες φορές, σε Τάξεις Υποδοχής, δηλαδή παράλληλες 

τάξεις γλωσσικής διδασκαλίας μέσα στο κανονικό ωράριο, έως 10 ώρες την εβδομάδα. 

Οι Τάξεις Υποδοχής είναι καταρχάς ένα θετικό μέτρο, όμως στην εφαρμογή του υπάρχουν 

πολλά προβλήματα (περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, ανεπαρκής αριθμός Τ.Υ., ανεπαρκώς 

κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ακατάλληλα υλικά και μέθοδοι κλπ). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται επαρκώς η ελληνική (Γ2) των μαθητών, την οποία 

καλούνται να χρησιμοποιήσουν στην τάξη και να ανταποκριθούν μέσω αυτής στις 

προκλήσεις της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται συχνά η ‘’καθήλωση’’ των 

δίγλωσσων παιδιών από μειονοτικά στρώματα σε ένα μεσαίο ή βασικό γλωσσικό επίπεδο, το 

οποίο χαρακτηρίζεται μεν από σχετική ευχέρεια για απλές επικοινωνιακές περιστάσεις, 

ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει ελλείψεις στην πολυπλοκότητα της έκφρασης και στον πλούτο 

του λεξιλογίου (Αννίνου, Βαρλοκώστα, Γούτσος, Μπακάκου-Ορφανού, 2009 και Ζάγκα, 

Κεσίδου, Ματθαιουδάκη, 2014 στο Χατζηδάκη, 2016β). Υπάρχει επιστημονική εξήγηση για 

αυτή την απόκλιση ανάμεσα στη γλώσσα που απαιτείται για την καθημερινή επικοινωνία και 

στη γλώσσα που απαιτείται για την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων στη σχολική 

τάξη, στην οποία αναφέρεται το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 2ο  

Η ακαδημαϊκή γλώσσα και η διδασκαλία της στο σχολείο 
 

2.1.  Η διχοτομία BICS/CALP 
Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές είναι το φαινόμενο των χαμηλών 

ακαδημαϊκών επιδόσεων ενός μεγάλου μέρους των δίγλωσσων μαθητών. Οι ερευνητές 

Skutnabb-Kangas & Toukomaa (1976), μελετώντας παιδιά Φιλανδών μεταναστών στη 

Σουηδία, διαπίστωσαν ότι, ενώ τα παιδιά αυτά μπορούσαν να συνομιλούν με ευχέρεια τόσο 

στα φιλανδικά (Γ1) όσο και στα σουηδικά (Γ2), οι γλωσσικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και 

στις δύο γλώσσες ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για την τάξη και για την ηλικία 

τους. Αντίστοιχα, ο Cummins (1984) ανέλυσε στον Καναδά ψυχολογικές αξιολογήσεις 

μαθητών που μιλούσαν τα αγγλικά ως Γ2 και διαπίστωσε ότι οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι 

τους είχαν την πεποίθηση ότι, εφόσον οι μαθητές συζητούν με άνεση στα αγγλικά, έχουν 

ξεπεράσει όλες τις γλωσσικές τους δυσκολίες με τη Γ2. Όμως παρά την συνομιλιακή 

ευχέρεια, οι δίγλωσσοι μαθητές είχαν χαμηλές επιδόσεις σε ακαδημαϊκά τεστ στα αγγλικά 

αλλά και σε ψυχολογικές αξιολογήσεις. 

Το 1981, ο Cummins ανέλυσε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που είχε συλλέξει το Toronto 

Board of Education σχετικά με την κατάκτηση της Αγγλικής ως Γ2. Τα δεδομένα έδειχναν ότι 

υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο χρονικό σημείο που το δίγλωσσο παιδί έχει κατακτήσει 

επαρκώς μια αντίστοιχη των συνομηλίκων του προφορική ευχέρεια στη Γ2 και στο χρονικό 

σημείο που το δίγλωσσο παιδί μπορεί να χειρίζεται επιτυχώς και να παρουσιάζει ανάλογες 

των συνομηλίκων του επιδόσεις σε ακαδημαϊκές όψεις της Γ2. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 

ότι τα μεταναστόπουλα χρειάζονταν περίπου δύο χρόνια έκθεσης στην αγγλική (Γ2) για να 

κατακτήσουν την προφορική ευχέρεια, ενώ χρειάζονταν πέντε με επτά έτη για να 

προσεγγίσουν το επίπεδο της τάξης τους σε ακαδημαϊκές όψεις της Γ2 (Collier,1989:526-

528).      

Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο Cummins προχώρησε στη διάκριση ανάμεσα σε βασικές 

διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες (Basic Interpersonal Communicative Skills -  

BICS) και γνωστική/ ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα (Cognitive/Academic Language 

Proficiency - CALP). Οι βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες (BICS) 

συνδέονται με τη λεκτική επικοινωνία, η οποία πλαισιώνεται με μη λεκτικές ενδείξεις που 

υποστηρίζουν τη μετάδοση και την κατανόηση του νοήματος. Η γνωστική/ακαδημαϊκή 
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γλωσσική ικανότητα αφορά την ικανότητα γλωσσικής αλληλεπίδρασης σε περιστάσεις 

επικοινωνίας αποσπασμένες από το συγκείμενο, όπου δηλαδή δεν υπάρχει υποστήριξη από το 

περιβάλλον για τη μετάδοση και κατανόηση του νοήματος (Baker, 2001:246). Η 

γνωστική/ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα αφορά πιο σπάνιο και εξειδικευμένο λεξιλόγιο, 

λιγότερο συχνές συντακτικές δομές και χρησιμοποιείται σε επιστημονικά κείμενα και 

σχολικά εγχειρίδια (Χατζηδάκη, 2013: 39-41).. 

Αντίστοιχες διχοτομίες με αυτήν του Cummins έχουν διατυπώσει και άλλοι θεωρητικοί, οι 

οποίοι επεδίωξαν επίσης να διαχωρίσουν το συνομιλιακό από το ακαδημαϊκό επίπεδο ύφους 

(register), να επισημάνουν δηλαδή τις διαφορές στο λεξιλόγιο, τις συντακτικές δομές και 

γενικά στο είδος του λόγου των δυο διαφορετικών όψεων της γλώσσας (Cummins, 2000: 58-

66)
8
.   

Ο Vygotsky (1962) μίλησε για αυθόρμητες και επιστημονικές έννοιες (spontaneous vs 

scientific concepts). Έχοντας ως αφετηρία της σκέψης του ότι η γλώσσα και ο γραμματισμός 

αναδύουν μέσα από το κοινωνικό συγκείμενο
9
, διαπίστωσε ότι το παιδί κατασκευάζει αρχικά 

αυθόρμητα νοήματα μέσα από τις αναπαραστάσεις των άμεσων, καθημερινών του εμπειριών 

και  στη συνέχεια, μέσω της κοινωνικής μεσολάβησης, τα εξελίσσει σε πιο αφηρημένα 

επιστημονικά νοήματα. Ο όρος ‘επιστημονικός’ δεν αναφέρεται σε νοήματα σχετικά με την 

επιστήμη, αλλά στα νοήματα που η οργάνωσή τους έχει μια πιο λογική, συστηματική και 

αποπλαισιωμένη δομή σε σύγκριση με τα ενσωματωμένα στο συγκείμενο, μη συστηματικά  

αυθόρμητα νοήματα. Με άλλα λόγια, αυτό που διαφοροποιεί το αυθόρμητο από το 

επιστημονικό νόημα είναι ο βαθμός γενίκευσης που το καθένα ενσωματώνει, και είναι η 

συστηματική διδασκαλία αυτή που μεσολαβεί για την εξέλιξη ενός αυθόρμητου νοήματος σε 

επιστημονικό νόημα μέσα στα πλαίσια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του παιδιού.    

    Προσεγγίζοντας τη γλώσσα ως ένα εργαλείο σκέψης, ο Bruner (1975) έκανε διάκριση 

μεταξύ επικοινωνιακής και αναλυτικής ικανότητας (communicative vs analytical competence). 

O Bruner όρισε την επικοινωνιακή ικανότητα ως την ικανότητα του ατόμου να παράγει και να 

κατανοεί εκφωνήματα σχετιζόμενα με το συγκείμενο της επικοινωνιακής περίστασης, ενώ 

υποστήριξε ότι η αναλυτική ικανότητα αφορά τη λειτουργία διαδικασιών σκέψης που 

βασίζονται αποκλειστικά σε γλωσσικές αναπαραστάσεις και καλλιεργείται μέσα από την 

                                                           
8
 Διευκρινίζεται ότι οι παραπομπές σε άλλους θεωρητικούς που ακολουθούν έχουν σταχυολογηθεί από το βιβλίο 

του Cummins Language, Power and Pedagogy: Bilingual children in the crossfire (2000). 
9
 Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι οι αλληλεπιδράσεις του παιδιού με πιο μορφωμένα και έμπειρα άτομα το βοηθούν 

να εσωτερικεύσει πολιτισμικά εργαλεία όπως η γλώσσα, ο γραμματισμός και τα μαθηματικά, τα οποία με τη 

σειρά τους μπορούν να μετασχηματίσουν ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες. 
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επίσημη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την προσέγγιση του Bruner, η γλώσσα λειτουργεί ως ένα 

διαπροσωπικό εργαλείο για τη σκέψη και την επίλυση προβλημάτων και στόχος του σχολείου 

είναι η αναλυτική ικανότητα των μαθητών να αποτελέσει γνώρισμα της επικοινωνιακής τους 

ικανότητας μέσα στο σχολείο.  

    Η Donaldson (1978) έκανε τη διάκριση ανάμεσα στην πλαισιωμένη και αποπλαισιωμένη 

σκέψη και γλώσσα, τονίζοντας τη σημασία του συγκείμενου για οποιαδήποτε γνωστική ή 

γλωσσική λειτουργία. Επανερμηνεύοντας τη θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, η 

ερευνήτρια αποδεικνύει ότι τα παιδιά επιδεικνύουν υψηλότερες γνωστικές επιδόσεις, όταν η 

εργασία που ζητείται από αυτά τους παρουσιάζεται ενσωματωμένη στο συγκείμενο (context) 

και με τρόπο που να έχει νόημα για αυτά. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η προσέγγιση του 

Olson (1977), ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία του συγκείμενου σε ένα γλωσσικό μήνυμα 

κάνοντας τη διάκριση μεταξύ εκφωνήματος και κειμένου, καθώς και της Snow και των 

συνεργατών της (1991), οι οποίοι απέδειξαν ότι η καλή επίδοση δίγλωσσων μαθητών σε 

γλωσσικές εργασίες με ενισχυμένη πλαισιακή στήριξη δεν προεξοφλεί την καλή επίδοση σε 

περισσότερο αποπλαισιωμένες εργασίες στη Γ2.   

    Οι Bereiter και Scardamalia (1981) αναφέρονται στη διάκριση συνομιλίας και γραπτής 

έκθεσης (Conversation vs Composition), εντοπίζοντας τη δυσκολία ανάπτυξης της 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων μαθητών στην ενισχυμένη πλαισιακή 

υποστήριξη που συνήθως συνοδεύει την προετοιμασία ενός προφορικού μηνύματος, σε 

αντίθεση με την αποπλαισιωμένη προετοιμασία ενός γραπτού κειμένου. Οι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι κατά την προετοιμασία ενός γραπτού κειμένου δεν συνομιλούμε με κάποιον 

που να πυροδοτεί τη σκέψη μας ή να «ξυπνάει» τη μνήμη μας, αντίθετα είμαστε οι ίδιοι 

ταυτόχρονα ο πομπός και ο δέκτης ενός (συγκριτικά με τον προφορικό λόγο) μεγάλου σε 

έκταση  μηνύματος. 

    Ολοκληρώνουμε αυτή τη σύντομη επισκόπηση με την προσέγγιση του Mohan (1986), ο 

οποίος χρησιμοποίησε το διαχωρισμό πρακτικού και θεωρητικού λόγου (practical vs 

theoretical discourse), για να ερευνήσει τη βέλτιστη εναλλαγή πρακτικού και θεωρητικού 

περιεχομένου στη γλωσσική διδασκαλία. Με τον όρο πρακτικός λόγος, ο Mohan αναφέρεται 

σε λόγο σχετικό με καθημερινές αλληλεπιδράσεις στην κοινωνία, ενώ ο θεωρητικός λόγος 

σχετίζεται με την ακαδημαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα.  
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    Συνολικά, διαπιστώνουμε ότι όλες οι προαναφερθείσες θεωρητικές κατασκευές κινούνται 

στην ίδια κατεύθυνση με τη διάκριση BICS/CALP, καθώς όλες υιοθετούν έναν διαχωρισμό 

ανάμεσα στην καθημερινή, ενσωματωμένη στο συγκείμενο χρήση της γλώσσας (και της 

σκέψης), σε αντιπαραβολή με περισσότερο αποπλαισιωμένες και αφηρημένες χρήσεις της.  

Η χρησιμότητα της διάκρισης μεταξύ επικοινωνιακής και ακαδημαϊκής γλώσσας για την 

εκπαιδευτική πράξη μπορεί να τεκμηριωθεί διπλά, καθώς: 

   α) σε μονόγλωσσο περιβάλλον, η διάκριση αντανακλά τη διάκριση ανάμεσα σε αφενός τη 

γλωσσική ικανότητα που έχει το παιδί στα έξι έτη (όταν ξεκινάει το σχολείο), η οποία 

οφείλεται εξολοκλήρου στην κοινωνική αλληλεπίδραση και αφετέρου στη γλωσσική 

ικανότητα που αναπτύσσει το παιδί μέσα από το γραμματισμό, το σχολείο και σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του (δηλαδή η ακαδημαϊκή γλώσσα διδάσκεται). 

   β) οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές από οικογένειες μεταναστών κατακτούν σχετικά 

γρήγορα (περίπου σε δύο έτη) την επικοινωνιακή ικανότητα στη Γ2, ενώ χρειάζονται 

σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα (πέντε με επτά έτη) για να φθάσουν το επίπεδο των 

συνομηλίκων τους στην ακαδημαϊκή χρήση της Γ2 (Cummins, 2000:76). 

 

2.2. Άλλες προσεγγίσεις για την ακαδημαϊκή γλώσσα 

Η διάκριση μεταξύ BICS & CALP που εισήγαγε ο Cummins δέχτηκε κριτική σε κάποια 

σημεία της από άλλους θεωρητικούς (Cummins, 2000; Cummins, 2007:8). Έχει αναφερθεί, 

μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για μια μονοδιάστατη διχοτομία, ανεπαρκή να παρουσιάσει τις 

πολλές διαφορετικές διαστάσεις της γλωσσικής ικανότητας (Wald, 1984 στο Cummins, 2000: 

73), ότι εμπεριέχει μια «θέση ελλείμματος» (Edelsky, 1990 στο Cummins, 2000: 87-93), ότι 

αντανακλά την «αυτόνομη» και όχι την ιδεολογική άποψη για το γραμματισμό (Wiley, 1996 

στο Cummins, 2000: 93-98) και ότι η κατάκτηση της ακαδημαϊκής γλώσσας δεν μπορεί να 

περιγραφεί από μια διχοτομία με δυο διακριτά άκρα αλλά περισσότερο από ένα συνεχές 

(continuum) (Aukerman, 2007: 630). Η απάντηση του Cummins σε αυτές τις θέσεις ήταν ότι  

η  διάκριση BICS/CALP δεν προτάθηκε ως μια συνολική θεωρία για τη γλώσσα, αλλά ως μια 

εννοιολογική διάκριση, χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζουν οι 

δίγλωσσοι μαθητές και με σημαντικές εφαρμογές για την εκπαιδευτική πράξη και πολιτική. 

Επομένως η διχοτομία αυτή, όπως και κάθε θεωρητική κατασκευή, θα πρέπει να αξιολογείται 
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με βάση το πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται και σε σχέση με τα ζητήματα που επιδιώκει να 

εξηγήσει/επιλύσει.  

Άλλοι μελετητές της εκπαίδευσης των δίγλωσσων μαθητών έχουν χρησιμοποιήσει 

διαφορετικούς όρους για την ακαδημαϊκή γλώσσα. Η Snow (2010) αναφέρει ότι αντίστοιχοι 

όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία είναι η γλώσσα της εκπαίδευσης (the 

language of education: Halliday, 1994); η γλώσσα του σχολείου (the language of school, the 

language of schooling, the language that reflects schooling: Schleppegrell, 2001); ο 

προηγμένος γραμματισμός (advanced literacy: Colombi & Schleppegrell, 2002); η 

επιστημονική γλώσσα (scientific language: Halliday & Martin, 1993); ή τα ακαδημαϊκά 

αγγλικά (academic English: Bailey, 2007; Scarcella, 2003).  

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι εκείνη των Street (1985, 1996), McKay and Weinstein-

Shr (1993) και Valdéz (2000) (στο Scarcella, 2003:9), οι οποίοι δίνουν έμφαση στην 

ποικιλομορφία (diversity) της ακαδημαϊκής γλώσσας και την θεωρούν ένα σύνολο 

πολλαπλών γραμματισμών (multiple literacies).  Καθώς οι πολλαπλοί γραμματισμοί που 

απαρτίζουν την ακαδημαϊκή γλώσσα είναι δυναμικοί και συνεχώς εξελισσόμενοι, δεν 

υπάρχουν (και δεν γίνεται να υπάρχουν) ευρέως αποδεκτά και σταθερά πρότυπα (standards) 

ορισμού του ακαδημαϊκού λόγου. Ως εκ τούτου, οι μαθητές και σπουδαστές που διδάσκονται 

στην Αγγλική ως Γ2 θα πρέπει να απολαμβάνουν περισσότερη επιείκεια ως προς τη 

γλωσσική χρήση και να αντιμετωπίζονται με πιο κοσμοπολίτικο και λιγότερο παρωχημένο 

τρόπο. Σε επίπεδο παιδαγωγικής εφαρμογής, η βασική διαφορά της προσέγγισης αυτής με 

εκείνης του Cummins είναι ότι ο Cummins υποστηρίζει ότι η ακαδημαϊκή γλώσσα είναι 

σημαντική και πρέπει να διδάσκεται, ενώ οι υποστηρικτές των πολλαπλών γραμματισμών της 

ακαδημαϊκής γλώσσας υποστηρίζουν ότι οι δίγλωσσοι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να 

μάθουν την «συμβατική» μορφή της Αγγλικής. 

Η Scarcella (2003) ορίζει την ακαδημαϊκή γλώσσα αναφερόμενη στις τρεις διαστάσεις 

(dimensions) που τη συνθέτουν: τη γλωσσολογική (linguistic), τη γνωστική (cognitive) και την 

κοινωνικο-πολιτισμική (socio-cultural). Σχετικά με τη γλωσσολογική διάσταση της 

ακαδημαϊκής γλώσσας, διακρίνει πέντε «δομικά στοιχεία» (components): το φωνολογικό 

(phonological), το λεξιλογικό (lexical), το γραμματικό (grammatical), το 

κοινωνιογλωσσολογικό (sociolinguistic) και το στοιχείο του Λόγου (discourse). H γνωστική 

διάσταση της ακαδημαϊκής γλώσσας εμπεριέχει τα στοιχεία της γνώσης (knowledge), της 

σκέψης υψηλής τάξης (high-order thinking), της στρατηγικής (strategic) και της 
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μεταγλωσσικής επίγνωσης (metalinguistic awareness), ενώ η κοινωνικο-πολιτισμική 

«δομείται» από τις νόρμες (norms), τις αξίες (values), τις πεποιθήσεις (beliefs), 

στάσεις/κίνητρα/ενδιαφέροντα (attitudes/motivations/interests) και τις συμπεριφορές/ 

πρακτικές/συνήθειες (behaviours/interests/motivations). Η Scarcella συμφωνεί με τον 

Cummins ότι η ακαδημαϊκή γλώσσα πρέπει να διδάσκεται, υπογραμμίζει όμως ότι για την 

αποτελεσματική διδασκαλία της θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω διαστάσεις 

της.  

Οι Schleppegrell και O’Hallaron (2011) υιοθετούν τον ορισμό για την ακαδημαϊκή γλώσσα 

από το χώρο της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (Systemic Functional Linguistics). 

Σύμφωνα με αυτή τη γλωσσολογική θεωρία, με κεντρικό εκφραστή τον Halliday, η γλώσσα 

πηγάζει από το κοινωνικό συγκείμενο, αλλά και επιδρά σε αυτό πρόκειται δηλαδή για μια 

θεωρία που ερευνά για συστηματικές σχέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες και τα 

γλωσσολογικά στοιχεία (λεξικογραμματικά στοιχεία, επίπεδα ύφους, χαρακτηριστικά 

κειμενικών ειδών κλπ) (Ηalliday, 1994 στο Snow & Uccelli, 2009: 115). Στο πλαίσιο αυτό, η 

ακαδημαϊκή γλώσσα ορίζεται ως φύσει δυναμική και πολυδιάστατη, εξελίσσεται μαζί με την 

εξέλιξη των επιστημών, και, για να μελετηθεί, θα πρέπει οι γλωσσικές μορφές να συνδέονται 

με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται (Halliday and Matthiessen, 2004 στο 

Schleppegrell και O’Hallaron, 2011:4). Καθώς η Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία 

αποτελεί περισσότερο μια θεωρία για τη γλώσσα και λιγότερο ένα πλαίσιο για εκπαιδευτική 

έρευνα, κατά τις ερευνήτριες η περιγραφή της ακαδημαϊκής γλώσσας θα πρέπει να εστιάζει 

στο Λόγο (discourse), το λεξιλόγιο και τη γραμματική που οι μαθητές και οι σπουδαστές 

απαιτείται να κατακτήσουν στο πλαίσιο των μαθημάτων που διδάσκονται. Με βάση αυτή τη 

θέαση της ακαδημαϊκής γλώσσας, η παιδαγωγική τους πρόταση είναι ότι η ανάπτυξη της 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων μαθητών πρέπει να υποστηρίζεται μέσω 

εστιασμένης και συστηματικής διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να 

αντεπεξέλθουν στις γλωσσικές και γνωστικές προκλήσεις του σχολείου.  

2.3. Η ακαδημαϊκή γλώσσα στη σχολική πραγματικότητα: Το μοντέλο 

του Cummins 
Με βάση τη διχοτομία μεταξύ BICS και CALP, ο Cummins ανέπτυξε ένα μοντέλο το οποίο 

εστιάζει στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του σχολείου, υιοθετώντας τη βυγκοτσκιανή 

προσέγγιση ότι «ο γραμματισμός είναι πάντοτε κοινωνικά και πολιτισμικά πλαισιωμένος» 

(Perez, 1998 στο Cummins, 2000: 66). Ως εκ τούτου, το μοντέλο του αναφέρεται στη γλώσσα 

όπως αυτή χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και για την εκτέλεση ακαδημαϊκών 
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εργασιών και στοχεύει να χαρτογραφήσει τις γνωσιακές και γλωσσικές απαιτήσεις που τους 

θέτει το κοινωνικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στους δίγλωσσους μαθητές.. 

Το μοντέλο περιλαμβάνει δυο παραμέτρους: το βαθμό των γνωσιακών απαιτήσεων της 

εκάστοτε επικοινωνιακής/διδακτικής δραστηριότητας στη σχολική τάξη  και το βαθμό 

πλαισιακής στήριξης για την εκτέλεσή της (Cummins, 2000: 66-71;  Χατζηδάκη, 2010: 570; 

Σκούρτου, 2011: 153-155). Διαγραμματικά, οι δυο μεταβλητές απεικονίζονται σε δυο 

τεμνόμενους άξονες, όπως φαίνονται στο Διάγραμμα 1.  

Διάγραμμα 1: Το μοντέλο του Cummins (1981, 1983, 1984) 

 

Πηγή: Χατζηδάκη, Α. (2014:5) 

 

Ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στην υποστήριξη που λαμβάνει ο μαθητής από το 

περιβάλλον του και αναφέρεται τόσο στις μη λεκτικές ενδείξεις (χειρονομίες, έκφραση 

προσώπου, τονισμός φωνής κλπ) όσο και σε οπτικά υποστηρικτικό υλικό (αντικείμενα, 

εικόνες, χάρτες, πίνακες, διαγράμματα κλπ) (Ζάγκα, 2013:5). Αντίθετα, όταν μια 

επικοινωνιακή δραστηριότητα δεν υποστηρίζεται από το συγκείμενο, τότε ο μαθητής δεν έχει 

άλλες ενδείξεις που θα διευκόλυναν την κατανόηση της σημασίας ενός μηνύματος παρά μόνο 

το λεκτικό μήνυμα, δηλαδή τις λέξεις της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, η καλή γνώση της 

γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση του μηνύματος. (Baker, 2001: 249). 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων στις οποίες προσφέρεται έντονη πλαισιακή στήριξη 

(τεταρτημόρια Α & Β) συμπεριλαμβάνεται η επικοινωνία με οικεία μας πρόσωπα και σε 

οικείες περιστάσεις επικοινωνίας  (καθημερινές συναναστροφές, οικεία πρόσωπα και θέματα 

συνομιλίας κλπ). Αντίθετα, η  περιορισμένη πλαισιακή στήριξη (τεταρτημόρια Γ και Δ) 
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περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ενός άρθρου στον τύπο, η ακρόαση μιας 

εκπομπής με πολιτικό περιεχόμενο, αλλά και η κατανόηση ενός κειμένου ή η αφήγηση ενός 

ιστορικού γεγονότος κατά την εξέταση του μαθήματος μέσα στην τάξη. (Χατζηδάκη, 2014:7)       

Ο κάθετος άξονας αναφέρεται στο επίπεδο των γνωστικών απαιτήσεων μιας 

επικοινωνιακής δραστηριότητας. Χαμηλό επίπεδο γνωστικών απαιτήσεων χαρακτηρίζει 

εκείνες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για τις οποίες το άτομο κατέχει τέλεια τις 

απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες (Baker, 2001:249) και απαιτείται μικρή ενεργός νοητική 

δραστηριότητα για την υλοποίησή τους (Χατζηδάκη, 2013:54), όπως να διηγηθούμε πώς 

περάσαμε το Σαββατοκύριακο (κελί Α) ή να αντιγράψουμε σημειώσεις από τον πίνακα (κελί 

Γ) (Χατζηδάκη, 2014:7). Αντίθετα, επικοινωνία με υψηλές γνωστικές απαιτήσεις έχουμε στις 

περιπτώσεις που απαιτείται η ενεργός γνωσιακή εμπλοκή του ατόμου και τα γλωσσικά 

εργαλεία δεν είναι αυτοματοποιημένα, όπως π.χ. η εξήγηση και η αιτιολόγηση κάποιου 

φαινομένου από ένα μαθητή μέσα στη σχολική τάξη (κελί Β) ή η συγγραφή μιας έκθεσης 

(κελί Δ) (Χατζηδάκη, 2013:56-57).   

Το μοντέλο του Cummins είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό, γιατί τον βοηθάει 

να ταξινομήσει και να κατηγοριοποιήσει τις δραστηριότητες της διδασκαλίας του ως προς 

τους δυο αυτούς άξονες-παραμέτρους και να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι ενδέχεται 

να δυσκολεύει τους μαθητές του σε κάθε δραστηριότητα. Στο εύλογο ερώτημα «ποιου τύπου 

δραστηριότητες είναι οι πιο κατάλληλες, ώστε να υποστηριχθούν οι δίγλωσσοι μαθητές στην 

προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας τις σχολικές τους εργασίες;», ο Cummins υπογραμμίζει 

τη σημασία τόσο της γνωσιακής πρόκλησης, όσο και της πλαισιακής στήριξης (Cummins, 

2000: 66-71;  Χατζηδάκη, 2010: 570; Σκούρτου, 2011: 153-155). Η αυθόρμητη κίνηση 

πολλών εκπαιδευτικών είναι η απλούστευση, δηλαδή η επιλογή πιο εύκολων κειμένων, 

ασκήσεων, εννοιών κλπ για τα δίγλωσσα παιδιά (κελί Α), ώστε να μην τα απογοητεύσουν με 

εργασίες που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν. Παραδείγματα τέτοιων διδακτικών πρακτικών 

είναι οι χαιρετισμοί, η συζήτηση για καθημερινές εμπειρίες π.χ. για τον καιρό ή η συγγραφή 

μιας Ιστορίας με βάση δικές τους εμπειρίες, π.χ. «Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα και 

γιατί». Η επιλογή όμως αυτή δεν κινητοποιεί το μαθητή  και λειτουργεί περιοριστικά στην 

πρόοδό του. Αντίστοιχα, δραστηριότητες του κελιού Γ (π.χ. αντιγραφή, ακρόαση μιας 

Ιστορίας, αφήγηση ιστοριών που είδαν στην τηλεόραση) δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό 

στο μαθητή, ενώ δραστηριότητες του κελιού Δ (π.χ. ακρόαση πληροφοριακών κειμένων 

εξέταση ύφους συγγραφέα/ συμβάσεων γραφής κειμένου κλπ) μπορεί να αποδειχθούν 

εξαιρετικά δύσκολες και απρόσωπες και να αποκαρδιώσουν το μαθητή. Σύμφωνα με τον 
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Cummins, οι διδακτικές πρακτικές που προάγουν περισσότερο την πρόοδο των δίγλωσσων 

μαθητών τοποθετούνται  στο τεταρτημόριο Β, είναι δηλαδή νοητικά απαιτητικές 

δραστηριότητες με ενισχυμένη πλαισιακή στήριξη. Άρα, το κελί Β θα πρέπει να αποτελεί την 

περιοχή-στόχο της διδασκαλίας ή τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» αφού περιλαμβάνει το 

συνδυασμό γνωστικών απαιτήσεων και πλαισιακής στήριξης. Παραδείγματα διδακτικών 

πρακτικών που εντάσσονται στο κελί Β είναι η συνεργατική μάθηση, η χρήση υλικών που οι 

μαθητές χειρίζονται με τα χέρια (manipulatives), όπως ψηφίδες με γράμματα, κύβοι κλπ, η 

μέθοδος project, η δραματοποίηση ιστοριών, το παιχνίδι ρόλων, η εξήγηση και αιτιολόγηση 

(για φαινόμενο φυσικής ή για ιστορικό γεγονός), η αναζήτηση λύσης σε πρόβλημα κ.α.  

2.4. Ερευνητική δραστηριότητα πάνω στη διδασκαλία της ακαδημαϊκής 

γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές  
Το μοντέλο του Cummins για την ακαδημαϊκή γλώσσα προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών της διγλωσσίας σε όλο των κόσμο, οι οποίοι επεδίωξαν να διερευνήσουν την 

εφαρμογή του σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συγκείμενα. 

Οι Solomon & Rhodes διεξήγαγαν μια μελέτη (1995) πάνω στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ για το πώς ορίζεται η ακαδημαϊκή γλώσσα. Οι εκπαιδευτικοί 

συμπεριέλαβαν στον όρο «ακαδημαϊκή γλώσσα» το λεξιλόγιο και τη γραμματική, αλλά  και 

λειτουργίες της γλώσσας όπως τη σύγκριση και την αντιπαραβολή, την κατηγοριοποίηση, τη 

χρονική διαδοχή, όπως και τη δυνατότητα των μαθητών για κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου στα πλαίσια των σχολικών τους δραστηριοτήτων.  Τα δύο τρίτα (66%) των 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι δίνουν έμφαση στη διδασκαλία της ακαδημαϊκής γλώσσας και οι 

μελετητές υπογραμμίζουν την πρακτική οπτική των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούν την 

ακαδημαϊκή γλώσσα απαραίτητη για να κατανοήσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους.  

 Στην Αυστραλία, οι Gibbons & Lascar (1998) διερεύνησαν τις αναλογίες ανάμεσα στο 

μοντέλο του Cummins, στην προσέγγιση του Biber και στη θεωρία του Halliday. Ο 

πλαισιωμένος/αποπλαισιωμένος λόγος του Cummins και τα διαφορετικά επίπεδα ύφους 

(registers) στα οποία αναφέρεται ο Biber μπορούν να αντιστοιχηθούν με την έννοια της 

λειτουργίας (mode) που χρησιμοποιεί ο Halliday για να περιγράψει την απόσταση (σε όρους 

χρόνου, χώρου και αποπλαισίωσης) ανάμεσα στο κείμενο και το περιεχόμενό του και 

ανάμεσα στον ακροατή/αναγνώστη και τον ομιλητή/συγγραφέα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η καλλιέργεια του εγγράμματου ύφους (literate register), 

ειδικά στους δίγλωσσους μαθητές από μειονοτικές κοινωνικές ομάδες. Έχοντας δουλέψει με 

ισπανόφωνους (Γ1) μαθητές στην Αυστραλία, οι Gibbons & Lascar διαπίστωσαν ότι η 
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εκτεταμένη ανάγνωση στο σπίτι (ακόμα και απλοϊκών κειμένων όπως τα κόμικς), αλλά και η 

προφορική συζήτηση για σοβαρά θέματα όπως Ιστορία, επιστήμη, πολιτική κλπ 

συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού ύφους στην ισπανική γλώσσα.    

H Gibbons (1998) εργάσθηκε πάνω σε παιδαγωγικές εφαρμογές του μοντέλου του Halliday 

για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο αυστραλιανό σχολείο. Η ερευνήτρια 

επεσήμανε ότι είναι σημαντικό η γλώσσα να σχετίζεται συστηματικά με το νόημα και το 

πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται και ότι ο δάσκαλος και οι μαθητές μαζί οικοδομούν τον 

ακαδημαϊκό λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια προτείνει μια διαδοχή για τη δόμηση του 

μαθήματος: ξεκινάει με συνεργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες για την κατανόηση των 

εννοιών-κλειδιά, στη συνέχεια παρουσιάζουν στην τάξη το αποτέλεσμα της δουλειάς τους με 

την καθοδήγηση του δασκάλου (teacher-guided reporting) και το μάθημα ολοκληρώνεται με 

ατομική γραπτή εργασία σε μορφή ημερολόγιου. Η γλωσσολογική λογική πίσω από αυτή τη 

διαδοχή είναι η ομαλή  μετάβαση από τη δραστηριότητα με την υψηλή πλαισιακή στήριξη 

(συζήτηση σε μικρή ομάδα) στην αποπλαισιωμένη δραστηριότητα με το λιγότερο οικείο 

επίπεδο ύφους (ατομική γραπτή εργασία), στην οποία το δεύτερο στάδιο λειτουργεί ως 

γέφυρα μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.   

 Ο Leung (1996 στο Cummins, 2000: 82-83) υποστήριξε ότι, για να ενισχύσει η πλαισιακή 

στήριξη την εκμάθηση της ακαδημαϊκής γλώσσας, ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει ως αφετηρία 

την προγενέστερη γνώση των μαθητών πάνω στο θέμα, να χρησιμοποιεί παιδαγωγικές 

τεχνικές όπως η δραματοποίηση, χρήση οπτικών μέσων κλπ και να κατασκευάζει μια 

«σκαλωσιά» (scaffold) προς τη μάθηση τόσο του περιεχομένου του μαθήματος όσο και της 

χρήσης της γλώσσας. Υιοθετώντας την ίδια προσέγγιση, ο Hall (1996 στο Cummins, 2000: 

83) θέλησε να εφαρμόσει το μοντέλο του Cummins με τα τέσσερα τεταρτημόρια σε σχολείο 

στο Λονδίνο και αναφέρει από την εμπειρία του ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό να σχεδιάζει 

κανείς δραστηριότητες με επαρκή πλαισιακή στηριξη (Κελί Β). 

Εξετάζοντας την εφαρμογή του μοντέλου του Cummins στο αναλυτικό πρόγραμμα για τους 

δίγλωσσους μαθητές, οι Frederickson & Klein (1990 στο Cummins, 2000: 83) διαπίστωσαν 

ότι η πλαισιακή και η γνωστική διάσταση μιας διδακτικής δραστηριότητας δεν είναι εντελώς 

αυτόνομες. Στην πράξη προκύπτει μάλλον μια διαγώνια μετακίνηση μέσα στα τεταρτημόρια, 

αφού οι ενσωματωμένες στο συγκείμενο διδακτικές δραστηριότητες έχουν συνήθως 

λιγότερες γνωστικές απαιτήσεις από τις πιο αποπλαισιωμένες δραστηριότητες. Με αυτή την 

τοποθέτηση είναι σύμφωνος και ο Cummins, ο οποίος διευκρινίζει ότι, παρόλο που στο 



35 
 

μοντέλο αυτό οι γνωσιακές απαιτήσεις και η πλαισιακή στήριξη είναι διακριτές, ο ίδιος δεν τις 

θεωρεί ανεξάρτητες μεταξύ τους, αφού στην πραγματικότητα,  όσο αυξάνεται η πλαισιακή 

στήριξη, τόσο μειώνονται οι γνωσιακές απαιτήσεις, δηλαδή, γίνονται οι δραστηριότητες 

ευκολότερες. Ταυτόχρονα, όμως, ο θεωρητικός ξεκαθαρίζει ότι είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί η εννοιολογική διάκριση των δυο διαστάσεων, η οποία λειτουργεί ως αναλυτικό 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό για το σχεδιασμό και την ανάλυση διδακτικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και για τη στοχοθεσία της διδασκαλίας του σε δίγλωσσους μαθητές. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Cummins εισήγαγε τη θεωρητική διάκριση μεταξύ 

επικοινωνιακής και ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και με το μοντέλο του πρότεινε ένα 

παιδαγωγικό εργαλείο για την αποτελεσματική υποστήριξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής 

ικανότητας των δίγλωσσων παιδιών. Δεν πρόκειται για μια γενική θεωρία για τη γλώσσα, 

αλλά περισσότερο για μια θεωρητική κατασκευή φύσει ψυχοπαιδαγωγική, η οποία βοηθάει 

τον εκπαιδευτικό να ενισχύσει την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας των δίγλωσσων 

μαθητών του. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο 
 

 3.1. Τι είναι το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο 
Σύμφωνα µε την Bailey (2010: 234 στο Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Βλέτση & Μητσιάκη 

2014:1), o ακαδημαϊκός λόγος είναι το επίσημο επίπεδο ύφους (register) της εκάστοτε 

γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχολικό περιβάλλον για διδακτικούς αλλά και 

διαδικαστικούς/καθοδηγητικούς σκοπούς (π.χ. εκφωνήσεις ασκήσεων, οδηγίες εκτέλεσης 

πειραμάτων). Περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τα συντακτικά σχήματα και τις συνοµιλιακές 

συμβάσεις που σχετίζονται µε τον λόγο της τάξης (classroom talk), µε τα διδακτικά 

εγχειρίδια, µε τους τύπους αξιολόγησης (τεστ) και µε άλλα στοιχεία του Προγράμματος 

Σπουδών. Επιπλέον, αφορά και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου) και συχνά απαιτεί ρητή/άµεση διδασκαλία (explicit/direct 

instruction) ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθητών που έχουν εκτεθεί µόνο στον συνοµιλιακό ή 

κοινωνικό κώδικα που χρησιμοποιείται εκτός σχολείου. 

Τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου ταξινομούνται από τις Snow & 

Uccelli (2009: 119-122) σε πέντε κατηγορίες:  

- Σε εκείνα που αναφέρονται στη διαπροσωπική στάση (interpersonal stance), η οποία 

στον ακαδημαϊκό λόγο είναι αποσπασμένη από το συγκείμενο. Η αποστασιοποιημένη 

διαπροσωπική στάση φαίνεται από τις γραμματικές και λεξιλογικές επιλογές του 

συγγραφέα του ακαδημαϊκού κειμένου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σπανιότητα 

στη χρήση και εξειδίκευση όσον αφορά το περιεχόμενο. 

- Σε εκείνα που αφορούν πληροφοριακό φορτίο (information load). Τα ακαδημαϊκά 

κείμενα χαρακτηρίζονται από πυκνότητα και ακρίβεια. Το πληροφοριακό τους φορτίο 

είναι υψηλό, καθώς συχνά εκφράζουν τεχνικές και αφηρημένες έννοιες δυσνόητες για 

τους μη ειδήμονες, οι οποίες εκφράζονται επιπρόσθετα µε όσο το δυνατό πιο ακριβή 

και πιο περιεκτικό τρόπο. 

- Σε εκείνα που έχουν σχέση με την οργάνωση της πληροφορίας (organization of 

information) Η οργάνωση της πληροφορίας διακρίνεται για την δομημένη ανάπτυξη 

της επιχειρηματολογίας και τη λογική παράθεση των ιδεών. 

- Στις λεξιλογικές επιλογές (lexical choices). Οι λεξιλογικές επιλογές που συναντά 

κανείς στα επιστημονικά κείμενα χαρακτηρίζονται από ποικιλία και ακρίβεια. 
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Επιπλέον, το τυπικό λεξικό ρεπερτόριο των ακαδημαϊκών κειμένων περιλαμβάνει 

τόσο λέξεις κοινές σε όλα τα επιστημονικά πεδία όσο και ειδικούς όρους. 

-  Στα σχετικά με την αναπαραστατική συμφωνία (representational congruence). Η 

αναπαραστατική συµφωνία (representational congruence) ή γραμματική μεταφορά 

(grammatical metaphor) αναφέρεται στο γεγονός ότι στην ακαδημαϊκή γλώσσα συχνά 

μια γραμματική δομή (η ρηματική) αντικαθίσταται από μια άλλη (την ονοματική) για 

χάρη της πυκνότητας νοήματος. Η ονοματοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό του 

ακαδημαϊκού λόγου. 

Τα παραπάνω στοιχεία σκιαγραφούν συνολικά το ακαδημαϊκό επίπεδο λόγου. Για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας, θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια στις λεξιλογικές επιλογές 

και θα αναφερθούμε στο λεξιλόγιο και ειδικότερα στο λεξιλόγιο των ακαδημαϊκών κειμένων.   

Το λεξιλόγιο εν γένει αποτελεί το απόθεμα των λέξεων κάθε γλώσσας σε µια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Πιο εξειδικευμένα, ο όρος αναφέρεται στο προσωπικό λεξιλόγιο του 

φυσικού ομιλητή, στο είδος των λέξεων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένο 

επιστημονικό ή τεχνικό κλάδο (επιστημονικό λεξιλόγιο, τεχνικό λεξιλόγιο) ή στο λεξιλόγιο 

μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (π.χ. το λεξιλόγιο των νέων) (Μπακάκου-Ορφανού 

2005: 13 στο Κατσαλήρου, 2017:5).  

Ο όρος ακαδημαϊκό λεξιλόγιο υιοθετείται διεθνώς στη διδασκαλία και την εκμάθηση 

γλωσσών για ακαδημαϊκούς σκοπούς για να προσδιορίσει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται 

και υπηρετεί τους σκοπούς του ακαδημαϊκού λόγου, ανεξαρτήτως επιστήμης και απαιτείται 

για την κατανόηση και την έκφραση της επιστημονικής σκέψης. (Μπακάκου-Ορφανού, 

2003:164 στο Κατσαλήρου, 2014: 536).  Περιλαμβάνει: 

- Λέξεις που εκφράζουν έννοιες κοινές σε όλες ή μερικές επιστήμες (παράγοντες, 

μέθοδος), δηλ. το γενικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (Schleppegrell, 2001:439) 

- Λέξεις με εξειδικευμένη σημασία σε συγκεκριμένα πεδία παράλληλα με μια 

διαφορετική σημασία στη γενική γλώσσα (πχ βάση στη γενική γλώσσα, στη 

γεωμετρία και στη χημεία) 

- Λέξεις που δε χρησιμοποιούνται στη γενική γλώσσα, αλλά έχουν διαφορετικές ειδικές 

σημασίες σε διαφορετικές επιστήμες (υποκείμενο στη γλωσσολογία και τη 

στατιστική), δηλαδή το τεχνικό λεξιλόγιο (Schleppegrell, 2001:439) 
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- Λέξεις της γενικής γλώσσας που προτιμώνται έναντι άλλων ισοδύναμων για να 

περιγράψουν ή να σχολιάσουν ειδικές διαδικασίες και λειτουργίες (το φυτό 

αναπτύσσεται αντί μεγαλώνει) 

- Λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ακαδημαϊκά κείμενα που δηλώνουν τις προθέσεις 

του γράφοντος ή την αξιολόγηση του υλικού που παρουσιάζεται (αποτέλεσμα, εύρημα, 

ανάγεται).  

Από τον παραπάνω ορισμό είναι φανερό ότι το λεξιλόγιο είναι ένα προφανές χαρακτηριστικό 

στη διαφοροποίηση των επιπέδων ύφους, αφού οι λεξιλογικές επιλογές είναι αυτές που 

πραγματώνουν το «περιεχόμενο σκέψης» (ideational content)  ενός κειμένου (Schleppegrell, 

2001:438). Κάθε γνωστική περιοχή έχει βέβαια διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά το 

ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, όμως σε κάθε περίπτωση οι μαθητές καλούνται να το 

χρησιμοποιήσουν, προφορικά και γραπτά, σε όλα τα μαθήματα. 

Προκειμένου να υπάρχει ένα εργαλείο μελέτης του ακαδημαϊκού λεξιλογίου, 

δημιουργήθηκαν κατάλογοι ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Πρόκειται για καταλόγους 

επανεμφανιζόμενων λέξεων που συναντώνται σε ένα σώμα κειμένων ακαδημαϊκού λόγου με 

αντιπροσωπευτικά κείμενα από όλες τις επιστήμες (ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικο-

οικονομικές).  Το 2000 η Coxhead δημοσίευσε τον Κατάλογο Ακαδημαϊκών Λέξεων 

(Academic Word List) για την αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει 570 οικογένειες λέξεων 

που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες επιστήμες. Ο Κατάλογος  βοηθά όσους διδάσκουν 

ή διδάσκονται την αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς να θέσουν διδακτικούς/μαθησιακούς 

στόχους και, ειδικότερα τους διδάσκοντες, να οργανώσουν τη διδασκαλία τους, να παράγουν 

εκπαιδευτικό υλικό κλπ (Coxhead, 2011).  

Για την ελληνική γλώσσα αντίστοιχος κατάλογος ακαδημαϊκού λεξιλογίου έχει αναπτυχθεί 

από την Κατσαλήρου (2012, 2014). Για τη δημιουργία του Καταλόγου η ερευνήτρια 

χρησιμοποίησε σώμα κειμένων ακαδημαϊκού λόγου 1.500.000 λέξεων που προήλθε από το 

Σώμα Ελληνικών Κειμένων με κείμενα από τρία πεδία επιστημών (ανθρωπιστικές, 

κοινωνικο-οικονοµικές και θετικές), από την επεξεργασία του οποίου προέκυψαν κατάλογοι 

συχνότητας λέξεων. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνάς της όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

του ακαδημαϊκού λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής συνοψίζοται ως εξής: 

- Διαπιστώνεται ευρεία χρήση ουσιαστικών σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη του λόγου. 

Τα ουσιαστικά του καταλόγου ακαδημαϊκού λεξιλογίου είναι κυρίως: γλωσσικής 

δραστηριότητας (συμπέρασμα, σύγκριση, περιγραφή, γραφή, έκφραση, καταγραφή, 
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ορισμός προσδιορισμός, διαπίστωση, παρατήρηση), νοητικών διεργασιών (έννοια, 

διεργασία, θεωρία, διερεύνηση, λειτουργία, μετάβαση, παρατήρηση, μετάδοση) και 

ουσιαστικά που παραπέμπουν στο κείμενο (όρος, μέρος, περιοχή, πλαίσιο, κείμενο). Η 

συχνή χρήση ουσιαστικών στον ακαδημαϊκό λόγο συνοδεύεται από την 

ονοματοποίηση, τη χρήση παθητικής φωνής, τη χρήση ονοματικών προτάσεων και 

την υψηλή λεκτική πυκνότητα.  

- Παρατηρείται συχνή χρήση ρημάτων που περιγράφουν διαδικασίες της επιστημονικής 

πρακτικής (χρησιμοποιήθηκε, παρατηρείται, αποτελεί, συνδέεται, φαίνεται).  

- Στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιείται χρήση επιθέτων συχνότερα από άλλες 

γλώσσες, με το επίθετο να έχει συχνότερα ρόλο επιθετικού προσδιορισμού και όχι 

κατηγορηματικού προσδιορισμού. Παρατηρείται επίσης συχνότερη χρήση 

αξιολογικών επιθέτων (δεδομένος, σημαντικός, χαρακτηριστικός) και ποιοτικών 

επιθέτων (ανεξάρτητος, αντίθετος, ελεύθερος, τυπικός κ.α.)  

- Γίνεται συχνά χρήση σύνθετων, μακροσκελών λέξεων, π.χ. αλληλεπίδραση. 

Γενικά, στο μεγαλύτερο μέρος του το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της ελληνικής, όπως και 

άλλων γλωσσών, έχει αφηρημένη φύση, καθώς περιλαμβάνει λεξικά στοιχεία που 

συνδέονται με την αφηρημένη έκφραση (ανάπτυξη, αποτέλεσμα άποψη, παράγοντας κλπ). 

Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο διακρίνεται επίσης για την ποικιλία του, με διαφορετικά λεξικά 

στοιχεία να χρησιμοποιούνται για να αποδοθεί η ίδια έννοια, με σκοπό την αποφυγή της 

επανάληψης (χρήση συνωνύμων ή παραφράσεων, χρήση παραγώγων). Επιπλέον, 

εντοπίζονται συχνά λόγια στοιχεία (υφίστανται, υποκατεστημένες), τα οποία, όπως και οι 

ονοματοποιήσεις, συμβάλλουν στην οικονομία και στη συμπύκνωση του επιστημονικού 

λόγου και προσθέτουν σε επισημότητα και τυπικότητα (Κατσαλήρου, 2014: 565). 

 

3.2. Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο των δίγλωσσων μαθητών στη Γ2 τους 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η βασική χρήση της Γ2 για κοινωνικούς 

σκοπούς δεν επαρκεί για την επιτυχία των δίγλωσσων μαθητών στο σχολείο. Η ανάπτυξη της 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα πρόσληψης και 

παραγωγής λόγου, προφορικού και γραπτού, καθώς και τη δυνατότητα σκέψης και ανάπτυξης 

συλλογισμού σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για υψηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις και μια καλή σχολική πορεία (Carrasquillo & Rodriguez, 1996: 27, 

Scarcella, 2003:10, Snow & Uccelli, 2009:2 ).  
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Το «δύσκολο» και εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει τη γραπτή γλώσσα του 

σχολείου αποτελεί αναμφίβολα πηγή δυσκολιών για τους δίγλωσσους μαθητές (Stahl & 

Nagy, 2006:6).  Ειδικότερα οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι έχουν συχνά 

περιορισμένη πρόσβαση σε ακαδημαϊκά κείμενα στη Γ2 τους πριν την έναρξη της φοίτησής 

τους στο σχολείο, κατά την καθημερινή διδασκαλία και μελέτη έρχονται αντιμέτωποι 

συνεχώς με νέες άγνωστες λέξεις. Σχετικά με αυτό, οι Stahl and Nagy (2006:5) 

υπογραμμίζουν το σωρευτικό χαρακτήρα της λεξιλογικής γνώσης, εξηγώντας ότι τα παιδιά 

που ξεκινούν το σχολείο με ποσοτικά περιορισμένο λεξιλόγιο, δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τα απαιτητικά κείμενα του σχολείου, με αποτέλεσμα και στην πορεία να 

μαθαίνουν λιγότερες λέξεις από τους άλλους μαθητές και να υστερούν στις επιδόσεις τους. 

Για την αγγλική γλώσσα, ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της διδασκαλίας του ακαδημαϊκού 

λεξιλογίου στους δίγλωσσους μαθητές είναι η ανάλυση του Corson (1995
10

, 1997).  Ο Corson 

επεσήμανε ότι η ακαδημαϊκή γλώσσα των αγγλικών κειμένων εμπεριέχει πληθώρα λέξεων με 

λατινικές και ελληνικές ρίζες, τις οποίες το άτομο τις συναντά στις τελευταίες τάξεις του 

Δημοτικού και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με το 

καθημερινό λεξιλόγιο το οποίο περιλαμβάνει κυρίως λέξεις αγγλοσαξονικής προέλευσης. Οι 

ελληνικής και λατινικής προέλευσης λέξεις δεν αντανακλούν απλά τις έννοιες που 

ονοματίζουν, αλλά συνδέονται με ακαδημαϊκά σημασιολογικά συστήματα (academic meaning 

systems) σε χώρους με ισχυρές ιστορικές ρίζες στη Δυτική σκέψη (ιατρική, γεωγραφία, 

γλωσσολογία κλπ), στους οποίους η πρόσβαση συνήθως καθορίζεται από την 

κοινωνικοπολιτισμική θέση του ατόμου. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης, οι διαπιστώσεις 

αυτές συνεπάγονται τα εξής: πρώτον, ότι συχνά μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν 

μικρότερη πρόσβαση σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο σε σύγκριση με μονόγλωσσους συμμαθητές 

τους. Δεύτερον, ότι για να βελτιώσουν οι δίγλωσσοι μαθητές το επίπεδο ακαδημαϊκού 

λεξιλογίου τους και να αντεπεξέλθουν στις γραπτές δοκιμασίες του εκπαιδευτικού 

συστήματος, θα πρέπει να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην ανάγνωση γραπτών κειμένων 

από διαφορετικά κειμενικά είδη (Townsend, Filippini, Collins and Biancarosa, 2012:506-

507).   

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο αποτελεί ένα σύνολο λέξεων 

µε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η κατάκτησή του είναι αναγκαία για να μπορούν οι 

μαθητές να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των σπουδών τους.  Ιδιαίτερα στα εγχειρίδια των 

                                                           
10

 Corson, 1995 στο Corson, 1997 
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μαθημάτων περιεχομένου (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές σπουδές), οι μαθητές 

διδάσκονται νέες, δύσκολες για την ηλικία τους έννοιες (εμβαδό, αγωγιμότητα, πολίτευμα, 

δόγμα κλπ), οι οποίες συνοδεύονται από ανοίκειο λεξιλόγιο. 

Για τους λόγους αυτούς, το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο είναι σημαντικό να αποτελέσει αντικείμενο 

στοχευμένης/ρητής διδασκαλίας (intentional/explicit learning) (Nation 2001: 120, 232- 233). 

Κεντρικοί άξονες της διδασκαλίας του ακαδημαϊκού λεξιλογίου θα πρέπει να είναι η 

τοποθέτηση της νέας λέξης «στο κέντρο» της προσοχής του μαθητή,  η ενσωμάτωση του νέου 

λεξιλογίου στο ήδη γνωστό, η δυνατότητα επαφής µε τη λέξη-στόχο σε διαφορετικά 

συμφραζόμενα, η σε βάθος επεξεργασία της λέξης, η οπτικοποίηση και η 

συγκεκριμενοποίηση της λέξης- στόχου, η εφαρμογή ποικιλίας δραστηριοτήτων για την 

εκμάθησή της και η ενθάρρυνση ανάπτυξης αυτόνομων στρατηγικών μάθησης (Sökmen, 

1997: 237-257).  

Βέβαια, η  υιοθέτηση της ρητής διδασκαλίας δεν αποκλείει και τη συμπληρωματική 

συμπτωματική μάθηση  (incidental learning) (Nation 2001: 120, 232-3) του ακαδημαϊκού 

λεξιλογίου, η οποία προκύπτει  από την επαφή και την έκθεση του μαθητή στην προφορική ή 

γραπτή εκδοχή του ακαδημαϊκού λόγου. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να εφησυχάζει 

με τη συμπτωματική μάθηση για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου των δίγλωσσων 

μαθητών του, καθώς η δική του παρέμβαση είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη π.χ.  σε 

περιπτώσεις διαφοροποίησης της σημασίας των λέξεων ανάλογα µε το περικείμενο ή/και το 

επιστημονικό πεδίο.  

Συνολικά, η συστηματική διδασκαλία του ακαδημαϊκού λεξιλογίου είναι αναγκαία, καθώς το 

λεξιλογικό επίπεδο επιδρά καθοριστικά στην σχολική πορεία των δίγλωσσων μαθητών 

(Nagy, 2005: 28; Roessingh, 2006: 94). Η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου των 

δίγλωσσων παιδιών βελτιώνει την πρόσβασή τους στο περιεχόμενο των γνωστικών 

μαθημάτων, τους αυτονομεί στη μελέτη τους και τελικά τους βοηθά να κατανοήσουν 

καλύτερα όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, στα οποία αργότερα θα 

αξιολογηθούν με βάση γραπτές εργασίες ή τεστ, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα 

καθορίσουν τη συνέχιση των σπουδών τους.  
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Κεφάλαιο 4ο 

Η προσέγγιση «διδασκαλία της γλώσσας μέσω περιεχομένου» 
 

4.1.  Εισαγωγή 

Για πολλές δεκαετίες, το γλωσσικό μάθημα διδασκόταν αυτόνομα από τα άλλα γνωστικά 

αντικείμενα και ταυτόχρονα η διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας εστίαζε μόνο στη 

διδασκαλία του περιεχομένου. Αντίθετα με αυτό, η διδασκαλία της γλώσσας μέσω 

περιεχομένου είναι μια «συνδυαστική προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία, σύμφωνα με την 

οποία από θεωρητική άποψη η γλώσσα και το περιεχόμενο σε μια σχολική τάξη εκλαμβάνονται 

ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο» (Ζάγκα, 2014:58). Έτσι, στη διδακτική αυτή προσέγγιση το 

γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων περιεχομένου λειτουργεί ως όχημα και ως ένα 

αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο για τη γλωσσική διδασκαλία, ακριβώς όπως το άμεσο 

(φυσικό και ανθρωπογενές) περιβάλλον λειτουργεί ως το επικοινωνιακό πλαίσιο για την 

κατάκτηση της μητρικής γλώσσας από ένα μικρό παιδί  (Met 1991: 281-2).  

Αυτό που προτείνει η μέθοδος γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου είναι να αξιοποιείται 

από τους εκπαιδευτικούς το περιεχόμενο και τα κείμενα άλλων μαθημάτων ως εκπαιδευτικό 

υλικό για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, ώστε να βοηθηθούν οι δίγλωσσοι μαθητές 

που διδάσκονται μαθήματα περιεχομένου στη δεύτερη γλώσσα τους. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι σε όλα τα μαθήματα ο εκπαιδευτικός θέτει τόσο γνωστικούς όσο και 

γλωσσικούς στόχους και ενσωματώνει γλωσσική διδασκαλία της Γ2 (π.χ. διδασκαλία 

γραμματικής, λεξιλογίου κλπ) και γλωσσικές ασκήσεις στη διδασκαλία των μαθημάτων 

περιεχομένου.     

4.2. Ιστορικό ανάπτυξης της προσέγγισης 

Οι παλαιότερες προσεγγίσεις διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο προέρχονται 

από τη διδακτική των ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα από τη μετατόπιση της διδασκαλίας 

από μια γραμματικοκεντρική προσέγγιση (Snow, Met and Genesee, 1989:206) στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας (Genesee,1994:3; Ζάγκα, 

2014:60). Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, οι διδάσκοντες των ξένων γλωσσών 

αξιοποιούσαν στο γλωσσικό μάθημα κείμενα από άλλα γνωστικά αντικείμενα με στόχο την 

διδασκαλία γραμματικών φαινομένων και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
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μαθητών τους. Στην περίπτωση αυτή ήταν ξεκάθαρο ότι το περιεχόμενο ήταν το μέσο για την 

επίτευξη των γλωσσικών στόχων.  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση και η χρήση ποικιλίας αυθεντικών κειμένων υιοθετήθηκε στη 

συνέχεια και στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας στα σχολεία που φοιτούσαν δίγλωσσοι 

μαθητές. Οι δίγλωσσοι μαθητές, εκτός από την ανάγκη τους για την εκμάθηση της Γ2, έπρεπε 

να μάθουν και να κατανοήσουν και το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων περιεχομένου, 

όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η Ιστορία, η γεωγραφία κλπ. Ορμώμενοι από 

αυτή την ανάγκη των δίγλωσσων παιδιών, οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης γλώσσας ξεκίνησαν 

να χρησιμοποιούν θέματα από το περιεχόμενο και στο πλαίσιο διδασκαλίας της δεύτερης 

γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός που δίδασκε το γλωσσικό μάθημα μελετούσε 

τα κείμενα και το υλικό των μαθημάτων περιεχομένου, εντόπιζε γλωσσικές μορφές και 

λειτουργίες που εμπεριέχονται σε αυτά και δίδασκε τα γλωσσικά αυτά φαινόμενα μέσω των 

κειμένων αυτών. Έτσι η γλώσσα διδασκόταν μέσα από αυθεντικά κείμενα με περιεχόμενο 

χρήσιμο για τους μαθητές, πάλι όμως το βάρος δινόταν στην ανάπτυξη της γλώσσας και όχι 

του περιεχομένου (Met, 1991: 281-294). 

Η γλωσσική διδασκαλία με βάση το περιεχόμενο εφαρμόσθηκε εκτεταμένα σε πιο 

ισορροπημένη μορφή στα προγράμματα μερικής εμβάπτισης (partial immersion) και ολικής 

εμβάπτισης (total immersion) στον Καναδά (Met, 1991: 281-294; Lyster, 2007: 133-136). Στα 

προγράμματα αυτά, οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζονται με τον 

εκπαιδευτικό που διδάσκει τη δεύτερη γλώσσα και σχεδιάζουν διδασκαλίες με γνωστικούς 

και γλωσσικούς στόχους αλλά και με δραστηριότητες που υποστηρίζουν εξίσου και τη 

γλώσσα και το περιεχόμενο. Η στοχοθεσία των διδασκαλιών εστιάζει στα εξής σημεία: 

-  να προσφέρει στους μαθητές ένα αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη 

της γλώσσας,  

- να τους δώσει ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τις ικανότητες κατανόησης και παραγωγής 

λόγου μέσα από τη διαπραγμάτευση του νοήματος (negotiation of meaning) στα 

πλαίσια δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό και  νόημα για αυτούς  

- να αναπτύξει τη γλωσσική τους επίγνωση (language awareness) παράλληλα με την 

εκμάθηση νέου περιεχομένου.  
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4.3. Μοντέλα της διδασκαλίας γλώσσας με βάση το περιεχόμενο  

Εκτός από την ευρεία εφαρμογή της στα προγράμματα εμβάπτισης, η διδασκαλία της 

γλώσσας με βάση το περιεχόμενο αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη διαφορετικών 

διδακτικών μοντέλων, όπως: 

- η πλαισιωμένη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (sheltered subject instruction), η 

οποία αφορά την προσαρμογή της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού στις 

γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, ώστε το επιστημονικό περιεχόμενο να γίνει 

κατανοητό (Rosenthal, 1996:141-143, Χατζηδάκη, 2001: 300-301) 

- το βοηθητικό μοντέλο (adjunct model), στο οποίο υπάρχει μια βοηθητική τάξη 

γλωσσικής υποστήριξης για τους δίγλωσσους μαθητές που παρακολουθούν ένα 

μάθημα ειδικότητας σε συνδιδασκαλία με μονόγλωσσους (Rosenthal, 1996:143) 

- η διδασκαλία της Αγγλικής ως Γ2 παράλληλα με το περιεχόμενο (content-related ESL 

classes), στις οποίες ο διδάσκων του γλωσσικού μαθήματος χρησιμοποιεί τα θέματα 

που διδάσκονται στα μαθήματα ειδικότητας ως «γάντζους» για την ανάπτυξη της 

γλώσσας (Clegg, 1996:24) 

- τη διδασκαλία της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (English for specific purposes), που 

αφορά τη διδασκαλία της Αγγλικής μέσω περιεχομένου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

- το μοντέλο CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach), που 

εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά και ενσωματώνει το περιεχόμενο «υψηλής 

προτεραιότητας» από το πρόγραμμα σπουδών της τάξης, την εστίαση στην ανάπτυξη 

της ακαδημαϊκής γλώσσας μέσω περιεχομένου και τη ρητή διδασκαλία στρατηγικών 

μάθησης (Chamot & Ο’Malley, 1987:227; Chamot, Dale, o’Malley and Spanos, 

1992:3). 

- το μοντέλο CLIL (Content and Language Integrated Learning), το οποίο 

εφαρμόσθηκε στην Ευρώπη και δίνει έμφαση στα 4C: Content (περιεχόμενο του 

γνωστικού αντικειμένου), Communication (χρήση της γλώσσας ως μέσου), Cognition 

(γνωστική ανάπτυξη) και Culture (κουλτούρα της Ευρώπης) (Coyle, 2008:549-550). 
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4.4. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδασκαλίας της γλώσσας μέσω 

περιεχομένου 

Η Ζάγκα (2014:17), υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση του McLaughlin (1987), αναφέρει ότι 

οι θεωρίες για την κατάκτηση και την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε κοινωνιοπολιτισμικές, γλωσσικές και γνωστικές θεωρίες. Βασικός άξονας 

διαφοροποίησής τους είναι το σημείο που εστιάζουν: οι γλωσσολογικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εστιάζουν στις εξωγενείς συνθήκες, στις οποίες συνθέτουν το 

πλαίσιο της  μάθησης, ενώ οι γνωστικές θεωρίες εστιάζουν στον ενδογενή και 

ενδοπροσωπικό  (intrapersonal) τρόπο με τον οποίο συντελείται η μάθηση. Επιπλέον, οι 

γλωσσολογικές θεωρίες βλέπουν την εκμάθηση της γλώσσας ως μια ξεχωριστή δεξιότητα 

που πρέπει να κατακτηθεί από το παιδί, ενώ σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες πρόκειται για 

μια εκ των πολλών γνωστικών δεξιοτήτων που αναπτύσσει το παιδί.  

Σύμφωνα με τον Lyster (2007:18-22), το θεωρητικό θεμέλιο της προσέγγισης της 

διδασκαλίας της γλώσσας μέσω περιεχομένου είναι τόσο οι γνωστικές θεωρίες μάθησης 

(cognitive theories),  όσο και οι θεωρίες κοινωνικού εποικοδομητισμού (social constructivist 

theories), ώστε να επιτευχθεί μια γνωστικο-κοινωνική οπτική για την εκμάθηση μιας 

δεύτερης γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη επισκόπηση των 

γνωστικών θεωριών μάθησης, της θεωρίας του Anderson για την κατάκτηση των δεξιοτήτων 

(skills acquisition) και της προσέγγισης του Bruner για την αλληλεπίδραση με τη μέθοδο της 

σκαλωσιάς (scaffolded interaction).   

4.4.1. Γνωστικές θεωρίες  

Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες, η εκμάθηση μιας γλώσσας, είτε μητρικής, είτε δεύτερης, 

δεν είναι μια αυτόνομη ικανότητα αλλά συνδέεται με την ανάπτυξη των άλλων γνωστικών 

δεξιοτήτων (Ζάγκα, 2014: 24). Η Μπέλλα (2007: 115) αναφέρει ότι «ο μαθητής της Γ2 

αντιμετωπίζεται ως ο χειριστής ενός σύνθετου συστήματος επεξεργασίας που διαχειρίζεται τις 

γλωσσικές πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται κάθε άλλο είδος πληροφοριών». 

Κατά το προγλωσσικό στάδιο (περίπου του πρώτου έτους της ζωής του), το παιδί  δομεί 

γενικές, μη γλωσσικές, αναπαραστάσεις του κόσμου που το περιβάλλει (Βοσνιάδου, 2002: 

141-143). Οι νοητικές αυτές αναπαραστάσεις αποτελούν τη βάση για τη γλώσσα, αφού λίγο 

αργότερα το παιδί θα αρχίσει να εκφράζει και μέσω της γλώσσας τη μάθηση που έχει 

αποκτήσει.  
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Η μάθηση και η κατάκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γνωστικών 

λειτουργιών, όπως η αντίληψη, η μνήμη, η γλώσσα, η σκέψη και η επίλυση προβλήματος. 

Επιγραμματικά, τα στάδια επεξεργασίας μιας νέας πληροφορίας από τον εγκέφαλο έχουν ως 

εξής (Βοσνιάδου, 2002: 181-192):  

- Η αισθητηριακή πληροφορία κωδικοποιείται και εισέρχεται στον εγκέφαλο 

- Η κωδικοποιημένη πληροφορία αποθηκεύεται στη βραχύχρονη μνήμη, η οποία 

λειτουργεί ως μνήμη εργασίας 

- Πραγματοποιείται  ανάσυρση αποθηκευμένων πληροφοριών από τη μακροπρόθεσμη 

μνήμη, οι οποίες συσχετίζονται με τη νέα πληροφορία 

- Το άτομο μπορεί να προχωρήσει στην έκφραση, δηλαδή τη μετατροπή των 

εσωτερικευμένων πληροφοριών σε παρατηρήσιμη συμπεριφορά. 

- Οι πληροφορίες που θα επιλεγούν ως σημαντικές προωθούνται στη  μακρόχρονη 

μνήμη. 

Για την πραγματοποίηση της μάθησης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιμοποιεί  την ικανότητα 

του να κατασκευάζει αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, να αποθηκεύει αυτές τις 

αναπαραστάσεις με συμβολικό τρόπο (εικόνα, λέξη, μαθηματικό σημείο) και να επενεργεί 

πάνω στις αποθηκευμένες συμβολικές αναπαραστάσεις, δηλαδή να τις αλλάζει και να τις 

αναδομεί (Bialystok, 2001: 90-119).  

Άλλη μια έννοια από τις γνωστικές θεωρίες μάθησης που επίσης συνδέεται με τη γλωσσική 

διδασκαλία μέσω περιεχομένου είναι και η έννοια του σχήματος  (schema) (Mohan, 1990: 

119-147). Η προϋπάρχουσα γνώση αποθηκεύεται στον εγκέφαλο σε οργανωμένες δομές που 

ονομάζονται σχήματα. Όταν ο εγκέφαλος δέχεται μια καινούρια πληροφορία, η μνήμη 

ενεργοποιεί τα σχετικά με αυτήν σχήματα και βοηθά έτσι την κατανόηση και την 

επεξεργασία της νέας πληροφορίας. Οι δίγλωσσοι μαθητές που διδάσκονται γνωστικά 

αντικείμενα μέσω της Γ2 υφίστανται διπλή νοητική επιβάρυνση: θα πρέπει και να 

κατανοήσουν τους γλωσσικούς τύπους στους οποίους εκφέρεται η νεοεισερχόμενη 

πληροφορία και να κατανοήσουν το περιεχόμενο της πληροφορίας (Ζάγκα, 2014:31).  Η 

ενεργοποίηση των σχημάτων, είτε αυτά αφορούν σχήματα σχετικά με το περιεχόμενο της 

πληροφορίας, είτε γλωσσικά σχήματα που ο μαθητής μεταφέρει από τη Γ1 του στη Γ2, θα 

μειώσει το φόρτο της βραχύχρονης μνήμης του δίγλωσσου μαθητή και το γνωστικό φορτίο 
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της διδασκαλίας και θα συντελέσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κατανόησης της νέας 

πληροφορίας
11

. 

 

4.4.2. Η θεωρία του Anderson  για την κατάκτηση δεξιοτήτων 

Με βάση τις γνωστικές θεωρίες που περιγράψαμε παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η γνώση 

είναι αναπαραστατική. Στην αναπαραστατική γνώση εντάσσονται τόσο η δηλωτική γνώση 

(declarative knowledge) όσο και η διαδικαστική γνώση (procedural knowledge) (Anderson 

(1996: 17-46). Η δηλωτική γνώση περιλαμβάνει έννοιες, προτάσεις και σχήματα και είναι 

συνειδητή και ελεγχόμενη, ενώ η διαδικαστική γνώση είναι η ικανότητα εφαρμογής κανόνων 

για τη διεκπεραίωση μιας εργασίας νοητικής (π.χ. να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, να 

ακολουθήσουμε μια διαδικασία με βήματα προς την επίτευξη ενός σκοπού) ή κινητικής (πχ 

ποδήλατο, γραφομηχανή). Η ευελιξία του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος έγκειται 

ακριβώς στη δυνατότητά του να διαθέτει δυο τύπους αναπαράστασης της γνώσης και 

μετατροπής του ενός είδους στο άλλο (Κωσταρίδου –Ευκλείδη, 1992: 62). Κατά τον 

Anderson, αυτή ακριβώς η σταδιακή μετατροπή της γνώσης από δηλωτικές νοητικές 

αναπαραστάσεις σε διαδικαστικές νοητικές αναπαραστάσεις είναι η απόκτηση δεξιοτήτων 

(skills acquisition).  

Σε όρους γλώσσας, η δηλωτική γνώση αναφέρεται σε γλωσσικά στοιχεία και υποσυστήματα, 

όπως ορισμοί λέξεων και οι κανόνες, ενώ η διαδικαστική γνώση περιλαμβάνει την 

κατανόηση και παραγωγή λόγου χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες αναπαραστάσεις. Η 

μετατροπή της δηλωτικής γνώσης σε διαδικαστική σημαίνει τη μετάβαση από τη συνειδητή 

επεξεργασία, η οποία απαιτεί πολλή προσοχή και χρήση της βραχύχρονης μνήμης,  στην 

αυτόματη επεξεργασία, η οποία λειτουργεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που είναι 

αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση απαιτείται 

διαρκής εξάσκηση του μαθητή και παροχή ανατροφοδότησης από το περιβάλλον του. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η εξάσκηση αυτή να πραγματοποιείται σε πλαίσια που θα 

συνδέουν ξεκάθαρα τη μορφή (form) με το νόημα (meaning) (DeKeyser, 1998 στο Lyster, 

2007:19), όπως η γλωσσική διδασκαλία με βάση το περιεχόμενο, η οποία προσφέρεται για 

μια πιο «φυσική» (“naturalistic”) γλωσσική διδασκαλία που προσπερνά το στάδιο της 

                                                           
11

 Σε συμφωνία με την έννοια των σχημάτων είναι και η Υπόθεση της Κατανοητής Εισερχόμενης 

Πληροφορίας του Krashen (Βλ. Σκούρτου, 2011: 161-162)     
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δηλωτικής γνώσης και αναπτύσσει απευθείας διαδικαστικές κωδικοποιήσεις στη γλώσσα-

στόχο (Johnson, 1996 στο Lyster, 2007:20). 

4.4.3. Η προσέγγιση του Bruner για την αλληλεπίδραση με τη μέθοδο της σκαλωσιάς 

(scaffolded interaction)  

Σύμφωνα με τον Bruner (1960: 60-65, 89-99), η γνωστική ανάπτυξη εξαρτάται από τη 

συστηματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο δάσκαλο (κάποιον «που ξέρει») και στο μαθητή 

(κάποιον «που δεν ξέρει»). Ο δάσκαλος δεν παρέχει έτοιμες γνώσεις στους μαθητές για 

αφομοίωση και αποστήθιση, αλλά εισάγει έννοιες, θέματα και εργασίες με τη μορφή  

προβληματικών καταστάσεων που τους ωθούν στην ανακάλυψη της γνώσης (ανακαλυπτική 

θεωρία μάθησης). Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του έμμεσου καθοδηγητή και εφαρμόζει τη 

μέθοδο της σκαλωσιάς (scaffolding), υποστηρίζει δηλαδή τους μαθητές στα στοιχεία που δεν 

θα μπορούσαν να ανακαλύψουν χωρίς βοήθεια (πχ στη γλωσσική διδασκαλία βοηθά τους 

μαθητές να εκφράσουν κάτι που δεν θα μπορούσαν να το εκφράσουν μόνοι τους).  

Η μάθηση ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και ο περιορισμός του μοντέλου της «μετάδοσης 

γνώσεων», τα οποία υποστηρίζει ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, σχετίζονται άμεσα με τη 

μέθοδο της διδασκαλίας της Γ2 μέσω περιεχομένου. Μέσα από τα μαθήματα ειδικότητας, οι 

δίγλωσσοι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο όχι μόνο ως 

εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ως γλωσσικό εργαλείο για να αλληλεπιδράσουν με το 

δάσκαλο, με τους συμμαθητές τους, αλλά και με το γνωστικό περιεχόμενο (Lyster, 2007: 22). 

Επιπρόσθετα, η μέθοδος της σκαλωσιάς είναι σε συμφωνία με την πρόταση του Cummins για 

γνωστική πρόκληση με παράλληλη πλαισιακή στήριξη, ενώ αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

αποδοτική στην περίπτωση των μαθητών με περιορισμένο λεξιλόγιο (Robbins & Ehri, 1994 

και Senechal, Thomas & Monker, 1995 στο Ευθυμίου, 2013: 52).  

4.5. Ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας με βάση την προσέγγιση 

‘διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο’ 

Ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας με βάση την προσέγγιση διδασκαλία γλώσσας με βάση το 

περιεχόμενο είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, κατά την οποία ο δάσκαλος λαμβάνει υπόψη 

του πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.  

Αρχικά, οι διδακτικοί στόχοι της διδασκαλίας είναι ένας συνδυασμός α) των στόχων του 

προγράμματος σπουδών της δεύτερης γλώσσας, β) των στόχων του προγράμματος σπουδών 
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του γνωστικού αντικειμένου και γ) των ακαδημαϊκών και επικοινωνιακών αναγκών των  

μαθητών και του επιπέδου γλωσσομάθειας τους (Snow, Met and Genesee, 1989:205). 

Είναι σημαντικό κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων να εφαρμόζονται βασικές 

αρχές και να υιοθετούνται τεχνικές από τη διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας, όπως: 

-  η ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών (Cummins, 2000: 273),   

- η πλαισιακή στήριξη του περιεχομένου με χρήση (Cummins, 2000:66-72), δηλαδή η 

πλαισίωση του νοήματος με τέτοιο τρόπο, ώστε η νέα πληροφορία να ενσωματώνεται 

στο συγκείμενο (χρήση εικόνων, χαρτών, διαγραμμάτων),  

- η γλωσσική εξομάλυνση του νέου περιεχομένου (Χατζηδάκη, 2014: 11-12),  

-  η σπειροειδής διδασκαλία και  

- η επαναδιδασκαλία σε άλλα επικοινωνιακά συμφραζόμενα (Ζάγκα, 2014: 69) 

Επιπλέον, η φύση του γνωστικού αντικειμένου που θα διδαχθεί παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της διδασκαλίας. Ένα γνωστικό αντικείμενο που προσφέρει τη δυνατότητα 

πλούσιας πλαισιακής στήριξης (πχ διδασκαλία φυσικών επιστημών στο εργαστήριο) είναι 

διαφορετικό από ένα μάθημα περιεχομένου που εμπεριέχει κυρίως αφηρημένες έννοιες και η 

παράδοσή βασίζεται περισσότερο στη γλώσσα (π.χ. Ιστορία).  

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δάσκαλος χρειάζεται να μελετήσει το κεφάλαιο που πρέπει να 

διδάξει, τα κεντρικά σημεία του περιεχομένου του κεφαλαίου και τις γνωστικές και 

γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Στη συνέχεια, σχεδιάζει τη 

διδασκαλία του με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο συμπληρώνει με δικό του διδακτικό 

υλικό και σχεδιάζει τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Όπως προαναφέρθηκε και στην 

ενότητα για την ακαδημαϊκή γλώσσα, είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τους δίγλωσσους 

μαθητές ο εκπαιδευτικός να πλαισιώνει τη διδασκαλία του με τη χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού, ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεις (δραστηριότητες 

στο κελί Β του μοντέλου του Cummins).       

Ένα σημαντικό σημείο στο σχεδιασμό μιας διδασκαλίας γλώσσας με βάση το περιεχόμενο 

είναι η διδασκαλία της απαραίτητης για την κατανόηση του περιεχομένου γλώσσας (Content 

obligatory language) (Snow, Met and Genesee, 1989:205-207). Η απαραίτητη για την 

κατανόηση του περιεχομένου γλώσσα αφορά την γλώσσα που χρειάζονται οι μαθητές για να 

κατανοήσουν, να κατακτήσουν και να συζητήσουν για το νέο περιεχόμενο που διδάσκονται. 

Η απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου γλώσσα περιλαμβάνει το εξειδικευμένο 

λεξιλόγιο και την ορολογία (π.χ. χλωρίδα, πανίδα), αλλά και το σχετιζόμενο λεξιλόγιο, π.χ. σε 
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ένα μάθημα φυσικών επιστημών για τη βαρύτητα, οι μαθητές θα μάθουν τη λέξη βαρύτητα, 

αλλά θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν και λέξεις όπως δύναμη, ελκύω κλπ. Ανάλογα, σε ένα 

μάθημα μαθηματικών για τη μέτρηση αποστάσεων (μήκη) ή επιφανειών (εμβαδά), οι μαθητές 

θα πρέπει να γνωρίζουν το λεξιλόγιο των μονάδων μέτρησης (εκατοστό, δεκατόμετρο, 

τετραγωνικό μέτρο κλπ). Τα παραπάνω παραδείγματα φαίνονται ίσως εκ πρώτης όψεως 

αυτονόητα, όμως είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να αξιολογεί τις λεξιλογικές ανάγκες των 

μαθητών του και να διδάσκει ρητά το απαιτούμενο λεξιλόγιο (προδιδασκαλία λεξιλογίου), 

στάδιο που συχνά δεν αναφέρεται σε προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα με γνώμονα το 

μονόγλωσσο μαθητή. 

Επιπλέον, στα κείμενα των μαθημάτων περιεχομένου ενυπάρχει και η γλώσσα που είναι 

συμβατή με το περιεχόμενο (content compatible language) (Snow, Met and Genesee, 

1989:205-207). Πρόκειται για τη γλώσσα που δεν είναι απαραίτητη για την κατάκτηση του 

νέου περιεχομένου, αλλά υποστηρίζει τη διδασκαλία του, και η διδασκαλία της θα μπορούσε 

να ενσωματωθεί στη διδασκαλία του νέου κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, ενώ η απαραίτητη για 

την κατανόηση του περιεχομένου γλώσσα (content obligatory language) προκύπτει από την 

προαπαιτούμενη γλωσσική γνώση για την κατανόηση του νέου περιεχομένου, η γλώσσα που 

είναι συμβατή με το περιεχόμενο (content compatible language) προκύπτει από τους στόχους 

του προγράμματος σπουδών της δεύτερης γλώσσας και τη συνεχή αξιολόγηση των αναγκών 

και της προόδου των δίγλωσσων μαθητών. Επομένως, σε ένα πλαίσιο που υιοθετείται η 

διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου δεν είναι προδιαγεγραμμένο ότι η γλωσσική 

διδασκαλία θα ακολουθήσει την παραδοσιακή σειρά, π.χ. ξεκίνημα του προγράμματος 

διδασκαλίας της γλώσσας με τον καιρό, τα μέρη του σώματος, τα χρώματα και τους 

αριθμούς. Αντίθετα, η διδασκαλία π.χ. του λεξιλογίου για τον καιρό μπορεί να συνδυαστεί με 

ένα κεφάλαιο μετεωρολογίας στις φυσικές επιστήμες και το νέο λεξιλόγιο να χρησιμοποιηθεί 

σε δραστηριότητες μέτρησης της βροχόπτωσης, περιγραφής του καιρού σε διαφορετικές 

πόλεις του κόσμου με διαφορετικό κλίμα κλπ, ώστε η γλώσσα να συνδυαστεί με την 

κλιματική, γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλομορφία. Αντίστοιχα, ένα μάθημα Ιστορίας για 

την κάθοδο των Δωριέων (γνωστικός στόχος) μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του 

αόριστου (γλωσσικός στόχος), ώστε η ιστορική αφήγηση να λειτουργήσει ως το 

επικοινωνιακό πλαίσιο για τη διδασκαλία της παρελθοντικής χρονικής βαθμίδας.     
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4.6. Τα οφέλη της μεθόδου για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής 

γλωσσικής ικανότητας των  δίγλωσσων μαθητών 

Σύμφωνα με τη Short (1993: 627), οι ερευνητές συνιστούν τη διδασκαλία της γλώσσας με 

βάση το περιεχόμενο, επειδή συντελεί στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας 

των μαθητών και υποστηρίζει την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Οι εκπαιδευτικοί από την 

πλευρά τους επιλέγουν συχνά αυτή την προσέγγιση, επειδή προετοιμάζει τους μαθητές να 

ενταχθούν ομαλά στις συμβατικές τάξεις, αυξάνει το ενδιαφέρον τους και τους βοηθά να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των σχολικών μαθημάτων, καθώς τους εμπλέκει 

ενεργά στη διδακτική διαδικασία.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η εφαρμογή της προσέγγισης “διδασκαλία γλώσσας μέσω 

περιεχομένου” στο πλαίσιο της δίγλωσσης εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου είναι τα καταλανικά προγράμματα 

CLIL, τα οποία εφοδιάζουν τους μαθητές με γλωσσικά στοιχεία που ενισχύουν την ανάπτυξη 

της ακαδημαϊκής τους ικανότητας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν το κίνητρό τους για την 

εκμάθηση της γλώσσας. Σύμφωνα με την Munoz (2002: 35-36), οι δίγλωσσοι μαθητές 

ωφελούνται ποικιλοτρόπως από τη γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου, συγκεκριμένα: 

- H χρήση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας ως μέσου διδασκαλίας και επικοινωνίας 

αφυπνίζει τον εκπαιδευτικό απέναντι στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών του και 

τον οδηγεί σε προσχεδιασμένη στρατηγική γλωσσική συμπεριφορά απέναντί τους. 

Έτσι, ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί στρατηγικές για να καταστήσει κατανοητή τη 

νεοεισερχόμενη πληροφορία και να την ενσωματώσει στο συγκείμενο, ενώ υποβάλλει 

τη διδασκαλία του σε διαρκή αναστοχασμό.   

- Η διαρκής ανάγκη να επιβεβαιώνει ο εκπαιδευτικός  ότι το νέο περιεχόμενο είναι κάθε 

στιγμή κατανοητό από τους μαθητές οδηγεί στην συνεχή επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών.   

- Η μέθοδος υποστηρίζει όχι μόνο τη ρητή, αλλά και την άρρητη και συμπτωματική 

διδασκαλία (implicit and incidential learning) της γλώσσας, καθώς εστιάζει στο νόημα 

(meaning) και την επικοινωνία (communication), σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

γλωσσική διδασκαλία που εστιάζει συχνά στη μορφή (form) της γλώσσας.  

- Η μέθοδος προάγει την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των 

μαθητών, καθώς ζητείται από αυτούς να παράγουν λόγο πλούσιο σε νόημα. 
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- Η μέθοδος ευνοεί την ανάπτυξη της γλωσσικής ευχέρειας (fluency) των παιδιών, 

καθώς το γεγονός ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τη Γ2 σε καθημερινή βάση μειώνει 

το άγχος τους για τη χρήση μιας γλώσσας διαφορετικής της μητρικής τους.  

- Η πλαισιακή στήριξη που συνοδεύει τις διδασκαλίες που σχεδιάζονται με την 

προσέγγιση αυτή  (χρήση οπτικών μέσων, εργασία σε ομάδες, εξατομικευμένη 

διδασκαλία) παρέχει στα δίγλωσσα παιδιά γενικότερη γνωστική υποστήριξη και 

αλληλεπίδραση και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. 

- Οι μαθητές επωφελούνται από διδασκαλίες που έχουν νόημα γι’ αυτούς και είναι 

κατανοητές. 

- Η μέθοδος ενδυναμώνει την ικανότητα των μαθητών να επεξεργάζονται τις 

νεοεισερχόμενες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να καλλιεργούν νοητικές δεξιότητες 

υψηλής τάξης (high-order thinking skills) και να προάγεται η γνωστική τους ανάπτυξη.  

Ανάλογες διαπιστώσεις για τα οφέλη της εν λόγω μεθόδου αναφέρονται και στην ελληνική 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τη Ζάγκα (2014:105), η προσέγγιση διδασκαλίας γλώσσας μέσω 

περιεχομένου ωφελεί τους δίγλωσσους μαθητές με ποικίλους τρόπους. Η διδασκαλία 

οργανώνεται με βάση δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή σύνθετου και ποικίλου 

λόγου και υιοθετούνται συχνά ειδικές στρατηγικές ανάπτυξης του λεξιλογίου σε ένα ευρύ 

πλαίσιο συμφραζόμενων, στοιχεία που προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν την ακαδημαϊκή ποικιλία της γλώσσας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις, δραματοποίηση κλπ) και η 

χρήση σχηματικών απεικονίσεων (graphic organizers) ενισχύουν την κατάκτηση της Γ2 των 

δίγλωσσων μαθητών παράλληλα με την εις βάθος κατανόηση των εννοιών-κλειδιών των 

γνωστικών αντικειμένων του σχολείου.   

Συνολικά, θα λέγαμε ότι τα βασικά οφέλη της μεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το 

περιεχόμενο συνοψίζονται ως εξής: 

- Οι δίγλωσσοι μαθητές υποστηρίζονται στην κατάκτηση της ακαδημαϊκής ποικιλίας 

της γλώσσας, η οποία λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης όλων των επιστημονικών 

αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο 

- Οι δίγλωσσοι μαθητές λαμβάνουν την απαραίτητη γλωσσική υποστήριξη για την 

κατάκτηση των γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος 
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- Δίνεται στα δίγλωσσα παιδιά η δυνατότητα να αποκτήσουν σταδιακά επαρκή 

πρόσβαση στο λόγο των σχολικών εγχειριδίων χωρίς τη βοήθεια δασκάλων ή και 

φυσικών ομιλητών, με αποτέλεσμα να αυτονομούνται στη μελέτη τους 

- Οι μαθητές αναπτύσσουν ταυτόχρονα τις γλωσσικές και τις γνωστικές τους 

δεξιότητες, κυρίως με την υποστήριξη της γλώσσας ως μέσου μάθησης για την 

επίτευξη ακαδημαϊκών στόχων.   

Κλείνοντας την ενότητα για τη γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου, είναι σημαντικό να 

αναφερθούμε σε έναν περιορισμό της μεθόδου αναφορικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Σύμφωνα με τη Ζάγκα (2014:70), για να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων γλωσσικής διδασκαλίας μέσω 

περιεχομένου θα πρέπει το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών στη γλώσσα-στόχο να είναι 

τουλάχιστον Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 προσδιορίζεται συνοπτικά ως εξής 

(ΥΠΕΠΘ, 2008: 43-50; ΚΕΠΑ, 2013): 

- Κατανόηση γραπτού λόγου: το άτομο είναι σε θέση να κατανοεί γραπτά κείμενα, με ή 

χωρίς συμπληρωματικές εικονικές παραστάσεις, δηλαδή  μπορεί, μεταξύ άλλων, να 

συνάγει το συνολικό μήνυμα και τα επιμέρους νοήματα ενός αυθεντικού κειμένου και 

να αποκαθιστά δυσανάγνωστα ή απόντα στοιχεία του κειμένου. 

- Παραγωγή γραπτού λόγου: Στο επίπεδο Β2, το άτομο είναι σε θέση να γράφει  

εκθέσεις, αναφορές, άρθρα και προσωπικές και επίσημες επιστολές, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα τη γλώσσα-στόχο, χωρίς γραμματικοσυντακτικά λάθη τα οποία 

δημιουργούν προβλήματα στη νοηματοδότηση. 

- Κατανόηση προφορικού λόγου: Το άτομο μπορεί να κατανοεί προφορικά κείμενα με 

μορφή μονολόγου, ομιλίας ή διάλεξης, ανάγνωσης κειμένου (π.χ. παραμύθι, ποίημα) 

αφήγησης, διαλόγου, συζήτησης. Επίσης, μπορεί να κατανοεί και άλλου τύπου 

αυθεντικά προφορικά κείμενα, όπως διαφημίσεις, δελτία καιρού, δελτία ειδήσεων, 

συνεντεύξεις, ραδιοφωνικά κουίζ, κτλ.  

- Παραγωγή προφορικού λόγου: Στο επίπεδο Β2, το άτομο είναι σε θέση να παράγει 

συνεχή προφορικό λόγο, με σχετική ευχέρεια και συνοχή, χρησιμοποιώντας γλώσσα 

κατάλληλη για το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο, με σωστή προφορά και 

επιτονισμό που διευκολύνει τη μετάδοση του νοήματος.  

- Γλωσσική επίγνωση: Το άτομο που έχει κατακτήσει το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 

μπορεί να εντοπίζει (κατά την κατανόηση λόγου) και να επιλέγει (κατά την παραγωγή 

λόγου) λεξικογραμματικά στοιχεία κατάλληλα για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου 
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θέματος, σε συγκεκριμένο είδος, λόγου και κειμένου και σε διαφορετικές περιστάσεις 

επικοινωνίας.   

Πρόκειται επομένως για μια μέθοδο που αφορά μαθητές που έχουν ήδη κατακτήσει ένα 

μέτριο προς υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, ενώ δεν ενδείκνυται για μαθητές που βρίσκονται 

σε αρχικά στάδια εκμάθησης της Γ2 τους.   
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Κεφάλαιο 5ο 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο 
 

5.1. Λεξιλόγιο και λεξιλογική γλωσσική ικανότητα 

 Με τον όρο λεξιλόγιο δηλώνεται συνήθως «το σύνολο των λέξεων που διαθέτει ένα άτομο, 

μια (επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική) ομάδα ατόμων ή όλα τα μέλη μιας γλωσσικής 

κοινότητας για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τους» (Οικονομίδης, 2003: 17). Οι 

λέξεις, εκτός από φορείς λεξικής σημασίας, αποτελούν τον κύριο φορέα των νοημάτων ενός 

μηνύματος  (Θώμου, 2013:59),  έχουν επομένως θεμελιώδη ρόλο στη γλωσσική επικοινωνία. 

Η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα, δηλαδή η γνώση του ομιλητή όσον αφορά το λεξιλόγιο, 

αποτελεί μέρος της γενικότερης γλωσσικής ικανότητα (linguistic competence). Η λεξιλογική 

γλωσσική ικανότητα δεν περιλαμβάνει μόνο τη γνώση του ομιλητή για τη σημασία κάθε 

λέξης, αλλά περιλαμβάνει και τις γνώσεις του για τις λέξεις ως σύνολο, όσο και για τις 

μεταξύ τους σχέσεις (Μότσιου, 1994: 34 στο Οικονομίδης, 2003: 19).     

5.2. Τι σημαίνει «γνωρίζω μια λέξη»;  

Το να ορίσει κανείς τι σημαίνει  «γνωρίζω μία λέξη» δεν είναι απλό κι αυτό εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας της λεξικής γνώσης (complexity of word knowledge) (Stahl & Nagy, 2006: 

42). Η γνώση μιας λέξης δεν αποτυπώνεται με μια απλή απάντηση του τύπου «όλα ή τίποτα», 

(Beck, McKeown & Kucan, 2002:9), δηλαδή  «τη γνωρίζω» ή «δε τη γνωρίζω», καθώς 

υπάρχουν πολλοί βαθμοί γνώσης μιας λέξης, ανάλογα με την εξοικείωση του ομιλητή με τις 

διαφορετικές όψεις της (Nation, 2001: 26). 

Σύμφωνα με τις Beck, McKeown & Kucan (2002:10), η γνώση μιας λέξης αποτυπώνεται σε 

ένα συνεχές (continuum), στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω βασικά σημεία: 

 Το άτομο να μην έχει καμία γνώση της λέξης. 

 Να έχει μια γενική αίσθηση για τη λέξη (π.χ. να γνωρίζουμε ότι η λέξη ύπουλος  έχει 

αρνητική σημασία). 

 Να έχει στενή, πλαισιωμένη γνώση για τη λέξη, π.χ. να κατανοεί σε ένα παραμύθι τι 

σημαίνει «το φιλόπονο μυρμήγκι», αλλά να μην μπορεί να χαρακτηρίσει σε 

διαφορετικό συγκείμενο (context) ένα άτομο ως φιλόπονο.  
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 Να έχει γνώση της λέξης, αλλά να μην μπορεί να την ανακαλέσει με ευκολία ώστε να 

τη χρησιμοποιήσει στην κατάλληλη περίσταση.  

 Να έχει βαθιά, αποπλαισιωμένη γνώση για τη σημασία της λέξης, τη σχέση της με τις 

άλλες λέξεις και τη μεταφορική της χρήση, π.χ. να κατανοεί τη σημασία της φράσης 

‘καταβροχθίζω ένα βιβλίο’. 

Πολλοί ερευνητές της γλωσσολογίας, διερευνώντας τις διαφορετικές πτυχές της λεξικής 

γνώσης, εστίασαν σε διαφορετικές όψεις και αναφέρθηκαν σε μια σειρά λεξιλογικών 

χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν τη γνώση μιας λέξης. 

Μία από τις πρώτες περιγραφές των ποιοτικών διαστάσεων της λεξικής γνώσης είναι αυτή 

του Cronbach (1942) (στο Beck, McKeown & Kucan, 2002:10). Οι πέντε διαστάσεις 

αναφορικά με το είδος της γνώσης για μια λέξη και τους τρόπους χρήσης της  γνώσης αυτής 

από το άτομο είναι: 

 η γενίκευση (generalization), δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να δώσει τον ορισμό 

μιας λέξης, 

 η εφαρμογή (application), δηλαδή η ικανότητα επιλογής και αναγνώρισης των 

κατάλληλων περιστάσεων για τη χρήση μιας λέξης, 

 το εύρος (breadth), δηλαδή η γνώση των πολλαπλών σημασιών μιας λέξης, 

 η ακρίβεια (precision), δηλαδή η ικανότητα σωστής χρήση μιας λέξης και η 

αναγνώριση της λανθασμένης χρήσης της, 

 η ευχέρεια (availability), δηλαδή η ενεργός χρήση της λέξης στη σκέψη και στο 

λόγο. 

Ο Nation (2001: 24-30) αναφέρεται αρχικά στη διάκριση μεταξύ προσληπτικού και 

παραγωγικού λεξιλογίου. Προσληπτικό λεξιλόγιο είναι οι λέξεις, τις οποίες το άτομο 

αναγνωρίζει ως μορφή όταν τις ακούει ή όταν τις διαβάζει, μπορεί να ανακαλέσει τη σημασία 

τους και τελικά να κατανοήσει το εισερχόμενο μήνυμα. Παραγωγικό λεξιλόγιο είναι οι λέξεις 

που το άτομο ανακαλεί και χρησιμοποιεί στην κατάλληλη μορφή, όταν θέλει να εκφράσει ένα 

νόημα και να παράγει ένα μήνυμα, προφορικά ή γραπτά. 

Παρόλο που ο Nation είναι επιφυλακτικός απέναντι στον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ 

προσληπτικού και παραγωγικού λεξιλογίου, καθώς, όπως αναφέρει «ακόμα και όταν ακούμε ή 

διαβάζουμε, παράγουμε νόημα», εντούτοις χρησιμοποίησε τη διάκριση αυτή για να 

αποτυπώσει με σαφήνεια τα επιμέρους λεξιλογικά στοιχεία (parts) που συνθέτουν την έννοια 
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της λεξικής γνώσης. Συγκεκριμένα, o Nation ανέπτυξε ένα διαδικαστικό μοντέλο που δίνει 

έμφαση στα επιμέρους στοιχεία της μορφής, της σημασίας και της χρήσης μιας λέξης, το 

οποίο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.1: Τι περιλαμβάνει η λεξική γνώση
12

 

 Προσληπτικό λεξιλόγιο Παραγωγικό λεξιλόγιο 

Μορφή 

Προφορική μορφή Πώς ακούγεται η λέξη; 

(ηχητική αναγνώριση) 

Πώς προφέρεται η λέξη; 

(προφορά, τονισμός) 

Γραπτή μορφή Πώς είναι η λέξη γραμμένη; 

(αναγνώριση της γραπτής 

μορφής της λέξης) 

Πώς γράφεται η λέξη; 

(σωστή γραφή) 

Συστατικά μέρη Ποια επιμέρους συστατικά 

αναγνωρίζονται στη λέξη; 

(μορφολογική ανάλυση) 

Ποια επιμέρους συστατικά 

χρειάζονται για την 

έκφραση της σημασίας της 

λέξης; 

Σημασία 

Μορφή και σημασία Ποια είναι η σημασία αυτής 

της μορφής της λέξης; 

(απόδοση συγκεκριμένης 

σημασίας στη μορφή της 

λέξης) 

Ποια λεκτική μορφή 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

για την απόδοση αυτής της 

σημασίας; 

Σημασία και 

συμφραζόμενα 

Τι περιλαμβάνει η σημασία; 

(αντίληψη της σημασίας σε 

σχέση με τα συμφραζόμενα) 

Σε ποια αντικείμενα 

μπορεί να αναφερθεί η 

έννοια; (χρήση της 

κατάλληλης σημασίας της 

λέξης ανάλογα με τα 

συμφραζόμενα) 

Συσχετίσεις Ποιες άλλες λέξεις μας 

φέρνει στο μυαλό; 

(συνώνυμα, αντώνυμα, 

παράγωγα) 

Ποιες άλλες λέξεις 

μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε αντί 

για αυτήν; (χρήση 

                                                           
12

 Nation, 2001: 26-27 και Ευθυμίου, 2013:33.  
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συνωνύμων της λέξης)  

Χρήση 

Γραμματικές λειτουργίες Σε τι πλαίσιο εμφανίζεται 

και τι ρόλο έχει σε αυτό; 

(αναγνώριση του 

συντακτικού ρόλου της 

λέξης στην πρόταση που 

εμφανίζεται) 

Σε τι πλαίσιο πρέπει να 

χρησιμοποιείται η λέξη; 

(ορθή σύνταξη της λέξης 

μέσα στην πρόταση) 

Συνάψεις Με ποιες άλλες λέξεις ή 

τύπους λέξεων 

συνεμφανίζεται; 

Με ποιες άλλες λέξεις 

χρησιμοποιείται συνήθως 

η συγκεκριμένη λέξη; 

Περιορισμοί για τη 

χρήση (επίπεδο ύφους, 

συχνότητα) 

Πού, πότε και πόσο συχνά 

συναντούμε τη λέξη;  

(σε ποιες περιστάσεις 

επικοινωνίας  είναι πιθανό 

να τη συναντήσουμε;) 

Πού, πότε και πόσο συχνά 

μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη 

λέξη;  

(σε ποιες περιστάσεις 

επικοινωνίας 

χρησιμοποιείται; 

 

Αυτές οι εννέα όψεις της λέξης είναι εν μέρει ανεξάρτητες (Scott, 2005:70), δηλαδή μπορεί 

κάποιος να γνωρίζει τον ορισμό μιας λέξης, αλλά όχι τις περιστάσεις και τη συχνότητα 

χρήσης της. Η γνώση του μαθητή για κάθε λέξη αναπτύσσεται σωρευτικά με το χρόνο: 

ξεκινά με μια πρώτη χαρτογράφηση (first mapping) σε γενικές κατηγορίες
13

 και μετά από 

πολλαπλές εκθέσεις του στη λέξη, χτίζει τη γνώση που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί τη λέξη 

με ευχέρεια (Clark, 1993 στο Scott, 2005).  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει επίγνωση τόσο του συνεχούς για τη 

γνώση μιας λέξης, όσο και των διαφορετικών όψεων της λεξικής γνώσης, καθώς αυτά τα δυο 

στοιχεία λειτουργούν ως βάση για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής λεξιλογικής 

διδασκαλίας στην τάξη του. 

                                                           
13

 Για παράδειγμα, μπορεί ένα άτομο να γνωρίζει ότι η λέξη «κοραλλί» είναι ένα χρώμα, αλλά να μην μπορεί να 

δείξει ποιο είναι το κοραλλί μέσα σε ένα χρωματοπωλείο.  
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5.3. Η  σημασία της διδασκαλίας λεξιλογίου στο σχολείο  

Η διδακτική πράξη, αλλά  και έρευνα (ενδεικτικά: Smith, 1941; Graves, Brunetti & Slatter, 

1982; Graves & Slatter, 1987 στο Beck, McKeown & Kucan, 2002:1) συγκλίνουν στο ότι 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον αριθμό και το είδος των λέξεων που γνωρίζει κάθε μαθητής 

όταν ξεκινάει το σχολείο.  Σύμφωνα με τους Hart & Risely (1995, στο Stahl and Nagy, 

2006:5), τα παιδιά με γονείς εξειδικευμένους επαγγελματίες εκτίθενται σε 50% περισσότερες 

λέξεις σε σύγκριση με τα παιδιά από εργατικές οικογένειες και σε διπλάσιες λέξεις σε 

σύγκριση με τα παιδιά οικογενειών που λαμβάνουν επιδόματα οικογενειακής πρόνοιας. 

Εκτός όμως από τον μικρότερο αριθμό λέξεων, τα παιδιά των μη προνομιούχων οικογενειών 

ακούνε συνήθως τις λέξεις σε προστακτικές φράσεις και λιγότερο σε περιγραφικές ή 

πολύπλοκες προτάσεις. Ως εκ τούτου, οι μαθητές από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, στους οποίους συχνά περιλαμβάνονται και μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

ξεκινούν το σχολείο με λιγότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο σε σύγκριση με τα παιδιά εύπορων 

οικογενειών. 

Αυτή τη «λεξιλογική ανισότητα» που υπάρχει πριν ξεκινήσει η φοίτηση στο δημοτικό 

επηρεάζει σημαντικά την αναγνωστική ικανότητα ενός μαθητή. Ο Stahl (1999:12) εξηγεί ότι 

οι μαθητές που ξεκινούν τη φοίτησή τους με ποσοτικά περιορισμένο λεξιλόγιο, 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα δύσκολα κείμενα του σχολείου, με αποτέλεσμα να 

αποφεύγουν να διαβάζουν απαιτητικά κείμενα και στην πορεία να μαθαίνουν λιγότερες λέξεις 

από τους άλλους μαθητές.  Ο Stanovic (1986, στο Stahl 1999:12) χαρακτήρισε αυτό το 

φαινόμενο ως ‘the Matthew effect’, μεταφέροντας στο πεδίο της κατάκτησης του λεξιλογίου 

την ευαγγελική ρήση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι «οι πλούσιοι θα γίνουν 

πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι».  

Το πρώτο σκέλος του Matthew effect, δηλαδή ότι «οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι», 

σημαίνει ότι όσο περισσότερες λέξεις γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολα μαθαίνουμε νέες λέξεις. 

Αυτό συμβαίνει γιατί συχνά μπορούμε να μαντέψουμε σωστά τη σημασία μιας άγνωστης 

λέξης, επειδή, λόγω του λεξιλογίου μας,  κατανοούμε το περικείμενο (co-text) της άγνωστης 

λέξης και βρίσκουμε ενδείξεις για τη σημασία της. Η λεξιλογική γνώση λειτουργεί επομένως 

σωρευτικά (Stahl & Nagy, 2006: 6), γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της λεξιλογικής 

διδασκαλίας στο σχολείο, ώστε οι αρχικά «φτωχοί» λεξιλογικά μαθητές να αναπτύξουν το 

λεξιλόγιό τους και να μπορούν να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τα μαθήματά τους.     
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Αυτή η άμεση σύνδεση της λεξιλογικής γνώσης με τη δυνατότητα κατανόησης ενός κειμένου 

(Θώμου, 2013: 59-60) δείχνει, μεταξύ άλλων, πόσο σημαντικό είναι η διδασκαλία του 

λεξιλογίου να μην περιορίζεται στο γλωσσικό μάθημα, αλλά να επεκτείνεται σε όλα τα 

μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι λέξεις είναι αυτές που καθορίζουν το πόσο 

καλά μπορεί ένας μαθητής να κατανοήσει ένα κείμενο, να μάθει νέες έννοιες σε διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία και εκφράσει τη σκέψη του.  Για το λόγο αυτό, η ενσωμάτωση 

λεξιλογικής διδασκαλίας  στα μαθήματα περιεχομένου λειτουργεί βοηθητικά, ιδιαίτερα για 

τους δίγλωσσους μαθητές, οι οποίοι κατά τη διδασκαλία υφίστανται διπλή νοητική 

επιβάρυνση: θα πρέπει και να κατανοήσουν τους το νέο λεξιλόγιο στη Γ2 τους, στο οποίο 

εκφέρεται η νεοεισερχόμενη πληροφορία και ταυτόχρονα να κατανοήσουν το περιεχόμενο 

της πληροφορίας (Ζάγκα, 2014:31).   

 

5.4. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία λεξιλογίου 

Σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας λεξιλογίου, η επιλογή των στόχων είναι καθορίζει τόσο το 

περιεχόμενο όσο και τις μεθόδους της διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Nagy (2005: 27), εάν ο 

στόχος είναι η καλή επίδοση των  μαθητών σε λεξιλογικά τεστ πολλαπλών επιλογών, αυτός 

επιτυγχάνεται με μάλλον απλές και μη απαιτητικές μεθόδους. Αντίθετα, εάν ο στόχος είναι η 

λεξιλογική ενδυνάμωση των μαθητών για την βελτίωση της κατανόησης κειμένων, τότε 

απαιτείται αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους 

μαθητές.  

Πιο συγκεκριμένα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του λεξιλογίου περιλαμβάνει 

(Graves, 2000 στο Baumann, Font, Edwards & Boland, 2005: 181):  

- Τη συστηματική έκθεση σε πλούσιο προφορικό και γραπτό λόγο  

- Την ανάπτυξη της λεξιλογικής συνειδητότητας 

- Τη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης λεξιλογίου 

- Τη διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων  

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα τους παραπάνω άξονες λεξιλογικής 

διδασκαλίας 
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5.4.1. Η  συστηματική και συχνή έκθεση σε πλούσιο προφορικό και γραπτό λόγο  

Αναμφίβολα η συστηματική έκθεση σε πλούσιο προφορικό αλλά και γραπτό λόγο (ποικιλία 

κειμενικών ειδών) είναι ένας βασικός τρόπος ανάπτυξης του λεξιλογίου των μαθητών. 

Πρόκειται για τη συμπτωματική εκμάθηση λεξιλογίου (incidental learning of vocabulary), 

κατά την οποία οι μαθητές εκτίθενται στο προς εκμάθηση υλικό χωρίς εστιασμένη λεξιλογική 

διδασκαλία  (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Μητσιάκη, 2010:1).  Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

εμπλέκουν τα παιδιά σε συζητήσεις και παιχνίδια δραματοποίησης  για τον κόσμο γύρω τους,  

χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο, καθώς και να τους διαβάζουν μεγαλόφωνα (reading 

aloud) πολλά διαφορετικά κείμενα, όπως παραμύθια, διηγήματα, ποιήματα, ανακοινώσεις, 

άρθρα από τον τύπο κλπ, ώστε να έρχονται σε επαφή με λεξιλόγιο που δεν συναντάται στην 

καθημερινή προφορική επικοινωνία.  

Ιδιαίτερα για τους δίγλωσσους μαθητές, των οποίων τα κεφάλαια γνώσης (funds of 

knowledge) και οι εμπειρίες πιθανόν να μη συνδέονται άμεσα με το λεξιλόγιο του σχολείου 

(Stahl and Nagy, 2006: 6), ωφελούνται σημαντικά από τους δυο αυτούς άξονες λεξιλογικής 

διδασκαλίας. Ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέγει κείμενα που περιέχουν «λεξιλογικές 

προκλήσεις», παράλληλα όμως να είναι κοντά στις ικανότητες αναγνώρισης λέξεων και 

αποκωδικοποίησης (word recognition and decoding abilities) των μικρών 

ακροατών/αναγνωστών (Cunningham, 2005).  

5.4.2. Η ανάπτυξη της λεξιλογικής συνειδητότητας 

Τα παιδιά θα δώσουν σημασία στις λέξεις του περιβάλλοντός τους και των κειμένων που 

διαβάζουν, μόνο αν θεωρούν ότι οι λέξεις είναι σημαντικές και χρήσιμες. Επομένως, για να 

εξασφαλίσει ο δάσκαλος ότι οι μαθητές δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις λέξεις του 

προφορικού και γραπτού λόγου του περιβάλλοντός τους, θα πρέπει να καλλιεργηθεί η 

λεξιλογική συνειδητότητα των μαθητών.  

Ο όρος λεξιλογική συνειδητότητα έχει διττή σημασία, καθώς αναφέρεται: 

Α) στη λεξιλογική επίγνωση (awareness of words), δηλαδή στην επίγνωση των παιδιών για 

την αξία και το ρόλο των λέξεων στον προφορικό λόγο και στα διάφορα κειμενικά είδη και  

Β) στην καλλιέργεια ενός διαρκούς ενδιαφέροντος των παιδιών για τις λέξεις και τις 

σημασίες τους  (Ευθυμίου, 2013: 68). 

Κατά τον Nagy (2005:30), η λεξιλογική συνειδητότητα περιλαμβάνει το ενδιαφέρον και την 

επίγνωση για τις διαφορετικές όψεις των λέξεων: των σημασιών τους, της ιστορίας τους, της 
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σχέσεις τους με τις άλλες λέξεις, της ετυμολογίας τους και κυρίως του τρόπου που οι 

συγγραφείς της χρησιμοποιούν για την αποτελεσματική επικοινωνία του μηνύματός τους. 

 

5.4.3. Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης λεξιλογίου 

Επειδή οι λέξεις είναι αμέτρητες και ο χρόνος διδασκαλίας περιορισμένος, είναι σημαντικό ο 

δάσκαλος να καλλιεργήσει στους μαθητές στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν 

μόνοι τους την εκμάθηση νέων λέξεων. Η εξοικείωση με τη χρήση στρατηγικών βοηθά τους 

μαθητές να ενδυναμωθούν στο να βρίσκουν μόνοι τους τη σημασία άγνωστων λέξεων που 

συναντούν σε ένα πληροφοριακό κείμενο (informational text)
14

, όπως είναι τα κείμενα των 

μαθημάτων περιεχομένου (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές σπουδές κλπ). Μεταξύ των πιο 

βασικών στρατηγικών περιλαμβάνονται  (Baumann, Font, Edwards & Boland, 2005: 179-

205; Ευθυμίου, 2013: 42-43):  

α) η διατύπωση υποθέσεων για τη σημασία μιας λέξης από τα συμφραζόμενα (context clues 

strategy), π.χ. ξεκινούμε να διδάξουμε τη σημασία μιας λέξης ζητώντας τους μαθητές να 

μαντέψουν τη σημασία της μέσα σε ένα κείμενο, 

β) η μορφολογική ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση της λέξης στα επιμέρους συστατικά της 

(word-parts strategy), π.χ. ζητάμε από τους μαθητές να αναλύσουν τη λέξη συμμαχία και να 

διερευνήσουν τη σημασία της βασιζόμενοι στο πρόθημα και το θέμα της λέξης. 

γ) η αναζήτηση της σημασίας της λέξης στο λεξικό.    

5.4.4.  Η διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων  

Οι Stahl and Nagy (2006: 97-98) υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες λέξεις που απαιτούν 

ειδική διδακτική αντιμετώπιση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

Α) Οι συχνής χρήσης ακαδημαϊκές λέξεις (high-utility literate vocabulary),  οι οποίες 

εμφανίζονται συχνά σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου, αλλά συναντώνται σπάνια στον 

προφορικό λόγο (πχ αναλύω, υπερτερώ, συμβούλιο, εύνοια, οδυνηρός, εσκεμμένος κλπ) 

Β) Το λεξιλόγιο-κλειδί μιας γνωστικής περιοχής (key-content area vocabulary), το οποίο 

αφορά λεξιλόγιο και έννοιες που συνδέονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του 

αναλυτικού προγράμματος (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ιστορία κλπ) 

                                                           
14

 H Scott (2005: 81) αναφέρεται στο πληροφοριακό κείμενο (informational text)  σε αντιπαραβολή με το 

αφηγηματικό κείμενο (narrative text) 
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Γ) Τις λέξεις υψηλής συχνότητας (high frequency words), δηλαδή το βασικό λεξιλόγιο που 

συναντάται συχνά σε όλα τα είδη γραπτού και προφορικού λόγου. Πρόκειται για λέξεις που 

αναμένεται οι μαθητές να γνωρίζουν ήδη (π.χ. άρθρα, σύνδεσμοι και επιρρήματα υψηλής 

συχνότητας όπως και, πολύ, μόνο κλπ), όμως απαιτείται η διδασκαλία τους στα αρχικά 

επίπεδα γλωσσομάθειας των αλλόφωνων μαθητών.  

Από τις τρεις αυτές κατηγορίες λέξεων, οι δυο πρώτες (Α & Β) εντάσσονται, σύμφωνα με την 

Κατσαλήρου (2014), στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (academic vocabulary). 

 

5.5. Πώς η διδασκαλία λεξιλογίου ενσωματώνεται σε ένα μάθημα 

περιεχομένου 

 Σύμφωνα με τον Stahl (2005: 99-100), τα προγράμματα που ενσωματώνουν διδασκαλία 

λεξιλογίου σε μαθήματα περιεχομένου έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

i. Περιλαμβάνουν συχνή μεγαλόφωνη ανάγνωση του δασκάλου προς τους μαθητές 

ii. Χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να διδάξουν διαφορετικές λέξεις  

iii. Περιλαμβάνουν το στοιχείο της επικοινωνίας με το διδάσκοντα (point of contact 

teaching), δηλαδή οι μαθητές μπορούν να διακόψουν την ανάγνωση ενός κειμένου για 

να ζητήσουν από το δάσκαλο ή τους συμμαθητές τους έναν ορισμό ή ένα συνώνυμο 

για μια άγνωστη λέξη που συνάντησαν. 

iv. Περιλαμβάνουν εκτενή λεξιλογική διδασκαλία, ώστε οι σημασίες των λέξεων να 

διατηρούνται στη μνήμη των μαθητών. 

v. Διδάσκουν πολύπλοκες έννοιες. 

vi. Περιλαμβάνουν συντονισμένες προσπάθειες για εκτιμήσουν τα παιδιά τη δύναμη των 

λέξεων. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η διδασκαλία λεξιλογίου στο πλαίσιο ενός μαθήματος 

περιεχομένου έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τη διδασκαλία λεξιλογίου κατά το γλωσσικό 

μάθημα. Η μεγαλόφωνη ανάγνωση, η πολυμεθοδικότητα, η αλληλεπίδραση δασκάλου- 

μαθητή, η αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας και η καλλιέργεια της λεξιλογικής 

συνειδητότητας αναφορικά με την αξία, την ιστορία και την ετυμολογία των λέξεων 

συνθέτουν αυτό που αναφέρει ο Nation ως rich instruction (Nation, 2001: 94-102) και έχουν 

αποδεδειγμένα αποτελέσματα για την ανάπτυξη του λεξιλογίου (Stahl, Richek & Vandevier, 

1991 και Anglin, 1993 στο Stahl, 2005:100,111).  Όμως, όπως επισημαίνει η Scott (2005:80), 
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οι νέες λέξεις που συναντούν οι μαθητές σε ένα μάθημα περιεχομένου αντιπροσωπεύουν νέα 

γνώση και συχνά είναι εννοιολογικά δύσκολες ή περίπλοκες. Για το λόγο αυτό, οι 

πιθανότητες να μάθουν οι μαθητές τις λέξεις αυτές μόνο μέσω της ανάγνωσης ενός κειμένου 

(συμπτωματική μάθηση) είναι χαμηλές και είναι αναγκαία η ρητή διδασκαλία συγκεκριμένων 

λέξεων.  

Η ρητή διδασκαλία (explicit instruction) συγκεκριμένων λέξεων στο πλαίσιο ενός μαθήματος 

περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη για τους δίγλωσσους μαθητές, γιατί τους 

υποστηρίζει σε μια απαιτητική εργασία, την ταυτόχρονη εκμάθηση νέων εννοιών (concepts) 

και νέων λέξεων. Ο διδακτικός στόχος μιας τέτοιας παρέμβασης είναι διπλός: η διδασκαλία 

του λεξιλογίου να λειτουργήσει ως «σκαλωσιά» για την κατάκτηση του νέου περιεχομένου, 

ενώ το περιεχόμενο θα αποτελέσει ένα πλούσιο πλαίσιο (rich context) για τη βαθύτερη 

κατανόηση της λέξης.   

Επιπλέον, αυτός ο διττός διδακτικός στόχος της διδασκαλίας λεξιλογίου σε ένα μάθημα 

περιεχομένου είναι εκείνος που προσδιορίζει και την επιλογή των λέξεων εκείνων που θα 

διδαχθούν.  Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των προς διδασκαλία λέξεων είναι (Nagy, 

2002: 33-36; Beck, McKewon & Kucan, 2005: 221; Stahl & Nagy, 2006: 55-56): 

- Η συχνότητα εμφάνισής τους στο συγκεκριμένο μάθημα ή σε άλλα μαθήματα 

- Η χρησιμότητά τους, δηλαδή κατά πόσο συναντώνται και σε άλλα είδη κειμένων ή σε 

άλλα κείμενα που πρόκειται να διδαχθούν οι μαθητές 

- Το πόσο σημαντικές είναι για την κατανόηση του νέου περιεχομένου   

- Ο βαθμός δυσκολίας τους.  

Ως εκ τούτου, η λεξιλογική διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α)  λέξεις-κλειδιά για την κατανόηση της ενότητας που πρόκειται να διδαχθεί, αλλά και  

Β) συχνές/χρήσιμες ακαδημαϊκές λέξεις, για τις οποίες το περιεχόμενο προσφέρει ευκαιρίες 

για να οικοδομηθούν καλύτερα οι νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών για αυτές  (μέσω 

συνδέσεων με άλλες έννοιες, λέξεις κλπ) (Beck, McKeown & Kucan, 2002: 15-30).     

Για τη διδασκαλία αυτών των δυο κατηγοριών λέξεων σταχυολογήθηκαν από τη 

βιβλιογραφία ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας, οι οποίες συνδέονται 

και με τη γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου και θεωρούμε ότι εναρμονίζονται με τις 

βασικές αρχές διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας.  
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5.5.1. Η διδασκαλία ακαδημαϊκών λέξεων συχνής χρήσης 

Οι ακαδημαϊκές λέξεις συχνής χρήσης (π.χ. μέθοδος, παράγοντας, συνεπάγομαι, επιφέρω κλπ) 

συναντώνται συχνά στα κείμενα των μαθημάτων περιεχομένου, και η εκμάθησή τους είναι 

απαραίτητη τόσο για την κατανόηση των κειμένων, όσο και για την παραγωγική χρήση τους 

σε ασκήσεις, συζήτηση στην τάξη, επαναληπτικές δοκιμασίες κλπ. Οι ακαδημαϊκές λέξεις 

συχνής χρήσης είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του ακαδημαϊκού επιπέδου ύφους 

(academic register) (Cummins, 2000:67), με το οποίο είναι σημαντικό οι δίγλωσσοι μαθητές 

να εξοικειωθούν για μπορέσουν να συνεχίσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Καθώς όμως 

πρόκειται για λέξεις που δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα δίγλωσσα παιδιά, είναι σημαντικό να 

διδάσκονται και όχι να αντικαθίστανται μονίμως από το «πιο εύκολο συνώνυμο», ώστε οι 

δίγλωσσοι μαθητές να ενδυναμώνονται γλωσσικά, να μπορούν να κατανοούν τα σχολικά 

κείμενα και να εκφράζουν τη σκέψη τους (Cummins, 2000:72). 

Ορισμένες προτάσεις για τη διδασκαλία των ακαδημαϊκών λέξεων συχνής χρήσης είναι (Beck 

et. Al., 1982; Stahl & Nagy, 2006 στο Ευθυμίου, 2013: 169-178; Stahl, 2005:99-112): 

i. Η διδασκαλία να παίρνει αφορμή από την ανάγνωση ενός κειμένου που 

περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια. Σύμφωνα με την Sökmen (1997: 240-241), οι 

μαθητές αναγνωρίζουν τη σημασία των λέξεων που συναντούν στα βιβλία τους, οπότε 

έχουν κίνητρο να τις μάθουν.  

 

ii. Να δίνονται ορισμοί κατάλληλοι για την ηλικία των μαθητών και να συνδυάζονται 

πληροφορίες για το συγκείμενο της λέξης (definitional and contextual information). Για 

παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό «Μέθοδος είναι ένα σύνολο κανόνων 

ή πράξεων για να πετύχουμε ένα σκοπό»
15

 και, εάν συναντήσαμε τη λέξη στο πλαίσιο 

«σήμερα εφαρμόζονται νέες μέθοδοι καλλιέργειας της γης», είναι χρήσιμο να 

αναφερθούμε σε χαρακτηριστικά των σύγχρονων μεθόδων (μηχανήματα, αυτόματη 

άρδευση κλπ) σε αντιπαραβολή με χαρακτηριστικά των παλαιότερων μεθόδων 

καλλιέργειας (χρήση ζώων, αρότρων κλπ). 

 

iii. Να επιδιώκεται οι μαθητές να συναντούν τις νέες λέξεις πολλές φορές και σε 

διαφορετικά συμφραζόμενα (διαφορετικά παραδείγματα χρήσης τους) (Nagy, 

2002:36).  Για παράδειγμα, όταν διδάσκουμε τη σημασία της λέξη παράγοντας, 

                                                           
15

 http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CE%AD%CE%B8%
CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&dq=  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&dq
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μπορούμε να δούμε παραδείγματα όπως (α) «Η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, με κυριότερο το σχέδιο του Μιλτιάδη» (βιβλίο 

ιστορίας),  (β) «Καθοριστικός παράγοντας για την απώλεια βάρους η καλή 

ψυχολογία» (άρθρο από το διαδίκτυο), (γ) «Στη νίκη της ομάδας έπαιξε ρόλο και ο 

παράγοντας “τύχη”» (αθλητική εφημερίδα). Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα δίγλωσσα 

παιδιά χρειάζονται κατ’ επανάληψη έκθεση στη νέα λέξη (repetitive exposure) 

(McWilliam, 2000:87) και σε περισσότερα από ένα πλαίσια για να την 

«αποθηκεύσουν» στη μακρόχρονη μνήμη τους.  

 

iv. Να διατυπώνονται με σαφήνεια οι διαφορετικές σημασίες μιας πολύσημης 

ακαδημαϊκής λέξης, για παράδειγμα η λέξη συνέπεια σημαίνει (α) το αποτέλεσμα μιας 

ενέργειας, αλλά και (β) την ιδιότητα του συνεπή.  

 

v. Να ενθαρρύνονται οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις λέξεις αυτές σε δραστηριότητες 

παραγωγής λόγου (σε δικές τους προτάσεις, σε διάλογο μέσα στην τάξη, σε κατασκευή 

ιστορίας κλπ). Στις δραστηριότητες αυτές, είναι πολύ σημαντικό οι προτάσεις και οι 

φράσεις των μαθητών να εκφράζουν με σαφήνεια τη σημασία των λέξεων-στόχων. 

Για παράδειγμα, ο δάσκαλος πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά ότι προσπαθούν να 

φτιάξουν προτάσεις του τύπου  «όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση» και 

όχι «εγώ έχω πολλά δικαιώματα». Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι προτιμότερο να 

ζητάμε από τους μαθητές να παράγουν προτάσεις ή ιστορίες με περισσότερες από μία 

νέες λέξεις, π.χ. «τα δικτατορικά καθεστώτα δεν σέβονται τα δικαιώματα των 

πολιτών».  Επιπλέον, σε όλες τις δραστηριότητες ομαδικής φύσης, ο δάσκαλος πρέπει 

να προάγει τη συνεργασία και να καλλιεργεί μια αίσθηση κοινότητας μέσα στην τάξη, 

όπου είναι ευπρόσδεκτη η συνεισφορά όλων των μαθητών.  

 

5.5.2. Η διδασκαλία του λεξιλογίου μιας γνωστικής περιοχής  

Οι λέξεις που φέρουν μια εξειδικευμένη σημασία σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία (π.χ. 

η βάση του τριγώνου στη γεωμετρία, η Συνθήκη στην ιστορία κλπ) συναντώνται συνέχεια στα 

μαθήματα περιεχομένου, αφού αφορούν τις νέες έννοιες που διδάσκονται οι μαθητές. Η 

κατανόηση των λέξεων αυτών είναι αναγκαία συνθήκη για την κατανόηση του μαθήματος 

και, παρόλο που σε όλα τα μαθήματα υπάρχει η χρονική πίεση για να καλυφθεί η διδακτέα 



67 
 

ύλη, είναι απαραίτητο να αφιερώνεται κάποιος χρόνος για λεξιλογική διδασκαλία, ώστε να 

κατανοήσουν οι μαθητές το νέο περιεχόμενο. 

Σύμφωνα με τον Bourne (1966 στο Frayer, Frederick & Klausmeier, 1969:5),  «μια έννοια 

υπάρχει όποτε δύο ή περισσότερα διακριτά αντικείμενα ή γεγονότα ομαδοποιούνται ή 

κατατάσσονται μαζί και διαχωρίζονται από άλλα βάσει ενός κοινού τους χαρακτηριστικού ή 

μιας κοινής τους ιδιότητας».  

Υπάρχουν έννοιες λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκες (complex), λιγότερο ή περισσότερο 

αφηρημένες (abstract) ή αντιληπτές (perceptible).  Για να περιγράψει και να προσδιορίσει 

κανείς μια έννοια, μπορεί να την προσεγγίσει  α) δομικά (structurally), με βάση τις 

αντιληπτές και διακριτικές της ιδιότητες, β) σημασιολογικά (semantically), με αναφορά στα 

συνώνυμα ή τα αντώνυμά της, γ) λειτουργικά (operationally), με αναφορά στις διαδικασίες 

που διακρίνουν την έννοια αυτή από άλλες έννοιες και δ) αξιωματικά (axiomatically), με 

αναφορά σε λογικές ή αριθμητικές σχέσεις (Klausmeier, 1968 στο Frayer, Frederick & 

Klausmeier, 1969:5), 

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης μιας έννοιας. Σύμφωνα με τους ερευνητές (ο.π.), 

οι συμπεριφορές που ενδεχομένως επιτρέπουν το συμπέρασμα της κατάκτησης μιας έννοιας 

περιλαμβάνουν: 

 τη διάκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών της έννοιας,  

 τον εντοπισμό παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων της έννοιας, 

 διαφοροποίηση των σχετικών  και μη σχετικών με την έννοια χαρακτηριστικών, 

 την απόδοση του ορισμού της έννοιας, 

 την αναγνώριση της σωστής χρήσης της λέξης/έννοιας σε μια περίσταση/παράδειγμα,  

 τη σύνδεση της έννοιας με  υπερώνυμα (supra-ordinates), συναφή (coordinates) και 

υπώνυμα (subordinates),  π.χ. έννοια: σκύλος, υπερώνυμο: ζώο, συναφές: γάτα, 

υπώνυμο: λαμπραντόρ,  

 την υπόδειξη των σωστών σχέσεων μεταξύ αυτής της έννοιας και άλλων εννοιών,  

 τη χρήση της έννοιας για την επίλυση προβλήματος.  

Για κάθε έννοια υπάρχει μια λέξη που λειτουργεί ως η «ετικέτα» της (label), η οποία την 

περιγράφει και την προσδιορίζει. Επομένως, όταν οι μαθητές διδάσκονται μια νέα έννοια στο 

πλαίσιο ενός μαθήματος περιεχομένου, στην πραγματικότητα διδάσκονται μια λέξη/έννοια, η 

οποία συχνά ανήκει στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο. 
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Για την ταυτόχρονη διδασκαλία νέων εννοιών και λέξεων, ο δάσκαλος ξεκινάει συνήθως 

δίνοντας τον ορισμό της έννοιας που διδάσκει. Οι  πληροφορίες του ορισμού θα πρέπει να 

δίνονται με τρόπο κατανοητό και να συνδέονται με την προγενέστερη γνώση και τις εμπειρίες 

των μαθητών. Ακόμα, είναι σημαντικό να δίνονται παραδείγματα της πολυσημίας μιας λέξης, 

όταν αλλάζει το συγκείμενο, πχ η λέξη Εκκλησία έχει διαφορετική σημασία στο μάθημα της 

ιστορίας (Εκκλησία του Δήμου) και διαφορετική στο μάθημα των θρησκευτικών (το σύνολο 

των πιστών), καθώς επίσης και να παρουσιάζονται συνώνυμα (Συνθήκη, Σύμβαση, 

Συμφωνία), αντώνυμα (δημοκρατία, τυραννία), κατηγοριοποιήσεις (Χημικές Ενώσεις: Οξέα, 

βάσεις, άλατα) (Θώμου, 2008:169-170). 

Αναφορικά με τη διδασκαλία του λεξιλογίου-κλειδιού μιας γνωστικής περιοχής, η Scott (2005) 

προτείνει: 

- η εκμάθηση του νέου λεξιλογίου να πραγματοποιείται μαζί με τη γνώση του περιεχομένου, 

ώστε να συνδεθεί η γνώση της λέξης με τη γνώση για τον κόσμο (word knowledge with 

world knowledge). Είναι σημαντικό επομένως να ενσωματωθούν δραστηριότητες 

λεξιλογικής ενίσχυσης (vocabulary enhancement activities) (Schwanenflugel, Hamilton, 

Bradley, Ruston, Neuharth-Pritchett, & Restrepo, 2005: 155-178) στη διδασκαλία των 

μαθημάτων περιεχομένου αλλά και να δίνονται ασκήσεις εμπέδωσης με τη μορφή λεξικών 

παιχνιδιών (ακροστοιχίδες, σταυρόλεξα) για την εμπέδωση των νέων λέξεων και εννοιών 

(Ζάγκα, 2007: 1207-1211).   

 

- οι νέες έννοιες και οι άγνωστες -  κεντρικές λόγω της σημασίας τους - λέξεις να διδαχθούν 

«χτίζοντας» πάνω στην προγενέστερη γνώση των μαθητών, ώστε να ενεργοποιούνται τα 

γνωστικά ταυτόχρονα με τα λεξιλογικά σχήματα των μαθητών.  

 

- να πραγματοποιείται ετυμολογική ανάλυση του τεχνικού και ακαδημαϊκού λεξιλογίου, 

ώστε να διαπιστωθεί ότι λέξεις με κοινά μορφολογικά στοιχεία θα έχουν και κοινά 

στοιχεία ως προς τη σημασία (π.χ. ομόρριζες λέξεις). 

H Sökmen (1997:240-241) αναφέρει ότι, όταν πρόκειται για ταυτόχρονη διδασκαλία νέων 

λέξεων και νέων εννοιών σε δίγλωσσα παιδιά, είναι πολύ βοηθητικό να οπτικοποιείται η νέα 

γνώση με οργανωμένο τρόπο. Σύμφωνα με τη θεωρία της μνήμης (memory theory), το λεξικό 

του ανθρώπου (human lexicon) είναι οργανωμένο σαν ένα δίκτυο λέξεων με σημασιολογικές 

συνδέσεις μεταξύ τους, η δομή του οποίου επιτρέπει την ανάσυρση λέξεων όταν χρειαστεί. 
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Κάθε νέα λέξη «τακτοποιείται» σε αυτό το δίκτυο, συνδέεται με τις προηγούμενες και έτσι 

συντελείται η μάθηση. Για το λόγο αυτό, η «οργανωμένη πληροφορία μαθαίνεται ευκολότερα» 

(Baddeley, 1990 στο Sökmen, 1997:240-241).    

Μια τεχνική που δίνει μια οργανωμένη εικόνα στη νέα γνώση είναι οι σημασιολογικοί χάρτες 

(semantic mapping) (Sökmen, 1997: 250-251; Χατζηδάκη, 2014: 18). Οι σημασιολογικοί 

χάρτες τοποθετούν τη νέα έννοια στο κέντρο και γύρω της χτίζουν ένα δίκτυο  με τη μέθοδο 

του καταιγισμού ιδεών με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Αυτό, εκτός του ότι αποτελεί 

μια καλή ευκαιρία αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, τους δίνει την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις ιδέες τους και τις εμπειρίες τους και να μάθουν τη νέα έννοια οικοδομώντας 

πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση τους. 

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα από τη Sökmen (1997:250) και την αγγλική γλώσσα: 

Εικόνα 4.1. Σημασιολογικός χάρτης 

 

 

Αντίστοιχη είναι και η απεικόνιση μιας έννοιας σε διάγραμμα Venn, στο οποίο φαίνονται 

καθαρά οι ομοιότητες και οι διαφορές δυο λέξεων-εννοιών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από 

την Ευθυμίου (2013:187). 
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Εικόνα 4.2. Διάγραμμα Venn

 

 

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την διδασκαλία νέων εννοιών και λέξεων 

στα μαθήματα περιεχομένου είναι το μοντέλο Frayer, το οποίο είναι το παιδαγωγικό εργαλείο 

που θα χρησιμοποιηθεί και στις πειραματικές διδακτικές παρεμβάσεις της παρούσας έρευνας. 

  Το μοντέλο Frayer είναι ένας σχηματικός οργανωτής που χρησιμοποιείται για τη 

σημασιολογική ανάλυση των λέξεων και για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, ο οποίος 

προτείνεται από τους περισσότερους ερευνητές για τη διδασκαλία του επιστημονικού 

λεξιλογίου (Ευθυμίου, 2013:194).   

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ερευνητικού προγράμματος 

“Situational Variables and Efficiency of Concept Learning Project”, το οποίο εστίαζε στην 

διαδικασία μάθησης εννοιών μέσα στην τάξη (classroom concept learning) (Frayer, Frederick 

& Klausmeier, 1969: 1-27). 

Το μοντέλο Frayer αναπτύχθηκε για να λειτουργήσει τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δηλαδή 

να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία νέων εννοιών στη σχολική τάξη, όσο και ως ερευνητικό 

εργαλείο, για να χρησιμοποιηθεί ως το σχήμα για τη μέτρηση του βαθμού «κατάκτησης» μιας 

έννοιας (schema for testing level of concept mastery)  (Frayer, Frederick & Klausmeier, 1969: 

1-27).  
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Η λειτουργία του μοντέλου ως εκπαιδευτικού εργαλείου είναι η εξής: δίνεται στους μαθητές 

ένα σχήμα τεσσάρων τετραγώνων, το οποίο τους «παρακινεί» να σκεφτούν και να 

περιγράψουν μια έννοια που βρίσκεται στο κέντρο, ακολουθώντας τα παρακάτω βασικά 

βήματα: 

- αρχικά, να δώσουν ή να ακούσουν από το δάσκαλο έναν ορισμό για την έννοια, 

- να εξηγήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας είτε λεκτικά είτε, όπου είναι 

δυνατόν, με τη χρήση εικόνων, 

- να δώσουν παραδείγματα της έννοιας και να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους, 

- να δώσουν αντιπαραδείγματα και να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα του μοντέλου Frayer για την έννοια/λέξη εξάτμιση (φυσικές 

επιστήμες), το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια. Δίνεται ο ορισμός και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της εξάτμισης, καθώς και παραδείγματα και αντιπαραδείγματα από την 

εμπειρία και την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών.  

 

Εικόνα 3. Μοντέλο Frayer 

-  

Σύμφωνα με τους Frayer, Frederick & Klausmeier (1968: 30-31),  το παραπάνω μοντέλο 

δύναται να τροποποιηθεί, ώστε να προσαρμοστεί στην έννοια που διδάσκεται, στις ανάγκες 
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των μαθητών και στους στόχους της διδασκαλίας. Έτσι, για την εκμάθηση μιας έννοιας που 

ορίζεται σημασιολογικά, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να βρουν συνώνυμα και 

αντώνυμα, ενώ για μια έννοια που διδάσκεται αξιωματικά, για την οποία δεν υπάρχει 

συνώνυμη και αντώνυμη έννοια, ενδέχεται να ζητηθούν παραδείγματα και να γίνουν 

διαθεματικές συνδέσεις με άλλες έννοιες.    

Σχετικά με τη διδασκαλία της τεχνικής ορολογίας (technical terminology) των μαθημάτων 

περιεχομένου σε δίγλωσσα παιδιά, η McWilliam (2000:87-106) προτείνει την τεχνική Rich 

Scripting. Ο δάσκαλος αρχικά επιλέγει τις λέξεις και φράσεις-κλειδιά που είναι απαραίτητες 

για την κατανόηση του θέματος που διδάσκεται και εμπλέκει τους μαθητές στην αναζήτηση 

σημασιών (meaning-seeking) τους, τις οποίες οι μαθητές καταγράφουν σε μια τυποποιημένη 

λεξιλογική καρτέλα. Η αναζήτηση σημασιών κινείται σε τρεις άξονες: 

Α) Ανάγκες (demands): οι μαθητές αναζητούν την/τις σημασία/ες είναι αναγκαία/ες για την 

κατανόηση του μαθήματος και επίτευξη των διδακτικών στόχων, π.χ. η σημασία της λέξης 

τραγωδία σε ένα μάθημα για την αρχαία Αθήνα (τραγωδία: είδος δραματικής ποίησης). 

Β) Ευκαιρίες (opportunities): οι μαθητές ερευνούν άλλες σημασίες της λέξης σε άλλα 

συγκείμενα, π.χ. η σημασία της λέξης τραγωδία σε ένα άρθρο εφημερίδας που περιγράφει ένα 

έγκλημα (τραγωδία: γεγονός εξαιρετικά δυσάρεστο).  

Γ) Στρατηγικές (strategies): ο δάσκαλος δείχνει στους μαθητές πώς να οργανώνουν τον τρόπο 

που αναζητούν τις διαφορετικές σημασίες, χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα, λεξικά, λέξεις 

στη Γ1 των παιδιών κλπ, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα (skill) εξερεύνησης 

της πολυσημίας των λέξεων.  
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Εικόνα 4. Λεξιλογική καρτέλα Rich Scripting

 

Πηγή: McWilliam, 2000: 89 

 

5.6. Συμπεράσματα 
Από την επισκόπηση που προηγήθηκε συμπεραίνουμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια του 

δημοτικού σχολείου περιλαμβάνουν κείμενα πλούσια σε περιεχόμενο (content-heavy texts) με 

νέες για τα παιδιά έννοιες που εκφέρονται με καινούριο, άγνωστο λεξιλόγιο. Ο συνδυασμός 

αυτών δυσκολεύει όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα τους δίγλωσσους. Όταν η διδασκαλία 

των μαθημάτων περιλαμβάνει και  δραστηριότητες λεξιλογικής ενίσχυσης (Schwanenflugel et 

al., 2005: 155-178) ,  η διδασκαλία του νέου λεξιλογίου λειτουργεί ως σκαλωσιά (scaffolding) 

για τα δίγλωσσα παιδιά,  καθώς βελτιώνει την πρόσβασή τους στο περιεχόμενο του 

μαθήματος και τα αυτονομεί στη μελέτη τους.   

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η πολυμεθοδική διδασκαλία του λεξιλογίου είναι πιο 

αποτελεσματική (Baumann, Font, Edwards & Boland, 2005: 180-1). Οι λέξεις είναι 
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μοναδικές, όπως και οι μαθητές μιας τάξης, ως εκ τούτου ένας τύπος διδασκαλίας δεν 

επαρκεί (Scott, 2005:86). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πληθώρα προτάσεων και τεχνικών 

για τη διδασκαλία λεξιλογίου σε μαθήματα περιεχομένου και ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις πιο 

κατάλληλες ανάλογα με τις λέξεις που θέλει να διδάξει,  το περιεχόμενο που διδάσκεται, την 

ηλικία των μαθητών, το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους κλπ. Στις περιπτώσεις που  ο 

διδακτικός στόχος είναι η διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων ταυτόχρονα με τη διδασκαλία 

νέων εννοιών αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές τεχνικές που οπτικοποιούν με 

οργανωμένο τρόπο τη νέα έννοια/λέξη, ώστε να είναι πιο εύληπτη και πιο εύκολα 

απομνημονεύσιμη για τα δίγλωσσα παιδιά. 
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Κεφάλαιο  6ο  

Σχεδιασμός της έρευνας 

6.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας. 

Ξεκινάμε με την επιλογή του θέματος, το σκοπό και τους στόχους της έρευνας και το 

ερευνητικό ερώτημα. Στη συνέχεια εξηγούμε την επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, η οποία 

είναι ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης και επισημαίνουμε τα κύρια 

χαρακτηριστικά της, τις προϋποθέσεις της, τους περιορισμούς της και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτή εφαρμόσθηκε. Ακολουθεί αναφορά στα δυο βασικά ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, το τεστ και τη συνέντευξη. Το τεστ 

χρησιμοποιήθηκε τόσο για τον προσδιορισμό του επιπέδου βάσης (baseline) των 

συμμετεχόντων (παραμετρικό τεστ) όσο και για τη συλλογή δεδομένων της γλωσσικής 

επίδοσης των δίγλωσσων μαθητών (μη παραμετρικό τεστ). Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν με τους γονείς των παιδιών, με σκοπό τη συλλογή περισσότερων 

πληροφοριών για τους συμμετέχοντες δίγλωσσους μαθητές και την τριγωνοποίηση των 

δεδομένων της έρευνας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την συνολική περιγραφή της 

διαδικασίας της έρευνας και την παρουσίαση του τρόπου επεξεργασίας και ανάλυσης των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

 

6.2. Επιλογή του θέματος της έρευνας  
Η επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας προέκυψε από το ενδιαφέρον της ερευνήτριας  

για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λεξιλογίου σε δίγλωσσους μαθητές μέσω άλλων 

μαθημάτων του Α.Π. εκτός του γλωσσικού. Αφετηρία του ερευνητικού προβληματισμού 

ήταν η βιβλιογραφία και η έρευνα για τη μέθοδο «διδασκαλία της γλώσσας μέσω 

περιεχομένου», η οποία εφαρμόστηκε στα μαθήματα περιεχομένου σε προγράμματα 

εμβάπτισης στον Καναδά και είχε θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την ανάπτυξη της 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων παιδιών στη Γ2 τους (Genesee, 1991 και 

Day & Shapson, 1996 στο Lyster, 2007:2-5). Από τα ευρήματα αυτά προέκυψε το ερευνητικό 

ενδιαφέρον για τη «δοκιμή στην πράξη» της μεθόδου αυτής στο ελληνικό σχολείο και την 

αποτίμηση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκού λεξιλογίου των δίγλωσσων 

μαθητών που φοιτούν σε συμβατικές τάξεις.   



76 
 

6.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει στην ανάπτυξη του 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου των δίγλωσσων μαθητών η  εφαρμογή της μεθόδου «διδασκαλία της 

γλώσσας μέσω περιεχομένου» κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος κοινωνικών σπουδών.  

Ένα σημαντικό στοιχείο που οφείλει να λάβει υπόψη του ο ερευνητής είναι ότι οι δίγλωσσοι 

μαθητές μιας τάξης δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα (Χατζηδάκη, 2014: 1). Κάθε 

δίγλωσσο ή εν δυνάμει δίγλωσσο παιδί έχει τη δική του βιογραφία: ενδέχεται να προέρχεται 

από μικτό γάμο, να είναι παιδί οικονομικών μεταναστών γεννημένο στην Ελλάδα, να έχει 

γεννηθεί στη χώρα καταγωγής του και να έχει ξεκινήσει εκεί το δημοτικό σχολείο, να έχει 

έλθει στην Ελλάδα ως νήπιο κλπ, γεγονότα που επηρεάζουν τη γλωσσική του ικανότητα και 

στις δυο γλώσσες. Επιπλέον, παράγοντες όπως η συχνότητα και η συστηματικότητα χρήσης 

των δυο γλωσσών στο σπίτι, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, το είδος και η ποιότητα 

των γλωσσικών ερεθισμάτων του κάθε παιδιού, τα κίνητρα για ένταξη ή η ενδεχόμενη 

ψυχολογική απόσταση που αισθάνεται το κάθε παιδί από τους συμμαθητές του 

διαμορφώνουν όχι μόνο το επίπεδο γλωσσομάθειάς του, αλλά και τη στάση του απέναντι στο 

σχολείο, την αυτο-εικόνα του ως μαθητή και την επίδοσή του.   

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι ο ερευνητής που διερευνά την επίδραση μιας 

διδακτικής πρότασης στους δίγλωσσους μαθητές μιας τάξης οφείλει να εστιάσει σε κάθε 

δίγλωσσο μαθητή μεμονωμένα και να ερμηνεύσει τα ευρήματα της έρευνάς του λαμβάνοντας 

υπόψη το γλωσσικό, ψυχολογικό και μαθησιακό προφίλ του κάθε συμμετέχοντα. Στο πλαίσιο 

αυτό, στόχος της εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή μιας πρότασης διδασκαλίας του 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου με βάση το περιεχόμενο κατά τη διδασκαλία της ιστορίας μέσα σε μια 

συμβατική Δ’ τάξη με δίγλωσσους μαθητές και η διερεύνηση της επίδρασης της παρέμβασης 

αυτής στη λεξιλογική ικανότητα του κάθε δίγλωσσου μαθητή ξεχωριστά, ανάλογα με το 

ατομικό του προφίλ.   

 

6.4. Το ερευνητικό ερώτημα 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε το παρακάτω ερευνητικό 

ερώτημα:  

Παρουσιάζουν οι δίγλωσσοι μαθητές μιας συμβατικής τάξης υψηλότερη επίδοση σε λεξιλογική 

δοκιμασία σχετική με το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας εάν έχει προηγηθεί 



77 
 

διδασκαλία του μαθήματος βασισμένη στη μέθοδο «διδασκαλία της γλώσσας μέσω 

περιεχομένου», σε σύγκριση με την επίδοση τους σε ανάλογη λεξιλογική δοκιμασία, όταν έχει 

προηγηθεί διδασκαλία του μαθήματος χωρίς τη χρήση αυτής της μεθόδου; 

 

6.5. Η ερευνητική μέθοδος  

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2008: 117), «το ερευνητικό σχέδιο 

καθοδηγείται από τη γενική ιδέα της καταλληλότητας για το σκοπό» ο σκοπός και οι στόχοι 

της έρευνας καθορίζουν τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό της.  

Στην παρούσα έρευνα βασικός σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε εάν η εφαρμογή της 

μεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (content-based instruction) κατά 

τη διδασκαλία ενός μαθήματος κοινωνικών σπουδών επιδρά θετικά στην ανάπτυξη του 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου των δίγλωσσων μαθητών που φοιτούν σε μια συμβατική τάξη. Με 

άλλα λόγια, σκοπός της εργασίας ήταν αρχικά η εφαρμογή μιας μεθόδου γλωσσικής 

διδασκαλίας, η οποία δεν αποτελεί μια καθιερωμένη μέθοδο για την ελληνική εκπαιδευτική 

πράξη, και κατόπιν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αυτή θα είχε στην ανάπτυξη του 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου των δίγλωσσων παιδιών.  

Δεδομένου ότι ο σκοπός της προτεινόμενης έρευνας ήταν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 

μιας παρέμβασης, για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η ερευνητική μέθοδος 

«πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης» (single-subject research design), η οποία 

θεμελιώνεται στις αρχές της πειραματικής μεθόδου. Στο πλαίσιο της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια πειραματική εφαρμογή της γλωσσικής διδασκαλίας 

μέσω περιεχομένου (δηλ. σχεδιάστηκαν και εφαρμόσθηκαν από την ερευνήτρια διδακτικές 

παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση αυτή) και στη συνέχεια καταγράφηκε η επίδραση της 

μεθόδου αυτής στην λεξιλογική επίδοση των πέντε δίγλωσσων μαθητών μιας συμβατικής 

τάξης. Οι πέντε αυτοί μαθητές είχαν διαφορετικό χρόνο παραμονής στην Ελλάδα, 

διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας και διαφορετική σχολική επίδοση. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος, η οποία μας επέτρεψε να 

μελετήσουμε την ανταπόκριση του κάθε παιδιού στην πειραματική παρέμβαση ανάλογα με το 

ατομικό του προφίλ.  
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Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε πρώτα στη θεωρητική θεμελίωση της εν λόγω ερευνητικής 

μεθόδου και κατόπιν θα περιγράψουμε τον τρόπο που αυτή εφαρμόσθηκε στο πλαίσιο της 

έρευνάς μας. 

 

6.5.1. Θεωρητική θεμελίωση της ερευνητικής μεθόδου 

 

6.5.1.1. Η πειραματική μέθοδος 

Η βασική αρχή της πειραματικής μεθόδου (Cohen, Manion and Morrison, 2008:361-378; 

Βάμβουκας, 2010: 169-194)  θεμελιώνεται στην αναγνώριση, την απομόνωση και τον έλεγχο 

των κύριων μεταβλητών ενός φαινομένου ή μιας κατάστασης, προκειμένου να διερευνηθεί η 

ύπαρξη αιτιότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής ελέγχει τις συνθήκες της 

κατάστασης/γεγονότος που μελετά και στη συνέχεια αλλάζει μία συνθήκη – η οποία καλείται 

ανεξάρτητη μεταβλητή – και παρατηρεί την επίδραση αυτής της αλλαγής πάνω σε μια άλλη 

μεταβλητή – η οποία καλείται εξαρτημένη μεταβλητή.  

Σε ένα πείραμα εκπαιδευτικής έρευνας, η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ένας συγκεκριμένος 

χειρισμός του ερευνητή (π.χ. η εφαρμογή μιας διαφορετικής μεθόδου) και η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι τα αποτέλεσμα που επέφερε ο εν λόγω χειρισμός, διατηρώντας όλες τις 

άλλες συνθήκες σταθερές. Ο ερευνητής εκφράζει αρχικά την υπόθεση ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ των δυο μεταβλητών που εξετάζει και ελέγχει αν η υπόθεση αυτή επαληθεύεται ή 

διαψεύδεται από τα δεδομένα που εξάγονται από το πείραμά του (Tokowicz and Warren, 

2008: 215). 

 

6.5.1.2. Ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης 
Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα είναι ο πειραματικός 

σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης (single-subject research). Πρόκειται για ένα πείραμα που δεν 

αφορά ομάδες υποκειμένων αλλά μεμονωμένους συμμετέχοντες, στους οποίους και εστιάζει. 

Από αυτή την άποψη, ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης μοιάζει με τη μελέτη 

περίπτωσης
16

. Η βασική τους διαφορά είναι ότι ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής 

ανάλυσης εξετάζει την επίδραση μιας πειραματικής συνθήκης και καταγράφει αιτιακές ή 

                                                           
16

 Ως μελέτη περίπτωσης ορίζεται η «μελέτη ενός περιστατικού εν τη εξελίξει του» (Cohen, Manion and 

Morrison, 2008: 310) με πραγματικά πρόσωπα, σε πραγματικές συνθήκες, όπου ο ερευνητής έχει περιορισμένο 

έλεγχο των γεγονότων (Yin, 2003:9). 
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λειτουργικές σχέσεις ανάμεσα σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, έχει δηλαδή 

καθαρά πειραματικό χαρακτήρα, ενώ η μελέτη περίπτωσης παρέχει μια σε βάθος περιγραφή 

του ατόμου (Christensen, 2007:440). 

Η μεθοδολογία του πειραματικού σχεδιασμού ατομικής ανάλυσης βασίζεται στην ύπαρξη 

μίας κατάστασης ελέγχου (baseline/comparison condition), όπου το υπό μελέτη άτομο δεν 

δέχεται κάποια παρέμβαση, π.χ. στην περίπτωση μιας εκπαιδευτικής έρευνας, η κατάσταση 

ελέγχου σημαίνει ότι ο υπό μελέτη μαθητής δέχεται την "απλή" διδασκαλία της τάξης. Έπειτα 

εφαρμόζεται ένας σχεδιασμός διαδοχής των διακριτών φάσεων της έρευνας, κατά τον οποίο η 

πειραματική-παρεμβατική συνθήκη ακολουθεί την περίοδο ελέγχου. Ανάλογα με το 

συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα ακολουθήσει ο ερευνητής, οι δύο αυτές συνθήκες 

εναλλάσσονται με τους παρακάτω τρόπους:  

Α) ο ερευνητής εισάγει και αποσύρει εναλλάξ την ανεξάρτητη μεταβλητή. Οι φάσεις ενός 

τέτοιου σχεδίου θα είναι Α (Ελέγχου) – Β (Πειραματική) – Α (Ελέγχου 2) – Β- (Πειραματική 

2) κ.ο.κ. 

Β) ο ερευνητής εισάγει σταθερά μία ή περισσότερες  ανεξάρτητες μεταβλητές σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία της διαδικασίας, ελέγχοντας πώς κάθε μεταβλητή επηρεάζει συγκεκριμένες 

συμπεριφορές ή άτομα, 

Γ) ο ερευνητής εναλλάσσει διαρκώς διαφορετικές παρεμβάσεις (μετά από μία σύντομη 

περίοδο μη παρέμβασης) για να δοκιμάσει την επίδραση κάθε μίας από αυτές στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery, 2005: 168-169). 

Στο τέλος κάθε φάσης της αλληλουχίας πραγματοποιείται μέτρηση και καταγραφή της 

εξαρτημένης μεταβλητής, γι’ αυτό και τα δεδομένα αυτής της μεθόδους περιγράφονται ως 

δεδομένα χρονολογικών σειρών (time series data) (Vannest, Davis & Parker, 2013:2). Στόχος 

αυτής της διαδικασίας είναι η εκδήλωση της πειραματικής επίδρασης (experimental effect) 

τρεις φορές σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία της παρέμβασης. 

 

 

6.5.1.3. Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εν λόγω ερευνητικής μεθόδου είναι τα εξής (Horner et al, 

2005):   
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Α) Μονάδα ανάλυσης το άτομο 

Πυρήνας της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι o σχεδιασμός που περιλαμβάνει έναν μόνο 

συμμετέχοντα, για τον οποίο διερευνάται η επίδραση μιας πειραματικής συνθήκης με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ατομικό επίπεδο. Συνήθως, μια μελέτη περιλαμβάνει 

περισσότερους από έναν συμμετέχοντες (συνήθως από τρεις έως οκτώ), οι οποίοι μελετώνται 

μεμονωμένα. Το κάθε άτομο χρησιμοποιείται για το δικό του έλεγχο, καθώς η επίδοσή του 

πριν από την παρέμβαση συγκρίνεται με την επίδοσή του κατά τη διάρκεια ή μετά την 

παρέμβαση (ο.π., 166). 

Β) Περιγραφή των συμμετεχόντων και του χώρου της έρευνας 

Η αφετηρία ενός πειραματικού σχεδιασμού ατομικής ανάλυσης είναι η λειτουργική 

περιγραφή των συμμετεχόντων, του χώρου της έρευνας (setting)  και της διαδικασίας 

επιλογής των συμμετεχόντων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται περιγραφή τόσο του ατομικού 

προφίλ και του χώρου που λειτουργούν οι συμμετέχοντες, όσο και σαφής αναφορά στα 

κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων και τα σχετικά εργαλεία και τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν  (π.χ. αναφορά στα διαγνωστικά τεστ που επιλέχθηκαν για να 

προσδιοριστεί  ότι  τα συγκεκριμένα άτομα πληρούν τα κριτήρια της έρευνας). Η λειτουργική 

αυτή περιγραφή διευκολύνει τους άλλους ερευνητές του κλάδου και αυξάνει τη χρησιμότητα 

των αποτελεσμάτων της έρευνας.   

  

Γ) Η εξαρτημένη μεταβλητή  

Στην εκπαιδευτική έρευνα μελετώνται διεργασίες ή ιδιότητες όπως μάθηση, άγχος κ.α., οι 

οποίες δεν είναι συμπεριφορές άμεσα παρατηρήσιμες, αλλά εννοιολογικές κατασκευές 

(constructs).  Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι εννοιολογικές αυτές κατασκευές 

προσδιορίζονται λειτουργικά, ώστε να γίνουν παρατηρήσιμες μεταβλητές που θα μπορούν να 

μετρηθούν, να κατηγοριοποιηθούν ή να αξιολογηθούν (Μουζάκη, 2016: 8-9).   

Σε ένα πειραματικό σχέδιο ατομικής ανάλυσης περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες 

εξαρτημένες  μεταβλητές. Η εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί 

να μετρά μία μορφή παρατηρήσιμης συμπεριφοράς, η οποία θα εντοπίζεται εύκολα, θα 

μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια και θα μετράται (Vannest, Davis & Parker, 2013:21). Με 

άλλα λόγια, η εξαρτημένη μεταβλητή θα πρέπει να προσδιορίζεται λειτουργικά,  ώστε να 

επιτρέπει: 
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- την έγκυρη και με συνέπεια αξιολόγηση του χαρακτηριστικού που μετράει (π.χ. 

αριθμός λέξεων που αναγιγνώσκονται σωστά ανά λεπτό),  

- την ακριβή αναπαραγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης.  

Αντίθετα, εξαρτημένες μεταβλητές που ορίζονται υποκειμενικά, όπως π.χ. συχνότητα 

επιθετικής συμπεριφοράς, χωρίς σαφή ορισμό του «τι είναι επιθετική συμπεριφορά», δεν 

μπορούν να δώσουν ούτε αξιόπιστες μετρήσεις ούτε έγκυρα συμπεράσματα για το φαινόμενο 

που μελετάται. 

Στον πειραματικό σχεδιασμό ατομικής ανάλυσης, η εξαρτημένη μεταβλητή μετράται κατ’ 

επανάληψη, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές  και μέσα σε ελεγχόμενες συνθήκες, ώστε να 

μπορέσει ο ερευνητής να αναγνωρίσει μοτίβα επίδοσης (performance patterns) στις 

διαφορετικές φάσεις του πειράματος. Για λόγους εγκυρότητας είναι σημαντικό ο 

πειραματικός σχεδιασμός να προβλέπει επαρκή αριθμό μετρήσεων της εξαρτημένης 

μεταβλητής, καθώς αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση  για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παρέμβασης (Cohen, Manion & Morrison, 

2008: 375)  

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η επιλογή της εξαρτημένης μεταβλητής συνδέεται άμεσα με τους 

σκοπούς της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό η 

εξαρτημένη μεταβλητή να επιλέγεται για την κοινωνική της σημασία (social significance), να 

θεωρείται δηλαδή σημαντική για το άτομο-συμμετέχοντα της έρευνας, για εκείνους που ζουν 

μαζί του και για την κοινωνία και όχι να επιλέγεται μόνο επειδή επιτρέπει την πειραματική 

αξιολόγηση μιας θεωρίας (Horner et al, 2005: 167).   

 

Δ) Η ανεξάρτητη μεταβλητή 

Στον πειραματικό σχεδιασμό ατομικής ανάλυσης, η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η 

παρέμβαση, της οποίας η επίδραση ερευνάται. Στην εκπαιδευτική έρευνα, παραδείγματα 

ανεξάρτητης μεταβλητής είναι μια διδακτική μέθοδος ή πρακτική, ένας μηχανισμός 

συμπεριφοράς, ένα εργαλείο διδασκαλίας κλπ.  

Κατά το σχεδιασμό του πειράματος, η ανεξάρτητη μεταβλητή προσδιορίζεται λειτουργικά, 

ώστε να επιτρέπεται η ακριβής περιγραφή της και η πιστή αναπαραγωγή της διαδικασίας 

εισαγωγής της στη διδασκαλία.   
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Στη συνέχεια, ο  ερευνητής θα πρέπει να προσδιορίσει πότε και με ποιο τρόπο θα εισαγάγει 

και θα αποσύρει την ανεξάρτητη μεταβλητή. Γίνεται, επομένως, ενεργητικός και όχι 

παθητικός χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής. Για παράδειγμα, εάν ένας ερευνητής 

εξετάζει τις επιδράσεις της εύκολης έναντι της δύσκολης σχολικής εργασίας (ανεξάρτητη 

μεταβλητή) στην προβληματική συμπεριφορά ενός παιδιού (εξαρτημένη μεταβλητή), τότε θα 

πρέπει να προσδιορίσει λειτουργικά και να εναλλάσσει συστηματικά εύκολη και δύσκολη 

σχολική εργασία και όχι απλά να παρατηρεί τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, όταν του δίνεται δουλειά διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. 

Στην περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής της ανεξάρτητης μεταβλητής περιλαμβάνονται 

τόσο η περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται (π.χ. κάρτες διαστάσεων 7,5 εκ. x 12,5 

εκ.) όσο και των ενεργειών του ερευνητή και των συμμετεχόντων (π.χ. συμπλήρωση των 

καρτών από το μαθητή χωρίς βοήθεια από το δάσκαλο, 3 ημέρες την εβδομάδα, 30 λεπτά τη 

φορά).  Γενικές περιγραφές της διαδικασίας της παρέμβασης, όπως π.χ. «συνεργατικό 

παιχνίδι»,  οι οποίες  είναι επιρρεπείς σε υποκειμενικές ερμηνείες και υψηλή μεταβλητότητα 

στην εφαρμογή,  δεν επαρκούν για την λειτουργική περιγραφή της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

 

Ε) Η κατάσταση ελέγχου (baseline/comparison condition) 

Ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης συγκρίνει την επίδοση ενός ατόμου υπό την 

επίδραση μιας παρέμβασης με την επίδοση μιας κατάστασης ελέγχου (baseline/ comparison 

condition) του ατόμου αυτού. Με άλλα λόγια, η ερευνητική αυτή μέθοδος μετράει την 

επίδοση του ατόμου «υπό κανονικές συνθήκες» και μετά την αντιπαραθέτει με την επίδοσή 

του κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας μιας παρέμβασης, ώστε η μια φάση να λειτουργεί ως ο 

έλεγχος της άλλης φάσης (Vannest, Davis & Parker, 2013:3, 16). Η έμφαση στην σύγκριση 

των επιδόσεων υπό διαφορετικές συνθήκες απαιτεί πολλαπλές μετρήσεις, τόσο πριν όσο και 

κατά τη διάρκεια του πειραματικού σχεδίου, καθώς  και αναλυτική περιγραφή της 

κατάστασης ελέγχου. Η περιγραφή της κατάστασης ελέγχου θα πρέπει να είναι ακριβής, ώστε 

να επιτρέψει την αναπαραγωγή των συνθηκών αυτόν από άλλους ερευνητές. 
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Στ) Ο πειραματικός έλεγχος 

Ένα πειραματικό σχέδιο ατομικής ανάλυσης διερευνά την ύπαρξη λειτουργικής σχέσης 

ανάμεσα στο χειρισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής και την αλλαγή που ο χειρισμός αυτός 

επιφέρει στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Για να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει πειραματική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής 

στην εξαρτημένη, ο ερευνητής διεξάγει πειραματικό έλεγχο (experimental control), εφαρμόζει 

δηλαδή το πειραματικό του σχέδιο. Στον πειραματικό σχεδιασμό ατομικής ανάλυσης, ο 

πειραματικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί:  

i. με την εισαγωγή και απόσυρση της ανεξάρτητης μεταβλητής σε διαδοχικές φάσεις,  

ii. με την κλιμακωτή εισαγωγή της ανεξάρτητης μεταβλητής σε διαφορετικά χρονικά 

σημεία, όταν έχουμε πολλαπλά επίπεδα βάσης, 

iii. με τον επαναληπτικό χειρισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής σε διαφορετικές 

περιόδους παρατήρησης.  

Στην εν λόγω ερευνητική μέθοδο, ο πειραματικός έλεγχος (experimental control) έχει 

επιτευχθεί, όταν διαπιστωθούν τρεις επιδείξεις (demonstrations) της πειραματικής επίδρασης 

σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία με ένα μόνο υποκείμενο (ενδο-υποκειμενική 

αναπαραγωγή/ within-subject replication) ή σε διαφορετικούς συμμετέχοντες (διυποκειμενική 

αναπαραγωγή/inter-subject replication).  (Horner et al, 2005: 169). Η πειραματική επίδραση 

αποδεικνύεται όταν η προβλεπόμενη αλλαγή στην εξαρτημένη μεταβλητή συνδιακυμαίνεται 

με το χειρισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Πηγή: Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery, 2005: 169. 
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Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται ένα τυπικό ερευνητικό σχέδιο χρονικής ακολουθίας Α-Β-

Α-Β. Το πειραματικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις επιδείξεις της πειραματικής επίδρασης σε 

τρία χρονικά σημεία, όπου έχουν σημειωθεί τρία κάθετα βέλη. Στο διάγραμμα  φαίνεται ότι η 

μεταβολή της συμπεριφοράς [εξαρτημένη μεταβλητή] συνδιακυμαίνεται με το χειρισμό, 

δηλαδή τη συστηματική  εισαγωγή και  απόσυρση της πειραματικής συνθήκης [ανεξάρτητη 

μεταβλητή]. Οι τρεις επιδείξεις της πειραματικής επίδρασης είναι α) η αρχική μείωση της 

εξαρτημένης μεταβλητής ανάμεσα στο πρώτο επίπεδο βάσης και στην πρώτη φάση της 

παρέμβασης (πρώτο βέλος), β) η αύξηση της εξαρτημένης μεταβλητής με την απόσυρση της 

πειραματικής συνθήκης, δηλαδή η επιστροφή της συμπεριφοράς στο επίπεδο βάσης (δεύτερο 

βέλος)  και γ) η τρίτη αλλαγή στο μοτίβο ανταπόκρισης, δηλαδή η μείωση της εξαρτημένης 

μεταβλητής με την εκ νέου εισαγωγή της πειραματικής συνθήκης (τρίτο βέλος).  

 

Ζ. Η οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων  

Τα ευρήματα των πειραματικών σχεδίων μεμονωμένης περίπτωσης ερμηνεύονται συνήθως 

όχι με στατιστική ανάλυση αλλά με συστηματική οπτική σύγκριση της ανταπόκρισης των 

συμμετεχόντων στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού.  

Η οπτική ανάλυση (visual analysis) περιλαμβάνει την περιγραφή και την ερμηνεία του 

επιπέδου, της τάσης και της μεταβλητότητας της επίδοσης που καταγράφεται στις φάσεις 

ελέγχου και παρέμβασης. Επίσης, η οπτική ανάλυση περιλαμβάνει τον κριτικό σχολιασμό: 

- της αμεσότητας της επίδρασης μετά από την εισαγωγή ή την απόσυρση της 

πειραματικής συνθήκης, 

- του μεγέθους της αλλαγής στην εξαρτημένη μεταβλητή, 

- της επανάληψης (ή μη) των μοτίβων των δεδομένων (data patterns) σε διαφορετικές 

φάσεις ελέγχου και παρέμβασης του ατόμου, αλλά και μεταξύ διαφορετικών ατόμων.  

Οι παραπάνω συγκρίσεις και αξιολογήσεις θα οδηγήσουν στη διαπίστωση (ή μη) της ύπαρξης 

λειτουργικής σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής, όπως αυτή 

προκύπτει από την καταγραφή μιας επίδρασης. Στοιχεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

ύπαρξη λειτουργικής σχέσης μεταξύ των δυο μεταβλητών είναι: 

- η μεγάλη περίοδος αδράνειας μεταξύ του χειρισμού της ανεξάρτητης μεταβλητής και 

της αλλαγής στην εξαρτημένη μεταβλητή, 
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- η διαπίστωση ότι οι αλλαγές μεταξύ ανόμοιων φάσεων (Α-Β) είναι μικρού μεγέθους 

και κοντά σε αλλαγές ανάμεσα σε όμοιες βάσεις (πχ Α1-Α2). 

- η διαπίστωση τάσεων αντίθετων με τις προβλεπόμενες κατά την εισαγωγή της 

πειραματικής συνθήκης.    

 

Η. Εξωτερική εγκυρότητα 

Τα πειραματικά σχέδια ατομικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο μια 

θεωρίας, καθώς και για τον εντοπισμό και την επικύρωση αποτελεσματικών κλινικών 

παρεμβάσεων. Παρόλο που μία μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα υποκείμενο, η 

εξωτερική της εγκυρότητα (external validity) αυξάνεται, όταν  το πειραματικό σχέδιο 

εφαρμόζεται σε περισσότερους συμμετέχοντες, καθώς μπορεί πιο εύκολα μπορεί να 

συσχετιστεί και με άλλα υποκείμενα, πλαίσια και συμπεριφορές.   

Είναι σύνηθες για τις μελέτες ατομικής ανάλυσης να επιδεικνύουν πειραματικές επιδράσεις 

σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά υποκείμενα. Επιπλέον, η εξωτερική εγκυρότητα στον 

ατομικό σχεδιασμό πειραματικής ανάλυσης βελτιώνεται μέσω της λειτουργικής περιγραφής 

α) των υποκειμένων β) του πλαισίου στο οποίο διεξήχθη η έρευνα και γ) των παραγόντων 

που επηρέασαν τη συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα πριν από την παρέμβαση. 

 

 6.5.1.4. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της μεθόδου 
Συνολικά, ο πειραματικός σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης αποτελεί μία έγκυρη και 

αξιόπιστη μέθοδο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε ώστε να 

διασφαλίζεται η  ποιότητα και η εγκυρότητα του. Μεταξύ των σημαντικότερων 

πλεονεκτημάτων της μεθόδου είναι η εστίαση στο άτομο, καθώς και η δυνατότητα που 

παρέχει στον ερευνητή να δοκιμάσει στην πράξη εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και να 

αξιολογήσει πειραματικές επιδράσεις σε κανονικές εκπαιδευτικές συνθήκες. (Horner et al, 

2005: 173-4).  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι  περιορισμοί της μεθόδου, όπως το φαινόμενο της 

«μεταφοράς» (carryover effect) από τη μία φάση στην επόμενη, δηλαδή η αποτυχία 

επιστροφής στο αρχικό βασικό επίπεδο μετά την απόσυρση της πειραματικής συνθήκης. Σε 

έναν πειραματικό σχεδιασμό μεμονωμένης περίπτωσης Α-Β-Α-Β, αυτό μπορεί να εμφανιστεί 

στη δεύτερη φάση κατάστασης ελέγχου της μελέτης, κατά την οποία να διαπιστωθεί σε 
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κάποιο βαθμό η πειραματική επίδραση παρά την απόσυρση της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Μια τέτοια διαπίστωση γεννά επιφυλάξεις στον ερευνητή για το βαθμό της επίδρασης που 

ασκεί η ανεξάρτητη μεταβλητή στην εξαρτημένη (Christensen, 2007: 468).  

Επιπλέον, ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι «στον εκπαιδευτικό πειραματισμό δεν 

μπορεί να επιτευχθεί ποτέ ο απόλυτος έλεγχος των συνθηκών, όπως διεξάγεται μέσα σε ένα 

εργαστήριο» (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 364). Παράγοντες όπως η καθημερινή 

διάθεση του μαθητή, η διαφορά στο βαθμό δυσκολίας διαδοχικών ενοτήτων ή οποιοδήποτε 

γεγονός που συνέβη στο σχολείο ή στο σπίτι ενός παιδιού αναμφίβολα ασκούν κάποια 

επίδραση πάνω στις παρατηρηθείσες διαφορές στην εξαρτημένη μεταβλητή, την οποία δεν 

μπορεί ούτε να εμποδίσει ούτε να μετρήσει ο ερευνητής.  

 

6.5.2. Εφαρμογή της ερευνητικής μεθόδου στην παρούσα έρευνα 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο πειραματικός 

σχεδιασμός ατομικής ανάλυσης. Ο  σχεδιασμός της παρούσας έρευνας περιλάμβανε την 

εναλλάξ εισαγωγή και απόσυρση της  μεθόδου «γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου» 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) για συνολικά δέκα διαδοχικές διδασκαλίες. Ακολουθήθηκε δηλαδή 

ένα ερευνητικό σχέδιο Α-Β-Α-Β, όπου εφαρμόσθηκε η πειραματική μέθοδος διδασκαλίας 

λεξιλογίου στην 2
η
, 4

η
, 6

η
, 8

η
 και 10

η
 διδασκαλία, ενώ στις υπόλοιπες παραλείφθηκε. Σε κάθε 

μάθημα γινόταν καταγραφή της επίδοσης των παιδιών, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση της 

διδακτικής παρέμβασης στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (λεξιλογική παραγωγή) των δίγλωσσων 

μαθητών (εξαρτημένη μεταβλητή). Στο τέλος, δόθηκε στα παιδιά μια αθροιστική δοκιμασία, 

ώστε να ελεγχθεί η μάθηση του συνόλου των ακαδημαϊκών λέξεων που διδάχθηκαν.  

 

 6.5.2.1. Λειτουργικός προσδιορισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή στην παρούσα έρευνα ήταν η μέθοδος «γλωσσική διδασκαλία μέσω 

περιεχομένου». Στην έρευνά μας, η γλωσσική διδασκαλία αφορά τη διδασκαλία ακαδημαϊκού 

λεξιλογίου και συγκεκριμένα τη ρητή διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων που συναντώνται στο 

σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της ιστορίας.  
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Η διδασκαλία των λέξεων αυτών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τυποποιημένων 

λεξιλογικών καρτελών με βάση το  μοντέλο Frayer
17

, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6.1. 

Διάγραμμα 6.1.: Τυποποιημένη λεξιλογική καρτέλα με βάση το μοντέλο Frayer 

Ορισμός 

(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 

πρόταση) 

 

 

Χαρακτηριστικά 

(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 

Για τη λεξιλογική καρτέλα επιλέχθηκε ως βάση το μοντέλο Frayer, επειδή ο διδακτικός 

στόχος είναι η διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων ταυτόχρονα με τη διδασκαλία νέων εννοιών 

ενός μαθήματος περιεχομένου. Με τη λεξιλογική αυτή καρτέλα οπτικοποιείται με οργανωμένο 

τρόπο η γνώση για τη νέα έννοια/λέξη, ώστε να είναι πιο εύληπτη και πιο εύκολα 

απομνημονεύσιμη για τα δίγλωσσα παιδιά. Η νέα λέξη γράφεται στο κέντρο, πάνω στη 

γραμμή και στο οβάλ οι μαθητές απεικονίζουν τη σημασία της με μια ζωγραφιά. Στο κελί 

πάνω αριστερά καταγράφεται ο ορισμός της λέξης ενώ στο πάνω δεξί κελί παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά της σημασίας της λέξης. Στο κάτω αριστερά κελί, γράφονται ένα ή 

                                                           
17 Επισημαίνουμε ότι το μοντέλο Frayer  δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί από τη δασκάλα της τάξης, ενώ δεν 

προτείνεται ούτε στο Βιβλίο του δασκάλου ούτε στο ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για το μάθημα της  ιστορίας.  
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παραπάνω παραδείγματα προτάσεων με την λέξη που διδάσκεται, ενώ στο τελευταίο κελί οι 

μαθητές πρέπει να αντιγράψουν στο σπίτι την πρόταση του μαθήματος που περιελάμβανε την 

εν λόγω λέξη.  Συνολικά, η παραπάνω λεξιλογική καρτέλα ενσωματώνει τη χρήση γλώσσας 

και εικόνας και δίνει έμφαση στη σύνδεση του λεξιλογίου με τα νέο περιεχόμενο.  

Η παραπάνω λεξιλογική καρτέλα χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ως εξής: στο 

ξεκίνημα της σειράς των διδασκαλιών δόθηκε από την ερευνήτρια σε κάθε μαθητή ένας 

γαλάζιος φάκελος για τις λεξιλογικές καρτέλες. Οι καρτέλες είχαν μέγεθος Α4 και ήταν 

εκτυπωμένες σε κίτρινο χαρτί. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης του μαθήματος από την 

ερευνήτρια, γινόταν «στάση», όταν συναντούσαμε μια λέξη-στόχο, και μοιραζόταν στους 

μαθητές μια κενή λεξιλογική καρτέλα. Το πρώτο βήμα ήταν να αντιγράψουν οι μαθητές τη 

λέξη-στόχο από τον πίνακα και ακολουθούσε καταιγισμός ιδεών με την ολομέλεια της τάξης, 

ώστε να ενεργοποιηθούν τα γνωστικά και λεξιλογικά σχήματα των μαθητών. Οι μαθητές 

εξέφραζαν τις ιδέες τους για τη σημασία της λέξης και, με την καθοδήγηση της ερευνήτριας,  

διατύπωναν τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της λέξης, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα 

κελιά (διατύπωση ορισμού).  Επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν ο ορισμός και τα 

χαρακτηριστικά να διατυπώνονται με τρόπο κατανοητό και να συνδέονται με την 

προγενέστερη γνώση και τις εμπειρίες των μαθητών. Στη συνέχεια, οι μαθητές έφτιαχναν 

δικές τους προτάσεις με τη λέξη-στόχο, με τη βοήθεια της ερευνήτριας όπου αυτό 

απαιτούνταν (χρήση της ακαδημαϊκής λέξης σε μη ακαδημαϊκά συμφραζόμενα). Η υποχρέωσή 

τους για το σπίτι ήταν να κάνουν τη ζωγραφιά για τη νέα λέξη και  να βρουν τη φράση του 

βιβλίου με τη λέξη και να την αντιγράψουν στο τελευταίο κελί, ώστε να ενισχυθεί με αυτό η 

σύνδεση της νέας λέξης με το περιεχόμενο του μαθήματος
18

. 

Σε κάθε πειραματική διδασκαλία γινόταν επεξεργασία τριών νέων ακαδημαϊκών λέξεων με 

βάση αυτήν την τυποποιημένη λεξιλογική καρτέλα. Με άλλα λόγια, η ανεξάρτητη μεταβλητή 

«γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου» προσδιορίστηκε λειτουργικά ως η διδασκαλία 

τριών νέων ακαδημαϊκών λέξεων με τη χρήση της παραπάνω καρτέλας κατά τη διδακτική 

ώρα της ιστορίας. Αυτή είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή που εισάγαγαμε και αποσύραμε 

διαδοχικά κατά τη διάρκεια του πειραματικού σχεδίου μας.    

                                                           
18

 Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι το πεδίο non-examples  του μοντέλου Frayer αντικαταστάθηκε σκόπιμα 

με το πεδίο «πού υπάρχει στο μάθημά μας;», αφενός γιατί με την αντιγραφή της φράσης του μαθήματος τα 

παιδιά βοηθιούνται να απομνημονεύσουν τη νέα λέξη και αφετέρου γιατί για ορισμένες  έννοιες της γνωστικής 

περιοχής της ιστορίας είναι δύσκολο να βρεθούν αντιπαραδείγματα κατανοητά σε μαθητές δημοτικού. 
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Κατά την επιλογή των προς διδασκαλία λέξεων μεριμνήσαμε ώστε συμπεριλάβουμε λέξεις 

και από τις δυο κατηγορίες του ακαδημαϊκού λεξιλογίου, δηλαδή τόσο ακαδημαϊκές λέξεις 

γενικής χρήσης όσο και ακαδημαϊκές λέξεις από τη γνωστική περιοχή του μαθήματος της 

ιστορίας.  

Οι δεκαπέντε λέξεις που διδάχθηκαν με την παραπάνω μέθοδο ήταν (με σειρά διδασκαλίας): 

οριστικός, συμμαχία, διαχειρίζομαι, ρήτορας, πολίτης, εξουσία, επιβλέπω, μνημείο, κλασικός, 

αιτία, αφορμή, εμφύλιος, ηγεμονία, ολιγαρχικός, τύραννος.    

 

 6.5.2.2. Λειτουργικός προσδιορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής 
Η εξαρτημένη μεταβλητή του πειραματικού σχεδίου μας ήταν το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο των 

πέντε δίγλωσσων μαθητών της τάξης. Στο πλαίσιο της έρευνας, το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο 

προσδιορίστηκε λειτουργικά ως η ικανότητά των μαθητών να ανακαλέσουν και να 

συμπληρώσουν την κατάλληλη ακαδημαϊκή λέξη σε ένα κείμενο με κενά.  

Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας της ιστορίας, τόσο στις συμβατικές όσο και στις 

πειραματικές διδασκαλίες, δινόταν σε όλους τους μαθητές της τάξης ένα κείμενο με έξι κενά,  

το οποίο είχαν στη διάθεσή τους επτά λεπτά για να το συμπληρώσουν. Το περιεχόμενο του 

κειμένου βασιζόταν στο «προς εξέταση» μάθημα της ημέρας, και τα κενά αφορούσαν λέξεις 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου.  

Στα κείμενα που δίδονταν μετά από τις πειραματικές διδασκαλίες τρία από τα έξι κενά 

αφορούσαν τις λέξεις που είχαν διδαχθεί με τη χρήση της λεξιλογικής καρτέλας, ενώ τα άλλα 

τρία αφορούσαν άλλες ακαδημαϊκές λέξεις του μαθήματος. Μετά από τις συμβατικές 

διδασκαλίες, τα έξι κενά αφορούσαν ακαδημαϊκές λέξεις σημαντικές για την κατανόηση του 

μαθήματος.  

Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:  

- Αναφέρθηκε παραπάνω ότι σε όλες τις λεξιλογικές δοκιμασίες (απλές και 

πειραματικές) ζητείτο από τους μαθητές να ανακαλέσουν και άλλες ακαδημαϊκές 

λέξεις εκτός από αυτές που είχαν διδαχθεί ρητά με το μοντέλο Frayer, οι οποίες έχουν 

το ρόλο της «κατάστασης ελέγχου» στον πειραματικό μας σχεδιασμό.  Η επιλογή των 

λέξεων αυτών γινόταν από την ερευνήτρια με τη σύμφωνη γνώμη της δασκάλας της 

τάξης. Οι λέξεις πληρούσαν τα εξής κριτήρια: ήταν λέξεις που είχαν χρησιμοποιηθεί 
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προφορικά στην παράδοση του μαθήματος, υπήρχαν στο κείμενο του μαθήματος και 

ήταν, κατά την κρίση της ερευνήτριας και της δασκάλας, σημαντικές για την 

κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος.   

-  Εξηγήσαμε παραπάνω ότι κάθε φορά τα λεξικά κενά ήταν έξι, ενώ κατά τις 

πειραματικές παρεμβάσεις διδάσκονταν ρητά τρεις ακαδημαϊκές λέξεις τη φορά.  Ο 

λόγος που και μετά τις πειραματικές διδασκαλίες τα κείμενα είχαν έξι λεξικά κενά, 

τρία που ζητούσαν ρητά διδαγμένες λέξεις και τρία που ζητούσαν άλλες ακαδημαϊκές 

λέξεις που δεν είχαν διδαχθεί ρητά, ήταν ο εξής: κατά τις πειραματικές διδασκαλίες 

ήταν δύο οι συνθήκες που μεταβάλλονταν: η μέθοδος διδασκαλίας (πειραματική 

μέθοδος) και το πρόσωπο που δίδασκε (ερευνήτρια αντί για τη δασκάλα της τάξης). 

Επομένως, για να είμαστε σε θέση να αποδώσουμε την εκμάθηση των νέων λέξεων 

στην πειραματική μέθοδο και όχι στο πρόσωπο που διδάσκει, ζητούσαμε μετά την 

πειραματική διδασκαλία από τους μαθητές να ανακαλέσουν τόσο τις ρητά διδαγμένες 

όσο και άλλες ακαδημαϊκές λέξεις του μαθήματος.  

 

6.6. Χώρος, χρόνος και συμμετέχοντες της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα της Δ΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου του νομού 

Χανίων. Το συγκεκριμένο τμήμα επιλέχθηκε λόγω της ύπαρξης σε αυτό σημαντικού 

ποσοστού δίγλωσσων μαθητών (επτά από τους δεκατέσσερις μαθητές ήταν δίγλωσσοι). Οι 

δίγλωσσοι αυτοί μαθητές χαρακτηρίζονταν από διαφορετικό διάστημα παραμονής στην 

Ελλάδα και διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας, ενώ παρουσίαζαν και  σημαντικές διαφορές 

στη σχολική τους επίδοση.  Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν οι πέντε από 

τους επτά δίγλωσσους μαθητές, καθώς οι άλλοι δυο παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες (διάγνωση από ΚΕΔΔΥ), και η μελέτη τους θα απαιτούσε αναφορά σε θεωρίες της 

ειδικής αγωγής, κάτι που υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας εργασίας. 

Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 και το μάθημα περιεχομένου 

που αξιοποιήθηκε ως πλαίσιο διδασκαλίας ακαδημαϊκού λεξιλογίου ήταν τo μάθημα της 

ιστορίας (μάθημα κοινωνικών σπουδών).  
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6.7. Ερευνητικά εργαλεία 

Τα σημεία εστίασης μιας πειραματικής έρευνας είναι η αρχική κατάσταση, η παρέμβαση και 

τα αποτελέσματα της παρέμβασης (Cohen, Manion and Morrison, 2008:126). Στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας, για τη συλλογή των δεδομένων αναφορικά με αυτά τα τρία σημεία 

εστίασης που χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία, το τεστ και η συνέντευξη.  

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε αυτά τα  δυο ερευνητικά εργαλεία, αρχικά στη θεωρητική 

τους παρουσίαση και στη συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο αυτά αξιοποιήθηκαν για τη 

συλλογή των δεδομένων της έρευνας. 

 

6.7.1. Το τεστ  

 

6.7.1.2  Το τεστ ως ερευνητικό εργαλείο 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2008: 533) το τεστ είναι μια αποτελεσματική 

μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα με τον Pieron (1973 στο Βάμβουκας, 2010: 

282-3), «τεστ είναι μια ορισμένη δοκιμασία, η οποία συνίσταται στην εκτέλεση ενός έργου, 

ταυτόσημου για όλα τα εξεταζόμενα υποκείμενα, με μια ακριβή τεχνική για την εκτίμηση της 

επιτυχίας και αποτυχίας ή για την αριθμητική βαθμολόγηση της επιτυχίας.».   

Μια σημαντική κατηγοριοποίηση των τεστ είναι ο διαχωρισμός μεταξύ παραμετρικών και μη 

παραμετρικών τεστ. 

Τα παραμετρικά τεστ είναι συνήθως τυποποιημένα τεστ σχεδιασμένα για να αντιπροσωπεύουν 

τον ευρύ πληθυσμό (π.χ. τον πληθυσμό μιας χώρας ή μιας ηλικιακής ομάδας). Τα τεστ αυτά 

έχουν αναπτυχθεί από ομάδες εξειδικευμένων ερευνητών και καθορίζεται με ακρίβεια τόσο η 

μέθοδος βαθμολόγησής τους, όσο οι συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να διεξάγονται. 

Επειδή τα παραμετρικά τεστ δοκιμάζονται πιλοτικά σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ολόκληρου του πληθυσμού, οι βαθμολογίες ενός παραμετρικού τεστ στον πληθυσμό 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ως εκ τούτου, επιτρέπουν στον ερευνητή που τα 

χρησιμοποιεί να συγκρίνει τα υποκείμενα της έρευνάς του με έναν ολόκληρο πληθυσμό, 

καθώς και να χρησιμοποιήσει στατιστικές μεθόδους κατά την επεξεργασία των δεδομένων 

του για της διεξαγωγή συμπερασμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 533-4). 
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Αντίθετα, τα μη παραμετρικά τεστ είναι σχεδιασμένα για ένα δεδομένο δείγμα – μια τάξη σε 

ένα σχολείο ή μια ομάδα παιδιών – και πολλές φορές δημιουργός τους είναι ο ίδιος ο 

ερευνητής. Ένα μη παραμετρικό τεστ επιδιώκει τη μέτρηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, 

των στάσεων και γενικά των διαφόρων όψεων της συμπεριφοράς των μαθητών που ο 

εκπαιδευτικός προσπάθησε σκόπιμα να δημιουργήσει, να τροποποιήσει, να ενδυναμώσει ή να 

αναπτύξει (Βάμβουκας, 2010: 296). Έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν προσαρμοστεί σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις, συνδέονται άμεσα με το διδακτικό πρόγραμμα και προσφέρουν 

στους εκπαιδευτικούς γρήγορη και εστιασμένη ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις των 

μαθητών τους σε ένα μάθημα, για την αποτελεσματικότητα ενός τρόπου διδασκαλίας κλπ.  

Είναι σημαντικό, πριν τη δημιουργία ή την επιλογή ενός τεστ, ο ερευνητής να προσδιορίσει 

το σκοπό για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Με βάση το σκοπό χρήσης του, ένα τεστ ενδέχεται 

να λειτουργεί (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 540-1):  

Α) ως μια δοκιμασία διαγνωστική. Στην περίπτωση αυτή, το τεστ είναι ένας τύπος 

προκαταρκτικής διαδικασίας που βοηθά τον ερευνητή να ανακαλύψει αν τα υποψήφια 

υποκείμενα της έρευνας έχουν τις βασικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα ή 

για να μετρήσει «λεπτομερείς αφετηρίες». Ένα τέτοιου τύπου τεστ χρησιμοποιείται στην 

«αξιολόγηση της γραμμής βάσης» (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 541), ώστε ο ερευνητής 

να γνωρίζει την αφετηρία, τις αρχικές ικανότητες και επιδόσεις ενός μαθητή, για να μπορεί να 

μετρήσει στη συνέχεια το στοιχείο «προστιθέμενης αξίας» της διδασκαλίας ή της μάθησης. 

Β) ως μια δοκιμασία διαμορφωτικής αξιολόγησης. Το τεστ αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια ενός 

προγράμματος και είναι σχεδιασμένο για να ελέγξει την πρόοδο των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος ή να μετρήσει τις επιδόσεις των τμημάτων του προγράμματος. 

Γ) ως μια ολιστική-αθροιστική δοκιμασία. Ένα τέτοιο τεστ δίνεται στο τέλος του ερευνητικού 

προγράμματος και είναι σχεδιασμένο να μετρά τα αποτελέσματα ενός προγράμματος ή την 

επάρκεια της γνώσης ενός μαθητή. Το τεστ αυτό βοηθά να εξακριβωθεί συνολικά η επίτευξη 

των συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών μιας παρέμβασης. 

 

6.7.1.2. Το τεστ στην παρούσα έρευνα 

Στη έρευνά μας μετρήθηκε η λεξιλογική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών πριν, κατά τη 

διάρκεια και στο τέλος του πειραματικού σχεδίου. Το ερευνητικό εργαλείο που 
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χρησιμοποιήθηκε  για τη συλλογή των δεδομένων αναφορικά με τη λεξιλογική επίδοση των 

συμμετεχόντων είναι το τεστ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:  

 Το  σταθμισμένο, παραμετρικό λεξιλογικό τεστ της Pearson Education. Το τεστ 

αποτελείται από δυο κλίμακες λέξεων (Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton/ Crichton 

Vocabulary Scales - CVS), οι οποίες περιλαμβάνουν λέξεις ιεραρχημένες κατά σειρά 

δυσκολίας (από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα). Κάθε κλίμακα έχει σαράντα λέξεις, 

για τις οποίες το παιδί ζητείται να δώσει έναν ορισμό. Η διαδικασία χορήγησης του 

τεστ, οι συνθήκες εξέτασης, η φόρμα καταγραφής των απαντήσεων και η μέθοδος 

βαθμολόγησης είναι τυποποιημένες, μάλιστα  δίνονται πολύ αναλυτικές οδηγίες στους 

χρήστες του τεστ ακόμα και για τις εκφράσεις που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

κατά τη διεξαγωγή του. Κάθε απάντηση βαθμολογείται από 0 έως 2 (0=λανθασμένη 

απάντηση, 1= απάντηση με σωστά στοιχεία, αλλά με ελλείψεις και 2=σωστή και 

πλήρης απάντηση). Επομένως, η βαθμολογία του τεστ κυμαίνεται μεταξύ 0-160 

(Pearson αρχικός βαθμός), ο οποίος στη συνέχεια σταθμίζεται με την ηλικία του 

παιδιού (Pearson τυπικός βαθμός).   

 Το εν λόγω τεστ λειτούργησε ως όργανο αξιολόγησης της αρχικής κατάστασης/ 

κατάστασης ελέγχου (baseline) των συμμετεχόντων της έρευνας, πριν την 

πραγματοποίηση των πειραματικών διδασκαλιών. 

 

 Δέκα διαμορφωτικές λεξιλογικές δοκιμασίες (τεστ) που σχεδιάστηκαν από την 

ερευνήτρια και είχαν τη μορφή κειμένων με κενά. Κάθε κείμενο είχε  έξι κενά, για τα 

οποία οι λέξεις δεν δίνονταν αλλά έπρεπε να ανακληθούν και να συμπληρωθούν. Τα 

τεστ αυτά δίνονταν στην αρχή κάθε διδασκαλίας και αφορούσαν ακαδημαϊκές λέξεις 

του μαθήματος που διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο και άλλες ακαδημαϊκές 

λέξεις του μαθήματος που δεν διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο.  

 

Με βάση τις υποδείξεις της βιβλιογραφίας, τα κείμενα με κενά είχαν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Cohen, Μanion & Morrison, 2008: 552) 

- σε κάθε κενό αντιστοιχούσε μία λέξη, 

- τα κενά αφορούσαν λέξεις-κλειδιά (σημαντικές για την κατανόηση του μαθήματος), 

- παρέχονταν αναφορικές αναγνωστικές πληροφορίες, όπως π.χ. αναφορικές προτάσεις 

που βοηθούσαν το μαθητή να εντοπίσει τη λέξη που λείπει,.   

- δεν  υπήρχαν κενά το ένα κοντά στο άλλο, ώστε να μη σκιάζεται το συνολικό νόημα. 
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Τα διαμορφωτικά τεστ λειτούργησαν ως τεχνική μέτρησης της επίδοσης των 

δίγλωσσων μαθητών ως προς την εκμάθηση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου που 

περιλαμβάνεται στις διδακτικές ενότητες. Οι μετρήσεις των διαμορφωτικών τεστ  

αποτέλεσαν ερευνητικά δεδομένα, μέσα από τα οποία διερευνήθηκε αν υπάρχει ή όχι 

επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή.   

 

 Μια αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία (τεστ) που είχε τη μορφή κειμένου με 

δεκαπέντε κενά, τα οποία αφορούσαν τις δεκαπέντε ακαδημαϊκές λέξεις που 

διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο
19

. Το συνολικό αυτό κείμενο με κενά είχε 

επίσης τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι μετρήσεις του 

αθροιστικού τεστ αποτέλεσαν επίσης ερευνητικά  δεδομένα, μέσα από τα οποία  

διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.   

 

6.7.2 Η συνέντευξη  

 

6.7.2.1. Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

Η συνέντευξη είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές 

επιστήμες και στην εκπαιδευτική έρευνα (Creswell, 2015: 217-223, 398-400). Σύμφωνα με το 

Βάμβουκα (2010: 229), «η συνέντευξη είναι η συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων 

(συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου) προκειμένου  να αντληθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την προσέγγιση ενός προβλήματος ή μιας κατάστασης.  «Πρόκειται δηλαδή 

για τεχνική επιστημονικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιεί τη λεκτική επικοινωνία για την 

αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με ένα αντικείμενο και την επίτευξη κάποιου σκοπού» (ο.π.). 

 

Η συνέντευξη ενδέχεται να αποτελεί το κύριο ερευνητικό εργαλείο μιας έρευνας (π.χ. μιας 

ποιοτικής έρευνας) ή να συνδυάζεται με άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων (π.χ. 

ερωτηματολόγια, τεστ, παρατήρηση κλπ) σε πειραματικές έρευνες ή σε μελέτες περίπτωσης. 

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η συνέντευξη συμβάλλει στην «τριγωνοποίηση», δηλαδή στον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τα άλλα ερευνητικά εργαλεία. 

Επιπλέον, με τη συνέντευξη επιτυγχάνεται η εμβάθυνση σε ορισμένες επιμέρους πτυχές του 
                                                           
19

 Σημειώνουμε ότι δεν δόθηκε στους μαθητές η πληροφορία αυτή, δηλαδή η εκφώνηση της γραπτής άσκησης 

ήταν «συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν» χωρίς να αναφέρεται ότι  οι ζητούμενες λέξεις ήταν 

οι διδαγμένες με τη λεξιλογική καρτέλα  λέξεις. 
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προβλήματος που εξετάζεται, η οποία δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί με άλλα ερευνητικά 

εργαλεία.    

Διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες συνεντεύξεων (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 

454-460): 

1. Πλήρως δομημένη  συνέντευξη: ο ερευνητής (συνεντευκτής) έχει προετοιμάσει και 

ρωτά συγκεκριμένες ερωτήσεις με συγκεκριμένη σειρά και διατύπωση, από τις οποίες 

δεν παρεκκλίνει. Με αυτήν τη μορφή, η συνέντευξη  προσιδιάζει προς το 

ερωτηματολόγιο.  

2. Μη δομημένη συνέντευξη: ο ερευνητής επιτρέπει στον ερωτώμενο, και μάλιστα τον 

παρωθεί, να αναπτύξει ελεύθερα τις απόψεις του. Η μη δομημένη συνέντευξη μοιάζει 

με άτυπη συζήτηση χωρίς συγκεκριμένες ερωτήσεις, ώστε ο ερευνητής να έχει την 

ευκαιρία να αποκαλύψει νέους δρόμους σκέψης μέσω των απαντήσεων του 

ερωτωμένου.  

3. Ημιδομημένη συνέντευξη: αυτός ο τύπος συνέντευξης κινείται μεταξύ των δύο άκρων 

και έχει συχνά ως σκοπό να συμπληρώσει ή να διασαφηνίσει τα στοιχεία τα οποία 

συλλέγονται με άλλα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, τεστ κλπ). 

Σε αυτή τη μορφή συνέντευξης υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες ερωτήσεις, των 

οποίων όμως η διατύπωση ή η σειρά ενδέχεται να αλλάξουν κατά την κρίση του 

ερευνητή.  Με άλλα λόγια, οι ερωτήσεις λειτουργούν περισσότερο ως κατευθυντήριοι 

άξονες και ο ερευνητής έχει την ευελιξία να δώσει επεξηγήσεις, να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει ερωτήσεις κλπ κατά την κρίση του.   

Υπάρχουν δύο είδη πληροφοριών που μπορούν οι ερευνητές να αντλήσουν από μια 

συνέντευξη: πληροφορίες πραγματολογικές όπως ηλικία, έτη σχολικής φοίτησης  κ.λπ. ή  

απόψεις, στάσεις, πεποιθήσεις, γενικότερα την (υποκειμενική) αντίληψη των 

συμμετεχόντων για το θέμα της έρευνας. Επισημαίνεται ότι ο ερευνητής δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζει τη συνέντευξη ως μέσο συλλογής μιας «αντικειμενικής αλήθειας», αλλά ως 

μια διϋποκειμενική διαδικασία, κατά την οποία κατασκευάζονται τα δεδομένα και από τα 

δυο μέρη της συζήτησης εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και επικοινωνιακού 

πλαισίου (Τσιώλης, 2014). Με άλλα λόγια, ο ερευνητής είναι σημαντικό να θυμάται ότι ο 

συνεντευξιαζόμενος απαντά μέσα από το δικό του προσωπικό πρίσμα στο πλαίσιο μιας 

συγκεκριμένης επικοινωνιακής περίστασης, καθώς και ότι ενδέχεται να προσαρμόζει τις 

απαντήσεις στην εικόνα που θέλει να δώσει προς τα έξω (Creswell, 2015:218). 
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6.7.2.2. Η συνέντευξη στην παρούσα έρευνα  

Για την ερευνητική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκαν ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις 

με τους γονείς των πέντε δίγλωσσων παιδιών που μελετήθηκαν. Σκοπός των συνεντεύξεων με 

τους γονείς ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το διάστημα διαμονής στη χώρα 

καταγωγής τους και στην Ελλάδα, τη γλωσσική χρήση και ικανότητα του κάθε παιδιού και 

στις δυο γλώσσες του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη σχολική επίδοση και μελέτη των 

παιδιών στο σπίτι.  

Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθησαν κατά τον Μάρτιο του 2017,  στο χώρο του σχολείου, σε 

μια ήσυχη αίθουσα που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό. Κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια 15 

λεπτά περίπου. Πριν την έναρξη της συνέντευξης, οι  συνεντευξιαζόμενοι ενημερώθηκαν για 

το σκοπό της συνέντευξης (μεταπτυχιακή εργασία) και διαβεβαιώθηκαν για την τήρηση 

ανωνυμίας.  

Οι θεματικοί άξονες της συνέντευξης ήταν: 

- το διάστημα διαμονής στη χώρα καταγωγής του και στην Ελλάδα, 

- η γλωσσική χρήση και ικανότητα του παιδιού και στις δυο γλώσσες του, 

- η επίδοσή του στο σχολείο, 

- η καθημερινή μελέτη στο σπίτι,  

- η ενασχόληση του παιδιού με την ανάγνωση βιβλίων και το διαδίκτυο. 

Δεν πραγματοποιήθηκε ηχογράφηση των συνεντεύξεων, αλλά έγινε καταγραφή των 

απαντήσεων σε μορφή σημειώσεων
20

. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις 

συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για την σκιαγράφηση του προφίλ των παιδιών αλλά και για 

την ανάλυση και ερμηνεία των διαφορετικών λεξιλογικών επιδόσεων των πέντε παιδιών, 

όπως αυτές προέκυψαν από τα δέκα λεξιλογικά τεστ (τριγωνοποίηση).  

 

 

                                                           
20 Γνωρίζοντας ότι οι γονείς δεν είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, θεωρήσαμε ότι η ηχογράφηση θα 

προκαλούσε επιπλέον άγχος στους συνεντευξιαζόμενους, ως εκ τούτου επιλέξαμε να κρατήσουμε μόνο 

σημειώσεις.  
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6.8. Διαδικασία της έρευνας 

Στην έρευνα αυτή ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα:  

i. Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε με παρατήρηση διδασκαλιών από την ερευνήτρια, 

ώστε να διαπιστωθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας λεξιλογίου που χρησιμοποιούσε η 

δασκάλα της τάξης για να εξηγεί στους μαθητές το νέο λεξιλόγιο που συναντούσαν 

στο μάθημα της ιστορίας. Διαπιστώθηκε ότι η δασκάλα αναφερόταν συστηματικά 

τους ορισμούς που δίνονταν στο γλωσσάρι
21

 κάθε κεφαλαίου,  χρησιμοποιούσε τα  

παραθέματα και τις εικόνες του κεφαλαίου για να εξηγήσει τη σημασία λέξεων και  

αξιοποιούσε πολύ συχνά την μορφολογική ανάλυση των λέξεων και το συσχετισμό με 

άλλες λέξεις με κοινό συνθετικό.  

ii. Η μέθοδος διδασκαλίας ακαδημαϊκού λεξιλογίου που επιλέχθηκε ήταν το μοντέλο 

Frayer, το οποίο δεν χρησιμοποιείτο ήδη από τη δασκάλα της τάξης και σχετίζεται 

άμεσα με τη γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου, καθώς στοχεύει στη 

διδασκαλία νέων λέξεων/εννοιών. Το μοντέλο τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας, ώστε να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη ρητή διδασκαλία 

συγκεκριμένων ακαδημαϊκών λέξεων και να ενισχύει τη σύνδεση των νέων λέξεων με 

το περιεχόμενο του μαθήματος.  

iii. Καθορίστηκε η διαδοχή των διδασκαλιών μεταξύ δασκάλας και ερευνήτριας. 

iv. Η ερευνήτρια επέλεξε μέσα από τις ενότητες των πειραματικών διδασκαλιών τις 

ακαδημαϊκές λέξεις που θα διδάξει ρητά στους μαθητές με τη χρήση του μοντέλου 

Frayer. Για την επιλογή των λέξεων ζητήθηκε και η συμβουλή της δασκάλας της 

τάξης.  Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των λέξεων που διδάχθηκαν ήταν: α) ο 

ρόλος των λέξεων για την κατανόηση του νοήματος του νέου περιεχομένου και β) η 

γενικότερη χρησιμότητα των λέξεων αυτών και η δυνατότητα χρήσης τους και σε 

άλλα επιστημονικά πεδία. 

v. Στο τέλος Ιανουαρίου 2017, η ερευνήτρια έκανε το λεξιλογικό τεστ Pearson στους 

δίγλωσσους μαθητές που θα μελετούνταν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ώστε να 

οριστεί η «γραμμή βάσης» για τους συμμετέχοντες της έρευνας.  

vi. Πριν την έναρξη των διδακτικών παρεμβάσεων, ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αξιολογήσουν αν και σε ποιο βαθμό γνώριζαν τις ακαδημαϊκές λέξεις που επρόκειτο 

                                                           
21 Σε κάθε κεφάλαιο, υπάρχει στο πλάι της σελίδας ένα πλαίσιο κειμένου, το γλωσσάρι με τους ορισμούς «τόσο 

ιστορικών όρων, όσο και άλλων φράσεων που θεωρείται ότι δυσκολεύουν τους μαθητές» (ΑΠΣ. σελ. 9). 
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να διδαχθούν. Δόθηκε στους μαθητές η λίστα με τις λέξεις και δίπλα σε κάθε λέξη 

υπήρχε το σχέδιο ενός φωτεινού σηματοδότη (φαναριού) χωρίς χρώμα. Από τους 

μαθητές ζητήθηκε να αξιολογήσουν πόσο καλά γνωρίζουν την κάθε λέξη και να 

χρωματίσουν πράσινα τα φανάρια των γνωστών λέξεων, πορτοκαλί τα φανάρια των 

λέξεων που ξέρουν λίγο και κόκκινα τα φανάρια των άγνωστων λέξεων. Τόσο από 

την αυτο-αξιολόγηση αυτή των παιδιών, όσο και από τις πειραματικές διδασκαλίες, 

επιβεβαιώθηκε ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν τη σημασία των επιλεγμένων ακαδημαϊκών 

λέξεων.   

vii. Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν εναλλάξ πέντε απλές 

διδασκαλίες (από τη δασκάλα της τάξης) και πέντε πειραματικές διδασκαλίες (από 

την ερευνήτρια)  στο μάθημα της Ιστορίας. Στην αρχή κάθε διδασκαλίας δινόταν σε 

όλα τα παιδιά της τάξης μια λεξιλογική δοκιμασία (τεστ), η οποία αποτέλεσε το 

βασικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας (εξαρτημένη μεταβλητή).   

viii. Μετά την ολοκλήρωση των δέκα διδασκαλιών, δόθηκε στους μαθητές μια αθροιστική 

λεξιλογική δοκιμασία με όλες τις λέξεις που είχαν διδαχθεί, για να διαπιστωθεί εάν 

έχουν μάθει τις λέξεις-στόχο των διδακτικών παρεμβάσεων.  

ix. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους γονείς των πέντε δίγλωσσων μαθητών, ώστε 

να αντληθούν επιπλέον πληροφορίες για τον κάθε συμμετέχοντα μαθητή από μια 

διαφορετική πηγή. 

 

6.9. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας διατυπώνεται ως εξής:   

Παρουσιάζουν οι δίγλωσσοι μαθητές μιας συμβατικής τάξης υψηλότερη επίδοση σε λεξιλογική 

δοκιμασία σχετική με το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας εάν έχει προηγηθεί 

διδασκαλία του μαθήματος βασισμένη στη μέθοδο «διδασκαλία της γλώσσας μέσω 

περιεχομένου», σε σύγκριση με την επίδοση τους σε ανάλογη λεξιλογική δοκιμασία, όταν έχει 

προηγηθεί διδασκαλία του μαθήματος χωρίς τη χρήση αυτής της μεθόδου; 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα, πραγματοποιήθηκαν: 

 Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των δέκα διαμορφωτικών τεστ και 

του αθροιστικού τεστ για κάθε δίγλωσσο μαθητή μεμονωμένα.   

Η οπτική ανάλυση περιλαμβάνει την περιγραφή και την ερμηνεία του επιπέδου, της 

τάσης και της μεταβλητότητας της επίδοσης που καταγράφεται στις διαφορετικές 
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φάσεις (ελέγχου και παρέμβασης), ανάλογα με το ατομικό προφίλ κάθε παιδιού. 

Επίσης, διερευνήθηκε  η ύπαρξη ή όχι επαναλαμβανόμενων  μοτίβων των δεδομένων 

(data patterns) σε διαφορετικές φάσεις ελέγχου και παρέμβασης του κάθε δίγλωσσου 

μαθητή. 

 

 Συγκριτική ανάλυση των λεξιλογικών επιδόσεων των διαφορετικών 

συμμετεχόντων.   

Μέσω της σύγκρισης αυτής επιδιώξαμε τη σύγκριση του μεγέθους της επίδρασης της 

διδακτικής παρέμβασης (ανεξάρτητης μεταβλητής) στη λεξιλογική παραγωγή 

(εξαρτημένη μεταβλητή) των πέντε μαθητών, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες 

περιπτώσεις μαθητών η παρέμβαση ήταν πιο αποτελεσματική και να αναζητηθούν οι 

λόγοι για αυτές τις διαφορές.  
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Κεφάλαιο 7ο  

Περιγραφή του πλαισίου της έρευνας 
 

7.1. Λειτουργική περιγραφή του πλαισίου της έρευνας 

Το πειραματικό σχέδιο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Δ’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου 

του Νομού Χανίων, όπου συμφοιτούσαν γηγενείς μαθητές και μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Στο σχολείο υπήρχε οργανική θέση για την Τάξη Υποδοχής, η οποία όμως δεν 

λειτουργούσε στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται 

επομένως για μια τάξη εμβύθισης
22

, στην οποία φοιτούσαν δεκατέσσερις μαθητές, από τους 

οποίους οι επτά ήταν γηγενείς και οι επτά ήταν δίγλωσσοι μαθητές. Οι δίγλωσσοι μαθητές 

της τάξης χαρακτηρίζονταν από διαφορετικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και 

διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας, ενώ παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές στη σχολική 

τους επίδοση.  Επιπλέον, δυο από τα επτά αυτά παιδιών δύο παρουσιάζουν σοβαρές 

μαθησιακές δυσκολίες (διάγνωση από ΚΕΔΔΥ).  

Η δασκάλα της τάξης, η οποία ανέλαβε το τμήμα στην Γ’ δημοτικού, δηλαδή ενάμιση χρόνο 

πριν την διεξαγωγή της έρευνας,  εξέφρασε από την πρώτη συνάντησή της με την ερευνήτρια 

την απογοήτευσή της για το γνωστικό επίπεδο της τάξης. Η Ζωή ήταν μια έμπειρη δασκάλα 

με 27 χρόνια υπηρεσία και θεωρούσε το εν λόγω τμήμα το πιο δύσκολο της σταδιοδρομίας 

της. Η απογοήτευσή της εστιαζόταν στα εξής σημεία: 

-  Τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονταν αρκετά στην πρόσληψη νέας πληροφορίας σε 

όλα τα μαθήματα, με αποτέλεσμα η δασκάλα να προχωρεί την ύλη με αργό ρυθμό.  

- Παρά τον αργό ρυθμό διδασκαλίας, η δασκάλα διαπίστωνε σε καθημερινή βάση ότι η 

πλειοψηφία της τάξης δεν κατανοούσε πραγματικά, ούτε κατακτούσε το μάθημα της 

ημέρας.  

- Στην τάξη δεν γινόταν φασαρία, όμως πολλά παιδιά αφαιρούνταν και δεν πρόσεχαν 

κατά την παράδοση του μαθήματος.  

- Οι οδηγίες για μια δραστηριότητα χρειαζόταν πάντα  να επαναληφθούν αρκετές φορές 

για να γίνουν κατανοητές από όλους.  

                                                           
22

 Η τάξη εμβύθισης είναι μια ‘κανονική’ μονόγλωσση τάξη, στην οποία φοιτούν και παιδιά από γλωσσικές 

μειονότητες. Στις τάξεις εμβύθισης όλα τα μαθήματα διδάσκονται στη Γ2 των δίγλωσσων παιδιών, με στόχο να 

μάθουν αποτελεσματικά τη γλώσσα της πλειονότητας και να ενταχθούν (δηλαδή να αφομοιωθούν) γρήγορα στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο  (Αρχή ‘’της μέγιστης έκθεσης’’ στη γλώσσα-στόχο). 
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- Πολλά παιδιά αδιαφορούσαν για τα μαθήματα και μελετούσαν ανεπαρκώς ή και 

καθόλου στο σπίτι. 

Οι παραπάνω δυσκολίες αφορούσαν τους δέκα από τους δεκατέσσερις μαθητές της τάξης, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Υπήρχαν και οι τέσσερις «καλοί» μαθητές
23

, οι οποίοι 

παρακολουθούσαν προσεκτικά στην τάξη και μελετούσαν συστηματικά στο σπίτι, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν καθόλου κενά, να προσλαμβάνουν χωρίς δυσκολίες τα επόμενα 

κεφάλαια, να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και να έχουν καλές επιδόσεις.  

Ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα παιδιά και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης υπήρχε αισθητή 

διαφορά στο γνωστικό επίπεδο, με την πλειοψηφία των μαθητών να έχει κενά στη γλώσσα 

και στα μαθηματικά. Αυτό όμως που περισσότερο απογοήτευε τη δασκάλα ήταν η γενική 

αδιαφορία που έδειχναν πολλά από τα παιδιά της τάξης για το σχολείο και τη δική τους 

πορεία μέσα σε αυτό. 

Η Ζωή αναγνώριζε τις αντικειμενικές δυσκολίες ορισμένων παιδιών λόγω της περιορισμένης 

τους ελληνομάθειας ή του μικρού διαστήματος παραμονής τους στην Ελλάδα και 

διαφοροποιούσε, όσο ήταν εφικτό, τη διδασκαλία της, δίνοντας διαφορετικά καθήκοντα για 

το σπίτι ανάλογα με το προφίλ του κάθε παιδιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Αννίτα και η 

Μαργαρίτα, οι οποίες είχαν χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας από τους άλλους μαθητές, 

είχαν μικρότερη αντιγραφή, την οποία έπρεπε να γράψουν πέντε φορές, ενώ οι υπόλοιποι 

είχαν πιο μεγάλη και απαιτητική αντιγραφή, την οποία έπρεπε να γράψουν τρεις φορές.   

Σχετικά με την πειθαρχία κατά την ώρα του μαθήματος και τη γενικότερη συμπεριφορά των 

παιδιών, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ήταν πολύ ευγενικά τόσο μεταξύ τους όσο και προς τους 

εκπαιδευτικούς και έδειχναν σεβασμό στους κανόνες, τους οποίους είχαν αποφασίσει μαζί με 

τη δασκάλα τους.  

Στα διαλείμματα οι μαθητές είχαν χωριστεί σε δυο παρέες με βάση το φύλο, όπως είναι το 

σύνηθες για αυτή την ηλικία. Δεν υπήρχαν μικρότερες παρεούλες, αλλά έπαιζαν όλα τα 

κορίτσια μαζί και όλα τα αγόρια μαζί. Τα κορίτσια είχαν κοινό ενδιαφέρον την ενόργανη 

γυμναστική και στα διαλείμματα απολάμβαναν να κάνουν ασκήσεις και να βοηθούν η μια την 

άλλη στις πιο απαιτητικές κινήσεις. Τα αγόρια ήταν επίσης μια παρέα και έπαιζαν κυρίως 

ποδόσφαιρο και κρυφτό.   

                                                           
23

 Ένας από τους τέσσερις καλύτερους μαθητές της τάξης είναι και ο Ορφέας, ο οποίος είναι ένας από 

τους συμμετέχοντες της έρευνας.  
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Αναφορικά με τη χωροταξία, η σχολική αίθουσα ήταν ευρύχωρη, φωτεινή και καλά 

αεριζόμενη. Η διάταξη των θρανίων ήταν σε σχήμα Π και υπήρχε άνετη οπτική επαφή της 

δασκάλας με όλα τα παιδιά. Οι τοίχοι της αίθουσας ήταν διακοσμημένοι με έργα των παιδιών 

ή με εργασίες και κατασκευές σχετικές με την ύλη της Δ Δημοτικού.    

 

7.2. Λειτουργική περιγραφή της κατάστασης ελέγχου  

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ως κατάσταση ελέγχου προσδιορίζουμε την τρόπο 

διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας από τη δασκάλα της τάξης, την Ζωή.  

Η συστηματική διδασκαλία της Ζωής είχε ως κεντρικούς άξονες αρχικά την εξέταση του 

προηγούμενου μαθήματος με ερωτήσεις ή με εξέταση των ασκήσεων του Τετραδίου 

Εργασιών και στη συνέχεια την αφήγηση του επόμενου μαθήματος από τη δασκάλα. Σε 

σχέση με την επεξεργασία των νέων εννοιών και του νέου ακαδημαϊκού λεξιλογίου που 

συναντούσαν στο μάθημα της Ιστορίας, κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών της 

δασκάλας από την ερευνήτρια  διαπιστώθηκαν τα εξής:   

Εξέταση του προηγούμενου μαθήματος 

Κατά την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, η Ζωή χρησιμοποιούσε ερωτήσεις για να 

ανιχνεύσει κατά πόσο είχε γίνει κατανοητό το μάθημα από τους μαθητές. Στις ερωτήσεις 

αυτές γινόταν συχνά λεκτική υπογράμμιση των νέων λέξεων ή φράσεων, ώστε να ελέγχει αν οι 

μαθητές είχαν κατακτήσει και το νέο λεξιλόγιο μαζί με το νέο περιεχόμενο, π.χ. «Πώς 

παρατάχθηκαν οι Έλληνες στη μάχη του Μαραθώνα;» ή γινόταν ειδική αναφορά σε νέες για 

τους μαθητές εκφράσεις που σχετίζονταν με το περιεχόμενο του μαθήματος, π.χ. «τι σημαίνει 

φυλάω Θερμοπύλες;». 

Επίσης, κατά την εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας οι διορθώσεις γλωσσικών λαθών των 

μαθητών γίνονται άμεσα και αφορούσαν: 

- την προφορά λέξεων (π.χ. επισήμανση της  σωστής εκφοράς του Εύξεινου Πόντου),   

- τη μορφολογία (ο στόλος των Περσών αντί  οι στόλοι των Περσών) και  

- την επιλογή λέξεων («οι κάτοικοι ξεσηκώνονται» αντί για «οι κάτοικοι θέλουν  να 

κάνουν πόλεμο με το βασιλιά τους»).  
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Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 

Η δασκάλα επεδίωκε την ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων των μαθητών είτε 

επαναλαμβάνοντας η ίδια πληροφορίες από προηγούμενα μαθήματα είτε κάνοντας ερωτήσεις 

στην ολομέλεια της τάξης. Για παράδειγμα, πριν τη διδασκαλία της Ιωνικής Επανάστασης, η 

δασκάλα επανέλαβε με τη βοήθεια των μαθητών πληροφορίες από προηγούμενα κεφάλαια 

για την κάθοδο των Δωριέων και οι μαθητές θυμήθηκαν τα τρία ελληνικά φύλα: Ίωνες, 

Αιολείς και Δωριείς. Κατά την επανάληψη αυτή, οι ερωτήσεις της δασκάλας είχαν τη 

λειτουργία περισσότερο αναζήτησης παρά εξέτασης. Η επανάληψη βοήθησε τα παιδιά να 

κατανοήσουν γιατί μόνο οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς (Ίωνες) έστειλαν βοήθεια στην Ιωνική 

Επανάσταση στη Μικρά Ασία.  Ο διάλογος δασκάλας-μαθητών  ενέπλεξε τους μαθητές σε 

μια διαδικασία οργάνωσης της σκέψης τους, τους δημιούργησε απορίες και τελικά τους 

οδήγησε στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση του νοήματος.  

 

Απλοποίηση της εισερχόμενης πληροφορίας 

Κατά την παράδοση του νέου μαθήματος, η Ζωή έκανε  συνειδητή προσαρμογή του λόγου 

της, ώστε να γίνει πιο εύληπτο από τους μαθητές το νέο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα: 

- είχε αργό και σταθερό ρυθμό ομιλίας,  

- χρησιμοποιούσε παραφράσεις, π.χ.  «η κάθοδος των Δωριέων σημαίνει ότι οι Δωριείς 

κατέβηκαν σε διάφορες πόλεις και στις πόλεις αυτές κάποιοι παλιοί έφευγαν και κάποιοι 

έμεναν»,.   

- χρησιμοποιούσε συνώνυμα ή λέξεις με κοντινή σημασία  π.χ. «Μετά την καταστροφή 

της Μιλήτου, οι κάτοικοι έγιναν αιχμάλωτοι, δούλοι, σκλάβοι», «Ο Πέρσης βασιλιάς 

είναι ο αρχηγός του τεράστιου κράτους και οι υπήκοοί του τον σέβονται, τον φοβούνται, 

τον υπακούουν», 

- ανέφερε παραδείγματα για την αποσαφήνιση νέων εννοιών, π.χ. για τη διδασκαλία των 

νέων εννοιών σατραπεία και σατράπης, η δασκάλα έκανε την αντιστοιχία με τους 

δήμους και τους δημάρχους και έκανε ένα απλό δίχρωμο διάγραμμα στον πίνακα: 

σατραπείες  => σατράπης (μπλε χρώμα) 

δήμοι        => δήμαρχοι (κόκκινο χρώμα) 
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Πλαισιακή στήριξη του περιεχομένου (με εικόνες, χάρτες, εποπτικά μέσα κλπ) 

Η Ζωή πλαισίωνε τη λεκτική αφήγηση του νέου κεφαλαίου της Ιστορίας: 

- με τη χρήση χαρτών, συγκεκριμένα χρησιμοποιούσε μόνιμα έναν χάρτη της Ελλάδας 

και επιπλέον τον αντίστοιχο ιστορικό χάρτη (χάρτης περσικών πολέμων, χάρτης 

πελοποννησιακού πολέμου),  

- με το σχεδιασμό ιστορικής γραμμής στον πίνακα σε κάθε μάθημα με τη συμμετοχή 

των παιδιών, ώστε οι μαθητές να οπτικοποιήσουν την ακολουθία των ιστορικών 

γεγονότων, 

- με τη χρήση των εικόνων και των παραθεμάτων του σχολικού εγχειριδίου. Κατά την 

επεξεργασία των παραθεμάτων χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές ανάγνωσης, όπως η 

περιγραφή της εικόνας, η εικασία και η κατά προσέγγιση κατανόηση, 

- με ζωγραφική στον πίνακα, π.χ. όταν ανέφερε ότι «ο στόλος του Μαρδόνιου 

αγκυροβόλησε στην Εύβοια», η δασκάλα ζωγράφισε καραβάκια με άγκυρες για να 

εξηγήσει τη σημασία της λέξης αγκυροβόλησε.  

- με τη χρήση διαφανειών και προτζέκτορα
24

.  Η δασκάλα έκανε προβολή διαφανειών 

στον προτζέκτορα για να κάνει επανάληψη της ενότητας των Περσικών πολέμων, 

ώστε το περιεχόμενο να συνδεθεί με εικόνες και να γίνει πιο κατανοητό από τους 

μαθητές.   

- με δραματοποίηση, π.χ. τα παιδιά δραματοποίησαν μέσα στην τάξη την στρατηγική 

«λαβίδα» του  Μιλτιάδη στη μάχη του Μαραθώνα, με τα ισχυρά άκρα της παράταξης 

τον Ελλήνων να περικυκλώνουν τον περσικό στρατό. Με την ευκαιρία της 

δραματοποίησης η δασκάλα εξήγησε και τη σημασία της λέξης παράταξη, λέγοντας 

«οι στρατιώτες μπαίνουν σε μια σειρά, αλλά δεν πάει ο καθένας όπου θέλει, πηγαίνουν 

όπου λέει το σχέδιο του αρχηγού τους». 

 

Διδασκαλία των νέων εννοιών σε άλλα επικοινωνιακά συμφραζόμενα 

Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας γινόταν πολύ συχνά η σύνδεση των νέων εννοιών με τη 

σχολική ζωή και την εμπειρία των παιδιών. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο για τη μάχη στις 

Θερμοπύλες, η δασκάλα ήθελε να εξηγήσει την στρατηγική επιλογή του στενού μέρους, που 

εξυπηρετούσε τον ολιγάριθμο ελληνικό στρατό και «στρίμωχνε» τον πολυάριθμο περσικό 

                                                           
24

 Υπήρχε ένας προτζέκτορας για όλο το σχολείο, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν κατόπιν 

συνεννόησης. 
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στρατό. Η δασκάλα στάθηκε δίπλα στην πόρτα της τάξης και ρώτησε τους μαθητές: «Είναι 

εδώ η πόρτα της τάξης μας και θέλει να περάσει μαζεμένο όλο το σχολείο. Μπορεί;  Όχι. Γι’ 

αυτό και ο Λεωνίδας πάει στους Πέρσες σε στενό, για να περνάνε λίγοι-λίγοι και να μπορούν 

οι Έλληνες λίγους-λίγους να τους πολεμούν και να τους αντιμετωπίζουν».  

Σύνδεση της νέας έννοιας με τις εμπειρίες των παιδιών έκανε η Ζωή και όταν ήθελε να 

εξηγήσει τη έννοια «επεκτείνω ένα κράτος». Η δασκάλα στην επεξήγησή της χρησιμοποίησε 

ένα πιο απλό συνώνυμο και μια εικόνα,  λέγοντας: «Επεκτείνω ένα κράτος σημαίνει 

μεγαλώνω ένα κράτος, όπως λέμε μεγαλώνω τα μαλλιά μου και τα μακραίνω. Όμως όταν 

μιλάμε για κράτος, χρησιμοποιούμε καλύτερα τη λέξη επεκτείνω και θυμόμαστε ότι ένα 

κράτος επεκτείνεται μετά από ένα πόλεμο».  

 

Ενσωμάτωση λεξιλογικής διδασκαλίας στο μάθημα της ιστορίας 

Σχεδόν όλα τα κεφάλαια της ιστορίας περιείχαν νέες, άγνωστες για την πλειοψηφία των 

παιδιών, ακαδημαϊκές λέξεις. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και το γεγονός ότι σε κάθε 

κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου  υπάρχει στο πλάι της σελίδας ένα πλαίσιο κειμένου, το 

γλωσσάρι, με τους ορισμούς «τόσο ιστορικών όρων, όσο και άλλων φράσεων που θεωρείται 

ότι δυσκολεύουν τους μαθητές» (ΑΠΣ. σελ. 9). Η δασκάλα της τάξης αναφερόταν 

συστηματικά στους ορισμούς που δίνονταν στο γλωσσάρι κάθε κεφαλαίου, διαβάζοντας τον 

ορισμό μαζί με τα παιδιά και εξηγώντας τον περαιτέρω, όποτε αυτό απαιτείτο.  

Όταν οι μαθητές εντόπιζαν μια άγνωστη ακαδημαϊκή λέξη κατά την αφήγηση του νέου 

μαθήματος, η δασκάλα έκανε λεκτική επεξήγηση της καινούριας λέξης  με τη χρήση 

κατανοητού λεξιλογίου και απλών προτάσεων. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά ρώτησαν τη 

δασκάλα για τη σημασία της λέξης λεηλατώ, η δασκάλα εξήγησε (αξιοποιώντας το πλαίσιο 

του μαθήματος) ότι «ό,τι είχαν οι κάτοικοι της Μιλήτου οι Πέρσες τα πήραν και τα 

κατέστρεψαν».   Στη συνέχεια, η δασκάλα ζήτησε από ένα μαθητή να κλίνει το ρήμα λεηλατώ 

στον ενεστώτα για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών με την κλιτική 

μορφολογία του ρήματος. Αντίστοιχα, σε ερώτηση μαθήτριας για τη σημασία της λέξης 

σύσκεψη, η δασκάλα απάντησε χρησιμοποιώντας προσιτό στα παιδιά λεξιλόγιο ότι «είναι 

όταν μαζευόμαστε για να μιλήσουμε για κάποιο δύσκολο και σπουδαίο θέμα».  
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Επιπλέον, κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών διαπιστώθηκε ότι η δασκάλα  αξιοποιούσε 

πολύ συχνά την μορφολογική ανάλυση των λέξεων
25

 και το συσχετισμό με άλλες λέξεις με 

κοινό συνθετικό. Έτσι, το ημίγυμνο άγαλμα αναλύθηκε στο ημί+γυμνός και συσχετίσθηκε με 

το ημίφως, ενώ τα παιδιά ανίχνευσαν ότι η λέξη εκστρατεία έχει μέσα τη λέξη στρατός 

Όπου ήταν δυνατόν, η δασκάλα ανέφερε και ένα ακαδημαϊκό συνώνυμο της νέας λέξης, π.χ. 

εξήγησε ότι «ζυγός σημαίνει καταπίεση», ενώ όταν τα παιδιά χρησιμοποιούσαν κατ’ 

επανάληψη μόνο τη λέξη «πολεμούν», η Ζωή εξήγησε ότι, όταν πρόκειται για αμυντικό 

πόλεμο, όπως στην περίπτωση των Ελλήνων κατά τους Περσικούς πολέμους, τα παιδιά 

μπορούν να χρησιμοποιούν αντ’ αυτού και τις λέξεις αμύνομαι και αντιμετωπίζω. 

Συνολικά, η δασκάλα χρησιμοποιούσε διάφορες στρατηγικές λεξιλογικής διδασκαλίας κατά 

την ώρα της ιστορίας, όμως όλες οι στρατηγικές εφαρμόζονταν προφορικά και δεν ζητούσε 

από τα παιδιά να γράφουν τον ορισμό για τις νέες λέξεις που επεξεργάζονταν ή να 

σημειώνουν τα παραδείγματα.  

 

7.3. Λειτουργική περιγραφή της εφαρμογής της πειραματικής μεθόδου 

και της συνεργασίας της ερευνήτριας με την τάξη 

Από την περιγραφή του κατάστασης ελέγχου που προηγήθηκε διαπιστώνουμε ότι η δασκάλα 

επεδίωκε να πλαισιώνει και να εμπλουτίζει τη διδασκαλία της με διάφορους τρόπους, ώστε το 

μάθημα να γίνεται πιο προσιτό στους μαθητές της. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι η Ζωή 

αξιοποιούσε ορισμένες τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας, 

φαίνεται όμως ότι επρόκειτο περισσότερο για αυθόρμητη, σχεδόν αυτόματη διαδικασία 

επεξήγησης της σημασίας άγνωστων λέξεων ώστε να γίνει αντιληπτό το νέο περιεχόμενο, 

παρά για ενσυνείδητη ενσωμάτωση λεξιλογικής διδασκαλίας σε ένα μάθημα περιεχομένου. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από το γεγονός ότι η δασκάλα κατά δήλωσή της δεν 

έθετε συγκεκριμένους λεξιλογικούς στόχους στο μάθημα της ιστορίας, αλλά εξηγούσε τις 

λέξεις εκείνες που τη ρωτούσαν οι μαθητές της, όσο και από το γεγονός ότι η αναφορά στο 

νέο λεξιλόγιο ήταν αποκλειστικά προφορική, χωρίς να ζητείται από τους μαθητές να 

σημειώσουν κάτι για να το μελετήσουν και να εξεταστούν σε αυτό.         

                                                           
25

 Τα παιδιά της τάξης ήταν εξοικειωμένα με την ανάλυση της λέξης σε μορφήματα και διασκέδαζαν με αυτή τη 

στρατηγική. Ενδεικτικά αναφέρουμε την  ιδέα ενός μαθητή ότι ο Αρταφέρνης ονομάστηκε έτσι, γιατί φέρνει 

κάτι από την Άρτα! 
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Έχοντας υπόψη το πλαίσιο της τάξης που θα διεξαγόταν η έρευνα, καθώς και τη μέθοδο 

διδασκαλίας στη δασκάλα της τάξης, η ερευνήτρια επεδίωξε να σχεδιάσει πειραματικές 

διδασκαλίες, οι οποίες: 

- θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών της τάξης για την 

ανάπτυξη των ακαδημαϊκών  δεξιοτήτων τους, 

- θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των μονόγλωσσων μαθητών, ώστε να μην 

αισθάνονται ότι η διδασκαλία διεξάγεται σε βάρος τους, 

- θα εστίαζαν στη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών που συναντώνται στο μάθημα της 

ιστορίας 

- θα υποστήριζαν την κατανόηση από τους μαθητές του γνωστικού περιεχομένου της 

ιστορίας και παράλληλα θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου 

τους.   

- θα ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, 

μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι. 

Βασικός στόχος της πειραματικής μεθόδου ήταν η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου 

των δίγλωσσων μαθητών με αξιοποίηση του μαθήματος της ιστορίας. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού η ερευνήτρια προχώρησε στο σχεδιασμό διδασκαλιών που περιλάμβαναν 

παρουσίαση του περιεχομένου της ενότητας ταυτόχρονα με τη διδασκαλία συγκεκριμένων 

λέξεων-κλειδιών του κεφαλαίου, οι οποίες θα λειτουργούσαν και ως «σκαλωσιά» για την 

κατανόηση του νέου περιεχομένου .  

Το μάθημα της ιστορίας έχει από τη φύση του ως κεντρικό άξονα την ιστορική αφήγηση, ως 

εκ τούτου ο εκπαιδευτικός οδηγείται σε μια μετωπική διδασκαλία κατά την οποία αφηγείται 

τα ιστορικά γεγονότα και ζητάει στην εξέταση να κάνουν και οι μαθητές του το ίδιο. Αυτό 

είναι ένα δύσκολο καθήκον για τους δίγλωσσους μαθητές, καθώς προϋποθέτει ένα υψηλό 

επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα-στόχο. Οι πειραματικές διδασκαλίες σχεδιάστηκαν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να διακόπτεται η αφηγηματική παρουσίαση της ενότητας από την 

ερευνήτρια και να παρεμβάλλεται η διδασκαλία λεξιλογίου με βάση μια τυποποιημένη 

λεξιλογική καρτέλα, ώστε να δραστηριοποιούνται οι μαθητές αλλά και  υποστηρίζεται η 

κατανόηση του νέου περιεχομένου.   

Η ερευνήτρια επέλεξε τη διδασκαλία του λεξιλογίου με τη χρήση λεξιλογικής καρτέλας, 

επειδή η καταγραφή της σημασίας νέων λέξεων-εννοιών σε σχηματοποιημένη καρτέλα 

διευκολύνει τους δίγλωσσους μαθητές, αλλά και επειδή διαπιστώθηκε κατά την παρατήρηση 



108 
 

διδασκαλιών ότι η προφορική επεξήγηση νέων ακαδημαϊκών λέξεων δεν ήταν αρκετή για την 

εμπέδωσή τους από τους μαθητές.   

Ο σχεδιασμός της λεξιλογικής καρτέλας, το μοντέλο Frayer στο οποίο βασίστηκε η καρτέλα 

και ο τρόπος που αυτή χρησιμοποιήθηκε από στις πειραματικές διδασκαλίες περιγράφεται 

αναλυτικά στην ενότητα «Λειτουργικός προσδιορισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής».  Με 

την ένταξη αυτής της τεχνικής λεξιλογικής διδασκαλίας μέσα στο μάθημα της ιστορίας: 

- Ενισχύθηκε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσω του καταιγισμού ιδεών για την 

πιθανή σημασία της νέας λέξης, τη χρήση της λέξης σε άλλα συμφραζόμενα και το 

σχεδιασμό ενός σκίτσου για τη λέξη.  

- Έγινε σύνδεση των νέων λέξεων με τις εμπειρίες των παιδιών μέσα από παραδείγματα 

που εκείνα διατύπωναν,  δημιουργώντας έτσι  ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη της 

μάθησης.  

- Καλλιεργήθηκαν πιο εξειδικευμένες γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες όπως η 

διατύπωση ορισμού και η ανάλυση μιας έννοιας στα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

- Οι μαθητές γνώρισαν τις νέες λέξεις σε περιβάλλον προτάσεων και όχι απομονωμένες  

- Όλες οι πληροφορίες για τη νέα λέξη ήταν γραμμένες με τρόπο εύληπτο και 

συστηματικό, ώστε να μπορεί ο μαθητής να μελετήσει στο σπίτι και να εμπεδώσει τη 

νέα λεξιλογική γνώση 

- Δόθηκαν στους δίγλωσσους μαθητές πολλές ευκαιρίες παραγωγής προφορικού λόγου 

που δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσληψη του περιεχομένου 

και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. 

Η συνεργασία της ερευνήτριας με την τάξη ήταν πολύ αρμονική και όλοι οι μαθητές, 

δίγλωσσοι και μονόγλωσσοι, δέχθηκαν με ενθουσιασμό την ενσωμάτωση της λεξιλογικής 

διδασκαλίας στο μάθημα της ιστορίας. Οι μαθητές κατανόησαν τα πεδία της λεξιλογικής 

καρτέλας και συμμετείχαν ενεργά στη συμπλήρωσή της. Επιπλέον, τα παιδιά ήταν 

εξοικειωμένα με τον τύπο της λεξιλογικής δοκιμασίας (κείμενο με κενά, για τα οποία δεν 

δίνονται οι λέξεις) και ήταν πρόθυμα να τη συμπληρώσουν στην αρχή της διδακτικής ώρας, 

μάλιστα ζητούσαν την άσκηση με χαρά από την ερευνήτρια. Μεταξύ της ερευνήτριας και 

όλων των μαθητών της τάξης αναπτύχθηκε μια πολύ καλή επικοινωνία και μια ζεστή 

παιδαγωγική σχέση. Η μεταξύ τους επαφή διατηρήθηκε και μετά την ολοκλήρωση του 

ερευνητικού σχεδίου.    
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Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Με βάση τις 

υποδείξεις της ερευνητικής μεθόδου που ακολουθήθηκε, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας γίνεται σε δυο κεφάλαια, συγκεκριμένα: 

-  Στο Κεφάλαιο 8 θα γίνει ατομική ανάλυση των συμμετεχόντων της έρευνας, 

παρουσιάζεται δηλαδή η  ανάλυση των λεξιλογικών επιδόσεων κάθε συμμετέχοντα 

ξεχωριστά με βάση το ατομικό του προφίλ.  

- Στο Κεφάλαιο 9 ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση των λεξιλογικών επιδόσεων των 

διαφορετικών συμμετεχόντων, με σκοπό αρχικά τη διερεύνηση των μεταξύ του 

συγκλίσεων και αποκλίσεων στη συνέχεια την ερμηνεία αυτών.  
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Κεφάλαιο 8ο 

Αποτελέσματα της έρευνας (Μέρος 1ο) 

Ατομική ανάλυση των συμμετεχόντων της έρευνας 
 

8.1. Ορφέας  

8.1.1. Περιγραφή ατομικού προφίλ 

 

Οικογενειακό ιστορικό 

Ο Ορφέας είναι ένας μαθητής αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκε και έχει ζήσει όλη τη 

ζωή του στην Ελλάδα. Έχει δυο μικρότερα αδέλφια, μια αδελφή επτά ετών και έναν αδελφό 

τριών ετών. Ο πατέρας του είναι οικοδόμος και η μητέρα του μοδίστρα. Η μητέρα του Ορφέα 

ζει στην Ελλάδα από 14 ετών και μιλάει με πολλή άνεση την Ελληνική. Επιπλέον, ο παππούς 

και η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας του ζουν στα Χανιά, ενώ ο παππούς και η γιαγιά 

από την πλευρά του πατέρα του ζουν στην Αλβανία και η οικογένεια τούς επισκέπτεται κάθε 

χρόνο. 

 

Ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας  

Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, οι γονείς μιλούσαν στον Ορφέα και στις δυο γλώσσες 

(ταυτόχρονη διγλωσσία),  γεγονός που, κατά την άποψη της μητέρας του, είχε ως αποτέλεσμα 

να καθυστερήσει ο Ορφέας να μιλήσει (δυόμισι ετών). Σήμερα στο σπίτι τους 

χρησιμοποιούνται και οι δυο γλώσσες : η αλβανική γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως μεταξύ 

των γονιών ή μεταξύ γονιού-παιδιού, ενώ τα αδέλφια συνήθως μιλούν μεταξύ τους στα 

ελληνικά. Επομένως η δίγλωσση διαπαιδαγώγηση του Ορφέα είχε δυο συνιστώσες: τη χρήση 

της Γ1 (αλβανικά) στην επικοινωνία με τους γονείς και την πρόσκτηση της πλειονοτικής 

γλώσσας (ελληνικά) μέσα από την επικοινωνία με τα αδέλφια, τους συνομήλικους και την 

κοινότητα. 

 

Ο Ορφέας δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα αλβανικών συστηματικά, όμως μπορεί να διαβάζει 

αλβανικά μετά που έμαθε το λατινικό αλφάβητο στο μάθημα των αγγλικών. Η μητέρα του 

ανέφερε στην συνέντευξη ότι, επειδή στην αλβανική γλώσσα  οι λέξεις προφέρονται ακριβώς 

όπως γράφονται, ο Ορφέας μπορεί να διαβάζει στα αλβανικά. 
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Αναφορικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας του παιδιού στα ελληνικά, κατά το διάστημα της 

συνεργασίας της ερευνήτριας μαζί του διαπιστώθηκε η ανάπτυξη και των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων (πρόσληψη και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Ο 

μαθητής μιλάει και γράφει στα ελληνικά με μεγάλη άνεση και παρακολουθεί την παράδοση 

του μαθήματος εύκολα. Επίσης, κατανοεί χωρίς δυσκολία τα κείμενα του σχολικού 

εγχειριδίου (μάθημα Ιστορίας, παραθέματα κλπ) και μπορεί να εκφράσει τη σκέψη του με 

τρόπο δομημένο και χωρίς εκφραστικά λάθη.  

 

Σχολική επίδοση 

Ο Ορφέας είναι ένας μαθητής επιμελής και έχει πολύ καλή σχολική επίδοση. Έχει εμπεδώσει 

την ύλη των προηγούμενων τάξεων και  παρακολουθεί χωρίς δυσκολία και με πολύ 

ενδιαφέρον το καθημερινό μάθημα. Επιδεικνύει ιδιαίτερη φιλομάθεια
26

, κάνει εύστοχες 

ερωτήσεις και επιδιώκει την υψηλή επίδοση και τον έπαινο του δασκάλου. Σύμφωνα με τη 

μητέρα του, μελετάει με όρεξη και χωρίς δυσκολίες και στο σπίτι. Τα αγαπημένα του 

μαθήματα είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά και η ιστορία. Ειδικά για το μάθημα της ιστορίας, 

η μητέρα του ανέφερε στη συνέντευξη ότι «το μαθαίνει εύκολα», πράγμα που διαπιστώθηκε 

και από την ερευνήτρια. Τέλος, η μητέρα του ανέφερε ότι, όταν κατά τη μελέτη στο σπίτι 

συναντά άγνωστες λέξεις σε οποιοδήποτε μάθημα, ρωτάει τη μητέρα του ή ψάχνει τη 

σημασία τους στο διαδίκτυο. 

 

Ελεύθερος χρόνος 

Σύμφωνα με τη μητέρα του Ορφέα, το καθημερινό του πρόγραμμα είναι φορτωμένο με 

δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να διαβάζει λίγα εξωσχολικά βιβλία, αποκλειστικά στα 

ελληνικά.  Ο μαθητής χρησιμοποιεί το διαδίκτυο δυο με τρεις ώρες την εβδομάδα  για να βρει 

πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματά του ή για να παίξει κάποιο παιχνίδι, ενώ δεν 

χρησιμοποιεί καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

 

                                                           
26

 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι, όταν ολοκληρώσαμε το test Pearson, ο Ορφέας ζήτησε από την ερευνήτρια 

να του εξηγήσει τη σημασία των λέξεων που δεν γνώριζε. 
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Προσωπικότητα 

Ως χαρακτήρας, ο Ορφέας είναι ένα ώριμο και σοβαρό αγόρι. Σύμφωνα με τη μητέρα του 

«είναι ένα παιδί που δεν έχει πολλή παιδικότητα». Είναι ένα περήφανο παιδί που επιδιώκει την 

υψηλή επίδοση και απογοητεύεται αν δεν γνωρίζει να απαντήσει σε ερώτηση του δασκάλου. 

Σχετικά με τις κοινωνικές του δεξιότητες, πρόκειται για ένα φιλικό παιδί που συμμετέχει στα 

ομαδικά παιχνίδια στα διαλείμματα με τους συμμαθητές του και είναι ευγενικός και 

συνεργάσιμος με τους εκπαιδευτικούς. 

 

8.1.2. Ανταπόκριση του συμμετέχοντα στην πειραματική μέθοδο 

 

Συμμετοχή του μαθητή στις πειραματικές διδασκαλίες 

 

Ο Ορφέας έδειξε από την αρχή ενδιαφέρον για την πειραματική μέθοδο. Εξοικειώθηκε 

γρήγορα με την τυποποιημένη λεξιλογική καρτέλα και τα επιμέρους πεδία της και συμμετείχε 

πρόθυμα στον καταιγισμό ιδεών για την αναζήτηση του ορισμού και των χαρακτηριστικών 

της λέξης/έννοιας που επεξεργαζόμασταν. Επίσης, το γεγονός ότι  η λέξη που διδασκόταν 

ήταν πάντα λέξη που συναντούσαμε κατά την παράδοση του μαθήματος σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο νοήματος τον βοηθούσε  να μαντεύει σωστά τη σημασία της άγνωστης λέξης από τα 

συμφραζόμενα. Οι σωστές απαντήσεις ενίσχυαν την αυτοπεποίθηση του μαθητή και 

πυροδοτούσαν το ενδιαφέρον του να συμμετέχει κάθε φορά στη συζήτηση και στην 

επεξεργασία των νέων λέξεων.  Επιπλέον, ο Ορφέας, όπως και οι περισσότεροι μαθητές της 

τάξης, δίγλωσσοι και μονόγλωσσοι, προσπαθούσε  με προθυμία να χρησιμοποιήσει τη νέα 

λέξη σε παραδείγματα σχετικά με τα βιώματα και τη ζωή του, π.χ. κατά τη διδασκαλία της 

λέξης «αφορμή», ο Ορφέας ανέφερε το παράδειγμα «η αδερφή μου βρήκε αφορμή ένα 

χτύπημα για να σταματήσει τη γυμναστική». Τέλος, διαπιστώθηκε ότι και στις πέντε 

πειραματικές διδασκαλίες είχε μελετήσει στο σπίτι τις λεξιλογικές καρτέλες, είχε κάνει τη 

ζωγραφιά που απεικόνιζε τη σημασία της λέξης και είχε αντιγράψει την πρόταση του 

μαθήματος που περιείχε τη λέξη.   

 

Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθόδου 

Όπως προαναφέρθηκε, αφετηρία της παρούσας έρευνας ήταν η διεξαγωγή του λεξιλογικού 

τεστ Pearson σε όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να προσδιοριστεί η γραμμή βάσης (baseline) 
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για τον καθένα. Στη συνέχεια διεξάγονταν εναλλάξ μια «απλή» διδασκαλία από τη δασκάλα 

της τάξης και μια «πειραματική»  διδασκαλία από την ερευνήτρια για διάστημα πέντε 

εβδομάδων. Σε κάθε πειραματική διδασκαλία διδάσκονταν τρεις λέξεις-στόχος. Κατά τις 

δέκα αυτές διδασκαλίες δινόταν στην αρχή της διδακτικής ώρας (στο πλαίσιο της εξέτασης 

του προηγούμενου μαθήματος) σε όλους τους μαθητές ένα κείμενο σχετικό με το 

περιεχόμενο του μαθήματος με έξι λεξιλογικά κενά, τα οποία έπρεπε να συμπληρωθούν με τις 

σωστές ακαδημαϊκές λέξεις (διαμορφωτική λεξιλογική δοκιμασία).  Στις πέντε διαμορφωτικές 

λεξιλογικές δοκιμασίες  που ήταν μετά από πειραματική διδασκαλία τα τρία από τα έξι κενά 

συμπληρώνονταν με τις διδαγμένες λέξεις και τα υπόλοιπα τρία κενά με άλλες ακαδημαϊκές 

λέξεις. Στο τέλος της έρευνας, μαζί με το επαναληπτικό διαγώνισμα της ενότητας «Κλασικά 

Χρόνια», δόθηκε στους μαθητές ένα κείμενο με δεκαπέντε κενά, τα οποία συμπληρώνονταν 

με τις δεκαπέντε διδαγμένες λέξεις (αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία).  

Για την οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα γίνει παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των διαμορφωτικών τεστ και του αθροιστικού τεστ του κάθε συμμετέχοντα 

σε πίνακες και διαγράμματα. Συμβολίζουμε με ‘A’ τις δοκιμασίες μετά από τις «απλές» 

διδασκαλίες από τη δασκάλα της τάξης, με ‘B’ τις δοκιμασίες μετά από τις πειραματικές 

διδασκαλίες και με ‘Γ’ την αθροιστική δοκιμασία που δόθηκε στο τέλος. Επίσης, οι 

δοκιμασίες αριθμούνται με χρονολογική σειρά, δηλαδή ονομάζουμε Α1 τη δοκιμασία μετά 

την πρώτη «απλή» διδασκαλία, Β1 τη δοκιμασία μετά την πρώτη πειραματική διδασκαλία, 

Α2 τη δοκιμασία μετά τη δεύτερη «απλή» διδασκαλία, Β2 τη δοκιμασία μετά τη δεύτερη 

πειραματική διδασκαλία κ.ο.κ. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε την ονομασία “λέξεις-

στόχοι”  για τις λέξεις που διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο και την ονομασία “άλλες 

λέξεις” για τις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις του μαθήματος που δε διδάχθηκαν με την 

πειραματική μέθοδο και ζητήθηκαν στα τεστ. 

Για τον Ορφέα, τα αποτελέσματα του τεστ Pearson, των δέκα διαμορφωτικών λεξιλογικών 

δοκιμασιών και της αθροιστικής λεξιλογικής δοκιμασίας συνοψίζονται ως εξής:  

Πίνακας 8.1.1 

Ορφέας: Αποτελέσματα test Pearson 

Όνομα Ορφέας 

Γλώσσες Αλβανικά, Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 100 

Pearson Τυπικός  Βαθμός 105 
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Από τους πέντε δίγλωσσους μαθητές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ο 

Ορφέας πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό στο τεστ λεξιλογίου Pearson. Σε σύνολο 80 λέξεων 

κλιμακούμενης δυσκολίας, για τις οποίες κλήθηκε να δώσει ορισμό, συνάντησε δώδεκα 

εντελώς άγνωστες λέξεις. Για τις γνωστές του λέξεις διατύπωνε τον ορισμό με σαφήνεια και 

ακρίβεια, χρησιμοποιώντας αρκετά συνώνυμα ή αντώνυμα και λιγότερο το ρήμα «είναι» με 

αόριστες αντωνυμίες (είναι κάτι που…, είναι κάποιος που…) ή τοπικά επιρρήματα (είναι 

κάπου που… , είναι εκεί που…), π.χ.:  

- Κήπος είναι το μέρος που καλλιεργούμε φυτά. 

- Προβλέπω σημαίνει βλέπω τι θα γίνει στο μέλλον, π.χ. προβλέπω τον καιρό. 

- Ζεστό σημαίνει ότι δεν είναι κρύο, αλλά είναι θερμό.  

Τόσο από τη διαδικασία διεξαγωγής, όσο και από το αποτέλεσμα του τεστ Pearson, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της κατάστασης ελέγχου (baseline),  διαπιστώθηκε 

ότι ο Ορφέας είχε πολύ καλό επίπεδο λεξιλογίου πριν την έναρξη του πειραματικού σχεδίου. 

Γράφημα 8.1.α 

Ορφέας: Ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού της έρευνας 

 

 

Στο Γράφημα 8.1.α φαίνονται στον οριζόντιο άξονα διαδοχικά οι διαφορετικές φάσεις του 

ερευνητικού σχεδίου, δηλαδή η εναλλαγή των «απλών» διδασκαλιών (Α) και των 

διδασκαλιών με  την πειραματική μέθοδο (Β), ενώ στον κάθετο άξονα σημειώνεται η 
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λεξιλογική επίδοση του παιδιού μετά από κάθε φάση. Οι επιδόσεις στις λεξιλογικές 

δοκιμασίες παρουσιάζονται σε ζεύγη διαδοχικών φάσεων (Α1-Β1, Α2-Β2 κλπ)
27

, έτσι ώστε: 

-  να φαίνεται η επίδοση του μαθητή υπό «κανονικές συνθήκες» και να αντιπαρατίθεται 

με την επίδοσή του μετά την πειραματική παρέμβαση. 

- να διερευνηθεί η ύπαρξη (ή μη) επίδρασης στη λεξιλογική επίδοση του μαθητή  μετά 

από την εισαγωγή και την απόσυρση της πειραματικής συνθήκης,  

-  να οπτικοποιηθούν το μέγεθος, η τάση και η μεταβλητότητα της αλλαγής που 

προκαλεί (ή δεν προκαλεί)  η εισαγωγή και η απόσυρση της πειραματικής συνθήκης  

- να διερευνηθεί η ύπαρξη ή όχι επαναλαμβανόμενων μοτίβων των δεδομένων (data 

patterns) της επίδοσης του μαθητή σε διαφορετικές φάσεις ελέγχου και παρέμβασης. 

- να διαπιστωθεί τελικά η ύπαρξη ή μη λειτουργικής σχέσης μεταξύ της μεθόδου 

«διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» με τη λεξιλογική επίδοση του 

δίγλωσσου μαθητή. 

Από το Γράφημα 8.1 διαπιστώνουμε ότι ο Ορφέας είχε γενικά καλή επίδοση στις λεξιλογικές 

δοκιμασίες της έρευνας, καθώς έδωσε κατ’ ελάχιστον 3/6 σωστές απαντήσεις (σε δυο από τις 

δέκα δοκιμασίες), ενώ στις μισές (5/10) δοκιμασίες έκανε ένα ή κανένα λάθος. Αυτή η γενική 

καλή επίδοση είναι αναμενόμενη και σε συμφωνία με το επίπεδο γλωσσομάθειας, το σκορ 

του στο test Pearson  και το γενικότερο προφίλ του ως μαθητή.  

Αναφορικά με την ύπαρξη ή μη επίδρασης της πειραματικής συνθήκης στην λεξιλογική του 

επίδοση,  σύμφωνα με τους Horner et al (2005: 169) στην εν λόγω ερευνητική μέθοδο ο 

πειραματικός έλεγχος έχει επιτευχθεί, όταν διαπιστωθούν τρεις επιδείξεις (demonstrations) 

της πειραματικής επίδρασης σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία με ένα μόνο υποκείμενο 

(ενδο-υποκειμενική αναπαραγωγή/ within-subject replication) ή σε διαφορετικούς 

συμμετέχοντες (διυποκειμενική αναπαραγωγή/inter-subject replication).  Μελετώντας τα 

δεδομένα των λεξιλογικών επιδόσεων του Ορφέα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θετική 

επίδραση της πειραματικής συνθήκης στο πρώτο, δεύτερο και τέταρτο ζεύγος λεξιλογικών 

δοκιμασιών, σημειώνονται δηλαδή μία έως τρεις περισσότερες σωστές λεξιλογικές 

απαντήσεις μετά από τις πειραματικές διδασκαλίες, σε σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις 

μετά από τις «απλές» διδασκαλίες.  Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται η εκδήλωση της 

πειραματικής επίδρασης (experimental effect) τρεις φορές σε τρία διαφορετικά χρονικά 

σημεία της παρέμβασης και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε την ύπαρξη λειτουργικής 

                                                           
27

 Δηλαδή οι επιδόσεις δυο διαδοχικών φάσεων ενώνονται με συνεχή γραμμή. 
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σχέσης ανάμεσα στο χειρισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής και την αλλαγή που ο χειρισμός 

αυτός επιφέρει στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής.  

 Από την άλλη πλευρά όμως  διαπιστώνεται αρνητική επίδραση της πειραματικής συνθήκης  

στο τρίτο και το πέμπτο ζεύγος δοκιμασιών (Β3, Β5), κατά τις οποίες ο Ορφέας έχει δώσει 

μία έως δυο περισσότερες σωστές λεξιλογικές απαντήσεις μετά από τις «απλές» διδασκαλίες, 

σε σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις μετά τις πειραματικές διδασκαλίες. Παρουσιάζεται 

επομένως και μια αντίθετη επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Για  το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε σε 

πιο αναλυτική εξέταση των λεξιλογικών του αποτελεσμάτων, όπως αυτά φαίνονται στον 

Πίνακα 8.1.2.  

Στις λεξιλογικές δοκιμασίες που δίνονταν μετά από τις πειραματικές διδασκαλίες τρία από τα 

έξι κενά αφορούσαν τις λέξεις που είχαν διδαχθεί με την πειραματική μέθοδο, ενώ τα άλλα 

τρία αφορούσαν άλλες ακαδημαϊκές λέξεις του μαθήματος.  Στον Πίνακα 8.1.2 

παρουσιάζονται: 

- οι σωστές λεξιλογικές απαντήσεις του μαθητή μετά από τις απλές διδασκαλίες και 

- οι σωστές λεξιλογικές απαντήσεις του μαθητή μετά τις πειραματικές διδασκαλίες, με 

διαχωρισμό μεταξύ των σωστών απαντήσεων που αφορούν τις λέξεις-στόχο και των 

σωστών απαντήσεων που αφορούν άλλες ακαδημαϊκές λέξεις. 
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Πίνακας 8.1.2 

 Ορφέας: Αποτελέσματα στις λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας 

 

Λεξιλογική δοκιμασία Σωστές λεξιλογικές απαντήσεις 

Α1 4/6 

Β1 6/6 

εκ των οποίων:   

B1 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B1 (άλλες λέξεις) 3/3 

    

Α2 4/6 

Β2 5/6 

εκ των οποίων:   

B2 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B2 (άλλες λέξεις) 2/3 

    

Α3 5/6 

Β3  3/6 

εκ των οποίων:   

B3 (λέξεις-στόχοι) 2/3 

B3 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Α4 3/6 

Β4 6/6 

εκ των οποίων:   

B4 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B4 (άλλες λέξεις) 3/3 

    

Α5 5/6 

Β5 4/6 

εκ των οποίων:   

B5 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B5 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Γ 14/15 
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Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι: 

Α) στη δοκιμασία μετά την τρίτη πειραματική διδασκαλία (Β3)  οι συγκριτικά χαμηλότερες 

λεξιλογικές επιδόσεις του Ορφέα οφείλονται κατά ένα μεγάλος μέρος σε λάθη στις άλλες 

ακαδημαϊκές λέξεις (μόνο 1/3 ήταν σωστές)  και λιγότερο σε λάθη στις λέξεις-στόχο (2/3 

ήταν σωστές). 

Β) στη δοκιμασία μετά την πέμπτη πειραματική διδασκαλία (Β5) οι συγκριτικά χαμηλότερες 

επιδόσεις του Ορφέα οφείλονται εξολοκλήρου σε λάθη στις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις (μόνο 

1/3 ήταν σωστές), ενώ δεν υπήρχε κανένα λάθος στις λέξεις-στόχο (3/3 ήταν σωστές). 

 

    Γράφημα 8.1.β 

Ορφέας: Σύγκριση λεξιλογικής επίδοσης μεταξύ “λέξεων-στόχων” και “άλλων λέξεων” 

 

 

Στο Γράφημα 8.1.β απεικονίζεται η λεξιλογική επίδοση του Ορφέα μετά τις πειραματικές 

διδασκαλίες, παρουσιάζοντας ξεχωριστά στις επιδόσεις του αναφορικά με τις διδαγμένες 

λέξεις και συγκρίνοντάς τις με τις επιδόσεις του αναφορικά με τις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις 

που δεν διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο. Διαπιστώνουμε ότι και στις πέντε 

περιπτώσεις η λεξιλογική επίδοση του Ορφέα είναι τουλάχιστον ίση (Β1, Β4) και συχνότερα 

υψηλότερη (Β2, Β3, Β5) όταν η ζητούμενη λέξη έχει διδαχθεί με τη λεξιλογική καρτέλα 

βασισμένη στο μοντέλο Frayer, σε σύγκριση με τη λεξιλογική του επίδοση όταν η ζητούμενη 

3 3 3 

2 2 

1 

3 3 3 

1 

Β1 
λέξεις- 
στόχοι 

B1 
άλλες 
λέξεις 

B2 
λέξεις- 
στόχοι 

B2 
άλλες 
λέξεις 

B3 
λέξεις- 
στόχοι 

B3 
άλλες 
λέξεις 

Β4 
λέξεις- 
στόχοι 

B4 
άλλες 
λέξεις 

Β5 
λέξεις- 
στόχοι 

B5 
άλλες 
λέξεις 

Σύγκριση "λέξεων - στόχων" και "άλλων λέξεων" 
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λέξη δεν έχει διδαχθεί με την εν λόγω μέθοδο. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία ο Ορφέας έδωσε 14/15 σωστές 

απαντήσεις αναφορικά με τις διδαγμένες λέξεις, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

πειραματική μέθοδος επέδρασε θετικά στη λεξιλογική επίδοση του Ορφέα και ότι για τον 

συμμετέχοντα αυτό διαπιστώνεται λειτουργική σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης και της 

εξαρτημένης μεταβλητής του πειραματικού σχεδίου.       
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8.2. Δήμος 

 

8.2.1.  Περιγραφή ατομικού προφίλ 

 

Οικογενειακό ιστορικό 

Ο Δήμος είναι ένας μαθητής Αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκε και έχει ζήσει όλη τη ζωή 

του στην Ελλάδα. Οι γονείς του είναι και οι δυο Αλβανοί και εργάζονται ο πατέρας ως 

οικοδόμος και η μητέρα ως μαγείρισσα. Επίσης, ο Δήμος έχει μία μεγαλύτερη αδελφή 21 

ετών, η οποία εργάζεται σε ζαχαροπλαστείο.  Τα δυο αδέλφια έχουν μια πολύ ζεστή σχέση 

και η μεταξύ τους αγάπη είναι το πρώτο πράγμα που ανέφεραν τόσο ο Δήμος, όσο και η 

μητέρα του στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους με τη ερευνήτρια («τον έχει μεγαλώσει», «του έχει 

μεγάλη αδυναμία»).  

 

Η οικογένεια του Δήμου αντιμετώπισε αρκετές  δυσκολίες καθώς, λόγω της οικονομικής 

κρίσης, ο πατέρας ήταν άνεργος για μεγάλο διάστημα και οδηγήθηκε στην κατάθλιψη. 

Περίπου ένα χρόνο πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, όταν δηλαδή ο Δήμος ήταν οκτώμισι 

ετών, ο πατέρας του μετανάστευσε στη Γερμανία για να εργασθεί, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια 

έμεινε στην Ελλάδα και ξεκίνησε να εργάζεται και η μεγάλη αδελφή.  Τις παραπάνω 

πληροφορίες τις έδωσε η μητέρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οπότε και διαπιστώθηκε 

η μεγάλη οικονομική και συναισθηματική πίεση που βιώνουν τα ενήλικα μέλη της 

οικογένειας, τα οποία όμως προσπαθούν να μην επιβαρύνουν συναισθηματικά το Δήμο.  

 

Ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας   

Ο Δήμος γεννήθηκε και μεγαλώνει στην Ελλάδα και έχει πάει μόνο μια φορά στην Αλβανία, 

όταν ήταν ενός έτους. Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο πατέρας μιλούσε στο Δήμο 

μόνο αλβανικά ενώ η μητέρα «μισά-μισά, όπως βολέψει» (εναλλαγή κωδίκων). Γενικά, ο 

πατέρας, όσο ζούσε με την οικογένεια στην Ελλάδα, μιλούσε στα παιδιά αλβανικά.  Για τον 

πατέρα ήταν σημαντικό να μάθουν τα παιδιά αλβανικά, γι’ αυτό και στο σπίτι 

παρακολουθούσαν και παρακολουθούν αλβανική κανάλια και ο Δήμος παρακολουθεί και 

σήμερα έργα στην αλβανική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα τους μιλάει ελληνικά, 

όπως ελληνικά μιλάνε και τα αδέλφια μεταξύ τους. Κατά τη συνέντευξη, η μητέρα ανέφερε 

ότι αφού τα παιδιά ξεκίνησαν το σχολείο, ακόμα κι αν εκείνη ή ο πατέρας τους απευθυνόταν 

σε αυτά στα αλβανικά, εκείνα απαντούσαν στα ελληνικά. Επιπλέον, τα παιδιά ζητούν από 
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τους γονείς να μιλούν ελληνικά όταν η οικογένεια βρίσκεται κάπου έξω. Συμπεραίνουμε 

επομένως ότι στη δίγλωσση διαπαιδαγώγηση του Δήμου, η εθνοτική γλώσσα ήταν άμεσα 

συνδεδεμένη με το πρόσωπο του πατέρα και η απουσία του πατέρα από το σπίτι, σε 

συνδυασμό με τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο, οδηγεί στην κυριαρχία της ελληνικής 

γλώσσας (Γ2) στην επικοινωνία της οικογένειας.  

 

Για το Δήμο, η γνώση της αλβανικής περιορίζεται στον προφορικό λόγο, αφού δεν έχει 

παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα αλβανικών. Γνωρίζει το λατινικό αλφάβητο από τη 

διδασκαλία των αγγλικών στο σχολείο, αλλά δεν το χρησιμοποιεί ποτέ για να γράψει ή να 

διαβάσει κάτι στα αλβανικά.  

 

Το τελευταίο διάστημα οι οικονομικές και συναισθηματικές δοκιμασίες της οικογένειας 

έχουν ελαχιστοποιήσει την προσπάθεια των γονέων να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με 

την αλβανική γλώσσα (όπως χαρακτηριστικά είπε η μητέρα του Δήμου «αυτό το θέμα δεν 

υφίσταται»). 

 

Σχολική επίδοση 

Ο Δήμος είναι ένας μέτριος μαθητής. Παρουσιάζει δυσκολία στην έκφραση και συχνά, ενώ 

σήκωνε το χέρι του για να απαντήσει μια ερώτηση, όταν έπαιρνε το λόγο δυσκολευόταν να 

δομήσει προτάσεις για να εξηγήσει τη σκέψη του. Η εντύπωση της ερευνήτριας ήταν ότι το 

σχολείο του δημιουργεί άγχος και επιζητά τη βλεμματική επαφή με τη δασκάλα για 

επιβεβαίωση ή έγκριση της απάντησής του. Παρόλα αυτά, επιδιώκει να συμμετέχει στο 

μάθημα και δε διστάζει να εκφράσει τις ιδέες του ή τις απορίες του. 

 

Σχετικά με τη μελέτη στο σπίτι, σύμφωνα με τη μητέρα του ο Δήμος «δε στρώνεται να 

διαβάσει». Μελετά λιγότερο από μία ώρα την ημέρα και μόνο αν καθίσουν μαζί του η μητέρα 

του ή η αδελφή του. Πριν ξεκινήσει η αδελφή του να εργάζεται, αφιέρωνε πολύ χρόνο  για να 

βοηθά το Δήμο στη μελέτη του, όμως, λόγω της εργασίας της, τον τελευταίο χρόνο είχε 

μικρότερη διαθεσιμότητα, και ο Δήμος μελετούσε περισσότερο με τη μητέρα του. Από την 

παρατήρηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε αρκετές φορές ότι 

αντιμετώπιζε τη μελέτη στο σπίτι λίγο επιπόλαια, γεγονός που τον εμπόδιζε να εμπεδώσει 

πλήρως τα προηγούμενα μαθήματα για να συνεχίσει στα επόμενα.    
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Η μητέρα ανέφερε ότι ο Δήμος δυσκολεύεται περισσότερο στη γλώσσα και την Ιστορία και 

υπογράμμισε τη δυσκολία του όσον αφορά το νέο και άγνωστο λεξιλόγιο, για το οποίο ο 

Δήμος απευθύνεται στη δασκάλα του στο σχολείο. Η διαπίστωση αυτή είναι σε συμφωνία με 

την έρευνα των Ζάγκα, Κεσίδου και Ματθαιουδάκη (2015)
28

, σύμφωνα με την οποία οι 

περισσότεροι δίγλωσσοι μαθητές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στο μάθημα της γλώσσας και 

έπειτα στο μάθημα της ιστορίας.    

 

Κατά τη μητέρα του Δήμου, το πιο ελκυστικό μάθημα για αυτόν είναι τα μαθηματικά. Τα 

μαθηματικά ήταν μεταξύ των αγαπημένων μαθημάτων και των πέντε δίγλωσσων μαθητών 

του δείγματος, γεγονός που ερμηνεύεται αν εξετάσει κανείς τη διδακτέα ύλη και τα βιβλία 

των μαθηματικών για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Για τις τάξεις   Α’ - Δ’ δημοτικού η 

διδακτέα ύλη περιλαμβάνει απτές μαθηματικές έννοιες (αριθμητικές πράξεις, κλάσματα, 

βασική γεωμετρία) και τα σχολικά εγχειρίδια (Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) 

προσφέρουν πλούσια πλαισιακή στήριξη (πολλές εικόνες, σχήματα, διαγράμματα) (Cummins, 

2000: 66-71). Επιπλέον, συνήθως ζητείται από τους μαθητές να γράψουν τη λύση των 

προβλημάτων με τρεις τρόπους: να καταγράψουν τη σειρά των πράξεων, να ζωγραφίσουν τη 

λύση απεικονίζοντας τις αριθμητικές πράξεις και τέλος να γράψουν με μια πρόταση την 

απάντηση στο ζητούμενο, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ερώτηση, π.χ.: 

Ερώτηση: «Πόσα ρέστα πήρε ο Αντώνης;»  

Απάντηση: «Ο Αντώνης πήρε ρέστα 18 ευρώ». 

 

Ελεύθερος χρόνος 

Σύμφωνα με τη μητέρα του Δήμου «προτεραιότητα του Δήμου είναι το παιχνίδι», στο οποίο 

αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του. Το παιδί παίζει παιχνίδια τόσο εξωτερικού χώρου, 

όσο και ηλεκτρονικά παιχνίδια (για περιορισμένη ώρα και με έλεγχο από τη μητέρα του).  Ο 

μαθητής διαβάζει ένα με δυο εξωσχολικά βιβλία το χρόνο, αποκλειστικά στα ελληνικά και 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο το πολύ δεκαπέντε λεπτά την ημέρα για να διαβάσει κάτι που τον 

ενδιαφέρει στα ελληνικά. Ο Δήμος δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

 

 

                                                           
28

 βλ. Εισαγωγή 
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Προσωπικότητα 

Γενικά ο Δήμος είναι ένα παιδί συνεργατικό, προσιτό και με πολύ ανεπτυγμένη 

ενσυναίσθηση
29

.  Δεν δημιουργούσε  εντάσεις ή σχέσεις αντιπάθειας, αντίθετα είναι ήπιος 

στις αντιδράσεις του, φιλικός και συνεργάσιμος.  Ανέπτυξε μια πολύ φιλική σχέση με την 

ερευνήτρια, ήθελε να συζητά μαζί της στα διαλείμματα για αυτά που τον απασχολούν και 

ενδιαφερόταν πάντα να ρωτήσει και να ακούσει για τα θέματα που απασχολούν το 

συνομιλητή του.  

 

8.2.2. Ανταπόκριση του συμμετέχοντα στην πειραματική μέθοδο 

 

Συμμετοχή του μαθητή στις πειραματικές διδασκαλίες 

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε με ενδιαφέρον στις λεξιλογικές καρτέλες κατά την ώρα της 

διδασκαλίας και ήταν πολύ πρόθυμος να συμμετέχει και να εκφράσει την άποψή του για τον 

ορισμό ή τα χαρακτηριστικά μιας έννοιας. Πολλές φορές ήταν παρορμητικός και, ενώ 

σήκωνε το χέρι του για να απαντήσει,  δεν είχε ξεκαθαρίσει τι ήθελε να πει και όταν έπαιρνε 

το λόγο έλεγε «συγγνώμη, μπερδεύτηκα» ή «συγγνώμη, το ξέχασα». Συχνά παρουσίαζε 

δυσκολίες στην έκφραση και δεν κατάφερνε να εκφράσει τις ιδέες του, όμως δεν 

απογοητευόταν, συνέχισε να προσπαθεί και απολάμβανε ιδιαίτερα τον έπαινο της 

ερευνήτριας, όταν έδινε σωστή απάντηση.  

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα από την ανταπόκριση του μαθητή στην πειραματική μέθοδο, 

το οποίο αποδεικνύει επιπλέον πώς το μάθημα της Ιστορίας λειτουργούσε ως αυθεντικό 

επικοινωνιακό περιβάλλον για την διδασκαλία ακαδημαϊκού λεξιλογίου είναι το εξής: κατά 

την επεξεργασία της λέξης «επιβλέπω», πραγματοποιήθηκε μορφολογική ανάλυση της λέξης 

(επί + βλέπω), ώστε να διαπιστωθεί ότι λέξεις με κοινά μορφολογικά στοιχεία θα έχουν και 

κοινά στη σημασία (π.χ. ομόρριζες λέξεις). Ο Δήμος θύμισε τότε στους συμμαθητές του το «ή 

ταν ή επί τας», πάλι από το πλαίσιο της αρχαιοελληνικής ιστορίας, αντιστοιχώντας την 

πρόθεση «επί» με την απτή σημασία του «πάνω» και την εικόνα του πολεμιστή πάνω στην 

ασπίδα του. 

                                                           
29

 Στο μάθημα της Ιστορίας, αναφερόταν συχνά στα συναισθήματα των ιστορικών προσώπων και έμπαινε στη 

θέση των πρωταγωνιστών των ιστορικών γεγονότων.    
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Παρόλο όμως τον  ενθουσιασμό του μαθητή για αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας του λεξιλογίου, 

ο οποίος ρωτούσε με ανυπομονησία «πότε θα κάνουμε καρτέλες;», διαπιστώθηκε ότι δεν τις 

μελετούσε στο σπίτι. Συνήθως σχεδίαζε τη ζωγραφιά το διάλειμμα πριν την ώρα της ιστορίας 

και δεν αντέγραφε την πρόταση του μαθήματος που περιείχε τη λέξη στο αντίστοιχο πεδίο. 

Επομένως, η εμπέδωση των νέων λέξεων ήταν ελλιπής και αυτό διαπιστώνεται και από τις 

επιδόσεις του μαθητή στις λεξιλογικές δοκιμασίες.  

 

Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθόδου 

Για τον Δήμο, τα αποτελέσματα του τεστ Pearson, των δέκα διαμορφωτικών λεξιλογικών 

δοκιμασιών και της αθροιστικής λεξιλογικής δοκιμασίας συνοψίζονται ως εξής:  

Πίνακας 8.2.1 

Δήμος: Αποτελέσματα test Pearson 

Όνομα Δήμος 

Γλώσσες Αλβανικά, Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 75 

Pearson Τυπικός  

Βαθμός 90 

 

Κατά τη διεξαγωγή του test Pearson ο Δήμος δυσκολευόταν αρκετά να περιγράψει τη 

σημασία των λέξεων ή να βρει συνώνυμά τους και η δυσκολία του αυτή αντικατοπτριζόταν 

στο πρόσωπό του Φαινόταν ιδιαίτερα αγχωμένος, παρόλο που η ερευνήτρια επανέλαβε 

πολλές φορές ότι δεν επρόκειτο για ένα τεστ του σχολείου που θα επηρέαζε τους βαθμούς του 

κλπ.  

Στις λέξεις του τεστ, για τις οποίες του ζητήθηκε να περιγράψει τη σημασία τους, 

συμπεριλαμβάνονταν τόσο συγκεκριμένα ουσιαστικά (ντομάτα, καπέλο) όσο και αφηρημένα 

(καθήκον, κόπωση).  Για τα συγκεκριμένα ουσιαστικά μπορούσε με αρκετή προσπάθεια να 

δώσει έναν ορισμό αναφερόμενος στη λειτουργία του αντικειμένου ή χρησιμοποιώντας λέξεις 

από την ίδια ρίζα , π.χ. 

- Φωλιά είναι εκεί που κάθονται τα πουλιά (αναφορά στη λειτουργία χωρίς αναφορά 

στην έννοια της κατοικίας) 
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- Κλέφτης είναι ένας άνθρωπος που κλέβει (χρήση του ομόρριζου ρήματος)     

Για τα περισσότερα αφηρημένα ουσιαστικά ο Δήμος αδυνατούσε να περιγράψει τη σημασία, 

δηλώνοντας ότι πρόκειται για άγνωστη λέξη ή έδινε λανθασμένο ορισμό, π.χ.: 

- Καθήκον είναι κάτι που θα γίνει μετά.    

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κατακτήσει έννοιες που έχουν διδαχθεί άλλα μαθήματα 

και συναντώνται κατ’ επανάληψη στα σχολικά εγχειρίδια, π.χ.: 

- Επαληθεύω σημαίνει χωρίζω κάτι (μαθηματικά Δ’ δημοτικού, η λέξη επαλήθευση 

εισάγεται μαζί με την έννοια της διαίρεσης). 

- Ελευθερία είναι κάτι που δε φαίνεται και πρέπει να το έχουμε για πάντα (λέξη που 

συναντάται σε εθνικές επετείους και στην ιστορία).  

Τόσο από το τεστ Pearson, όσο και από τη παρατήρηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, διαπιστώθηκε ότι Δήμος έχει περιορισμένο λεξιλόγιο και δυσκολεύεται συχνά να 

ανακαλέσει και να χρησιμοποιήσει τις λέξεις που χρειάζεται για να εκφράσει τη σκέψη του.  

Γράφημα 8.2.α 

Δήμος: Ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού της έρευνας 

 

Από το Γράφημα 8.1 διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος είχε μέτρια επίδοση στις λεξιλογικές 

δοκιμασίες της έρευνας, με μέγιστη επίδοση τις  4/6 σωστές απαντήσεις στις τέσσερις από τις 
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εννέα λεξιλογικές δοκιμασίες που ήταν παρών
30

. Θα λέγαμε ότι η λεξιλογική επίδοση που 

επέδειξε  είναι αναμενόμενη δεδομένου του γενικότερο προφίλ του ως μαθητή και της 

βαθμολογίας του στο test Pearson.  

Μελετώντας τα δεδομένα των λεξιλογικών επιδόσεων του Δήμου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

θετική επίδραση της πειραματικής συνθήκης στο δεύτερο ζεύγος λεξιλογικών δοκιμασιών, 

όπου σημειώνονται δηλαδή δυο περισσότερες σωστές λεξιλογικές απαντήσεις μετά από την 

πειραματική διδασκαλία, σε σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις μετά από την «απλή» 

διδασκαλία. Αντίθετα,  διαπιστώνεται αρνητική επίδραση της πειραματικής συνθήκης  στο 

τρίτο, στο τέταρτο και το πέμπτο ζεύγος δοκιμασιών, οπότε ο Δήμος  έχει δώσει μία έως δυο 

περισσότερες σωστές λεξιλογικές απαντήσεις μετά από τις «απλές» διδασκαλίες, σε σύγκριση 

με τις σωστές απαντήσεις μετά τις πειραματικές διδασκαλίες. Ως εκ τούτου, εκ πρώτης όψεως 

θα λέγαμε ότι διαπιστώνεται  αρνητική επίδραση της πειραματικής συνθήκης στη λεξιλογική 

παραγωγή του μαθητή.  

Για την ερμηνεία του μοτίβου επίδοσης του Δήμου θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα 

λεξιλογικά του αποτελέσματα, όπως αυτά φαίνονται στον Πίνακα 8.2.2.  

  

                                                           
30

 Ο μαθητής απουσίαζε την ημέρα της πρώτης λεξιλογικής δοκιμασίας.   
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Πίνακας 8.2.2 

 Δήμος: Αποτελέσματα στις λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας 

 

Λεξιλογική δοκιμασία Σωστές λεξιλογικές απαντήσεις 

Α1 ΑΠΟΥΣΙΑ 

Β1 4/6 

εκ των οποίων:   

B1 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B1 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Α2 2/6 

Β2 4/6 

εκ των οποίων:   

B2 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B2 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Α3 4/6 

Β3  2/6 

εκ των οποίων:   

B3 (λέξεις-στόχοι) 2/3 

B3 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α4 3/6 

Β4 1/6 

εκ των οποίων:   

B4 (λέξεις-στόχοι) 1/3 

B4 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α5 4/6 

Β5 3/6 

εκ των οποίων:   

B5 (λέξεις-στόχοι) 2/3 

B5 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Γ 8/15 
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Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι στις δοκιμασίες μετά την τρίτη πειραματική 

διδασκαλία (Β3) οι δυο σωστές λεξιλογικές απαντήσεις, οι οποίες είναι και οι μόνες σωστές 

απαντήσεις στη δοκιμασία, αφορούν τις λέξεις που διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο. 

Το ανάλογο παρατηρείται και στη δοκιμασία μετά την τέταρτη πειραματική διδασκαλία (Β4), 

όπου και πάλι η μόνη σωστή λεξιλογική απάντηση αφορά μια λέξη-στόχο, ενώ στη δοκιμασία 

μετά την πέμπτη λεξιλογική δοκιμασία (Β5), οι 2/3 σωστές απαντήσεις αφορούν λέξεις-στόχο 

και μόνο 1/3 σωστές απαντήσεις αφορά μια άλλη ακαδημαϊκή λέξη.    

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και κατά την περιγραφή του γενικότερο προφίλ του Δήμου ως 

μαθητή, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι ο Δήμος δε μελετά επαρκώς στο 

σπίτι και δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο καλά διαβασμένος. Ως εκ τούτου, η διαφορά στη 

λεξιλογική επίδοση του μαθητή θα μπορούσε να αποδοθεί και στην επαρκή ή ανεπαρκή 

μελέτη του μαθήματος της ημέρας, καθώς ο Δήμος δεν μελετούσε πάντα όσο χρειαζόταν 

μέχρι να έχει φτάσει σε  ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπέδωσης του μαθήματος.    

 

Γράφημα 8.2.β 

Δήμος: Σύγκριση λεξιλογικής επίδοσης μεταξύ “λέξεων-στόχων” και “άλλων λέξεων” 

 

 

Στο Γράφημα 8.2.β απεικονίζεται η λεξιλογική επίδοση του Δήμου μετά τις πειραματικές 

διδασκαλίες, παρουσιάζοντας ξεχωριστά στις επιδόσεις του αναφορικά με τις διδαγμένες 

λέξεις και συγκρίνοντάς τις με τις επιδόσεις του αναφορικά με τις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις 

που δεν διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο. Διαπιστώνουμε ότι και στις πέντε 
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περιπτώσεις η λεξιλογική επίδοση του Δήμου είναι υψηλότερη όταν η ζητούμενη λέξη έχει 

διδαχθεί με τη λεξιλογική καρτέλα βασισμένη στο μοντέλο Frayer, σε σύγκριση με τη 

λεξιλογική του επίδοση όταν η ζητούμενη λέξη δεν έχει διδαχθεί με την εν λόγω μέθοδο.  

 

Σημειώνουμε επίσης ότι η πειραματική μέθοδος έτσι όπως είχε σχεδιαστεί από την 

ερευνήτρια περιλάμβανε αρχικά την επεξεργασία της νέας λέξης με την ολομέλεια της τάξης 

με βάση την τυποποιημένη λεξιλογική καρτέλα και στη συνέχεια την ατομική μελέτη της 

καρτέλας στο σπίτι, η οποία επαληθευόταν με τη συμπλήρωση δυο πεδίων: την απόδοση της 

σημασίας της λέξης με μια ζωγραφιά και την αντιγραφή της πρότασης που περιέχει τη λέξη 

από το μάθημα της ημέρας. Στην περίπτωση του Δήμου, ο οποίος δεν μελέτησε καθόλου στο 

σπίτι τις λεξιλογικές καρτέλες, από την μέθοδο διδασκαλίας πραγματοποιείτο μόνο το 

κομμάτι εκείνο που λάμβανε χώρα μέσα στην τάξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή 

εμπέδωση των νέων λέξεων, η οποία αποδεικνύεται από την επίδοση του μαθητή τόσο στις 

πέντε διαμορφωτικές λεξιλογικές δοκιμασίες όσο και  στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία 

(8/15 σωστές λεξιλογικές απαντήσεις).         

Ως γενικό συμπέρασμα θα λέγαμε ότι η πειραματική μέθοδος επέδρασε θετικά στη 

λεξιλογική επίδοση του Δήμου, όμως για τον συμμετέχοντα αυτό δεν διαπιστώνεται 

λειτουργική σχέση μεταξύ της πειραματικής μεθόδου και της λεξιλογικής του παραγωγής 

του. Η μη ύπαρξη λειτουργικής σχέσης ερμηνεύεται κατά τη γνώμη μας στο μέτριο επίπεδο 

γλωσσομάθειας του μαθητή στη Γ2 του και στην ατελή εφαρμογή της πειραματικής μεθόδου, 

καθώς το κομμάτι της μελέτης στο σπίτι των νέων λέξεων (ατομική προσπάθεια) δεν 

πραγματοποιήθηκε.  

 

 

  



130 
 

8.3. Ισμήνη 

 

8.3.1.  Περιγραφή ατομικού προφίλ 

 

Οικογενειακό ιστορικό 

Η Ισμήνη είναι μια μαθήτρια αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκε και έχει ζήσει όλη τη ζωή 

της στην Ελλάδα. Οι γονείς της είναι και οι δυο Αλβανοί που ζουν και εργάζονται στα Χανιά, 

ο πατέρας ως οικοδόμος και η μητέρα ως βοηθητικό προσωπικό σε εστιατόριο. Έχει δυο 

αδέλφια, μία μεγάλη αδελφή δεκαοκτώ ετών και έναν μικρό αδελφό ενάμισι έτους. Όπως και 

στην περίπτωση του Δήμου, υπάρχει ισχυρός δεσμός ανάμεσα στην Ισμήνη και τη μεγάλη 

της αδελφή, η οποία έχει το ρόλο μιας «δεύτερης μητέρας», καθώς περνά πολύ χρόνο μαζί 

της και τη φροντίζει με ποικίλους τρόπους.   

 

Κατά τη συνέντευξη, η μητέρα ανέφερε ότι καθημερινά αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου 

της στη φροντίδα του μικρότερου παιδιού της  και δεν βρίσκει χρόνο να υποστηρίξει την 

Ισμήνη στα μαθήματα, όταν το κορίτσι της το ζητάει
31

. Επιπλέον, η μητέρα εργάζεται στο 

εστιατόριο έως πολύ αργά το βράδυ και η Ισμήνη με την αδελφή της συχνά ξυπνούν μέσα 

στη νύχτα για να δουν λίγο και να καληνυχτίσουν τη μητέρα τους. 

Ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας 

Οι γονείς της Ισμήνης τής μιλούσαν στα πρώτα χρόνια της ζωής της στα αλβανικά και 

συνεχίζουν να μιλούν αλβανικά στα παιδιά τους «για να μην τα ξεχάσουν». Σήμερα στην 

οικογένεια μιλούν και τις δυο γλώσσες, με τους γονείς να χρησιμοποιούν κυρίως την 

αλβανική γλώσσα και τις δυο αδελφές να μιλούν μεταξύ τους στα ελληνικά. Επειδή όμως οι 

γονείς επιδιώκουν σταθερά τη χρήση της αλβανικής στο σπίτι, η Ισμήνη προσπαθεί κι εκείνη 

να μιλάει αλβανικά και επιθυμεί να βελτιώσει τη γλωσσομάθειά της ρωτώντας συχνά μέσα 

στην ημέρα τους γονείς της «πώς να το πω αυτό στα αλβανικά;». Όταν η μαθήτρια ρωτήθηκε 

από την ερευνήτρια αν μιλάει αλβανικά, απάντησε θετικά με αυτοπεποίθηση, της δίδαξε τη 

λέξη «καλημέρα» στα αλβανικά και την βοήθησε να την εκφέρει σωστά.   

 

Η προσπάθεια της οικογένειας για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας στα παιδιά 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η μητέρα της Ισμήνης της δίδαξε ανάγνωση και γραφή 

                                                           
31

 Συγκεκριμένα, η μητέρα ανέφερε ότι της Ισμήνης της αρέσει πολύ να της λέει το μάθημα της ημέρας, αλλά η 

μητέρα δεν έχει χρόνο λόγω της δουλειάς της και του μωρού τους.  
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στα αλβανικά. Σύμφωνα με τη μητέρα της, στην Ισμήνη γενικά αρέσει πολύ και το διάβασμα 

και το γράψιμο και στις δυο γλώσσες. Διαβάζει πολλά ελληνικά παιδικά βιβλία και επίσης 

διαβάζει αλβανικά παραμύθια στο διαδίκτυο. Συνολικά, η δίγλωσση διαπαιδαγώγηση της 

Ισμήνης έχει δυο συνιστώσες: την χρήση και ανεπίσημη διδασκαλία της εθνοτικής γλώσσας 

στο σπίτι και την πρόσκτηση της πλειονοτικής γλώσσας μέσα από το ευρύτερο περιβάλλον 

και την κοινότητα.  

 

Αναφορικά με τις επισκέψεις στη χώρα καταγωγής, η Ισμήνη έχει πάει τρεις φορές στην 

Αλβανία για διακοπές. Τις δυο πρώτες φορές έμεινε εκεί για δέκα μέρες, ενώ η τελευταία της 

επίσκεψη διήρκεσε ένα μήνα (Δεκέμβριος 2016) και ολοκληρώθηκε δέκα ημέρες πριν την 

έναρξη της παρούσας έρευνας. Κατά το μήνα αυτό, τα ξαδέλφια της την πήραν για πέντε 

ημέρες στο σχολείο τους, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα του σχολείου και έγραψε μια 

έκθεση στα αλβανικά με θέμα τα συναισθήματά της όταν βρίσκεται στην Αλβανία. Η ίδια 

ήταν πολύ χαρούμενη για αυτή την εμπειρία της, αλλά και περήφανη που ήταν σε θέση να 

παρακολουθεί τα μαθήματα και να γράψει το κείμενό της στη μητρική της γλώσσα.   

 

Σχολική επίδοση 

Η Ισμήνη κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας διαπιστώθηκε ότι δεν μελετούσε κάθε 

μέρα το ίδιο καλά στο σπίτι, όμως, όταν μελετούσε, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη να 

απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση για το περιεχόμενο του μαθήματος και για το νέο λεξιλόγιο. 

Σε σχετική ερώτηση, η μητέρα της ανέφερε ότι ζουν σε ένα μικρό σπίτι και η Ισμήνη δεν έχει 

δικό της τραπέζι για να διαβάζει, οπότε το απόγευμα μετακινεί συνεχώς τα βιβλία της από τη 

μια γωνία στην άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. 

 

Όταν η μητέρα της ρωτήθηκε πώς είναι η Ισμήνη ως μαθήτρια, η αυθόρμητη απάντηση της 

ήταν «έτσι κι έτσι», το οποίο δεν οφείλεται στην έλλειψη κινήτρων ή επιμέλειας από την 

πλευρά της Ισμήνης, αλλά περισσότερο στις συνθήκες στο σπίτι («αυτηνής της αρέσει να 

κάθεται με τα βιβλία, αλλά στο σπίτι δεν έχει ησυχία»).  Η μητέρα της ανέφερε ότι το κορίτσι 

μελετά με ευχαρίστηση τα μαθήματά του και της αρέσει πολύ να γράφει. Στην αρχή του 

δημοτικού το αγαπημένο της μάθημα ήταν τα μαθηματικά, όμως όσο προχωρούσε τις τάξεις 

της άρεσαν όλο και περισσότερα μαθήματα. Η μητέρα ανέφερε ότι στην Ισμήνη αρέσει πολύ 

το μάθημα της Ιστορίας και απολαμβάνει να το μαθαίνει και να το αφηγείται στη μητέρα της, 

όμως η μητέρα λόγω των υποχρεώσεών της δε βρίσκει πάντα το χρόνο να την ακούσει. 
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Αναφέρθηκε επίσης ότι η Ισμήνη συναντά συχνά άγνωστες λέξεις στο μάθημα της Ιστορίας, 

για τη σημασία των οποίων ρωτάει την αδερφή της.  

 

Ελεύθερος χρόνος 

Η Ισμήνη αφιερώνει αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο της βοηθώντας τη μητέρα της σε 

δουλειές του σπιτιού ή στη φροντίδα του μωρού της οικογένειας. Κάνει πολλά χρόνια 

μαθήματα ενόργανης γυμναστικής και έκανε συχνά γυμναστικές ασκήσεις στα διαλείμματα 

με τις άλλες συμμαθήτριές της.  Σύμφωνα με τη μητέρα της διαβάζει πολλά παιδικά βιβλία 

στα ελληνικά, ενώ διαβάζει αλβανικά παραμύθια στο διαδίκτυο. Γενικά επισκέπτεται 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο για να διαβάσει για θέματα που την ενδιαφέρουν, πάντα μαζί με τη 

μεγάλη αδελφή της, ενώ δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Προσωπικότητα 

Η Ισμήνη είναι ένα πολύ ευγενικό και ευδιάθετο κορίτσι. Είναι μια  ήρεμη μαθήτρια, σέβεται 

τους κανόνες της τάξης και κατά το διάστημα της έρευνας δεν ενόχλησε ποτέ με της 

συμπεριφορά της τους συμμαθητές της, τη δασκάλα της τάξης ή την ερευνήτρια. Σχετικά με 

τις κοινωνικές της δεξιότητες, είναι ένα πρόσχαρο και φιλικό κορίτσι που συμμετείχε τα 

διαλείμματα στα παιχνίδια και στις συζητήσεις των συμμαθητριών της. 

 

8.3.2. Ανταπόκριση της συμμετέχουσας στην πειραματική μέθοδο 

 

Συμμετοχή της μαθήτριας στις πειραματικές διδασκαλίες 

 Η Ισμήνη έδειξε από την αρχή ενδιαφέρον για την πειραματική μέθοδο. Εξοικειώθηκε 

γρήγορα με τη λεξιλογική καρτέλα και εξέφραζε με προθυμία τη γνώμη της για την πιθανή 

σημασία της νέας λέξης. Ήταν πάντα συγκεντρωμένη κατά την παράδοση και, επειδή 

παρακολουθούσε την ιστορική αφήγηση (περιεχόμενο), έκανε κατά κανόνα σωστές 

υποθέσεις για τη σημασία του λεξιλογίου. 

Από τις ερωταποκρίσεις της με την ερευνήτρια κατά την επεξεργασία των νέων λέξεων 

διαφαίνεται ότι η πειραματική μέθοδος την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν πολλοί 

βαθμοί γνώσης μιας λέξης (Nation, 2001: 26) και ότι η ανάλυση της σημασίας της λέξης στα 

χαρακτηριστικά της (δεύτερο πεδίο της λεξιλογικής καρτέλας) οδηγεί σε βάθος κατανόηση 

της σημασίας της λέξης. Θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα από τη διδασκαλία της λέξης 
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«οριστικός», που ήταν και η πρώτη από τις δεκαπέντε λέξεις που διδάχθηκαν. Κατά την 

επεξεργασία των χαρακτηριστικών της λέξης καταλήξαμε ότι «οριστικό είναι α) κάτι σίγουρο 

και β) κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει». Η μαθήτρια σήκωσε το χέρι της προβληματισμένη 

και δήλωσε ότι «οπότε, κυρία, δεν είναι καθόλου εύκολο να πούμε ότι κάτι είναι οριστικό…». 

Ο διάλογος που ακολούθησε και ο έπαινος της ερευνήτριας για τη σωστή τοποθέτηση της 

Ισμήνης ενθάρρυναν τη μαθήτρια, η οποία έκτοτε συμμετείχε ενεργά σε όλες τις 

πειραματικές διδασκαλίες που ακολούθησαν.   

Επιπλέον, η Ισμήνη προσπαθούσε κάθε φορά να χρησιμοποιήσει τη νέα λέξη σε δικό της 

παράδειγμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τη διδασκαλία της λέξης «εξουσία», η Ισμήνη 

πρότεινε την πρόταση «Η διευθύντρια έχει την εξουσία να απαγορεύσει τα κινητά στο 

σχολείο», δίνοντας ένα σωστό παράδειγμα χρήσης της λέξης σε διαφορετικά συμφραζόμενα.  

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η Ισμήνη δεν ήταν πάντα το ίδιο καλά διαβασμένη στο μάθημα 

της ιστορίας, είχε όμως μελετήσει και τις πέντε φορές τις λεξιλογικές καρτέλες και 

απαντούσε σωστά τις ερωτήσεις που αφορούσαν το νέο λεξιλόγιο, οι οποίες από την αρχή της 

είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι μελετούσε τις λεξιλογικές καρτέλες 

αποδεικνύεται τόσο από τη συμπλήρωση των πεδίων που είχαν για τι σπίτι όσο και από την 

επίδοσή της στις λεξιλογικές δοκιμασίες που παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθόδου 

Για την Ισμήνη, τα αποτελέσματα του τεστ Pearson, των δέκα διαμορφωτικών λεξιλογικών 

δοκιμασιών και της αθροιστικής λεξιλογικής δοκιμασίας συνοψίζονται ως εξής:  

Πίνακας 8.3.1 

Ισμήνη: Αποτελέσματα test Pearson 

Όνομα Ισμήνη 

Γλώσσες Αλβανικά, Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 74 

Pearson Τυπικός  

Βαθμός 90 
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Η Ισμήνη δεν πέτυχε πολύ υψηλό βαθμό στο τεστ Pearson και αυτό οφείλεται στον τρόπο 

που διατύπωνε τις απαντήσεις της για τη σημασία των λέξεων. Ενώ δηλαδή  σε σύνολο 80 

λέξεων συνάντησε μόνο δεκατρείς εντελώς άγνωστες λέξεις, για τις γνωστές της λέξεις οι 

απαντήσεις της ήταν κυρίως παραδείγματα που περιείχαν τη ζητούμενη λέξη αντί για 

διατύπωση ορισμού της ζητούμενης λέξης. Από τα παραδείγματα που έδινε γινόταν 

αντιληπτό ότι η μαθήτρια γνώριζε τη λέξη που περιέγραφε, όμως η ερευνήτρια δεν 

επιτρεπόταν να παρέμβει και να την κατευθύνει ως προς το σωστό τρόπο διατύπωσης της 

απάντησής της , με αποτέλεσμα να χάσει πολλούς βαθμούς στο τεστ. Αναφέρουμε ορισμένα 

ενδεικτικά παραδείγματα:  

- Το αεροπλάνο πηγαίνει πάνω από τα σύννεφα και πετάει (αναφορά στη λειτουργία 

χωρίς αναφορά στην έννοια του μεταφορικού μέσου) 

- Βρεγμένος: όταν βρέχει, βρέχεσαι. (χρήση του ομόρριζου ρήματος) 

- Κολυμπώ: είμαι στη θάλασσα και κολυμπώ (χρήση της ίδιας λέξης)  

- Κατασκευάζω: εγώ κατασκευάζω ένα σπίτι (παράδειγμα αντί για ορισμό) 

 Από την άλλη πλευρά, η μαθήτρια είχε ακούσει και μπορούσε με κάποιο τρόπο να 

προσεγγίσει μια όψη της σημασίας των περισσότερων λέξεων. Επιπλέον, γνώριζε λέξεις που 

κανένα άλλο δίγλωσσο παιδί από το δείγμα της έρευνας δεν γνώριζε, όπως: 

- Μισθός είναι τα χρήματα που παίρνουμε από τη δουλειά μας, πχ η μαμά μου πήρε 

σήμερα το μισθό της 

- Λιγνός είναι ο πολύ λεπτός.  

Θα συμπεραίναμε επομένως ότι, παρόλο που η βαθμολογία του τεστ Pearson για την Ισμήνη 

δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, διαπιστώθηκε κατά τη διεξαγωγή του τεστ ότι η μαθήτρια φαίνεται 

να έχει αρκετά ερεθίσματα όσον αφορά το λεξιλόγιο, ενδεχομένως και από τα παιδικά βιβλία 

που διαβάζει και περιγράφει με αρκετή άνεση λόγου τη σημασία των ζητούμενων λέξεων με 

το δικό της τρόπο.  

Στο Γράφημα 8.3.α φαίνονται οι λεξιλογικές επιδόσεις της Ισμήνης στις διαφορετικές φάσεις 

του ερευνητικού σχεδίου. Κατά τη δεύτερη εβδομάδα η μαθήτρια απουσίαζε λόγω ασθένειας, 

ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα.   
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Γράφημα 8.3.α 

Ισμήνη:  Ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού της έρευνας 

 

Από το Γράφημα 8.3.α. διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θετική επίδραση της πειραματικής 

μεθόδου στη λεξιλογική παραγωγή της Ισμήνης στην πρώτο και το πέμπτο ζεύγος 

λεξιλογικών δοκιμασιών, στα οποία παρατηρείται μία περισσότερη σωστή λεξιλογική 

απάντηση μετά από τις πειραματικές διδασκαλίες, σε σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις 

μετά από τις «απλές» διδασκαλίες. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται και η αντίθετη 

επίδραση της πειραματικής συνθήκης  στο τρίτο και το τέταρτο ζεύγος δοκιμασιών, κατά τις 

οποίες η Ισμήνη έχει δώσει δυο περισσότερες σωστές λεξιλογικές απαντήσεις μετά από τις 

«απλές» διδασκαλίες, σε σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις μετά τις πειραματικές 

διδασκαλίες. Επομένως, στην περίπτωση της Ισμήνης: 

- Δεν διαπιστώνονται τρεις επιδείξεις (demonstrations) της πειραματικής επίδρασης σε 

τρία διαφορετικά χρονικά σημεία της παρέμβασης, ώστε να μπορούμε να 

ισχυριστούμε την ύπαρξη λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στο χειρισμό της 

ανεξάρτητης μεταβλητής και την αλλαγή που ο χειρισμός αυτός επιφέρει στις τιμές 

της εξαρτημένης μεταβλητής 

- Σημειώνονται δυο αντίθετες μεταξύ τους τάσεις όσον αφορά την επίδραση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή  

Για  την ερμηνεία των παραπάνω θα προχωρήσουμε σε πιο αναλυτική εξέταση των 

λεξιλογικών του αποτελεσμάτων, όπως αυτά φαίνονται στον Πίνακα 8.3.2.  
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Πίνακας 8.3.2 

 Ισμήνη: Αποτελέσματα στις λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας 

 

Α1 3/6 

Β1 4/6 

εκ των οποίων:   

B1 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B1 (άλλες λέξεις) 1/3 

    

Α2 ΑΠΟΥΣΙΑ 

Β2 ΑΠΟΥΣΙΑ 

εκ των οποίων:   

B2 (λέξεις-στόχοι) ΑΠΟΥΣΙΑ 

B2 (άλλες λέξεις) ΑΠΟΥΣΙΑ 

    

Α3 5/6 

Β3  3/6 

εκ των οποίων:   

B3 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B3 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α4 5/6 

Β4 3/6 

εκ των οποίων:   

B4 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B4 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α5 4/6 

Β5 5/6 

εκ των οποίων:   

B5 (λέξεις-στόχοι) 3/3 

B5 (άλλες λέξεις) 2/3 

    

Γ 12/15 
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Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι, στις δοκιμασίες μετά από τις πειραματικές 

διδασκαλίες στις οποίες ήταν παρούσα, η Ισμήνη έδωσε σωστές λεξιλογικές απαντήσεις σε 

όλες τις περιπτώσεις που η ζητούμενη λέξη ήταν διδαγμένη με την τυποποιημένη λεξιλογική 

καρτέλα (λέξεις-στόχοι). Με άλλα λόγια, όλες οι λανθασμένες απαντήσεις της αφορούσαν τις 

άλλες ακαδημαϊκές λέξεις, για τις οποίες είχε δοθεί προφορικά ένας ορισμός από την 

ερευνήτρια κατά τη διάρκεια παράδοσης του μαθήματος.     

Η παραπάνω παρατήρηση αναφορικά με τα δεδομένα της λεξιλογικής παραγωγής της 

Ισμήνης  αναπαρίσταται και στο Γράφημα 8.3.β. 

Γράφημα 8.3.β 

Ισμήνη: Σύγκριση λεξιλογικής επίδοσης μεταξύ “λέξεων-στόχων” και “άλλων λέξεων” 

 

Διαπιστώνουμε ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις η λεξιλογική επίδοση της Ισμήνης είναι 

υψηλότερη και μάλιστα πάντα άριστη (3/3) όταν η ζητούμενη λέξη έχει διδαχθεί με τη 

λεξιλογική καρτέλα βασισμένη στο μοντέλο Frayer, σε σύγκριση με τη λεξιλογική του 

επίδοση όταν η ζητούμενη λέξη δεν έχει διδαχθεί με την εν λόγω μέθοδο. Η διαπίστωση 

αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία η Ισμήνη 

έδωσε 12/15 σωστές απαντήσεις αναφορικά με τις διδαγμένες λέξεις, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η πειραματική μέθοδος επέδρασε θετικά στη λεξιλογική επίδοση της 

Ισμήνης και ότι για τη συμμετέχουσα αυτή διαπιστώνεται λειτουργική σχέση μεταξύ της 

ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής του πειραματικού σχεδίου.        

3 

1 

3 

0 

3 

0 

3 

2 

Β1 
λέξεις- 
στόχοι 

B1 
άλλες 
λέξεις 

B2 
λέξεις- 
στόχοι 

B2 
άλλες 
λέξεις 

B3 
λέξεις- 
στόχοι 

B3 
άλλες 
λέξεις 

Β4 
λέξεις- 
στόχοι 

B4 
άλλες 
λέξεις 

Β5 
λέξεις- 
στόχοι 

B5 
άλλες 
λέξεις 

Σύγκριση "λέξεων - στόχων" και "άλλων λέξεων" 



138 
 

8.4. Αννίτα 

8.4.1. Περιγραφή ατομικού προφίλ 

 

Οικογενειακό ιστορικό 

Η Αννίτα είναι ένα δίγλωσσο κορίτσι με πατέρα Αμερικανό και μητέρα Ελληνίδα. Γεννήθηκε 

το 2006 στις ΗΠΑ και έζησε εκεί ως το 2008, οπότε η οικογένειά της ήρθε στην Ελλάδα και 

έμεινε εδώ έως το 2010. Το 2010 οι γονείς της πήραν διαζύγιο, το οποίο συνοδεύτηκε με την 

έντονη μεταξύ τους αντιπαράθεση για την επιμέλεια της Αννίτας. Τελικά ο πατέρας την πήρε 

μαζί του στις ΗΠΑ και το παιδί έμεινε μαζί με εκείνον, τη νέα του σύζυγο και τα τρία παιδιά 

της έως το 2014. Στο διάστημα αυτό, η μητέρα της Αννίτας επεδίωκε να πάει στις ΗΠΑ για 

να φέρει την Αννίτα πίσω στην Ελλάδα, πράγμα που κατάφερε το Φεβρουάριο του 2014. 

Έκτοτε η Αννίτα ζει στα Χανιά με τη μητέρα της, τον νέο της σύζυγο και τον ετεροθαλή 

αδελφό της ηλικίας επτά μηνών.   

 

Ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας 

Το παραπάνω οικογενειακό ιστορικό είχε βέβαια άμεση επίδραση στην ανάπτυξη της 

διγλωσσίας της Αννίτας. Στα πρώτα χρόνια της ζωής της, κάθε γονιός της μιλούσε τη δική 

του γλώσσα, εφάρμοσαν δηλαδή τη στρατηγική Ronjat “une personne, une langue” (Ronjat, 

1913  στο  Baker, 2001: 147). Πρόκειται επομένως για μια περίπτωση ταυτόχρονης 

πρόσκτησης της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία  στο πλαίσιο ενός μικτού γάμου. Καθώς 

τα δυο πρώτα χρόνια της ζωής της έζησε τις ΗΠΑ, η γλώσσα στην οποία εκτέθηκε το παιδί 

μέσα στην κοινότητα ήταν η αγγλική. Το διάστημα 2010-2014 που ζούσε στην Καλιφόρνια 

με τον πατέρα της και τη νέα του οικογένεια η Αννίτα μιλούσε μόνο αγγλικά. Πήγε εκεί 

νηπιαγωγείο και Α’ δημοτικού και, σύμφωνα με τη μητέρα της «ήταν καλή μαθήτρια και της 

άρεσε το σχολείο της, όμως σ’ αυτό έπαιξαν ρόλο και οι δάσκαλοί της, οι οποίοι, επειδή στην 

Καλιφόρνια υπάρχουν πολλά ξένα παιδιά, είναι πολλοί ανοικτοί στο διαφορετικό». Στην Α΄ 

δημοτικού έμεινε στις ΗΠΑ ως το Φεβρουάριο, οπότε και γύρισε στην Ελλάδα, έχοντας ίσα-

ίσα μάθει να γράφει και να διαβάζει στα αγγλικά. Γράφτηκε τότε εδώ στην Α’ δημοτικού και 

συνεχίζει έκτοτε να φοιτά στο σχολείο που διεξήχθη η έρευνα. Διαπιστώνουμε επομένως ότι 

στη ζωή της Αννίτας υπήρχε εναλλασσόμενη κυριαρχία των δυο γλωσσών κατά την παιδική 

ηλικία (Baker, 2001: 148), ανάλογα με τη χώρα παραμονής και μάλιστα με αποκλειστική 

σχεδόν χρήση της μίας εκ των δυο γλωσσών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  
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Σήμερα, η Αννίτα μιλά με τη μητέρα της και ελληνικά και αγγλικά. Η μητέρα επέλεξε 

συνειδητά τη χρήση και των δύο γλωσσών, ώστε μεγαλώνοντας η Αννίτα να έχει την επιλογή 

να επιστρέψει στις ΗΠΑ, αν το αποφασίσει. Η Αννίτα φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη 

δίγλωσση επικοινωνία με τη μητέρα της και χρησιμοποιεί συχνά την αγγλική γλώσσα όταν 

θέλει να της πει κάποιο μυστικό.  

 

Σχολική επίδοση 

Η Αννίτα ως μαθήτρια έχει «διακυμάνσεις». Κατά την διδασκαλία υπήρχαν φορές που 

έπληττε και αδιαφορούσε για το μάθημα, ενώ υπήρχαν φορές που άκουγε προσεκτικά την 

αφήγηση του μαθήματος και έκανε εύστοχες ερωτήσεις. Συμμετείχε κάθε φορά που στο 

πλαίσιο του μαθήματος σχολιάζαμε μια εικόνα ή μια φωτογραφία και ρωτούσε με ενδιαφέρον 

για περισσότερες λεπτομέρειες. Συναντούσε συχνά άγνωστες λέξεις και ρωτούσε τη δασκάλα 

και τη ερευνήτρια για τη σημασία τους, ενώ η μητέρα της ανέφερε ότι, όταν η Αννίτα 

συναντά άγνωστες λέξεις κατά τη μελέτη στο σπίτι, εκείνη είναι το πρόσωπο που ρωτάει.  

 

Κατά τη συνέντευξη, η  μητέρα της ανέφερε ότι η προηγούμενη δασκάλα της ήταν πιο 

ευχαριστημένη, ενώ η τωρινή δασκάλα είχε περισσότερες απαιτήσεις και θεωρούσε ότι η 

Αννίτα έπρεπε να μελετά περισσότερο. Η άποψη της τωρινής δασκάλας ταυτίζεται με την 

άποψη της ερευνήτριας, καθώς διαπιστώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ότι η Αννίτα 

δε μελετούσε καθόλου στο σπίτι και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ερωτήσεις σχετικές με το 

περιεχόμενο ή με το νέο λεξιλόγιο.  

  

Τέλος, η καθηγήτρια αγγλικών του σχολείου ανέφερε ότι η επίδοση της Αννίτας στα αγγλικά 

είναι μέτρια, συγκεκριμένα «έχει καλή προφορά, αλλά κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη», 

γεγονός αναμενόμενο καθώς η μαθήτρια άλλαξε χώρα διαμονής όταν είχε μόλις κατακτήσει 

το γραμματισμό στην αγγλική γλώσσα.  

Ελεύθερος χρόνος 

Στον ελεύθερο χρόνο της η Αννίτα διαβάζει παραμύθια και άλλα παιδικά βιβλία 

περιστασιακά, κυρίως στα ελληνικά και λιγότερα στα αγγλικά. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

μαζί με τη μητέρα της, με την οποία επισκέπτονται μαζί διάφορες ιστοσελίδες και στις δυο 

γλώσσες.   
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Προσωπικότητα 

Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, η συνεργασία με την Αννίτα ήταν λίγο δύσκολη στην 

αρχή. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες δυσκόλευε το παιδί, με αποτέλεσμα το πρώτο 

διάστημα να είναι συχνά ευέξαπτη και να απαντά επιθετικά στις οδηγίες της δασκάλας. Με 

την πάροδο του χρόνου, η μαθήτρια ένιωσε πιο άνετα, ανέπτυξε φιλίες και έγινε πιο δεκτική 

στις συμβουλές της δασκάλας της. Κατά την περίοδο της έρευνας, φαινόταν ότι είχε 

προσαρμοστεί πολύ καλά και έπαιζε τα διαλείμματα με τις φίλες της, έγινε όμως αντιληπτό 

και από την ερευνήτρια ότι ήταν το πιο εύθικτο και το πιο ευέξαπτο κορίτσι της τάξης.   

 

4.8.2. Ανταπόκριση της συμμετέχουσας στην πειραματική μέθοδο 

 

Συμμετοχή της μαθήτριας στις πειραματικές διδασκαλίες 

Σύμφωνα με τη μητέρα, το αγαπημένο μάθημα της Αννίτας είναι η ιστορία, μάθημα το οποίο 

μπορεί κατά καιρούς να τη δυσκολεύει, αλλά της φαίνεται ενδιαφέρον και μάλιστα μαθαίνει 

το μάθημα από το σχολείο και δεν χρειάζεται να αφιερώσει πολύ χρόνο στο σπίτι.  

Κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, η Αννίτα είχε δηλώσει τρεις φορές στην 

ερευνήτρια ότι της άρεσε πολύ η συμπλήρωση των λεξιλογικών καρτελών. Κατά τις 

πειραματικές διδασκαλίες έδειχνε ενδιαφέρον για την «εξερεύνηση» της υπό διδασκαλίας 

έννοιας και σήκωνε το χέρι της για να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά με τη σημασία των νέων 

λέξεων και να προτείνει παραδείγματα. Επειδή όμως συχνά διασπώταν η προσοχή της κατά 

τη διάρκεια της παράδοσης, δεν παρακολουθούσε το γενικό νόημα του νέου κεφαλαίου και οι 

εικασίες της για τη σημασία της νέας λέξης ήταν σπάνια σωστές. 

Από την άλλη πλευρά, ήταν ξεκάθαρο ότι η Αννίτα δε μελετούσε καθόλου στο σπίτι ούτε το 

μάθημα της ημέρας ούτε το λεξιλόγιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων δεν ήταν 

σχεδόν ποτέ σε θέση να απαντήσει ερωτήσεις περιεχομένου, ενώ η επίδοσή της στα κείμενα 

με τα κενά λέξεων ήταν πολύ χαμηλή.   

 

Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθόδου 

Για την Αννίτα, τα αποτελέσματα του τεστ Pearson, των δέκα διαμορφωτικών λεξιλογικών 

δοκιμασιών και της αθροιστικής λεξιλογικής δοκιμασίας συνοψίζονται ως εξής:  
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Πίνακας 8.4.1 

Αννίτα: Αποτελέσματα test Pearson 

 

Όνομα Αννίτα 

Γλώσσες Αγγλικά, Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 86 

Pearson Τυπικός  

Βαθμός 80 

 

Κατά τη διεξαγωγή του test Pearson η Αννίτα περιέγραφε με αυτοπεποίθηση τη σημασία των 

λέξεων του τεστ, έκανε όμως πολλά εκφραστικά λάθη. Είχε 17 άγνωστες λέξεις σε σύνολο 80 

λέξεων που της ζητήθηκε να περιγράψει, οι οποίες αφορούσαν αφηρημένες έννοιες (πχ 

κόπωση, ποινή, προβλέπω κλπ). Για τις γνωστές της λέξεις διατύπωνε τον ορισμό 

αποκλειστικά το ρήμα «είναι» με αόριστες αντωνυμίες (είναι κάτι που…, είναι κάποιος 

που…) ή τοπικά επιρρήματα (είναι κάπου που… , είναι εκεί που…), ή ένα επρόκειτο για 

ρήματα προσπαθούσε να περιγράψει τη σημασία του αναλυτικά με τη χρήση χρονικών 

προτάσεων, π.χ.: 

- Ομάδα είναι κάτι με πολλά άτομα μέσα. 

- Κενός είναι όταν είναι τίποτα. 

- Ξαφνιάζω είναι όταν περπατάμε και κάποιος πετάγεται και ξαφνιάζομαι γιατί μου 

ήρθε απότομα (παραστατική περιγραφή με χρονικές προτάσεις, αλλά και  σύγχυση του 

‘ξαφνιάζω’ με το ‘ξαφνιάζομαι’.)  

Ορισμένες επιπλέον παρατηρήσεις σχετικά με τις απαντήσεις της Αννίτας είναι:  

- Σηκώνω: κάποιος σηκώνει κάτι (χρήση της ίδιας λέξης.)  

- Ανώνυμος: αυτός που δεν έχει δουλειά (σύγχυση λέξεων με παρόμοια αρχή, εδώ 

ανώνυμος και άνεργος.)  

- Διαφανής: όταν φοράω κάτι και διαφανίζει (παράδειγμα αντί για ορισμό). 

Από τη διεξαγωγή του Test Pearson  διαπιστώθηκε ότι η Αννίτα γνωρίζει πολλές λέξεις και η 

άνεση που έχει στον προφορικό λόγο τη βοηθάει να περιγράψει τη σημασία της, έστω κι αν οι 

περιγραφές της δεν είναι απόλυτα ακριβείς ή δεν έχουν επίσημο ύφος. Ως γενικό 

συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου των βασικών 
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διαπροσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (basic interpersonal communicative skills -  

BICS) και του επιπέδου της γνωστικής/ ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας 

(Cognitive/academic language proficiency - CALP) της μαθήτριας.  

Στο Γράφημα 8.3.α φαίνονται οι λεξιλογικές επιδόσεις της Αννίτας στις διαφορετικές φάσεις 

του ερευνητικού σχεδίου. Κατά τις λεξιλογικές δοκιμασίες Β1 και Β3  η μαθήτρια απουσίαζε, 

ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα και θα μελετηθεί η λεξιλογική της επίδοση 

στα τρία άλλα ζεύγη διδασκαλιών.    

 

Γράφημα 8.4.α 

Αννίτα:  Ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού της έρευνας 

 

 

Από το γράφημα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θετική επίδραση της πειραματικής μεθόδου στη 

λεξιλογική παραγωγή της Αννίτας στο τέταρτο ζεύγος λεξιλογικών δοκιμασιών. Από την 

άλλη πλευρά, διαπιστώνεται και η αντίθετη επίδραση της πειραματικής συνθήκης  στο 

δεύτερο ζεύγος δοκιμασιών και ουδέτερη επίδραση στο πέμπτο ζεύγος διδασκαλιών, στις 

οποίες η Αννίτα δεν έδωσε καμία φορά καμία σωστή απάντηση. Επομένως, στην περίπτωση 

της Αννίτας σημειώνονται τρεις διαφορετικές τάσεις όσον αφορά την επίδραση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή και θα προχωρήσουμε σε πιο 

λεπτομερή εξέταση των λεξιλογικών της αποτελεσμάτων (Πίνακας 4.8.2.)  
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Πίνακας 8.4.2 

 Αννίτα: Αποτελέσματα στις λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας 

Α1 0/6 

Β1 ΑΠΟΥΣΙΑ 

εκ των οποίων:   

B1 (λέξεις-στόχοι) ΑΠΟΥΣΙΑ 

B1 (άλλες λέξεις) ΑΠΟΥΣΙΑ 

    

Α2 2/6 

Β2 1/6 

εκ των οποίων:   

B2 (λέξεις-στόχοι) 1/3 

B2 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α3 0/6 

Β3  ΑΠΟΥΣΙΑ 

εκ των οποίων:   

B3 (λέξεις-στόχοι) ΑΠΟΥΣΙΑ 

B3 (άλλες λέξεις) ΑΠΟΥΣΙΑ 

    

Α4 1/6 

Β4 1,5
32

 /6 

εκ των οποίων:   

B4 (λέξεις-στόχοι) 1,5/3 

B4 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α5 0/6 

Β5 0/6 

εκ των οποίων:   

B5 (λέξεις-στόχοι) 0/3 

B5 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Γ 3/15 

 

                                                           
32

 Αναφέρεται στον πίνακα ως 1,5 σωστή απάντηση, καθώς έχει συμπληρωθεί η «αιτία» αντί για «αιτίες», 

δηλαδή δεν έχει γίνει η σωστή κλίση του ουσιαστικού.  
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Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι στις δοκιμασίες μετά τη δεύτερη πειραματική 

διδασκαλία (Β2) η σωστή λεξιλογική απάντηση, η οποία είναι και η μόνη σωστή απάντηση 

στη δοκιμασία, αφορά λέξη που διδάχθηκε με την πειραματική μέθοδο. Το ανάλογο 

παρατηρείται και στη δοκιμασία μετά την τέταρτη πειραματική διδασκαλία (Β4), όπου και 

πάλι οι δυο σωστές λεξιλογικές απαντήσεις αφορούν λέξεις-στόχο. 

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και κατά την περιγραφή του γενικότερο προφίλ της Αννίτας ως 

μαθήτριας, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι η Αννίτα δε μελετούσε καθόλου. 

Στις λεξιλογικές καρτέλες της δεν ήταν καμία φορά συμπληρωμένα τα πεδία με τη ζωγραφιά 

και την πρόταση του μαθήματος που περιείχε τη λέξη και ήταν φανερό από την εξέταση του 

μαθήματος ότι δεν αφιέρωνε καθόλου χρόνο για μελέτη. Όπως και στην περίπτωση του 

Δήμου, ισχύει και για την Αννίτα ότι από την μέθοδο διδασκαλίας πραγματοποιείτο μόνο το 

κομμάτι εκείνο που λάμβανε χώρα μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα η εμπέδωση των νέων 

λέξεων να είναι ελλιπής.  Η ανεπαρκής εμπέδωση διαπιστώνεται τόσο στις επιδόσεις της στις 

διαμορφωτικές λεξιλογικές δοκιμασίες, στις οποίες συνήθως δεν υπάρχει πολλές φορές καμία 

ή μόνο μία σωστή λεξιλογική απάντηση. όσο και  στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία 

(3/15 σωστές λεξιλογικές απαντήσεις).         

Γράφημα 8.4.β 

Αννίτα: Σύγκριση λεξιλογικής επίδοσης μεταξύ “λέξεων- στόχων” και “άλλων λέξεων” 

 

 

Στο Γράφημα 8.4.β απεικονίζεται η λεξιλογική επίδοση της Αννίτας μετά τις τρεις 

πειραματικές διδασκαλίες στις οποίες ήταν παρούσα (Β2, Β4, Β5), παρουσιάζοντας 
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ξεχωριστά στις επιδόσεις της αναφορικά με τις διδαγμένες λέξεις και συγκρίνοντάς τις με τις 

επιδόσεις της αναφορικά με τις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις που δεν διδάχθηκαν με την 

πειραματική μέθοδο. Διαπιστώνουμε ότι στις δυο από τις πέντε περιπτώσεις η λεξιλογική 

επίδοση της Αννίτας είναι υψηλότερη όταν η ζητούμενη λέξη έχει διδαχθεί με τη λεξιλογική 

καρτέλα βασισμένη στο μοντέλο Frayer, σε σύγκριση με τη λεξιλογική της επίδοση όταν η 

ζητούμενη λέξη δεν έχει διδαχθεί με την εν λόγω μέθοδο. Στην τελευταία πειραματική 

διδασκαλία, η Αννίτα δεν έδωσε καμία σωστή λεξιλογική απάντηση σε καμία από τις δυο 

κατηγορίες λέξεων. 

   

Ως γενικό συμπέρασμα θα λέγαμε ότι η πειραματική μέθοδος είχε περιορισμένη θετική 

επίδραση στη λεξιλογική επίδοση της Αννίτας, όμως για τη συμμετέχουσα αυτή δεν 

διαπιστώνεται λειτουργική σχέση μεταξύ της πειραματικής μεθόδου και της λεξιλογικής 

παραγωγής της. Η μη ύπαρξη λειτουργικής σχέσης μπορεί να αποδοθεί πρώτα-πρώτα στο 

χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας του κοριτσιού, δεδομένου ότι η διδακτική μέθοδος που 

αξιοποιήθηκε ενδείκνυται για επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2. Η περιορισμένη 

ελληνομάθεια της Αννίτας συνδέεται με το ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας της, καθώς 

για μεγάλα διαστήματα (κατά τα οποία ζούσε στις ΗΠΑ) η μαθήτρια δεν χρησιμοποιούσε 

καθόλου την ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, η πολύ περιορισμένη επίδραση των πειραματικών 

διδασκαλιών οφείλεται εν μέρει, κατά την γνώμη μας, και στην ατελή εφαρμογή της 

πειραματικής μεθόδου, καθώς το κομμάτι της μελέτης στο σπίτι των νέων λέξεων (ατομική 

προσπάθεια) δεν πραγματοποιήθηκε.  
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 8.5. Μαργαρίτα 

 

8.5.1.  Περιγραφή ατομικού προφίλ 

 

Οικογενειακό ιστορικό 

Η Μαργαρίτα είναι μια δίγλωσση μαθήτρια αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκε στην 

Ελλάδα. Είναι μοναχοπαίδι, ο πατέρας της  είναι υπάλληλος του Δήμου και η μητέρα της 

βοηθός μαγείρου. Η μητέρα της, από την οποία πήρε συνέντευξη η ερευνήτρια, ζει στην 

Ελλάδα δεκατρία χρόνια και μιλάει ελληνικά με πολλή άνεση και χωρίς να κάνει λάθη.  

Η Μαργαρίτα έζησε στην Ελλάδα με τους γονείς μέχρι την ηλικία των 18 μηνών, οπότε οι 

γονείς της την πήγαν στην Αλβανία και η μικρή έζησε με τον παππού και τη γιαγιά της για έξι 

χρόνια.  Στο διάστημα αυτό, η μητέρα της την επισκεπτόταν στην Αλβανία μία φορά το 

χρόνο. Η Μαργαρίτα ξεκίνησε να φοιτά στην Α΄ δημοτικού στο αλβανικό σχολείο και στα 

μέσα της Β’ Δημοτικού επέστρεψε προκειμένου να ζήσει με τους γονείς της στην Ελλάδα. Το 

κορίτσι συνέχισε να φοιτά εδώ στη Β’ δημοτικού του ελληνικού σχολείου και κατά το χρόνο 

διεξαγωγής της έρευνας συμπλήρωνε δυο χρόνια διαμονής στην Ελλάδα.  

 

Ιστορικό ανάπτυξης της διγλωσσίας 

Οι παραπάνω οικογενειακές εμπειρίες της μαθήτριας καθόρισαν και την ανάπτυξη της 

διγλωσσίας της. Στους πρώτους μήνες της ζωής της η Μαργαρίτα περνούσε τον περισσότερο 

χρόνο με τη μητέρα της, η οποία της μιλούσε και στις δυο γλώσσες. Τα επόμενα έξι χρόνια 

στην Αλβανία η μαθήτρια χρησιμοποιούσε αποκλειστικά την αλβανική γλώσσα, τόσο στο 

σπίτι όσο και στο σχολείο και στην κοινωνική της ζωή. Στα οκτώ της χρόνια ήλθε να ζήσει 

στην Ελλάδα και έπρεπε να μάθει την ελληνική γλώσσα σε μικρό χρονικό διάστημα για να 

καλύπτει τις βασικές επικοινωνιακές ανάγκες της αλλά και για να παρακολουθεί τα μαθήματα 

στο ελληνικό σχολείο. Κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, η Μαργαρίτα χρησιμοποιούσε 

και τις δυο γλώσσες. Συγκεκριμένα, μιλούσε με το πατέρα της αποκλειστικά στα αλβανικά 

και με όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, αποκλειστικά στα 

ελληνικά.  Επομένως, όπως στην περίπτωση της Αννίτας, έτσι και στην περίπτωση της 

Μαργαρίτας διαπιστώνουμε την εναλλασσόμενη κυριαρχία των δυο γλωσσών κατά την 

παιδική ηλικία (Baker, 2001: 148), ανάλογα με τη χώρα παραμονής και μάλιστα με 

αποκλειστική σχεδόν χρήση της μίας εκ των δυο γλωσσών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.    
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Όσον αφορά τη γλωσσομάθειά της στα ελληνικά, η Μαργαρίτα παρουσιάζει πολλές 

δυσκολίες στην έκφραση και κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη. Η πολύπλοκη μορφολογία της 

ελληνικής γλώσσας τη δυσκολεύει και συχνά δεν καταφέρνει να επιλέξει τη σωστή κατάληξη 

για τα ρήματα και τα ουσιαστικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ερώτηση της δασκάλας 

«Γιατί στην Ιωνική επανάσταση στη Μικρά Ασία έστειλαν βοήθεια μόνο η Αθήνα και η Ερέτρια 

και όχι και οι άλλες ελληνικές πόλεις;», η Μαργαρίτα απάντησε «να φοβηθούν» αντί για 

«επειδή φοβήθηκαν». Επίσης, διαπιστώθηκα από την παρατήρηση ότι η Μαργαρίτα έχει 

αισθητά φτωχότερο λεξιλόγιο σε σύγκριση με τους συμμαθητές της.   

 

Σχολική επίδοση 

Η σχολική επίδοση της Μαργαρίτας είναι χαμηλή, ενώ, σύμφωνα με τη μητέρα της «στην 

Αλβανία ήταν η πρώτη της τάξης». Δεν γράφει καλά στα διαγωνίσματα, έχει χαμηλούς 

βαθμούς σε όλα τα μαθήματα και κατά την ενημέρωση των γονέων η δασκάλα ζήτησε από τη 

μητέρα της Μαργαρίτας να της πει να είναι πιο επιμελής και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο 

για μελέτη στο σπίτι.  Η ανεπαρκής μελέτη στο σπίτι είχε διαπιστωθεί και από την 

ερευνήτρια, καθώς στις λεξιλογικές καρτέλες της Μαργαρίτας δεν ήταν ποτέ συμπληρωμένες 

η ζωγραφιά για την έννοια και η πρόταση του βιβλίου με τη νέα λέξη, τα οποία ήταν τα 

καθήκοντα για το σπίτι.   

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η Μαργαρίτα ήταν συνήθως σιωπηλή. Απέφευγε 

συστηματικά να πάρει το λόγο και δίσταζε να απαντήσει σε ερωτήσεις που τίθονταν στην 

ολομέλεια της τάξης. Το μόνο μάθημα που την έλκυε και στο οποίο παρουσίαζε καλή 

επίδοση είναι τα μαθηματικά
33

. Όπως έχει προαναφερθεί, τα σχολικά εγχειρίδια των 

μαθηματικών προσφέρουν πλούσια πλαισιακή στήριξη και απαιτούν περιορισμένη παραγωγή 

λόγου, με αποτέλεσμα να δηλώνονται ως αγαπημένο μάθημα συχνά από τους δίγλωσσους 

μαθητές. Στη Μαργαρίτα αρέσουν επίσης τα αγγλικά, άλλο ένα μάθημα που η 

παρακολούθησή του δεν εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειάς των μαθητών στην 

ελληνική γλώσσα.  

 

Σύμφωνα με τη μητέρα της, το μάθημα που δυσκολεύει περισσότερο από όλα τη Μαργαρίτα 

είναι η ιστορία. Κατά τη γνώμη της μητέρας της, στην ιστορία η Μαργαρίτα αφενός 

                                                           
33

 Μάλιστα κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, διαπιστώθηκε δυο φορές ότι  στο διάλειμμα η 

Μαργαρίτα εξηγούσε σε άλλα παιδιά τις λύσεις ασκήσεων Μαθηματικών ή σημεία του μαθήματος. 
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δυσκολεύεται να μάθει το μάθημα της ημέρας, ώστε να είναι σε θέση να το αφηγηθεί, 

αφετέρου έχει άγχος όταν παίρνει το λόγο στην τάξη γιατί φοβάται ότι θα κάνει εκφραστικά 

λάθη και θα την κοροϊδέψουν οι συμμαθητές της. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ένα 

περιστατικό που επιβεβαιώνει την άποψη της μητέρας της Μαργαρίτας:  κατά τη διάρκεια 

μιας «απλής» διδασκαλίας, κατά την οποία δίδασκε η δασκάλα της τάξης, η ερευνήτρια 

κάθισε δίπλα στη Μαργαρίτα για να κάνει την παρατήρηση της διδακτικής ώρας, σύμφωνα 

με το ερευνητικό σχέδιο.  Αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση της Μαργαρίτας και, όσο η 

δασκάλα εξέταζε το προηγούμενο μάθημα και υπέβαλλε ερωτήσεις στην ολομέλεια της 

τάξης, η Μαργαρίτα ψιθύρισε κάποιες απαντήσεις ώστε να τις ακούσει μόνο η ερευνήτρια. Ο 

λόγος της είχε πολλά γραμματικά λάθη, όμως το περιεχόμενό των απαντήσεων ήταν κατά ένα 

μέρος σωστό.  Παρά την παρότρυνση της ερευνήτριας, η Μαργαρίτα δεν σήκωσε το χέρι της 

για να πάρει το λόγο και να απαντήσει στις ερωτήσεις της δασκάλας της.   

 

Σε περαιτέρω συζήτηση με τη μητέρα της για να διερευνηθεί αν το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα δυσκολίας για το μάθημα της ιστορίας, η μητέρα της 

Μαργαρίτας απέδωσε τη δυσκολία της μαθήτριας περισσότερο στο πλήθος των πληροφοριών 

που καλείται να απομνημονεύσει παρά στις άγνωστες λέξεις, Ακόμα, η μητέρα ανέφερε ότι 

όταν η Μαργαρίτα συναντά κάποια άγνωστη λέξη ρωτάει τη μητέρα της, όμως δεν τη ρωτά 

για άγνωστες λέξεις που συναντά στο βιβλίο της Ιστορίας. 

 

Ελεύθερος χρόνος 

Η Μαργαρίτα ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο της με την ενόργανη γυμναστική και το χορό 

και σπάνια διαβάζει παραμύθια ή άλλα παιδικά βιβλία. Κατά τη μητέρα της. προτιμά τα 

βιβλία που διαβάζει να μην είναι ούτε στα ελληνικά ούτε στα αλβανικά, αλλά στα αγγλικά 

και της δίνει χαρά να εξηγεί μετά στη μητέρα της την υπόθεση του βιβλίου.  

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη συνέντευξη η μητέρα δήλωσε 

κατηγορηματικά ότι σκόπιμα δεν υπάρχει κανένα αλβανικό βιβλίο στο σπίτι, επειδή η 

οικογένεια δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω στην Αλβανία. Επομένως, μετά από έξι χρόνια 

διαμονής στην Αλβανία, η μαθήτρια επέστρεψε στην Ελλάδα και κλήθηκε να ζήσει σε ένα 

περιβάλλον εντελώς διαφορετικό, να μάθει μια άλλη γλώσσα (Γ2), ενώ μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει την αλβανική γλώσσα  μόνο στην προφορική επικοινωνία με τον πατέρα της.   
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Ακόμα, η Μαργαρίτα χρησιμοποιεί λίγο το διαδίκτυο, όχι για να διαβάζει, αλλά για να βλέπει 

κινούμενα σχέδια στα ελληνικά και τα αγγλικά και να ακούει τραγούδια. Η μαθήτρια δεν έχει 

πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

Προσωπικότητα  

Η Μαργαρίτα είναι ένα ευγενικό και μάλλον σιωπηλό κορίτσι. Είναι μια  ήρεμη, 

χαμογελαστή και λίγο ντροπαλή μαθήτρια, σέβεται τους κανόνες της τάξης και κατά το 

διάστημα της έρευνας είχε πολύ διακριτική συμπεριφορά. Σχετικά με τις κοινωνικές της 

δεξιότητες, είναι ένα πρόσχαρο και φιλικό κορίτσι που συμμετείχε τα διαλείμματα στα 

παιχνίδια και τις αρέσει να κάνει με τις φίλες της ασκήσεις ενόργανης γυμναστικής, στις 

οποίες είναι πολύ καλή. 

   

8.5.2. Ανταπόκριση της συμμετέχουσας στην πειραματική μέθοδο 

 

Συμμετοχή της μαθήτριας στις πειραματικές διδασκαλίες 

Η Μαργαρίτα γενικά αποφεύγει να παίρνει το λόγο στην τάξη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να συμμετέχει πολύ λίγο στις πειραματικές διδασκαλίες. Άκουγε χωρίς να διακόπτει το 

μάθημα ή να ασχολείται εμφανώς με κάτι άλλο, όμως δεν είπε ποτέ τη γνώμη της ούτε 

εξέφρασε  κάποια απορία για τις λέξεις-στόχο. Από τη συμπεριφορά της δεν θα μπορούσε 

κανείς να είναι σίγουρος αν κατανοούσε τα λεγόμενα και απλά παρακολουθούσε τη 

διδασκαλία ή εάν δυσκολευόταν και γι’ αυτό παρέμενε σιωπηλή. Εικάζεται ότι η μη 

συμμετοχή της συνδέεται και με το αυξημένο άγχος που προκαλεί συχνά στους δίγλωσσους 

μαθητές η περιορισμένη γλωσσομάθεια, για το οποίο μίλησε στην ερευνήτρια και η μητέρα 

της Μαργαρίτας.   

Επιπλέον, από το πρώτο στάδιο της έρευνας (παρατήρηση διδασκαλιών) διαπιστώθηκε ότι η 

Μαργαρίτα δε μελετούσε στο σπίτι. Κατά το τρίμηνο διεξαγωγής της έρευνας, η ύλη του 

μαθήματος της Ιστορίας κάλυπτε τους Περσικούς Πολέμους και κατόπιν τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο. Το περιεχόμενο των ενοτήτων αυτών η Μαργαρίτα δεν το είχε 

κατακτήσει, δεν σήκωνε το χέρι της για να απαντήσει ερωτήσεις περιεχομένου και, όταν η 

δασκάλα της απηύθυνε ερωτήσεις, έκανε λάθη όσον αφορά την προέλευση κεντρικών 

ιστορικών προσώπων (π.χ. αν ο Παυσανίας ήταν Σπαρτιάτης, Αθηναίος ή Πέρσης) ή τους 

αντιπάλους σε μάχες ή ναυμαχίες.  Κατά τη διάρκεια των πέντε πειραματικών διδασκαλιών, η 

Μαργαρίτα δεν είχε μελετήσει ούτε το μάθημα της ημέρας ούτε το λεξιλόγιο. Στις 
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λεξιλογικές καρτέλες της δεν ήταν καμία φορά συμπληρωμένα τα πεδία με τη ζωγραφιά και 

την πρόταση του μαθήματος που περιείχε τη λέξη, ενώ η επίδοσή της στα κείμενα με τα κενά 

λέξεων ήταν πολύ χαμηλή.   

  

 Οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθόδου  

Για τη Μαργαρίτα, τα αποτελέσματα του τεστ Pearson, των δέκα διαμορφωτικών 

λεξιλογικών δοκιμασιών και της αθροιστικής λεξιλογικής δοκιμασίας συνοψίζονται ως εξής:  

 

Πίνακας 8.5.1 

Μαργαρίτα: Αποτελέσματα test Pearson 

Όνομα Μαργαρίτα 

Γλώσσες Αλβανικά, Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 62 

Pearson Τυπικός  

Βαθμός 80 

 

Κατά τη διεξαγωγή του test Pearson η Μαργαρίτα δυσκολευόταν αρκετά να περιγράψει τη 

σημασία των λέξεων ή να βρει συνώνυμά τους και η δυσκολία του αυτή αντικατοπτριζόταν 

στο πρόσωπό της. Φαινόταν ανήσυχη και, παρόλο που η ερευνήτρια επανέλαβε πολλές ότι 

δεν επρόκειτο για ένα σχολικό τεστ αλλά για ένα παιχνίδι με λέξεις, εκείνη ανυπομονούσε να 

τελειώσει η συνάντησή μας και να βγει από την αίθουσα..   

Ήδη από τις πιο απλές λέξεις που ερωτώνται στην αρχή του τεστ διαπιστώθηκε ότι  οι 

βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες (basic interpersonal communicative skills -  

BICS) της Μαργαρίτας είναι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και σε αισθητά χαμηλότερο 

επίπεδο από τους υπόλοιπους δίγλωσσους μαθητές του δείγματος, π.χ. 

- Αγελάδα είναι κάποιο ζώο που τρώει μόνο κίτρινο, κάτι τέτοιο (προφανώς εννοεί 

σανό και υποκαθιστά τη άγνωστη λέξη σανό με το χρώμα του αντικειμένου). 

- Κορνίζα είναι κάτι σα ζωγραφική και το πουλάνε στα μαγαζιά.  
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Παρατηρήθηκαν επίσης παρεμβολές από την αλβανική γλώσσα, αλλά και περιγραφικά 

στοιχεία που παραπέμπουν στο περιβάλλον της Αλβανίας: 

- Η βάρκα κρατάει ένα-δυο ανθρώπους μέσα και κάνουν βόλτες  (γλωσσική 

παρεμβολή) 

- Το αεροπλάνο κρατάει ανθρώπους και τους πάει σε μια χώρα ή στο Παρίσι (γλωσσική 

παρεμβολή) 

- Δάσος είναι κάποιο μέρος με πολλά ζώα, αγριογούρουνα, κουνέλια, ελάφια (εικόνες 

του παιδιού από τη φύση στην Αλβανία). 

 Αναφορικά με τα αφηρημένα ουσιαστικά, για τα οποία της ζητήθηκε να περιγράψει τη 

σημασία τους, η Μαργαρίτα αδυνατούσε να περιγράψει τη σημασία, δηλώνοντας ότι 

πρόκειται για άγνωστη λέξη ή έδινε λανθασμένο ορισμό συνοδευόμενο από εκφράσεις 

αβεβαιότητας, π.χ.: 

- Ελευθερία είναι σαν κάπου να πολεμάς σε αγώνες και να νικήσεις στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και να σου βάλουν κάτι σα στέκα (προσπάθεια της μαθήτριας να δώσει μια 

απτή εικόνα σε μια αφηρημένη έννοια) 

- Διάλογος είναι κάτι με τα ετερήματα (χρήση ανύπαρκτης λέξης) 

- Ανώνυμος είναι κάτι με τον αέρα μήπως; (λάθος ορισμός και έκφραση αβεβαιότητας) 

Από τις παραπάνω ενδεικτικές απαντήσεις για την περιγραφή αφηρημένων εννοιών 

διαπιστώνεται επίσης ότι, ενώ έχουν αναπτυχθεί οι βασικές επικοινωνιακές ικανότητες, η 

ανάπτυξη της γνωστικής/ ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας (Cognitive/academic language 

proficiency - CALP) της μαθήτριας είναι στα πρώτα στάδια, γεγονός αναμενόμενο λόγω του 

μικρού διαστήματος διαμονής της στην Ελλάδα και της σύντομης φοίτησής της στο ελληνικό 

σχολείο.  

Συνολικά, από τους πέντε δίγλωσσους μαθητές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας, η Μαργαρίτα είχε τον χαμηλότερο βαθμό στο τεστ λεξιλογίου Pearson. 
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Γράφημα 8.5.α 

Μαργαρίτα:  Ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού της έρευνας 

 

 

Στο Γράφημα 8.5.α φαίνονται οι λεξιλογικές επιδόσεις της Μαργαρίτας στις διαφορετικές 

φάσεις του ερευνητικού σχεδίου. Διαπιστώνουμε ότι η Μαργαρίτα είχε χαμηλή επίδοση στις 

λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας, με μέγιστη επίδοση τη 1/6 σωστή απάντηση (6/10 

δοκιμασίες), ενώ στις τέσσερις από τις δέκα λεξιλογικές δοκιμασίες δεν είχε καμία σωστή 

απάντηση. Θα λέγαμε ότι η λεξιλογική επίδοση που επέδειξε  είναι αναμενόμενη δεδομένου 

του επιπέδου γλωσσομάθειας και του σύντομου διαστήματος παραμονής της στην Ελλάδα.  

Μελετώντας τα δεδομένα των λεξιλογικών επιδόσεων της Μαργαρίτας διαπιστώνουμε ότι 

στις τρεις από τις πέντε λεξιλογικές δοκιμασίες (Β1, Β3 και Β4) δεν φαίνεται καμία επίδραση 

της πειραματικής συνθήκης στη λεξιλογική επίδοση της Μαργαρίτας, στις οποίες πέτυχε 

καμία, μία και μία σωστή απάντηση αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά,  διαπιστώνεται 

αρνητική επίδραση της πειραματικής συνθήκης  στο δεύτερο και το πέμπτο ζεύγος 

δοκιμασιών, κατά τις οποίες η Μαργαρίτα έχει δώσει μία σωστή λεξιλογική απαντήσεις μετά 

από τις «απλές» διδασκαλίες, σε σύγκριση με καμία σωστή απάντηση μετά τις πειραματικές 

διδασκαλίες.  

Επομένως, στην περίπτωση της Μαργαρίτας: 
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- Δεν διαπιστώνονται τρεις επιδείξεις (demonstrations) της πειραματικής επίδρασης σε 

τρία διαφορετικά χρονικά σημεία της παρέμβασης, ώστε να μπορούμε να 

ισχυριστούμε την ύπαρξη λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στο χειρισμό της 

ανεξάρτητης μεταβλητής και την αλλαγή που ο χειρισμός αυτός επιφέρει στις τιμές 

της εξαρτημένης μεταβλητής 

- Σημειώνονται δυο διαφορετικές μεταξύ τους τάσεις όσον αφορά την επίδραση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή  

Για  την ερμηνεία των παραπάνω θα προχωρήσουμε σε πιο αναλυτική εξέταση των 

λεξιλογικών του αποτελεσμάτων, όπως αυτά φαίνονται στον Πίνακα 8.5.2.  
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Πίνακας 8.5.2 

Μαργαρίτα: Αποτελέσματα στις λεξιλογικές δοκιμασίες της έρευνας 

 

Λεξιλογική δοκιμασία Σωστές λεξιλογικές απαντήσεις 

Α1 0/6 

Β1 0/6 

εκ των οποίων:   

B1 (λέξεις-στόχοι) 0/3 

B1 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α2 1/6 

Β2 0/6 

εκ των οποίων:   

B2 (λέξεις-στόχοι) 0/3 

B2 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α3 1/6 

Β3  1/6 

εκ των οποίων:   

B3 (λέξεις-στόχοι) 1/3 

B3 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α4 1/6 

Β4 1/6 

εκ των οποίων:   

B4 (λέξεις-στόχοι) 1/3 

B4 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Α5 1/6 

Β5 0/6 

εκ των οποίων:   

B5 (λέξεις-στόχοι) 0/3 

B5 (άλλες λέξεις) 0/3 

    

Γ 3/15 
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Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι στις δοκιμασίες μετά την τρίτη και την 

τέταρτη πειραματική διδασκαλία (Β3, Β4) η σωστή λεξιλογική απάντηση, η οποία είναι και η 

μόνη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις δυο δοκιμασίες, αφορά λέξη που διδάχθηκε με την 

πειραματική μέθοδο. Διαπιστώνεται όμως ότι στις δοκιμασίες Β2 και Β5, η πειραματική 

μέθοδος δεν είχε καμία θετική επίδραση στη λεξιλογική επίδοση της Μαργαρίτας, η οποία 

δεν έδωσε καμία σωστή λεξιλογική απάντηση. 

 

Γράφημα 8.5.β 

Μαργαρίτα: Σύγκριση λεξιλογικής επίδοσης μεταξύ “λέξεων-στόχων ” και “άλλων 

λέξεων” 

 

 

Τα παραπάνω διαπιστώνονται και στο Γράφημα 8.5.β, όπου απεικονίζεται η λεξιλογική 

επίδοση της Μαργαρίτας μετά τις πειραματικές διδασκαλίες, παρουσιάζοντας ξεχωριστά στις 

επιδόσεις της αναφορικά με τις διδαγμένες λέξεις και συγκρίνοντάς τις με τις επιδόσεις της 

αναφορικά με τις άλλες ακαδημαϊκές λέξεις που δεν διδάχθηκαν με την πειραματική μέθοδο. 

Διαπιστώνουμε ότι μόνο σε δυο από τις πέντε περιπτώσεις (Β3, Β4)  η λεξιλογική επίδοση 

της Μαργαρίτας ήταν υψηλότερη όταν η ζητούμενη λέξη έχει διδαχθεί με τη λεξιλογική 

καρτέλα βασισμένη στο μοντέλο Frayer, σε σύγκριση με τη λεξιλογική της επίδοση όταν η 

ζητούμενη λέξη δεν έχει διδαχθεί με την εν λόγω μέθοδο. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία η Μαργαρίτα έδωσε μόλις 3/15 

σωστές απαντήσεις αναφορικά με τις διδαγμένες λέξεις, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

πειραματική μέθοδος έχει μηδαμινή επίδραση στη λεξιλογική επίδοση της Μαργαρίτας και 
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ότι για τη συμμετέχουσα αυτήν δε διαπιστώνεται λειτουργική σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης 

και της εξαρτημένης μεταβλητής του πειραματικού σχεδίου.       

Η μη ύπαρξη θετικής επίδρασης της πειραματικής μεθόδου στη λεξιλογική επίδοση της 

Μαργαρίτας ερμηνεύεται κυρίως σε σχέση με τους δυο παρακάτω παράγοντες: 

- Σύμφωνα με τη Ζάγκα (2014:70), η μέθοδος «διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου 

έχει καλύτερα αποτελέσματα σε μαθητές με καλή γνώση της γλώσσας-στόχου.  Στην 

περίπτωση της Μαργαρίτας, το επίπεδο γλωσσομάθειάς της είναι αρκετά χαμηλό, ως εκ 

τούτου η μέθοδος δεν λειτούργησε προς όφελος της μαθήτριας. 

 

-  Η Μαργαρίτα δε μελετούσε καθόλου τις λεξιλογικές καρτέλες στο σπίτι. Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, στις καρτέλες της δεν ήταν καμία φορά συμπληρωμένα τα πεδία 

με τη ζωγραφιά και την πρόταση του μαθήματος που περιείχε τη λέξη και ήταν φανερό 

από την εξέταση του μαθήματος ότι δεν αφιέρωνε χρόνο για μελέτη. Όπως και στην 

περίπτωση του Δήμου και της Αννίτας, από την πειραματική μέθοδο διδασκαλίας 

πραγματοποιείτο μόνο το κομμάτι εκείνο που λάμβανε χώρα μέσα στην τάξη, με 

αποτέλεσμα η εμπέδωση των νέων λέξεων να είναι ελλιπής.  Η ανεπαρκής εμπέδωση 

διαπιστώνεται τόσο στις επιδόσεις της στις διαμορφωτικές λεξιλογικές δοκιμασίες, στις 

οποίες δεν υπάρχει καμία ή υπάρχει μόνο μία σωστή λεξιλογική απάντηση, όσο και  στην 

αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία (3/15 σωστές λεξιλογικές απαντήσεις).          
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Κεφάλαιο 9ο 

Αποτελέσματα της έρευνας (Μέρος 2ο): 

Συγκριτική  ανάλυση των λεξιλογικών επιδόσεων των διαφορετικών 

συμμετεχόντων της έρευνας 
 

Από την ατομική ανάλυση των συμμετεχόντων της έρευνας διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τόσο 

αναλογίες, όσο και διαφορές στις λεξιλογικές επιδόσεις των διαφορετικών συμμετεχόντων. 

Στην ενότητα αυτή θα συγκρίνουμε τις λεξιλογικές επιδόσεις μεταξύ διαφορετικών 

συμμετεχόντων, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις μαθητών η παρέμβαση ήταν πιο 

αποτελεσματική και να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις ομοιότητες ή/και τις διαφορές 

στη λεξιλογική επίδοση των παιδιών.  

Πίνακας 9.1 

Προσδιορισμός της γραμμής βάσης (baseline) του επιπέδου λεξιλογίου των 

συμμετεχόντων 

Όνομα Ορφέας Δήμος Ισμήνη Αννίτα Μαργαρίτα 

Γλώσσες 

Αλβανικά, 

Ελληνικά 

Αλβανικά, 

Ελληνικά 

Αλβανικά, 

Ελληνικά 

Αγγλικά, 

Ελληνικά 

Αλβανικά, 

Ελληνικά 

Pearson Αρχικός Βαθμός 100 75 74 86 62 

Pearson Τυπικός  Βαθμός 105 90 90 80 80 

 

 

Πίνακας 9.2 

Λεξιλογικές επιδόσεις των συμμετεχόντων (διδαγμένες λέξεις) 

Όνομα 

Β1 

λέξεις-

στόχοι 

B2 

λέξεις-

στόχοι 

B3 

λέξεις-

στόχοι 

Β4 

λέξεις-

στόχοι 

Β5 

λέξεις-

στόχοι 

Γ 

 

 

Ορφέας 3/3 3/3 2/3 3/3 3/3 14/15 

Δήμος 3/3 3/3 2/3 1/3 2/3 8/15 

Ισμήνη 3/3 (απουσία)  3/3 3/3 3/3 12/15 

Αννίτα (απουσία)  1/3 (απουσία)  1,5/3 0/3 3/15 

Μαργαρίτα 0/3 0/3 1/3 1/3 0/3 3/15 
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  Η αρχική διαπίστωση που προκύπτει από την πρώτη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας 

είναι ότι υπήρχε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση των δίγλωσσων μαθητών  στο τεστ 

Pearson και στην επίδοσή τους στις δοκιμασίες της πειραματικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται ότι ο Ορφέας και η Ισμήνη34, οι οποίοι είχαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ 

Pearson, είχαν και τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις λεξιλογικές δοκιμασίες της 

πειραματικής παρέμβασης (διαμορφωτικές και αθροιστική). Ο Δήμος, ο οποίος είχε μέτρια 

επίδοση στο τεστ Pearson, είχε επίσης μέτρια λεξιλογική επίδοση στις δοκιμασίες του 

πειράματος ενώ η Αννίτα και η Μαργαρίτα, οι οποίες έχουν χαμηλότερο επίπεδο 

ελληνομάθειας, είχαν τις χαμηλότερες λεξιλογικές επιδόσεις της ομάδας. Η παρατήρηση αυτή 

μας παραπέμπει στο Matthew effect σχετικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς 

διαπιστώνεται ότι οι δυο συμμετέχοντες με υψηλότερη γραμμή βάσης (baseline) λεξιλογίου 

κατέκτησαν περισσότερες νέες ακαδημαϊκές λέξεις σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που 

ξεκίνησαν με ποσοτικά πιο περιορισμένο λεξιλόγιο (βλ και Γραφήματα 9.1.α και 9.1.β). 

 

Γράφημα 9.1.α 

Λεξιλογικές επιδόσεις των συμμετεχόντων στις διαμορφωτικές δοκιμασίες 

 

  

                                                           
34

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα για την ατομική ανάλυση της Ισμήνηςς, η Ισμήνη πέτυχε χαμηλό βαθμό 

στο τεστ Pearson επειδή έκανε κατ’ επανάληψη το ίδιο λάθος (έδινε παράδειγμα με τη ζητούμενη λέξη αντί να 

διατυπώνει τον ορισμό της, γεγονός όμως για το οποίο η ερευνήτρια δεν επιτρεπόταν να παρέμβει και να την 

κατευθύνει ως προς το σωστό τρόπο διατύπωσης της απάντησής της). Από το διάστημα συνεργασίας της 

ερευνήτριας με την Ισμήνη διαπιστώθηκε ότι η Ισμήνη είχε υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας από εκείνο που 

υποδεικνύει το τεστ Pearson. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Ισμήνη είχε αισθητά πιο ανεπτυγμένες γλωσσικές 

δεξιότητες από τον Δήμο, με τον οποίο πέτυχε τον ίδιο βαθμό  στο τεστ Pearson.    
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Γράφημα 9.1.β 

Λεξιλογικές επιδόσεις των συμμετεχόντων στην αθροιστική δοκιμασία 

 

Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει με την πειραματική μέθοδο που εφαρμόσθηκε στο 

πλαίσιο του ερευνητικού σχεδίου. Σύμφωνα με τη Ζάγκα (2014:70), για να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων γλωσσικής διδασκαλίας μέσω 

περιεχομένου θα πρέπει το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών στη γλώσσα-στόχο να είναι 

τουλάχιστον Β2. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα διέφεραν σημαντικά ως προς το 

επίπεδο της ελληνομάθειας τους και θα διερευνήσουμε στη συνέχεια πώς αυτό σχετίζεται με 

την ανταπόκρισή τους στην πειραματική μέθοδο και την επίδοσή τους στις λεξιλογικές 

δοκιμασίες του ερευνητικού σχεδίου. 

Με βάση τόσο τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα στο τεστ Pearson, όσο και 

τις σημειώσεις της ερευνήτριας από την παρατήρηση των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια των 

τριών μηνών, θα λέγαμε ότι από τους πέντε μαθητές- συμμετέχοντες μόνο ο Ορφέας και η 

Ισμήνη θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας γλωσσικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο 

επίπεδο Β2. Τα δυο αυτά παιδιά είχαν αναπτύξει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, 

μπορούσαν να εκφράζονται με άνεση, χωρίς λάθη και χρησιμοποιούσαν ακαδημαϊκές λέξεις 

για να περιγράψουν ιστορικά γεγονότα και έννοιες. Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος 

«γλωσσική διδασκαλία μέσω περιεχομένου» λειτουργεί αποτελεσματικά σε υψηλότερα 

επίπεδα γλωσσομάθειας, πράγμα που επαληθεύεται και από τις λεξιλογικές επιδόσεις των δυο 

συμμετεχόντων. Το υψηλό επίπεδο ελληνομάθειάς τους λειτούργησε υποστηρικτικά σε όλα 

τα στάδια της κατάκτηση νέων ακαδημαϊκών λέξεων στο μάθημα της ιστορίας (συμμετοχή 
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στον καταιγισμό ιδεών, διατύπωση ορισμού, ανάλυση της έννοιας στα χαρακτηριστικά της, 

χρήση της νέας λέξης σε παράδειγμα, αποθήκευση της νέας λέξης στη μνήμη, επιτυχής 

ανάκλησή της τόσο στη διαμορφωτική όσο και στην αθροιστική λεξιλογική δοκιμασία).   

Οι δυο αυτοί μαθητές, εκτός του υψηλού επιπέδου ελληνομάθειάς τους, έχουν ένα ακόμα 

κοινό και αυτό είναι η σταθερή παρουσία και χρήση της αλβανικής γλώσσας (Γ1) στο σπίτι 

τους. Η χρήση της αλβανικής γλώσσας από τους γονείς στον καθημερινό διάλογο με τα 

παιδιά τους από μικρή ηλικία, οι τακτικές επισκέψεις στην Αλβανία, η επαφή με τους 

παππούδες και τις γιαγιάδες και η άτυπη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής της Γ1 από τη 

μητέρα λειτούργησαν ενισχυτικά για την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας των παιδιών και 

κατά συνέπεια την αρμονική ανάπτυξη της διγλωσσίας τους. Τα δύο αυτά παιδιά έβλεπαν το 

γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας προέλευσής τους ως ιδιαίτερα σημαντικό και 

εκλάμβαναν τη διγλωσσία τους ως κάτι θετικό και ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς 

τους, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν τους επιβάρυνε ή δεν εμπόδιζε τη γλωσσική τους 

ικανότητα στην ελληνική γλώσσα. Αντίθετα, η ενίσχυση της μητρικής τους γλώσσας μέσα 

στο οικογενειακό πλαίσιο φαίνεται να έχει συντελέσει θετικά στη γλωσσική και γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών.   

Αναφορικά με τα άλλα τρία δίγλωσσα παιδιά, κατά την άποψη της ερευνήτριας αυτά δεν θα 

ήταν σε θέση να ανταποκριθούν σε γλωσσικές ασκήσεις επιπέδου Β2 και εικάζουμε ότι θα 

κατατάσσονταν σε επίπεδο ελληνομάθειας χαμηλότερο του Β2. Από τη συνοπτική περιγραφή 

του επιπέδου Β2 διαπιστώνεται ότι ο μαθητής αυτού του επιπέδου γλωσσομάθειας έχει 

αναπτύξει τόσο τις    βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες (basic interpersonal 

communicative skills -  BICS) όσο και τη γνωστική/ ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα 

(Cognitive/academic language proficiency - CALP). Ένα χαρακτηριστικό περισσότερο της 

Αννίτας και της Μαργαρίτας και λίγο λιγότερο του Δήμου ήταν η σημαντική διαφορά μεταξύ 

του επιπέδου των BICS και του επιπέδου της CALP τους. Στην περίπτωση των δυο 

κοριτσιών, αυτή η διαφορά επιπέδου σχετίζεται άμεσα με το διάστημα παραμονής τους στην 

Ελλάδα. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές από οικογένειες μεταναστών κατακτούν 

σχετικά γρήγορα (περίπου σε δύο έτη) την επικοινωνιακή ικανότητα στη Γ2, ενώ χρειάζονται 

σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα (πέντε με επτά έτη) για να φθάσουν το επίπεδο των 

συνομηλίκων τους στην ακαδημαϊκή χρήση της Γ2 (Collier, 1989:526-528). Επομένως, το 

γεγονός ότι οικοδομείται σταδιακά η ακαδημαϊκή γλωσσική τους ικανότητα, η οποία δεν έχει 

ακόμα φτάσει το επίπεδο ενός μέσου μαθητή της Δ’ δημοτικού, περιόρισε την 

αποτελεσματικότητα της πειραματικής μεθόδου στη λεξιλογική ανάπτυξη των δυο κοριτσιών. 
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Εκτός από το μικρό διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, τα δυο κορίτσια έχουν ένα 

ακόμα κοινό: ότι με την επιστροφή τους στην Ελλάδα σταμάτησε απότομα η συστηματική 

διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας και φοίτησαν σε μία μονόγλωσση ελληνική τάξη. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Cummins για τη γλωσσική αλληλεξάρτηση (language 

interdependence) (Cummins, 2000: 174), η ενίσχυση της μητρικής τους γλώσσας θα 

διευκόλυνε τη μεταφορά εννοιών και δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα. Αντίθετα, η απότομη 

αποκοπή (Μαργαρίτα) ή ο σημαντικός περιορισμός (Αννίτα) της χρήσης της μητρικής τους 

γλώσσας επιβραδύνει τη μάθηση, καθώς τα δυο κορίτσια δεν έχουν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιούν στο σχολείο τη γλώσσα που ενεργοποιεί πιο εύκολα τα γνωστικά τους 

σχήματα και θα τις βοηθούσε στην ανάκληση πληροφοριών σχετικών με τη νέα γνώση που 

διδάσκονται.  

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της πειραματικής μεθόδου στη λεξιλογική ανάπτυξη 

του Δήμου, διαπιστώνουμε ότι αυτή ήταν υψηλότερη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου στο λεξιλόγιο των δυο κοριτσιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο 

επίπεδο γλωσσομάθειας του Δήμου, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ακαδημαϊκή 

γλωσσική ικανότητα, όμως η επεξεργασία της νέας λέξης στην τάξη (συζήτηση για τη 

σημασία της, γραπτή εξάσκηση πάνω στη λέξη μέσω της συμπλήρωσης των πεδίων της 

καρτέλας, σύνδεση της λέξης με το πλαίσιο του μαθήματος κλπ) τον ώθησε να δημιουργεί 

συνειρμούς και τελικά να εξοικειώνεται με τις νέες λέξεις, ακόμα κι αν δεν μελετούσε στο 

σπίτι.       

Συνολικά διαπιστώθηκε ότι η συστηματική και ρητή λεξιλογική διδασκαλία βοήθησε όλους 

τους δίγλωσσους μαθητές που συμμετείχαν την έρευνα, άλλους λιγότερο και άλλους 

περισσότερο. Σε ένα μάθημα όπως η ιστορία, τα κείμενα του οποίου έχουν ακαδημαϊκό 

επίπεδο ύφους και περιέχουν πυκνότητα και ποικιλία νέων εννοιών, η παρεμβολή λεξιλογικής 

διδασκαλίας λειτούργησε ως σκαλωσιά για την κατανόηση του νέου περιεχομένου, ενώ το 

ιστορικό πλαίσιο ήταν ένα αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον για την εκμάθηση νέων 

ακαδημαϊκών λέξεων. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη τεχνική διδασκαλίας λεξιλογίου, 

διαπιστώθηκε ότι μέσω της λεξιλογικής καρτέλας πραγματοποιήθηκε διαγραμματική 

αποτύπωση και γραπτή εξάσκηση των μαθητών στις νέες έννοιες και το αντίστοιχο λεξιλόγιο, 

στοιχεία που τους βοήθησαν να τις εμπεδώσουν ο καθένας στο βαθμό που μπορούσε.   
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Κεφάλαιο 10ο 

Συμπεράσματα 
 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή μιας πρότασης διδασκαλίας της γλώσσας με 

βάση το περιεχόμενο (content-based instruction) κατά τη διδασκαλία της ιστορίας μέσα σε μια 

συμβατική τάξη που υπάρχουν και δίγλωσσοι μαθητές, η οποία θα στόχευε στην εκμάθηση 

του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του ακαδημαϊκού 

λεξιλογίου.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σχεδιάστηκαν διδακτικές παρεμβάσεις οι 

οποίες συνδύαζαν τη διδασκαλία του νέου περιεχομένου με τη διδασκαλία λεξιλογίου με 

βάση το μοντέλο Frayer και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της παρέμβασης στην 

ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λεξιλογίου των πέντε δίγλωσσων μαθητών.  

Η τάξη στην οποία εφαρμόστηκε το πειραματικό σχέδιο ήταν μια τάξη εμβύθισης για τα 

δίγλωσσα παιδιά. Οι δίγλωσσοι μαθητές συνυπήρχαν με τους φυσικούς ομιλητές της 

ελληνικής και παρακολουθούσαν όλα το ίδιο μάθημα, χωρίς να υπάρχει συστηματική 

υποστηρικτική διδασκαλία (Τάξη Υποδοχής).   

Από τους πέντε μαθητές-συμμετέχοντες στην έρευνα, οι τέσσερις (Ορφέας, Δήμος, Ισμήνη 

και Μαργαρίτα) ήταν μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ μία μαθήτρια (Αννίτα) ήταν 

παιδί από μεικτό γάμο. Οι τέσσερις μαθητές από οικογένειες μεταναστών  έχουν κοινή χώρα 

προέλευσης, την Αλβανία και κοινή κοινωνική και οικονομική τάξη
35

. Τόσο τα παιδιά όσο 

και οι γονείς τους φαίνονται να έχουν ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία υποδοχής. Από τις 

συζητήσεις τόσο με τα παιδιά, όσο και με τους γονείς, διαπιστώθηκε ότι η επιθυμία τους για 

διατήρηση δεσμών με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης διαφέρουν, 

στοιχείο που έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της διγλωσσίας των παιδιών τους. Στην περίπτωση 

της Αννίτας (παιδί από μικτό γάμο), η μητέρα της επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη της 

διγλωσσίας της, γεγονός αναμενόμενο λόγω του υψηλού κύρους της αγγλικής γλώσσας.    

Από τη συνολική θεώρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα κυριότερα συμπεράσματά 

μας συνοψίζονται ως εξής: 

- Οι δίγλωσσοι μαθητές κατακτούν σχετικά εύκολα μια ευχέρεια για την καθημερινή 

τους επικοινωνία, όμως συναντούν δυσκολίες να κατακτήσουν την ακαδημαϊκή όψη 

                                                           
35

 Εκτίμηση της ερευνήτριας με βάση τα επαγγέλματα των γονέων των μαθητών.  
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της γλώσσας (Collier,1989:526-528). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 

διαπιστώθηκε ότι το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο που συναντούσαν οι δίγλωσσοι μαθητές 

στο μάθημα της ιστορίας αποτελούσε σημαντική πηγή δυσκολίας για αυτούς και η 

προφορική επεξήγηση της σημασίας μιας νέας ακαδημαϊκής λέξης δεν επαρκούσε για 

να την εμπεδώσουν.   

- Η λεξιλογική καρτέλα με βάση το μοντέλο Frayer η οποία χρησιμοποιήθηκε ως 

τεχνική διδασκαλίας λεξιλογίου αξιολογείται ως αποτελεσματική, καθώς με τη χρήση 

της αυξήθηκε η εποπτικότητα της νέας έννοιας/λέξης, υποστηρίχθηκε η κατανόηση 

της πληροφορίας και η αποθήκευσή της στη μνήμη και έγινε πιο ελκυστική η 

διδασκαλία τους λεξιλογίου για τους δίγλωσσους μαθητές 

- Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος «γλωσσική 

διδασκαλία μέσω περιεχομένου» λειτουργεί καλύτερα σε μαθητές που έχουν επίπεδο 

ελληνομάθειας τουλάχιστον Β2. Έτσι, τα δυο δίγλωσσα παιδιά με υψηλότερο επίπεδο 

ελληνομάθειας ανταποκρίθηκαν καλύτερα στην πειραματική μέθοδο και παρουσίασαν 

υψηλότερες λεξιλογικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα δίγλωσσα παιδιά που είχαν 

χαμηλότερο επίπεδο ελληνομάθειας.  

- Ακόμα κι αν η πειραματική μέθοδος είχε μικρότερη επίδραση στην λεξιλογική 

επίδοση των μαθητών με χαμηλότερο επίπεδο ελληνομάθειας, εντούτοις λειτούργησε 

θετικά και σε αυτούς με την έννοια ότι ήταν μια μορφή πλαισιακής στήριξης που 

διευκόλυνε τη μάθηση. 
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Α. Λεξιλογικές καρτέλες 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Είναι ένα γεγονός ή μια ενέργεια 
που μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα.  
 

  

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 

 
Η αιτία είναι:  

 κάτι που συμβαίνει και 
φέρνει ένα αποτέλεσμα. 

 ο πραγματικός λόγος για να 
γίνει κάτι. 

 

  

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
 Η βροχή είναι η αιτία για το 

μποτιλιάρισμα στους δρόμους. 
 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Η μεγάλη δύναμη της Αθήνας 
έγινε η αιτία να ανησυχήσουν η 
Σπάρτη και η Κόρινθος. 

αιτία 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια πρόταση) 

 
Είναι ένα γεγονός που κάποιος το 
χρησιμοποιεί ως πρόφαση για να κάνει 
κάτι, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει 
μια άλλη, βαθύτερη αιτία για την πράξη 
του.  

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 
Η αφορμή είναι:  

 Είναι η δικαιολογία που βρίσκει 
κάποιος για να κάνει αυτό που 
θέλει. 

 Δεν είναι ο  πραγματικός λόγος 
για μια πράξη μας. 

 Συχνά  κάποιος ψάχνει την 
αφορμή όταν θέλει να κάνει κάτι 
εχθρικό ή να αποφύγει κάτι που 
δεν του αρέσει. 

 
  

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
 Με αφορμή ένα μικρό πονοκέφαλο 

δεν πήγε στη δουλειά του. 
 Με αφορμή ένα μικρό χτύπημα η 

αδερφή μου σταμάτησε τη 
γυμναστική 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Αφορμή του πολέμου υπήρξε η 

προσπάθεια της Αθήνας να αναπτύξει 

εμπόριο στο Ιόνιο πέλαγος. 

αφορμή 
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Ορισμός 
 

Είμαι υπεύθυνος για κάτι και εγώ 
κανονίζω ό,τι έχει σχέση με αυτό.   

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 
 

 Έχω την ευθύνη για κάτι 
 Παίρνω εγώ αποφάσεις  

σχετικά με αυτό 
 Κάνω πράξη αυτό που 

αποφάσισα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 

 
1. Διαχειρίζομαι σωστά το χρόνο μου, 

γι’ αυτό προλαβαίνω και να 
διαβάσω και να παίξω.  
 

2. Η διευθύντρια διαχειρίζεται όλα τα 
θέματα του σχολείου.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
 

Τα χρήματα τα διαχειρίζονταν 10 
Αθηναίοι που ονομάζονταν 
ελληνοταμίες. 

 

διαχειρίζομαι 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Εμφύλιος είναι ο πόλεμος, στον 
οποίοι και οι δύο αντίπαλοι 
ανήκουν στην ίδια φυλή ή το ίδιο 
έθνος.   
(εν + φυλή)  

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 
 Εμφύλιος είναι:  

 ο πόλεμος ανάμεσα σε 
ανθρώπους της ίδιας φυλής, 
π.χ. όταν Έλληνες πολεμούν 
με Έλληνες.  

 Συχνά οι δυο αντίπαλοι, 
παρόλο που είναι από την ίδια 
φυλή ή έθνος, έχουν πολύ 
διαφορετικές ιδέες για κάποιο 
θέμα, π.χ. διαφωνούν για το 
ποιο είναι το σωστό 
πολίτευμα ή ποια είναι η 
σωστή θρησκεία.  

 
 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Στην Αμερική είχε γίνει εμφύλιος 
πόλεμος ανάμεσα στους Βόρειους 
και τους Νότιους, επειδή οι δυο 
αντίπαλοι διαφωνούσαν στο θέμα 
της δουλείας. 

 
 
  

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Έτσι άρχισε ένας εμφύλιος πόλεμος 
που όλα έδειχναν ότι θα διαρκούσε 

πολύ. 

  

εμφύλιος 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Η δυνατότητα κάποιου να 
υποχρεώνει τους άλλους να κάνουν 
κάτι ή να συμπεριφέρονται με 
ορισμένο τρόπο.  
 

 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 
 

 Η δύναμη κάποιου να κάνει 
τους άλλους να τον 
υπακούουν.  

 Τη δύναμη αυτή του τη δίνει η 
θέση του ή ο νόμος. 

 Αυτός που έχει την εξουσία 
μπορεί να ελέγχει αν οι άλλοι 
έκαναν αυτό που είπε και, αν 
όχι, μπορεί να τους 
τιμωρήσει. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Η διευθύντρια έχει την εξουσία να 
απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα 
στο σχολείο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Μεγάλη εξουσία είχαν και οι 10 
στρατηγοί που εκλέγονταν από 
τους πολίτες για ένα χρόνο. 

 

εξουσία 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
 

Ελέγχω και καθοδηγώ ένα ή 
περισσότερα άτομα, έτσι ώστε μια 
συγκεκριμένη εργασία να γίνει 
σωστά.  
 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 

Όταν επιβλέπω: 
 Είμαι εγώ ο υπεύθυνος για να 

γίνει ένα έργο ή μια δουλειά. 
 Για τη δουλειά αυτή 

εργάζονται κι άλλοι εκτός από 
εμένα. 

 Δίνω οδηγίες στους άλλους 
και τους προσέχω για να είμαι 
σίγουρος ότι δουλεύουν 
σωστά. 
 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
 Ένας μηχανικός επιβλέπει 

το χτίσιμο μιας οικοδομής. 
 
 Η δασκάλα επιβλέπει τα 

παιδιά που κάνουν μια 
ομαδική εργασία. 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Ο Περικλής αναθέτει στο Φειδία να 
επιβλέπει τα έργα της Ακρόπολης. 

 

επιβλέπω 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Ηγεμονία είναι η κυριαρχία μιας 
χώρας πάνω σε μια άλλη χώρα ή 
σε ένα σύνολο χωρών. 
 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 

 
  Ηγεμονία είναι:  

 Όταν μια δυνατή χώρα ασκεί 
εξουσία σε μια ή 
περισσότερες πιο αδύναμες 
χώρες.  

 Η δυνατή χώρα είναι αυτή 
που παίρνει αποφάσεις σε 
θέματα πολιτικά, οικονομικά 
ή στρατιωτικά και πιο 
αδύναμες χώρες υπακούουν 
και υποτάσσονται. 

 
  

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Μετά τη νίκη της στον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, η 
Σπάρτη βάζει σε όλες τις 
ελληνικές πόλεις δικούς της 
ανθρώπους να κυβερνούν, έχουμε 
δηλαδή την ηγεμονία της Σπάρτης. 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 

Η ηγεμονία της Σπάρτης. 

ηγεμονία 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Ως κλασικό χαρακτηρίζουμε ένα 
δημιούργημα ή έργο τέχνης που 
ξεχωρίζει για την αρμονία και την 
τελειότητά του και η αξία του 
αναγνωρίζεται από όλους τους 
ανθρώπους και σε όλες τις εποχές.    
 

  

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 
 

Λέμε κλασικό κάτι που: 
 Θεωρείται αριστούργημα. 
 Ξεχωρίζει για την αρμονία, 

την ισορροπία και την 
τελειότητα του. 

 Είναι μοναδικό. 
 Το θαυμάζουν οι άνθρωποι 

σε όλα τα μέρη του κόσμου 
και η αξία του δε χάνεται με 
τα χρόνια. 
 

 

  

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
 Ένα κομμάτι κλασικής 

μουσικής μπορεί να γράφτηκε 
πριν από 200 χρόνια, αλλά 
πάντα θα μας μαγεύει. 

 
 Το κλασικό παραμύθι της 

Σταχτοπούτας θα γίνει ταινία 
για τον κινηματογράφο. 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Τα έργα αυτά που δόξασαν την 
Αθήνα θεωρήθηκαν κλασικά, γιατί 
έμειναν αξεπέραστα μέσα στους 

αιώνες.  

κλασικός 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια πρόταση) 

 
Μια κατασκευή, κυρίως αρχιτεκτονική ή 
γλυπτική.  Υπάρχουν δύο είδη μνημείων: 
1) Ένα μνημείο μπορεί να  φτιάχτηκε στη 
σημερινή εποχή για να θυμίζει έναν 
σημαντικό άνθρωπο ή ένα γεγονός 
προηγούμενης εποχής. 
2) Ένα μνημείο μπορεί να φτιάχτηκε σε 
προηγούμενη εποχή και το θαυμάζουμε 
σήμερα γιατί έχει μεγάλη αξία ιστορική, 
αρχαιολογική ή αισθητική.  

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 

Ένα μνημείο: 
 Είναι γλυπτό ή κτίσμα που έχει 

κατασκευάσει ο άνθρωπος. 
 Μας κάνει να θυμόμαστε κάτι ή 

κάποιον σημαντικό (η λέξη 
«μνημείο» προέρχεται από τη 
λέξη «μνήμη») (1) 

 Έχει μεγάλη αξία επειδή είναι 
κομμάτι του πολιτισμού μας. (2) 
 

  

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
 Υπάρχει στην πλατεία ένα μνημείο 

για τους ήρωες του 1940 και εκεί 
καταθέτουν οι μαθητές στεφάνι.(1) 

 
 Κοντά στο σχολείο μας υπάρχει το 

Μνημείο της Μικρασιάτισσας 
Μάνας. (1) 
 

 Το ανάκτορο της Κνωσού είναι από 
τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία 
όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και της 
Ελλάδας. (2) 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Πάνω στην Ακρόπολη στήθηκαν 
λαμπρά μνημεία που και σήμερα 
γνωρίζουν παγκόσμιο θαυμασμό.  

 

μνημείο 



186 
 

Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Ολιγαρχικός είναι: 
 
Α)  ο οπαδός της ολιγαρχίας, 
δηλαδή  
αυτός που υποστηρίζει ότι την 
εξουσία πρέπει να την έχουν οι 
λίγοι.  
 
Β) ο σχετικός με το ολιγαρχικό 
πολίτευμα, π.χ.  η ολιγαρχική 
παράταξη.  
 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε 

κομμάτια) 

 
Ολιγαρχικός είναι: 

  Ένας άνθρωπος που 
υποστηρίζει το ολιγαρχικό 
πολίτευμα ή  

 Το επίθετο που βγαίνει από 
τη λέξη ‘ολιγαρχία’ και 
σημαίνει αυτό που έχει σχέση 
με την ολιγαρχία, πχ 
ολιγαρχικό πολίτευμα, 
ολιγαρχικό κόμμα. 

 Θυμόμαστε ότι στο 
ολιγαρχικό πολίτευμα αυτοί 
που κυβερνούν είναι λίγοι και 
είναι οι πιο πλούσιοι. 

 
  

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
- Μετά τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο, η Σπάρτη ήθελε να 
έχουν την εξουσία οι 
ολιγαρχικοί σε όλες τις 
ελληνικές πόλεις. 

- Η Κόρινθος ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη ολιγαρχική 
δύναμη μετά τη Σπάρτη. 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Στην Αθήνα τοποθέτησαν τριάντα 

ολιγαρχικούς, οι οποίοι κυβέρνησαν 
με τρόπο καταπιεστικό, γι’ αυτό και 

ονομάστηκαν τύραννοι. 

 

ολιγαρχικός 
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Ορισμός 
 

Αυτός που γίνεται  για πάντα, ο 
τελικός 
 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 
 

 είναι κάτι σίγουρο  
 είναι κάτι που δεν πρόκειται 

να αλλάξει  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 

 
 Ο Γιάννης θα κόψει το 

κάπνισμα και η απόφασή του 
είναι οριστική. 
 

 Ο Κώστας έφυγε οριστικά 
από την Αθήνα και γύρισε 
στο χωριό του 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
 

Έτσι θα γλίτωναν οριστικά από τον 
περσικό κίνδυνο. 

 

  

Οριστικός/ 

οριστικά 



188 
 

Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Αυτός που είναι υπήκοος κάποιου 
κράτους και έχει όλα τα πολιτικά 
δικαιώματα.   

(βιβλίο Ιστορίας, σελ 67) 
 

 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 

Κάποιος που έχει όλα τα 
παρακάτω: 

 Είναι μόνιμος κάτοικος ενός 
κράτους.  

 Έχει δικαίωμα να ψηφίζει και 
να βάζει υποψηφιότητα στις 
εκλογές. 

 Γενικά, έχει όλα τα προνόμια, 
τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που έχουν οι 
κάτοικοι του κράτους αυτού. 
 

 

 
 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Οι κάτοικοι χωρίζονταν σε 
Αθηναίους πολίτες, μέτοικους και 
δούλους. 

 

 

πολίτης 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Αυτός που μιλάει για ένα πολιτικό 
θέμα με επιχειρήματα σε 
δημόσιους χώρους, όπως η 
Εκκλησία του δήμου στην αρχαία 
Αθήνα και συγκινεί όσους τον 
ακούν. 
 

 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 

Ένας άνθρωπος που: 
 λέει αυτά που πιστεύει για 

ένα θέμα  
 μιλάει σε ακροατήριο 
 μιλάει ωραία, με λογική και 

σοφία 
 πείθει αυτούς που τον ακούνε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Ο δήμαρχος έβγαλε λόγο και 
μιλούσε ωραία σαν ρήτορας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Ο Περικλής ήταν σπουδαίος 
ρήτορας και οι Αθηναίοι του είχαν 
εμπιστοσύνη.  

 

ρήτορας 
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Ορισμός 
 

Η συμφωνία μεταξύ δύο ή 
περισσότερων ανθρώπων ή 
κρατών να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους για να αντιμετωπίσουν έναν 
εχθρό  
 

 

 

Χαρακτηριστικά 
 

 Η συνεργασία πολλών 
 Η ένωση των δυνάμεων 
 Όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό ή 

το ίδιο συμφέρον 
 Υπάρχει μια απειλή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 

 
 Το 1940 είχε γίνει συμμαχία 

ανάμεσα στη Γερμανία και 
την Ιταλία. 

  
 Τα κράτη διαφώνησαν και η 

συμμαχία διαλύθηκε.  

 

 

 

 

 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
 

Έτσι έγινε η Α’ Αθηναϊκή συμμαχία 
(478 π.Χ.). 

 

συμμαχία 
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Ορισμός 
(Λέω όλη τη σημασία της λέξης σε μια 
πρόταση) 

 
Τύραννος είναι αυτός που παίρνει 
την εξουσία με τη βία και 
κυβερνάει χωρίς να δίνει λόγο σε 
κανέναν. 
 

Χαρακτηριστικά 
(Σπάω τη σημασία της λέξης σε κομμάτια) 

 
Ο  τύραννος: 

 Γίνεται αρχηγός του κράτους 
αυθαίρετα, χωρίς να τον 
έχουν ψηφίσει οι πολίτες.  

 Κυβερνά καταπιεστικά και 
συχνά με βίαιο τρόπο, χωρίς 
να σέβεται τα δικαιώματα των 
πολιτών. 

 Σήμερα ο τύραννος λέγεται 
δικτάτορας και το τυραννικό 
καθεστώς λέγεται δικτατορία. 

 
  

 

 

 

 

Η λέξη σε δικό 

μας παράδειγμα. 

 
Ο Πεισίστρατος, που ήταν 
τύραννος της Αθήνας, έστειλε 
στην εξορία όλους τους πολιτικούς 
του αντιπάλους.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Πού υπάρχει 

 στο μάθημά μας; 

 
Στην Αθήνα τοποθέτησαν τριάντα 

ολιγαρχικούς, οι οποίοι κυβέρνησαν 
με τρόπο καταπιεστικό, γι’ αυτό και 

ονομάστηκαν τύραννοι.  

τύραννος 
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193 
 

 

Β. Λεξιλογικές δοκιμασίες 

της πειραματικής παρέμβασης 
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Δοκιμασία: Α1 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

Το περσικό κράτος ήταν χωρισμένο σε μεγάλες περιφέρειες, τις …………………….   

Ο τρόπος που ………………. ο ελληνικός στρατός στο Μαραθώνα έκανε τους Έλληνες να 

νικήσουν τους Πέρσες. 

Ο θάνατος των Ελλήνων στις Θερμοπύλες έμεινε στην Ιστορία ως απόδειξη 

μεγάλης………………………. .  

Ο Μαρδόνιος έστειλε στην Αθήνα κάποιους ανθρώπους, τους ……................., για να 

ζητήσουν συμμαχία, όμως οι Αθηναίοι δε συμφώνησαν. 

Μετά τη νίκη στις Πλαταιές οι Έλληνες μοίρασαν μεταξύ τους τα …………….. και έκανα 

θυσίες. 

Μετά τις νίκες των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους πέρασε ο 

περσικός……………………. .  

(Σατραπείες, παρατάχθηκε, φιλοπατρίας, αγγελιοφόρους, λάφυρα, κίνδυνος) 

 

Δοκιμασία Β1  

 

 

Μετά τη νίκη στις Πλαταιές, οι Έλληνες συνέχισαν με ………………….. πόλεμο εναντίον 

των Περσών, γιατί έτσι πίστευαν ότι θα γλιτώσουν ……………………. από τον περσικό 

κίνδυνο. Οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν να συνεχίσουν τον πόλεμο, οπότε οι ελληνικές πόλεις 

ζήτησαν τη βοήθεια των Αθηναίων, γιατί η Αθήνα είχε ισχυρό ……………….. .  Έτσι έγινε η 

Α΄ Αθηναϊκή ………………….. , στην οποία συμμετείχαν πολλές πόλεις.  Όλες οι πόλεις 

έδιναν χρήματα ή πλοία. Τα χρήματα τα …………………………… 10 Αθηναίοι που 

ονομάζονταν ……………………….. .  

(Απαντήσεις: επιθετικό, οριστικά, στόλο, συμμαχία, διαχειρίζονταν, ελληνοταμίες) 

  

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 
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Δοκιμασία: Α2 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

Οι Έλληνες με αρχηγό τον Κίμωνα συνέχισαν να ……………………. τους Πέρσες, μέχρι 

που τους νίκησαν στον Ευρυμέδοντα ποταμό.  Λίγα χρόνια μετά, σε μια 

………………………….…..   στην Κύπρο, ο Κίμωνας σκοτώθηκε.   Ακόμα και χωρίς 

αρχηγό, οι Έλληνες νίκησαν, γι’ αυτό οι Πέρσες υπέγραψαν ειρήνη το 448 π.Χ.  Η Αθήνα 

ήταν πια η πιο ………………….. πόλη και άρχισε να μην ……….……………….. καλά 

στους συμμάχους της. Το …………………. της Συμμαχίας μεταφέρθηκε από τη Δήλο στην 

Αθήνα. Πολλοί σύμμαχοι άρχισαν να έχουν παράπονα και η Σπάρτη θέλησε να πάρει με το 

μέρος της τις …………………………….. πόλεις.  

(πολεμούν, εκστρατεία, ισχυρή, συμπεριφέρεται, ταμείο, δυσαρεστημένες) 

 

 

Δοκιμασία: Β2 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. ξεχωρίζει στην Αθήνα ο Περικλής. Εκτός από εξαιρετικός πολιτικός, ήταν 

και σπουδαίος ………………….. και ήθελε να κάνει την Αθήνα 

…………………………………..  κέντρο των Ελλήνων. Στη δημοκρατική Αθήνα, την πιο 

μεγάλη δύναμη είχε η Εκκλησία του δήμου, αλλά και οι 10 ……………………, οι οποίοι 

είχαν την …………………….  να αποφασίζουν για το στρατό, το στόλο και την ασφάλεια 

της πόλης.  

Οι κάτοικοι της Αθήνας χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες:  

α) Αθηναίοι ………………………..,  που είχαν τα περισσότερα δικαιώματα 

β) ………………………………… , δηλαδή μετανάστες 

γ)  δούλοι, που έκαναν τις βαριές δουλειές.  

(ρήτορας, πνευματικό, στρατηγοί, εξουσία, πολίτες, μέτοικοι) 

Δοκιμασία Α3 

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 
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Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Στην αρχαία Αθήνα, οι άντρες και οι γυναίκες είχαν διαφορετικούς ρόλους. Οι άνδρες 

περνούσαν πολύ χρόνο στα γυμναστήρια ή στην …………………………….., όπου 

συζητούσαν τα καθημερινά προβλήματα. Οι γυναίκες στην Αθήνα έμεναν κυρίως στο σπίτι 

και έκαναν δουλειές, αντίθετα με τις Σπαρτιάτισσες που συμμετείχαν σε πολλές 

………………………….. .  

Οι Αθηναίοι έτρωγαν κυρίως λαχανικά και ψάρια, ενώ κρέας έτρωγαν μόνο στις γιορτές και 

στις ……………………….. που έκαναν προς τιμήν των θεών. 

Στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν σχολεία όπως σήμερα. Τα παιδιά τα συνόδευε ένας έμπιστος 

δούλος, ο ……….....................…….. και τα πήγαινε στον δάσκαλο που τους μάθαινε γραφή 

και αριθμητική που λεγόταν …………………………..   .   Επίσης,  τους μάθαινε μουσική 

ένας άλλος δάσκαλος, ο ……………………………………  .  

(αγορά, εκδηλώσεις, θυσίες, παιδαγωγός, γραμματιστής, κιθαριστής) 

 

 

Δοκιμασία Β3 

 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται στην Αθήνα πάρα πολλά έργα. Ο Περικλής ανέθεσε στο 

Φειδία να ……………………………..  τα έργα της Ακρόπολης. Στον ιερό βράχο χτίστηκαν 

πολλά λαμπρά ………………………..…,  με πρώτο τα ………………………….. που ήταν η 

είσοδος στον ιερό χώρο, τον Παρθενώνα και το …………………. με τις Καρυάτιδες.   Τα 

αγάλματα αυτής της περιόδου ήταν διαφορετικά από εκείνα της αρχαϊκής περιόδου, γιατί 

είχαν κίνηση και φυσικά ……………………………….   . 

Όλα αυτά τα έργα θεωρήθηκαν ………………………. , γιατί η αξία τους είναι αξεπέραστη 

σε όλες τις εποχές.  

(επιβλέπει, μνημεία, Προπύλαια, Ερέχθειο, χαρακτηριστικά, κλασικά) 

  

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 
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 Δοκιμασία Α4 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

Τον 5
ο
 αιώνα π. Χ , η Αθήνα έγινε «…………………………» της Ελλάδας, επειδή σ’ αυτήν 

ζούσαν σπουδαίοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα γράμματα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο 

Σωκράτης, που ήταν …………………………………, αλλά και ο Ηρόδοτος και ο 

Θουκιδίδης, που ήταν ……………………………….. .  

Ακόμα, την εποχή αυτή ……………………………. ιδιαίτερα το θέατρο.  Οι Αθηναίοι 

παρακολουθούσαν παραστάσεις σοβαρές ή θλιβερές, τις …………………………… ,  ή 

αστείες και χαρούμενες, τις …………………..  . 

(σχολείο, φιλόσοφος, ιστορικοί, αναπτύχθηκε, τραγωδίες, κωμωδίες) 

 

 

Δοκιμασία Β4 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Η Αθήνα και η Σπάρτη δεν είχαν καλές σχέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε πόλεμο. Οι 

…………………………., δηλαδή οι πραγματικοί λόγοι, του πολέμου αυτού ήταν  η όλο και 

μεγαλύτερη ……………………….. της Αθήνας και τα διαφορετικά τους  

………………………............ (Αθήνα - δημοκρατία, Σπάρτη - ολιγαρχία).  Η 

………………….. , δηλαδή η δικαιολογία, για να ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν η βοήθεια που 

έστειλαν οι Αθηναίοι στην Κέρκυρα.  Οι εκπρόσωποι της Πελοποννησιακής 

……………………. συνεδρίασαν στη Σπάρτη και αποφάσισαν να γίνει πόλεμος. Επειδή οι 

αντίπαλοι ήταν και οι δυο Έλληνες, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν ένας  

……………………….…… πόλεμος.   

   

(αιτίες, δύναμη, πολιτεύματα, αφορμή, συμμαχίας, εμφύλιος) 

 

 

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 
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Δοκιμασία Α5 

 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

Το 431 π.Χ ο στρατός των Πελοποννησίων μπήκε στην Αττική και οι Αθηναίοι κλείστηκαν 

μέσα στα ……………………… τείχη. Το δεύτερο χρόνο έπεσε στην Αθήνα μια μεταδοτική 

αρρώστια που λεγόταν ……………………. και πέθανε ο Περικλής. Ο πόλεμος απλώθηκε σε 

πολλές πόλεις και η συμφωνία για ειρήνη το 421 π.X. δεν κράτησε για πολύ. Οι Αθηναίοι με 

αρχηγό τον Αλκιβιάδη ξεκινούν μια ……………………… στη Σικελία, που κατέληξε σε 

μεγάλη …………………. των Αθηναίων. Οι Σπαρτιάτες αποφασίζουν να δημιουργήσουν 

ισχυρό ………………………… για να αυξήσουν τη ναυτική τους δύναμη. Ακολούθησαν δυο 

………………………………., μία στις Αργινούσες και μια στους Αιγός ποταμούς, με τις 

οποίες τέλειωσε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.  

(Μακρά, λοιμός, εκστρατεία, ήττα, στόλο, ναυμαχίες) 

Δοκιμασία Β5  

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

 

Μετά τη νίκη της στον Πελοποννησιακό πόλεμο, η Σπάρτη βάζει σε όλες τις ελληνικές πόλεις 

δικούς της ανθρώπους να κυβερνούν, έχουμε δηλαδή την ……………………… της Σπάρτης.  

Στη Σπάρτη το πολίτευμα ήταν ……………………….. ,  γι΄ αυτό και στην Αθήνα οι 

Σπαρτιάτες κατάργησαν τη δημοκρατία και έβαλαν 30 καταπιεστικούς δικτάτορες που 

ονομάστηκαν «30 ……………………….» . Οι Σπαρτιάτες με αρχηγό τον Αγησίλαο 

συνέχισαν να πολεμούν στη Μικρά Ασία, όμως γρήγορα γύρισαν γιατί οι άλλες ελληνικές 

πόλεις είχαν κάνει …………………….. εναντίον της Σπάρτης. Ξεκίνησε τότε  ένας νέος 

……………………………. πόλεμος μεταξύ των ελληνικών πόλεων, ο Βοιωτικός ή 

Κορινθιακός πόλεμος, στον οποίο όμως ανακατεύτηκαν και οι Πέρσες.   Ο πόλεμος τελείωσε 

με ειρήνη πολύ ……………………………………………. για τους Έλληνες.   

(ηγεμονία, ολιγαρχικός, τύραννοι, πόλεμο, εμφύλιος, ταπεινωτική) 

 

 

Όνομα:  ……………………………………….. 

Όνομα:  ……………………………………….. 
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Αθροιστική δοκιμασία Γ 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν. 

Μετά τους Περσικούς πολέμους, οι Έλληνες συνέχισαν τον πόλεμο εναντίον των Περσών, γιατί έτσι 

πίστευαν ότι θα γλιτώσουν ……………………. από τον περσικό κίνδυνο. Οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν 

να συνεχίσουν τον πόλεμο, οπότε οι ελληνικές πόλεις ζήτησαν τη βοήθεια των Αθηναίων. Έτσι έγινε 

η Α΄ Αθηναϊκή ………………….. , στην οποία συμμετείχαν πολλές πόλεις.  Όλες οι πόλεις έδιναν 

χρήματα ή πλοία. Τα χρήματα τα …………………………… 10 Αθηναίοι που ονομάζονταν 

ελληνοταμίες .  

Στη δημοκρατική Αθήνα, την πιο μεγάλη δύναμη είχε η Εκκλησία του δήμου, στην οποία 

συμμετείχαν όλοι οι Αθηναίοι …………………………. .  Εκεί έβγαζε συχνά λόγο ο Περικλής, που 

ήταν σπουδαίος ……………………… . Στην Αθήνα, πολύ σημαντικοί ήταν και οι 10 στρατηγοί, οι 

οποίοι είχαν την …………………….  να αποφασίζουν για το στρατό, το στόλο και την ασφάλεια της 

πόλης.  

Τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται στην Αθήνα πάρα πολλά έργα. Ο Περικλής ανέθεσε στο Φειδία 

να ……………………………..  τα έργα της Ακρόπολης. Στον ιερό βράχο χτίστηκαν πολλά λαμπρά 

………………………..…,  όπως τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, τα Προπύλαιο κλπ. 

Όλα αυτά τα έργα θεωρήθηκαν ………………………. , γιατί η αξία τους είναι αξεπέραστη σε όλες 

τις εποχές.  

Η Αθήνα και η Σπάρτη δεν είχαν καλές σχέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε πόλεμο. Οι 

…………………………., δηλαδή οι πραγματικοί λόγοι, του πολέμου αυτού ήταν  η όλο και 

μεγαλύτερη δύναμη της Αθήνας και τα διαφορετικά τους πολιτεύματα..  Η ………………….. , 

δηλαδή η δικαιολογία, για να ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν η βοήθεια που έστειλαν οι Αθηναίοι στην 

Κέρκυρα.  Επειδή οι αντίπαλοι ήταν και οι δυο Έλληνες, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν ένας  

……………………….…… πόλεμος.   

Μετά τη νίκη της στον Πελοποννησιακό πόλεμο, η Σπάρτη βάζει σε όλες τις ελληνικές πόλεις δικούς 

της ανθρώπους να κυβερνούν, έχουμε δηλαδή την ……………………… της Σπάρτης.  Στη Σπάρτη 

το πολίτευμα ήταν ……………………….. ,  γι΄ αυτό και στην Αθήνα οι Σπαρτιάτες κατάργησαν τη 

δημοκρατία και έβαλαν 30 καταπιεστικούς δικτάτορες που ονομάστηκαν «30 ……………………….» 

.    

 

Όνομα:  ……………………………………….. 




