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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την
επίδραση που ασκούν τρεις στρατηγικές κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου
των ιστοριών στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι
στρατηγικές αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών,
στην εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών και στη
συνδυαστική εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών. Επίσης, βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να
εξετάσει εάν η επίδραση που ασκούν η στρατηγική της εκπαίδευσης στην
αναδιήγηση ιστοριών, η στρατηγική της εκπαίδευσης στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών και η συνδυαστική εκπαίδευση στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών παιδιών προσχολικής ηλικίας στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων, επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες,
οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών ικανοτήτων. Επιπλέον,
διερευνήθηκαν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις του προγράμματος παρέμβασης
μετά την είσοδο των παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Το δείγμα
της έρευνας αποτέλεσαν 113 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών τα οποία φοιτούσαν σε 10
προσχολικές τάξεις του νομού Χανίων. Για τη διερεύνηση των σκοπών της
παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο
περιελάμβανε τρεις πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Η ερευνήτρια
διάβασε στο σύνολο των παιδιών κάθε τάξης που συμμετείχε στην έρευνα 8
εικονογραφημένα αφηγηματικά βιβλία. Στην πρώτη πειραματική ομάδα προσέγγισε
την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών
στην αναδιήγηση ιστοριών, στη δεύτερη πειραματική ομάδα προσέγγισε την
ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών και στην τρίτη πειραματική ομάδα μέσω της
συνδυαστικής εκπαίδευσης των παιδιών αρχικά στην αναδιήγηση και στη συνέχεια
στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Στην ομάδα ελέγχου η ερευνήτρια διάβασε
7

απλά τις ίδιες ιστορίες χωρίς να ακολουθήσει πρόγραμμα ενίσχυσης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι τρεις στρατηγικές
συμβάλλουν σημαντικά και σε παρόμοιο βαθμό στην ανάπτυξη των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
το φύλο, η ηλικία και οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών σε όλες τις αφηγηματικές
δεξιότητες αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι διαφοροποίησαν την επίδραση που οι
τρεις στρατηγικές άσκησαν στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων. Τέλος, η
σημαντική επίδραση των τριών στρατηγικών εκμάθησης του δομικού πλαισίου των
ιστοριών στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων διατηρήθηκε και μετά την
είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate and compare the effects of three
comprehension strategies of the structural frame of the stories in the development
of preschool children’s narrative skills. These strategies concerned children’s
practicing in retelling stories, children’s practicing in creating fictional stories and
children’s combination of practicing in retelling and creating fictional stories. This
study is also aimed to investigate if the effect of practicing the children in retelling
stories, in creating fictional stories and the combined strategy in retelling and
creating fictional stories, in enhancing preschool children’s narrative skills, affected
by internal and external factors related to the development of narrative skills.
Furthermore, it investigated the long term effects of this intervention program after
children’s entrance to primary school. The sample of this study consisted of 113
children aged 5-6 years old who studied in 10 preschool classes in Chania, Crete,
Greece. For the purpose of this study an intervention program was implemented
which included of three experimental and one control group. The researcher read 8
illustrated books to the whole class of the children. In the first experimental group
the researcher approaches children’s narrative skills development by practicing
children in retelling stories. In the second experimental group the researcher
approaches children’s narrative skills development by practicing children in
producing fictional stories and the third experimental group by combining practice in
the first phase in retelling stories and in the second phase in producing fictional
stories. In the control group the researcher read the same stories simply without
following any specific program enhancing children’s narratives skills. The results
showed that these three strategies helped immensely and in a similar way in the
development of children’s narrative skills. The results also showed that the gender,
the age and the children’s basic principles in all narratives skills were the factors
differentiated the impact of these three strategies in the development of preschool
children’s narrative skills. Finally, the significant effect of the three comprehension
strategies of the structural frame of the stories in the development of narrative skills
maintained

after

the

entrance

of

9

the

children

in

primary

school.

Πρόλογος
Το κίνητρο για την ενασχόλησή μου με την ενίσχυση της αφηγηματικής
σκέψης και έκφρασης των παιδιών ανέκυψε από τη μακρά διδακτική μου εμπειρία
στο χώρο της Προσχολικής εκπαίδευσης, ένα χώρο ο οποίος αντιμετωπίζει μια
πληθώρα προκλήσεων οι οποίες στην πλειονότητά τους πηγάζουν από την έλλειψη
ποιοτικού χρόνου μεταξύ γονέα και παιδιών και από την απουσία δραστηριοτήτων
οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση του προφορικού λόγου των
παιδιών, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί ο αφηγηματικός λόγος. Τα
ελλείμματα του προφορικού λόγου των μικρών παιδιών συνδέονται σε υψηλό
βαθμό με τις μελλοντικές τους επιδόσεις στην ανάγνωση και στη γραφή και έχουν
ως αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο, με δεδομένες τις αυξανόμενες απαιτήσεις του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, του ποσοστού των παιδιών με γλωσσικές
αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες, ένα φαινόμενο που δε συνάδει με τα
χαρακτηριστικά του ορθογραφικού μας συστήματος. Η αγωνία μου, κατά συνέπεια,
επικεντρώθηκε στη δημιουργία στρατηγικών εμπλουτισμένων με σύγχρονες
τεχνικές οι οποίες είχαν στόχο την αποτελεσματική ενδυνάμωση του αφηγηματικού
λόγου των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Σε αυτή την πορεία υπήρξαν σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι με υποστήριξαν
και με καθοδήγησαν και νιώθω βαθιά μέσα μου την ανάγκη να τους ευχαριστήσω.
Την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορικής μου διατριβής και
καθηγήτρια

του

Παιδαγωγικού

Τμήματος

Προσχολικής

Εκπαίδευσης

του

Πανεπιστημίου Κρήτης την κ. Ευφημία Τάφα η οποία αποτέλεσε το φάρο και την
ελπίδα στη δύσκολη και μοναχική διαδρομή αυτής της ερευνητικής μελέτης.
Ακούραστη συνοδοιπόρος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα δεν έπαψε
να με υποστηρίζει, να με προβληματίζει, να με εμψυχώνει και να με προκαλεί
εκμαιεύοντας και αξιοποιώντας, ως έμπειρη δασκάλα, το υπάρχον και το εν
δυνάμει ψυχογνωστικό μου δυναμικό. Το ήθος της, ο άρτιος επιστημονικός της
λόγος, η επικέντρωσή της στην παιδαγωγική έρευνα, η αγάπη και το ενδιαφέρον της
για το αντικείμενο, ο υψηλός προσανατολισμός της για τη μελλοντική πορεία της
προσχολικής εκπαίδευσης και η ακούραστη συμμετοχή της στα τεκταινόμενα του

10

εκπαιδευτικού γίγνεσθαι αποτέλεσαν για μένα υψηλό πρότυπο και λειτούργησαν
ως επιπλέον κίνητρο στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
Τον κ. Γεώργιο Μανωλίτση, Αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις
συγκροτημένες απόψεις και παρεμβάσεις του στο μεθοδολογικό σχεδιασμό και στα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Η συνεργασία μου μαζί του κατά τα διάρκεια
της μετεκπαίδευσής μου και των μεταπτυχιακών μου σπουδών με βοήθησαν
σημαντικά στην κατανόηση κρίσιμων μεθοδολογικών ζητημάτων τα οποία
σχετίζονται με τη διαμόρφωση έγκυρων και αποτελεσματικών εργαλείων και
μεθόδων που αφορούν στην αποτελεσματική εκπαίδευση παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Η έντονη ερευνητική του διάθεση για μια σωρεία θεμάτων που σχετίζονται
κυρίως με τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στο σχολικό γραμματισμό των
παιδιών συνέβαλε και συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην προώθηση της
παιδαγωγικής έρευνας σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Τον κ. Σπαντιδάκη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, διότι η γνωριμία και
η συνεργασία μου μαζί του με βοήθησε να διευρύνω και να εμβαθύνω την
παιδαγωγική μου σκέψη και οπτική. O έγκυρος επιστημονικός του λόγος, η
υπαινικτική του διάθεση και η συνεπής προσφορά του στη διερεύνηση θεμάτων
που αφορούν στην παραγωγή γραπτού λόγου παιδιών με και χωρίς δυσκολίες, με
καθοδήγησαν και με ενθάρρυναν στο δικό μου «ταξίδι» της γνώσης. Ο συνδυασμός
του έμπειρου δασκάλου και του επιστήμονα/ερευνητή είναι καταφανής και
παραδειγματικός.
Τον κ. Μιχάλη Λιναρδάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διαμεσολάβηση του
οποίου ήταν κρίσιμης σημασίας στην κατανόηση και εμπέδωση σημαντικών
θεμάτων που σχετίζονται όχι μόνο με την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της
παρούσας ερευνητικής μελέτης αλλά και με την ευρύτερη αντίληψη και αξιοποίηση
των στατιστικών εργαλείων στη διερεύνηση κάθε παιδαγωγικού προβλήματος.
Την κ. Ελισάβετ Χλαπάνα μέλος του Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία με βοήθησε με τις
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απόψεις της να διαμορφώσω μια γενικότερη εικόνα γύρω από τα ερευνητικά
θέματα τα οποία είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον μου. Η ανταλλαγή και η συνεργασία
σε διάφορα επίπεδα μαζί της μου έδωσε τη δυνατότητα τα νιώσω το χώρο του
πανεπιστημίου πιο φιλικό και ανατροφοδοτικό προς τις ερευνητικές μου ανησυχίες
και αναζητήσεις.
Τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά των νηπιαγωγείων της πόλης των Χανίων για
τη συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Η
θετική τους διάθεση επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού
κλίματος το οποίο με βοήθησε στην πραγματοποίηση του ερευνητικού μου
σχεδιασμού.
Την αγαπημένη μου οικογένεια η οποία λειτουργούσε και λειτουργεί ως
θύλακας ανατροφοδότησης κάθε μικρού και μεγάλου μου ονείρου. Τον αγαπημένο
μου σύζυγο Παναγιώτη στον οποίο οφείλω ένα απέραντο ευχαριστώ για την πίστη,
την αγάπη, την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη που μου έδειχνε σε κάθε ευκαιρία.
Στα λατρεμένα μου κορίτσια Σίσσυ και Μαρία των οποίων η αγάπη μου δίνει
δύναμη και ελπίδα.
Τη φιλόλογο Άντα Μαλανδράκη για τη φιλολογική επιμέλεια της παρούσας
μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αφήγηση είναι κυρίως πράξη επικοινωνίας, αναφέρεται στην τροπικότητα
του λόγου (modes of discourse) και το περιεχόμενό της διέπεται από το βασικό
χαρακτηριστικό της χρονικότητας (Κακαβούλια, Σταµούλη, Φωκά-Καβαλιεράκη,
Οικονόµου, Πρωτόπαπας & Βαρλοκώστα, 2014). Στην αφήγηση εισάγονται
γεγονότα και καταστάσεις τα οποία εξελίσσονται καθώς προωθείται ο
αφηγηματικός χρόνος (Smith, 2003). Η προώθηση αυτή βασίζεται στην
ακολουθία/διαδοχή καθώς το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο. Εκτός από το
κριτήριο της χρονικής διαδοχής η αφήγηση πρέπει να πληροί και το κριτήριο της
«ρήξης» ή της «ανατροπής» της κανονικής ή αναμενόμενης ροής των γεγονότων
αλλά και της αποκατάστασης αυτής της ανατροπής, καθώς όλη η πλοκή των
γεγονότων στοχεύει στην αποκατάσταση της αρχικής τάξης (Genette, 1980. Bruner
1991). Συνεπώς, η αφήγηση αποτελείται από μια σειρά γεγονότων τα οποία
συνδέονται µεταξύ τους µε χρονικές και αιτιακές σχέσεις, εφόσον το ένα γεγονός
αποτελεί προαπαιτούμενο ή φυσική συνέπεια του άλλου (Ματσαγγούρας, 2004).
Ο Bruner (1991), διεισδύοντας περισσότερο, υποστηρίζει ότι η αφηγηματική
σκέψη είναι έμφυτη στο άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δίνει νόημα
στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς αντιλαμβάνεται την καθημερινή δράση των
ανθρώπων ως μια ιστορία με δρώντα πρόσωπα (χαρακτήρες), προβλήματα,
προσπάθειες με επιτυχείς ή ατυχείς εκβάσεις. Άλλωστε, η αφήγηση δεν είναι τίποτε
άλλο από ένας τρόπος αναπαράστασης της υποκειμενικής εμπειρίας αλλά και του
εντυπώματος που αφήνει η εμπειρία αυτή στη ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου
(Fludernik, 1996). Μέσα από την αφήγηση ο άνθρωπος μαθαίνει, ονειρεύεται,
αναστοχάζεται, μετασχηματίζει τους φόβους του, υποστηρίζει την ύπαρξή του,
δοκιμάζει το δυναμικό του φορτίο, αναδιαμορφώνει τις προεξοχές της εμπειρίας
του για να είναι αποδεκτή κυρίως από εκείνον, γεφυρώνει, μέσα από τις
κανονικότητές της, τις διαφορές που προκύπτουν σε κάθε συνθήκη, αναπτύσσεται,
ηθικοποιείται κ.ά. Με λίγα λόγια είναι το βασικό μέσο οικοδόμησης και αντίληψης
της έννοιας εαυτού και του κόσμου που τον περιβάλλει (Bruner, 1991. Coldman,
2012. Kellog, 2008. Wellman, Cross & Watson, 2001). Σαφώς, αυτή η ενδογενής τάση
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του ανθρώπου να δημιουργεί και να εκφράζεται μέσω του μύθου έρχεται από τα
βάθη των αιώνων, καθώς συναντούμε μύθους σε όλους τους πολιτισμούς (Cambell,
1988) που η αφήγησή τους πυροδοτούσε και συνεχίζει να πυροδοτεί δυναμικά το
ενδιαφέρον των παιδιών, εφόσον κρατούν εστιασμένη την προσοχή τους
περισσότερο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (Malinowski, 1960).
Το περιεχόμενο της αφήγησης είναι κυρίως μυθοπλαστικό (φανταστική
αφήγηση), μπορεί όμως να εμπεριέχει πράξεις και γεγονότα καθημερινότητας
(προσωπική αφήγηση) σε μια προσπάθεια ερμηνείας και αποκωδικοποίησης των
μορφών συμπεριφοράς που αναπτύσσονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
(Nelson, 1991). Τα μικρά παιδιά, μέσα από την παρατήρηση και την υποκειμενική
τους οπτική, δημιουργούν τις πρώτες τους αφηγήσεις οι οποίες εμπεριέχουν
βιωματικά στοιχεία όπως και στοιχεία των αφηγηματικών κειμένων που ακούν ή
διαβάζουν, καθόσον

αυτά διαμορφώνονται μέσα από σενάρια καθημερινών

μορφών συμπεριφοράς (McCabe & Rollins, 1994. Nelson, 1993).
Πέρα από το περιεχόμενο, το πλαίσιο της αφήγησης, ως χώρος ανάδειξης
της αφηγηματικής πράξης κέντρισε το ενδιαφέρον των γνωστικών ψυχολόγων οι
οποίοι μελέτησαν τις παραμέτρους που συμβάλλουν, με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο, στην οργάνωση, την ερμηνεία αλλά και τις συνθήκες ανάδυσης μιας
αφήγησης (Herman, 1999). Μέσω της παρατήρησης και της ανάλυσης των
δεδομένων ανέδειξαν ορισμένους παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο, όπως οι προγενέστερες γνώσεις και αναπαραστάσεις, οι γνωστικές και
μεταγνωστικές διαδικασίες που επιτελεί ο αφηγητής κατά τη διάρκεια της
αφήγησης, τα μέσα που διαχειρίζεται, οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι
ακροατές και αναγνώστες νοηματοδοτούν τα επιμέρους σημεία της αφήγησης κ.ά.
(Herman, 2003. Flower & Hayes, 1981. Fludernik, 2009. Σπαντιδάκης, 2015). Το
βασικό ερώτημα: πώς δημιουργείται μια αφήγηση και ποιες βασικές διεργασίες
υποστηρίζουν την κατανόησή της, επιτρέποντας τη δημιουργία νοητικών
αναπαραστάσεων, ανέδειξε δύο βασικές έννοιες· αυτή του πλαισίου-σχήματος και
του σεναρίου, ως νοητικών δομών, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στην ερμηνεία και
την κατανόησή της (Jahn, 1997. Stanzel, 1979). Ο όρος σενάριο αναφέρεται στις
διαφορετικές γνώσεις που διαθέτουμε για τον κόσμο γύρω μας και πώς η γνώση
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αυτή δημιουργεί αναμονές/προσδοκίες γύρω από τη ροή και το περιεχόμενο των
γεγονότων μιας αφήγησης, ενώ τα πλαίσια αναφέρονται στις προσδοκίες του πώς
διαφορετικές εμπειρίες μπορούν να εμφανιστούν σε δεδομένο χώρο και χρόνο
(Goffman, 1974).
Σημαντικό ρόλο, επίσης, στη δημιουργία και κατανόηση μιας αφήγησης
διαδραματίζει και η στερεοτυπική γνώση που διαθέτουμε για ορισμένες μορφές
συμπεριφοράς οι οποίες αναδύονται σε συγκεκριμένα πλαίσια (εκδρομή με το
σχολείο, οικογενειακές συγκεντρώσεις κ.ά.), (Schank & Abelson, 1977). Η
δημιουργία και κατανόηση μιας αφήγησης εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, πέρα από
τα προαναφερόμενα, από την ύπαρξη και λειτουργία των νοητικών σχημάτων
(Bartlett, 1932). Τα σχήματα είναι ένα νοητικό σύστημα το οποίο εμπεριέχει όλες τις
γνώσεις που διαθέτουμε γύρω από διάφορα αντικείμενα και τη σχέση που έχουν
αυτά με άλλα αντικείμενα, γεγονότα, ακολουθίες γεγονότων, ενέργειες και
ακολουθίες ενεργειών (McVee, Dunsmore & Gavelek, 2005). Η αντίληψη και
κατανόηση ενός αντικειμένου ή μιας έννοιας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις
προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες που διαθέτουμε γύρω από αυτήν την έννοια
(Thordyle & Yekovich, 1980). Κατά συνέπεια, υπάρχει μια δυνατή σχέση ανάμεσα
στην κατανόηση και τα σχήματα των ιστοριών, τις γνώσεις/αναπαραστάσεις
δηλαδή, που διαθέτει ένα άτομο/παιδί γύρω από τον τρόπο που διαμορφώνονται
οι ιστορίες (Madler, 1984). Η ενεργοποίηση των κατάλληλων νοητικών σχημάτων,
τα οποία αναφέρονται και ως σχήματα της ιστορίας, διαδραματίζει κυρίαρχο
διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαδικασίες της κατανόησης, της κωδικοποίησης, της
απομνημόνευσης και της ανάκλησης μιας αφηγημένης ιστορίας (Bernaerts, Geest,
Herman & Vervaeck, 2013. Herman, 2009).
Οι μηχανισμοί κατανόησης και απομνημόνευσης, που εγγενώς διαθέτει κάθε
άτομο (μνημονικά σχήματα), καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό το σύνολο των
χαρακτηριστικών στοιχείων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης των ιστοριών,
καθότι οι νοητικές διεργασίες και η οργάνωση της ροής των γεγονότων σε μια
αφήγηση/ιστορία πρέπει να βρίσκονται σε μια αντιστοιχία (Γεωργακοπούλου &
Γούτσος, 2011. Madler, 1978). Έτσι, από τους γνωστικούς ψυχολόγους
δημιουργήθηκαν οι γραμματικές των ιστοριών οι οποίες διαμορφωμένες σε
15

παρόμοιους τύπους καταδεικνύουν τα αναγκαία δομικά στοιχεία αλλά και τον
τρόπο διάταξής τους σε μορφές που υποβοηθούν καθοριστικά την κατανόηση,
πρόσληψη και απομνημόνευση των αφηγημένων ιστοριών (Madler, 1978.
Rumelhart, 1980. Stein & Glenn, 1977. Thorndyke, 1977). Από το 1976 με τον
Βούλγαρο φορμαλιστή Tzvetan Todorov μέχρι και τις ημέρες μας (Gillam & Pearson,
2004. Petersen, Gillam & Gillam, 2008. Stadler & Ward, 2005) γνωστικοί ψυχολόγοι
και ερευνητές προσπαθούν να αποτυπώσουν τη βασική δομή, τις αναγκαίες
πληροφορίες/στοιχεία αλλά και τις υφέρπουσες σχέσεις (χρονικές, αιτιώδεις) που
πρέπει να εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό αφήγημα.
Με δεδομένο τον τρόπο λειτουργίας των σχημάτων των ιστοριών, από πολύ
νωρίς, ερευνητές του πεδίου ασχολήθηκαν με τη δομική οργάνωση των
αφηγηματικών κειμένων και διερεύνησαν τρόπους, τεχνικές και μέσα τα οποία θα
μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών από πολύ μικρή ηλικία (Madle, 1984. McCabe & Peterson, 1991).
Υποστήριξαν ότι, διατάσσοντας τα δομικά στοιχεία με βάση μια συγκεκριμένη
εσωτερική δομή (γραμματική των ιστοριών), η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με
την αφηγηματική σκέψη και τους μηχανισμούς κατανόησης που διαθέτει εγγενώς ο
άνθρωπος, υποβοηθιέται η κατανόηση και η απομνημόνευση μιας σειράς κρίσιμων
πληροφοριών από το παιδί οι οποίες, χωρίς αυτήν τη δομική οργάνωση, θα έμεναν
στο περιθώριο λόγω αντιληπτικών αδυναμιών (Thorndyke, 1977). Η συγκεκριμένη
θεωρητική άποψη επιβεβαιώθηκε και ερευνητικά (Black & Bower, 1979. Brewer &
Lichtenstein, 1982. Mandler, Scribner, Cole & DeForest, 1980. Trabasso & van den
Broek, 1985).
Η γραμματική των ιστοριών λειτουργεί ως δομική κατασκευή συνδέοντας σε
ένα ενιαίο όλον τμήματα της ιστορίας τα οποία βρίσκονται σε εννοιολογική
διάσταση, είναι δηλαδή διαφορετικά μεταξύ τους. Έτσι, οι χωροχρονικοί
προσδιορισμοί των γεγονότων μιας ιστορίας, η δήλωση του θέματος ή του
προβλήματος το οποίο αποτελεί τον πυρήνα, την αιτία της εκδήλωσης μιας σειράς
γεγονότων/επεισοδίων τα οποία εμπεριέχουν δράσεις και εμπόδια, η κατάληξη και
οι συνέπειες αυτών των δράσεων και αντιδράσεων βοηθούν από τη μια, μέσα από
τη λογική ροή/διάταξή τους, την κατανόηση αλλά και προετοιμάζουν ψυχογνωστικά
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τα παιδιά να αντιληφθούν και να εσωτερικεύσουν κανόνες και νόρμες της
καθημερινής ζωής, να κατανοήσουν δηλαδή ότι τα προβλήματα, που αναδύονται
καθημερινά, δεν επιλύονται με μαγικό τρόπο όπως αυτά συνήθως νομίζουν,
κινούμενα στο μεταίχμιο του φανταστικού και του πραγματικού αλλά απαιτούνται
προσπάθειες συνειδητές και στοχευμένες από μέρους τους (Thordyle, 1977. Hudson
& Sapiro, 1991. Peterson & McCabe, 1983). Στην κατεύθυνση της ψυχολογικής και
κοινωνικής ωρίμανσης του παιδιού το αφηγηματικό κείμενο διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο διότι, όταν ο ενήλικας το διαχειριστεί σωστά, μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά
δεξιοτήτων των μικρών παιδιών (Jacobs, Morrison & Swinyard, 2000. Snow, Burns &
Griffin, 1998).
Το εικονιστικό και κειμενικό περιεχόμενο των αφηγηματικών κειμένων
αποτελεί θαυμάσιο μέσο ενδυνάμωσης όλων των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών (Devescovi & Baumgartner, 1993. Dickinson, McCabe, Anatsasopoulos,
Peisner-Feinberg & Poe, 2003. Hicks, 1991). Οι βασικές αφηγηματικές δεξιότητες οι
οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γλωσσική (λεξιλόγιο, συντακτικές και
γραμματικές δομές) και γνωστική (αντίληψη, μνήμη, λογική, κρίση) ανάπτυξη των
παιδιών είναι η αναδιήγηση ιστοριών, η αφήγηση προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών (Devescovi & Baumgartner, 1993. Orsolini, 1990. Justice & Ezell, 2000. van
Kleeck, 2003. Zuker, Justice, Piasta & Kadevarek, 2010). Η ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα των εκπαιδευτικών
διότι τα παιδιά, δομώντας και αναδομώντας ιστορίες, αφομοιώνουν τη δομή των
κειμένων που ακούν, αποτυπώνουν τις γλωσσικές φόρμες του βιβλίου, παράγουν
μεγάλα γλωσσικά δείγματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πεδίο
ανάλυσης και παρέμβασης από μεριάς των εκπαιδευτικών, εξασκούν και
εμπλουτίζουν τις μορφοσυντακτικές τους δομές, ενισχύουν την αναπαραστατική
ικανότητά

τους,

ενισχύουν

τη

δυνατότητά

τους

να

λεξικοποιούν

τις

αναπαραστάσεις αυτές με κατανοητό τρόπο, ενισχύουν τη δημιουργική τους σκέψη
και έκφραση, αντιλαμβάνονται σταδιακά την εμπρόθετη δραστηριοποίηση των
χαρακτήρων μιας ιστορίας αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει το εσωτερικό
δυναμικό τους (σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις) κ.ά. (Curenton & Lucas, 2007.
Dickinson & Smith, 1994. Heilmann, Miller, Nockerts & Dunaway, 2010. Irwin &
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Mitchell, 1983. Lo, 1997. Moschovaki, Meadows & Pellegrini, 2007. Moss, 1997. Paris
& Paris, 2003. Stadler & Ward, 2005. van den Broek, Kendeou, Kremer, Lynch, Butler,
White & Lorch, 2005).
Η ανάγνωση καλά δομημένων αφηγηματικών κειμένων στην προσχολική
τάξη βοηθά στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς το
συνεκτικό τους περιεχόμενο δίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στη
φυσική αλληλουχία της αφηγηματικής σκέψης των παιδιών (McGee & Richgels,
2003). Ιδιαίτερα, όταν οι εκπαιδευτικοί συνδέουν το κάθε δομικό στοιχείο με το
αντίστοιχο τμήμα από την ιστορία που διαβάζουν, υποβοηθούν το παιδί να
οργανώσει σωστότερα τις νέες πληροφορίες στο μυαλό του (Morrow & Smith,
1990). Αυτό έχει ως φυσική συνέπεια την ενδυνάμωση της ικανότητας του παιδιού
να αναδιηγείται τις ιστορίες που ακούει με βάση το δομικό τους πλαίσιο
εντάσσοντας μέσα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (Johnson, 1988. Gazella &
Stockman, 2003. Isbell, Lindauer, Lowrance & Sobol, 2004. Strickland & Morrow,
1990. Wasik & Bond, 2001).
Το αφηγηματικό βιβλίο επίσης, κυρίως μέσα από την εικονογράφησή του,
δίνει ερεθίσματα και λειτουργεί παρακινητικά και ενισχυτικά και στις διαδικασίες
αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών (Kadevarek & Sulsby, 2000).
Ιδιαίτερα,

όταν

οι

εικόνες

του

βιβλίου

εμπεριέχουν

περισσότερα

στοιχεία/πληροφορίες από αυτά/ές που το κείμενο αναφέρει, η εικόνα αποκτά τη
δική της αφηγηματική δομή και το παιδί μπορεί να εμπλακεί σε διαδικασίες
αφήγησης καθώς ενεργοποιείται η κριτική του ικανότητα και η δημιουργική του
σκέψη (Γιαννικοπούλου, 2008). Αφηγηματικό θεωρείται και το βιβλίο χωρίς κείμενο
(wordless book) διότι η εικονογράφησή του είναι έντονα αναπαραστατική και
μπορεί να λειτουργήσει ως θαυμάσιο εργαλείο-μέσο εκμαίευσης τόσο των
προσωπικών όσο και των φανταστικών αφηγήσεων (Kadevarek & Sulsby, 2000).
Κατά συνέπεια, η δυνατότητα των παιδιών να κωδικοποιούν, να ανακαλούν αλλά
και να δημιουργούν μια νέα ιστορία, ενισχύεται δραματικά μέσω της ανάγνωσης
αφηγηματικών κειμένων (Evans & Shaw, 2008).
Το περιεχόμενο, ο τύπος και ο τρόπος της αφήγησης επηρεάζεται από τα
πλαίσια εντός των οποίων αναπτύσσεται: το οικογενειακό και το ευρύτερο
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κοινωνικό-πολιτισμικό (Heath, 1986. Kim, 2003). Τα παιδιά σταδιακά γνωρίζουν το τι
και το πώς να αφηγούνται μέσα από την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με
συνομήλικους και έμπειρους ενήλικες από τους οποίους μαθαίνουν τις απαραίτητες
συμβάσεις και τους τρόπους διαχείρισης του περιεχομένου της αφήγησης (Jalongo,
2003). Παρά τις ενδιαφέρουσες αποχρώσεις των αφηγήσεων εξαιτίας των ατομικών
και ευρύτερα πολιτισμικών διαφορών οι οποίες καταδεικνύουν διαφορετικές
προσωπικές αναζητήσεις/ανάγκες και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, γενικά, οι
αφηγήσεις των παιδιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης παρουσιάζουν σαφώς
και ορισμένες ομοιότητες. (Chang, 2004. Fivush, Haden & Adam, 1995). Η
δυνατότητα χειρισμού μιας ολοκληρωμένης αφήγησης σε επίπεδο περιεχομένου
και δομής, αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι
η ικανότητα παραγωγής μιας καλά οργανωμένης και γλωσσικά επεξεργασμένης
αφήγησης σχετίζεται τόσο με τις νοητικές διεργασίες, όσο και με το επίπεδο
χειρισμού της γλώσσας σε οποιοδήποτε περιβάλλον (Hickmann & Hendrings, 2000.
Kupersmitt & Berman, 2001. Trabasso & Rodkin, 1994).
Το οικογενειακό πλαίσιο από την άλλη επηρεάζει σημαντικά διάφορους
ποιοτικούς δείκτες της αφήγησης (Reese & Newcombe, 2007. Taumoepeau & Reese,
2010. Wasik, Bond & Hindman, 2006). Όσες περισσότερες τεχνικές ενίσχυσης και
υποβοήθησης (εμβάθυνση στο δεύτερο επίπεδο της αφήγησης, συζήτηση για τα
συναισθήματα, τα κίνητρα, τις σκέψεις των πρωταγωνιστών, των γεγονότων της
πλοκής

της

ιστορίας,

πραγματοποίηση

ανοιχτού

τύπου

ερωτήσεων

και

επεξηγήσεων, διόρθωση λαθών κ.ά.) χρησιμοποιούν οι γονείς για να υποστηρίξουν
τις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών τους, τόσο πιο ποιοτικές αφηγήσεις και
αναδιηγήσεις παράγουν τα παιδιά (Reese, 1995). Ιδιαίτερα, όταν η συνθήκη που
διαμορφώνεται μεταξύ γονέα και παιδιού είναι ευχάριστη και χαλαρωτική και η
αλληλεπίδραση δημιουργική, τα παιδιά εκδηλώνουν θετική διάθεση και έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να παραγάγουν πιο δομημένα αφηγήματα με καλύτερη
επεισοδιακή πλοκή (Baker, Mackler, Sonnenschein & Serpell, 2001. Peterson &
McCabe, 1992).
Αξιοσημείωτη είναι και η επίδραση του φύλου στο περιεχόμενο και τη δομή
της αφήγησης (Alexander, Harkins & Michel, 1993). Η αναπτυξιακή πορεία των
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αφηγήσεων των αγοριών και των κοριτσιών φαίνεται να παρουσιάζει αρκετές
διαφορές (Sugawara, Burt & Ruder, 2000). Τα αγόρια έχουν την τάση να εισάγουν
στην αρχή της προσχολικής περιόδου σχετικά σταθερούς χαρακτήρες οι οποίοι
όμως συνδέονται μέσα από συγκρουσιακές καταστάσεις (Nicolopoulou, & Richner,
2004). Σταδιακά, οι στόχοι τους και τα σχέδια των χαρακτήρων τους
προσανατολίζονται

στο

πλαίσιο

της

δράσης

(και

όχι

της

έντονης

αντιπαράθεσης/μάχης) η οποία όμως αποσκοπεί στην αυτονομία και την
απελευθέρωση από κάθε περιοριστικό πλαίσιο (Nicolopoulou (2011). Τα κορίτσια
από την άλλη, στο πλαίσιο του «οίκου», δημιουργούν χαρακτήρες με ομαλές έως
συντροφικές σχέσεις προσαρμοσμένους σε ένα οργανωμένο κοινωνικό πλαίσιο
όπου η αρμονία και η συλλογική ευθύνη βασιλεύει (Richner & Nicolopoulou, 2001).
Οι όποιες διαφυλικές διαφορές υπάρχουν στις μικρότερες ηλικίες με την πάροδο
του χρόνου μηδενίζονται καθότι η αναδιήγηση όπως και η παραγωγή φανταστικών
ιστοριών είναι διαδικασίες που επηρεάζονται από την πλαισιοθετημένη σχολική και
ευρύτερα κοινωνική γνώση (Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén, & Niemi, 2012. Ross &
Holmberg, 1990). Υπό την επίδραση του σχολικού και κοινωνικού γραμματισμού η
διαφοροποιημένη

επίδραση

του

φύλου

παύει

να

διαδραματίζει

πλέον

πρωταγωνιστικό ρόλο (Κανέλλου, Κορβέση, Ράλλη, Μουζάκη, Αντωνίου, Διαμαντή &
Παπαϊωάννου, 2016).
Οι ικανότητες προφορικού λόγου και ιδιαίτερα οι αφηγηματικές ικανότητες
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι προβλέπουν σε ένα βαθμό τις
αναγνωστικές δεξιότητες (κατανόηση, ευχέρεια), καθώς και τις δεξιότητες γραφής
αφηγηματικών κειμένων μετά την είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο αλλά
και στις μετέπειτα τάξεις (Curenton, 2006. Curenton & Justice, 2004. Curenton, Craig
& Flanigan, 2008. van Kleeck, Vander Woude & Hummett, 2006). Οι ερευνητές Roth,
Speece, Cooper και DelaPaz (1996) και Bishop και Adams (1990) υποστηρίζουν ότι οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας στην ανάγνωση έχουν τις
ρίζες τους σε προγενέστερες αδυναμίες του προφορικού τους λόγου. Αυτό
συμβαίνει διότι οι γνωστικοί και γλωσσικοί παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν ως
προγνωστικοί δείκτες της αναγνωστικής κατανόησης, είναι παρεμφερείς με τους
παράγοντες που προβλέπουν την αφηγηματική – ακουστική κατανόηση των
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παιδιών προσχολικής ηλικίας (Kendeou et al., 2009. Paris & Paris, 2003. van den
Broek et al., 2005). Η βασική αιτία αυτής της συσχέτισης έγκειται στο γεγονός ότι σε
μια ανεπτυγμένη αφήγηση τα παιδιά αξιοποιούν μια αποπλαισιωμένη γλώσσα, ένα
ευρύ λεξιλόγιο, ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούν ταχύτατους γραμματικούς
ελέγχους στις εκφράσεις τους αλλά και αιτιολογήσεις, συγκρίσεις, συμπεράσματα,
διαδικασίες που απαιτούν υψηλού γνωστικού επιπέδου λειτουργίες καθώς
συνδέουν αφηρημένες έννοιες και γεγονότα (Curenton et al., 2008). Κατά συνέπεια,
οι καλά ανεπτυγμένες αφηγηματικές ικανότητες λειτουργούν ως εφόδιο στην
κατανόηση πληροφοριών που δε δηλώνονται άμεσα στο κείμενο, των
υπονοούμενων πληροφοριών, μια δυνατότητα που αμβλύνει την αντιληπτική
ευχέρεια και αναγνωστική κατανόηση των παιδιών (Curenton, 2006).
Οι αφηγηματικές ικανότητες λειτουργούν ως μια σημαντική γέφυρα
ανάμεσα στον προφορικό λόγο και τον μετέπειτα γραμματισμό των παιδιών
(Westby, 1991). Προβλήματα και ανεπάρκειες στην προφορική αφήγηση μπορεί να
έχουν μια σημαντική επίδραση στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών, όταν η
αφηγηματική δομή δεν έχει εσωτερικευτεί ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
αποτελεσματικά (Merritt & Liles, 1987). Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που
επιβεβαιώνουν ότι παιδιά με γλωσσικές και αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν
χαμηλές επιδόσεις σε πολλές μετρήσεις που αφορούν διαφορετικές όψεις της
αφηγηματικής λειτουργίας, όπως της απομνημόνευσης, της κατανόησης και της
παραγωγής ιστοριών (Klecan-Aker & Kelty, 1997. Gillan & Johnston, 1992. Roth &
Specman, 1986. Westerveld, Gillon & Boynd, 2012).
Οι δεξιότητες προφορικού λόγου και ιδιαίτερα του αφηγηματικού λόγου
κατά την προσχολική ηλικία φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια λανθάνουσα σχέση με
τις αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών στην πρώτη σχολική ηλικία, ενώ στη
συνέχεια η σχέση αυτή σταθεροποιείται με εμφανή τρόπο (Nation & Snowling,
2004). Από την άλλη, η σχέση του αφηγηματικού λόγου και της γραφής
αφηγηματικών κειμένων στα αρχικά στάδια του σχολικού γραμματισμού των
παιδιών αλλά και του τρόπου που το ένα επηρεάζει το άλλο ήταν και παραμένει να
είναι ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό θέμα, διότι οι αφηγηματικές ικανότητες
διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων
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ανάγνωσης και γραφής (Katelaars, Jansonius, Cuperus & Verhoeven, 2012).
Βεβαίως, η εκμάθηση των γραμμάτων της ΑΒ, η φωνολογική ευαισθητοποίηση των
παιδιών, οι διαδικασίες ταύτισης γραφήματος-φωνήματος και ο συλλαβισμός, είναι
βασικά προαπαιτούμενα της γραπτής διαδικασίας και γι’ αυτό πρέπει να γίνονται
αυτόματα (Georgiou, Torppa, Manolitsis, Lyytinen & Parrila, 2012. Manolitsis & Tafa,
2009). Αυτός ο αυτοματισμός απελευθερώνει μνημονικούς πόρους από την
εργαζόμενη μνήμη και επιτρέπει στον αρχάριο συγγραφέα να αφοσιωθεί στις
καθαυτό απαιτήσεις της δημιουργίας κειμένου (Dusmuir & Blatchford, 2004). Κατά
συνέπεια, η συνέχεια από την παραγωγή της προφορικής στη γραπτή αφήγηση
μπορεί να διακόπτεται στην πρώτη δημοτικού, όπου τα παιδιά είναι αφοσιωμένα
στις διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της γραπτής γλώσσας,
όμως είναι προσωρινή και επανεμφανίζεται άμεσα στην 2α τάξη του δημοτικού
σχολείου (κυρίως για τα διαφανή ορθογραφικά συστήματα όπως το ελληνικό), σε
αντίθεση με τα μη διαφανή ορθογραφικά συστήματα (αγγλικό) που διαφαίνεται
αυτή η σχέση αργότερα στο μέσο της φοίτησης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο
(Pinto, Tarchi & Bigozzi, 2015).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκπαίδευση των παιδιών κατά την
προσχολική περίοδο στην αναδιήγηση και αφήγηση προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών, η εξάσκηση δηλαδή των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών είναι
εξέχουσας σημασίας (Griffin, Hemphill, Camp & Wolf, 2004. Westby, 1991). Οι
βασικές διδακτικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτήν την
κατεύθυνση κατά την

ανάγνωση και αναδιήγηση ιστοριών είναι η χρήση

διαμεσολαβητών όπως η κούκλα, οι τσόχινες φιγούρες, οι εικόνες, οι μινιατούρες
(Biegler, 1998. Morrow & Cambrell, 2004. Zarra, 1990), όπως επίσης και ο τρόπος
παρουσίασης της ιστορίας (ακουστικός, οπτικοακουστικός, πολυμεσικός), (Gambrell
& Bales, 1986. Gazella & Stockman, 2003. Isbell et al., 2004. Olson, 1991. Presley et
al., 1989) αλλά και η επίδειξη εικονογραφημένου υλικού (κάρτες) η οποία
απεικονίζει τα βασικά στοιχεία της δομής της (πλαίσιο, πρωταγωνιστής, πρόβλημα,
πλοκή, επίλυση, τέλος) καθώς και η αναλυτική συζήτηση αλλά και το στοχευμένο
ερωτηματολόγιο τα οποία, μετά το πέρας της ανάγνωσης, διαδραματίζουν κρίσιμο
ρόλο στην ανάδειξη και απομνημόνευση και, κατά συνέπεια, στην ανάκληση των
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βασικών πληροφοριών μιας ιστορίας (Bamberg & Damrad-Frye, 1991. Harkins, Koch,
& Michel, 1994. Zevenbergen, Whitehurst & Zevenbergen, 2003).
Από τη διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδείχτηκε ότι η παροχή
λεκτικών προτροπών, η εισαγωγή ιστοριών, η επίδειξη εικονογραφημένου βιβλίου
χωρίς κείμενο καθώς και η επίδειξη ακολουθίας εικόνων ή και μιας εικόνας
φαίνεται να ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να δημιουργούν νοητικές
αναπαραστάσεις/εικόνες με αποτέλεσμα την παραγωγή πιο ολοκληρωμένων
φανταστικών ιστοριών από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Allen, Kertoy, Sherblom,
Pettit, 1994. Heilmann, Miller, Nockerts & Dunaway, 2010. McCabe, Bliss, Barra &
Bennett, 2008. Pena, Gillam, Malek, Ruiz-Felter, Rasendiz, Fiesta & Sabel, 2006.
Stadler & Ward, 2005. van Kraayenoord & Paris, 1996). Επίσης, η διαλογική
ανάγνωση με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αλλά και οι στοχευμένες συζητήσεις οι
οποίες επικεντρώνονται στις βασικές πληροφορίες της αφήγησης έχει ως
αποτέλεσμα

την

παραγωγή

καλοδομημένων

φανταστικών

ιστοριών

με

εμπλουτισμένο περιεχόμενο (Lever & Sénéchal, 2010). Επίσης, μελέτες έχουν δείξει
ότι η ανάσυρση της προγενέστερης σχετικής γνώσης, η γνωστική και γλωσσική
ενεργοποίηση των παιδιών, η εμπλοκή των παιδιών σε μια σειρά νοητικών
διεργασιών, όπως συσχετίσεις, συγκρίσεις, υποθέσεις και αιτιολογήσεις, βοηθούν
την κατανόηση, το σχεδιασμό και την παραγωγή φανταστικών αφηγήσεων από τα
μικρά παιδιά (Collins et al., 1989. Dennen, 2004. Merritt & Liles, 1989. Stadler &
Ward, 2005. Sulzby, 1985).
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία αφορούν στην ανάγκη
ενίσχυσης των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία,
παρατηρούνται σημαντικά κενά της διεθνούς βιβλιογραφίας στην εξεύρεση
διδακτικών στρατηγικών οι οποίες να εμπεριέχουν μια σειρά αποτελεσματικών
σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. Στην πλειονότητά τους οι έρευνες ασχολούνται
με την αποτύπωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Beck & ClarkeStewart, 1998. Hipfner-Boucher, Milburn, Weitzman, Greenberg, Pelletier &
Girolametto, 2014. Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén & Niemi, 2012. MarjanovicUmec, Kranjc & Fekonja, 2002. Price, Robert & Jackson, 2006. Smith & Cowie, 1991.
Trabasso et al., 1992. Westerveld, Gillon & Boynd, 2010) και ελάχιστες με την
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ενίσχυσή τους (Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010. McCabe et al., 2008. Pena et
al., 2006. van Kraayenoord & Paris, 1996).
Γι’ αυτόν τον λόγο η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την
αποτελεσματικότητα τριών στρατηγικών εκγύμνασης των παιδιών στη δομή των
ιστοριών. Η πρώτη στρατηγική αφορά στην επίδραση που ασκεί η εξάσκηση των
παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, η δεύτερη στρατηγική αφορά στην επίδραση
που ασκεί η εξάσκηση των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών και η
επίδραση που ασκεί ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνικών στις αφηγηματικές
ικανότητες

των

παιδιών

προσχολικής

ηλικίας.

Στην

κατεύθυνση

αυτή

αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά οι προγενέστερες γνώσεις των παιδιών, τεχνικές
διαφοροποιημένης

υποβοήθησης,

οπτικοί

διαμεσολαβητές,

τεχνικές

της

μοντελοποίησης και της φωναχτής σκέψης, μεταγνωστικές και αυτορρυθμιστικές
διαδικασίες και συνεργατικές πρακτικές στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης με
στόχο την ελεύθερη μη καθοδηγούμενη έκφραση των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής της κάθε στρατηγικής. Με στόχο την
πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της επίδρασης των διδακτικών στρατηγικών στην
ανάπτυξη των αφηγηματικών τους δεξιοτήτων, διερευνήθηκαν παράλληλα και η
επίδραση που ασκούν ενδογενείς (φύλο, ηλικία) και εξωγενείς παράγοντες (το
αρχικό επίπεδο των αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού όπως η συχνότητα και οι μορφές συμπεριφοράς που αναδύονται
κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών), οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη
των αφηγηματικών δεξιοτήτων.
Η παρούσα μελέτη είναι σημαντική, διότι προτείνει στους εκπαιδευτικούς
των προσχολικών τάξεων διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε
φυσικές συνθήκες τάξης και οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα
παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο δομής και οργάνωσης των αφηγηματικών
κειμένων· στρατηγικές για το πώς αυτή η γνώση, με κατάλληλη εξάσκηση, μπορεί
να εσωτερικευτεί και να εφαρμοστεί κατά την παραγωγή και αναπαραγωγή
πρωτότυπων ιστοριών. Επίσης, η σημαντικότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο
γεγονός ότι παράλληλα αναδεικνύει και όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι
μπορούν να επιδράσουν και να διαφοροποιήσουν, ως ένα βαθμό, τη δυνατότητα
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των παιδιών να δομούν και να αναδομούν προσωπικές και φανταστικές ιστορίες.
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στον επιστημονικό χώρο της Προσχολικής
Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας, διότι προτείνει στρατηγικές, οι
οποίες έχουν στόχο να «οπλίσουν» τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής τάξης
με περισσότερα διδακτικά εργαλεία, μέσα και τεχνικές για να υποστηρίξουν τις
καθημερινές διδακτικές τους πρακτικές. Παράλληλα, αντλεί στοιχεία από τον χώρο
της Γνωστικής ψυχολογίας καθώς επιχειρεί να αναδείξει τους παράγοντες που
λειτουργούν είτε περιοριστικά είτε ενισχυτικά στις αφηγηματικές δεξιότητες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επίσης, συλλέγει στοιχεία από τις σύγχρονες
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης οι οποίες δίνουν έμφαση στις νοητικές
διεργασίες και διαδικασίες και στην αλληλεπίδραση του παιδιού με τον φυσικό και
κοινωνικό του περίγυρο κατά τη διαδικασία της μάθησης. Με βάση αυτήν την
οπτική, διαμορφώθηκαν υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης για να ενισχύουν το
ενδιαφέρον των παιδιών, αναδείχτηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές
τους και μεταμορφώθηκαν οι υπονοούμενες και ασυστηματοποίητες γνώσεις τους
σε προσβάσιμες και συστηματοποιημένες, μέσω μιας σειράς εργαλείων που τα
βοήθησαν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τον στόχο τους. Επιπλέον, η παρούσα
εργασία αντλεί στοιχεία από τον χώρο της Εθνολογίας και της Διαπολιτισμικής
Αγωγής σε μια προσπάθεια ανάδειξης της οικουμενικότητας της αφηγηματικής
λειτουργίας αλλά και του πολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου διαμορφώνεται
η λειτουργία αυτή. Διότι τα θέματα, ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος
ποικίλλουν

εντός

και

εκτός

των

πολιτισμικών

ομάδων,

δημιουργώντας

διαφοροποιήσεις και ομοιογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να μη ληφθούν υπόψη
στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από την αφήγηση ιστοριών.
Ακόμα, η παρούσα μελέτη αντλεί στοιχεία από τη Γλωσσολογία καθώς επιχειρεί την
προσέγγιση των παραμέτρων που διαμορφώνουν μια εξελιγμένη γλωσσικά
αφήγηση, την προσέγγιση δηλαδή των στοιχείων που αποτελούν τη μικροδομή της.
Επίσης, επεξεργάζεται δεδομένα από τον χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας,
καθώς παραθέτει στοιχεία της εξελικτικής πορείας των αφηγηματικών δεξιοτήτων.
Τέλος, αναλύει ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν
ταυτόχρονα με τις διδακτικές πρακτικές στην ανάπτυξη των αφηγηματικών
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δεξιοτήτων.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο εισαγωγικό
κεφάλαιο αποσαφηνίζεται ο όρος και η λειτουργία της αφήγησης, οι μηχανισμοί
κατανόησης και απομνημόνευσης που εγγενώς διαθέτουν οι άνθρωποι και η σχέση
τους με τη δομική οργάνωση των αφηγήσεων. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα είδη
της αφήγησης καθώς και οι βασικοί τρόποι/τεχνικές ανάπτυξής τους. Επιπλέον, στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η αναγκαιότητα της παρούσας
μελέτης και η σχέση της με τις επιστήμες της Αγωγής, της Γλωσσολογίας, της
Εθνολογίας, της Γνωστικής και Αναπτυξιακής ψυχολογίας με στόχο την
ολοκληρωμένη παρουσίαση των παραμέτρων που επιδρούν αλλά και των
παραγόντων που επηρεάζουν το κύριο σώμα της αφήγησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται αρχικά μια αναδρομή στους βασικούς
εκφραστές της σύγχρονης αφηγηματολογίας και στη συνέχεια ο προσδιορισμός του
αντικειμένου της γνωστικής αφηγηματολογίας ως χώρου ανάδειξης των
παραμέτρων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και τη γνωστική
επεξεργασία του περιεχομένου μιας αφήγησης. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου,
αναφέρεται ο θεμελιώδης ρόλος των σχημάτων της ιστορίας ως γνωσιακής δομής
αλλά και της γραμματικής των ιστοριών, στην οποία αποτυπώνονται τα αναγκαία
δομικά στοιχεία αλλά και ο τρόπος διάταξής τους ώστε να διευκολύνεται η
κατανόηση, κωδικοποίηση, απομνημόνευση και ανάκληση μιας αφήγησης. Στη
συνέχεια, παρατίθεται η αναπτυξιακή πορεία των διαφορετικών αφηγηματικών
ειδών, τα δομικά και ευρύτερα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης αφήγησης σε
μια προσπάθεια αξιοποίησης του περιεχομένου της αφήγησης από διδακτικής
πλευράς. Στην πορεία, αναφέρονται ο τεχνικές ανάγνωσης των αφηγηματικών
κειμένων στην προσχολική τάξη αλλά και οι τρόποι που μπορεί δυναμικά να
αξιοποιηθεί αυτή η διαδικασία σε μια προσπάθεια προαγωγής και ενίσχυσης των
αναδιηγητικών και, εν γένει, αφηγηματικών δεξιοτήτων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, στη συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν ως φυσικά πλαίσια αλλά και ενδογενώς τις αφηγηματικές δεξιότητες
των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ακολούθως, αναδεικνύονται διάφορες θεωρίες
οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας των νοητικών σχημάτων ως
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γνωσιακών

δομών

αλλά

και

με

τις

διαδικασίες

συναλλαγής

του

αναγνώστη/ακροατή με το αφηγηματικό κείμενο σε μια διαδικασία διαμόρφωσης
νοήματος, όπως και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της σύγχρονης οπτικής
που αυτές αντιμετωπίζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Στην πορεία του ίδιου
κεφαλαίου αναφέρονται οι κοινωνιογνωστικοί περιορισμοί και οι αδυναμίες που
χαρακτηρίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την οριοθέτηση και
διασαφήνιση των προσδοκιών που πρέπει να διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί της
προσχολικής τάξης σε σχέση με τις δυνατότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταληκτικά, αναφέρονται τα ευρήματα της
διεθνούς βιβλιογραφίας για τους τρόπους ενίσχυσης όλων των αφηγηματικών
δεξιοτήτων, τα μέσα και οι τεχνικές που συνήθως αξιοποιούνται σε σχετικές
πειραματικές

μελέτες,

οι

μεθοδολογικές

προσεγγίσεις

της

ανάγνωσης

αφηγηματικών κειμένων με στόχο την ενίσχυση της αναδιήγησης αλλά και της
παραγωγής προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια
κριτική θεώρηση σε σχέση με τα κενά και τις αδυναμίες των μεθοδολογικών
σχεδιασμών των σχετικών ερευνών διεθνώς, ενώ τονίζεται η αναγκαιότητα και η
πρωτοτυπία της παρούσης μελέτης.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της
έρευνας. Αναφέρονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της, παρουσιάζεται ο
πειραματικός σχεδιασμός της, περιγράφεται το δείγμα και οι διαδικασίες
συγκρότησής του, τα υλικά και τα εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων,
ακολουθούν οι αναλυτικές περιγραφές των προγραμμάτων παρέμβασης, καθώς και
οι δοκιμασίες που εφαρμόστηκαν για την πιο αποτελεσματική λειτουργία τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
μελέτης ξεκινώντας από τις διαδικασίες ελέγχου ισοδυναμίας των ομάδων, την
παρουσία των επιδράσεων των πειραματικών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών που συμμετείχαν αλλά και τα
αποτελέσματα που αφορούν στη διαφοροποίηση ή όχι της επίδρασης των
στρατηγικών, έπειτα από τον έλεγχο των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, οι
οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσπάθεια ερμηνείας
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όλων των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους πολλαπλούς στατιστικούς
ελέγχους των διαφορών που προέκυψαν από τη σύγκριση των προπειραματικών
και μεταπειραματικών επιδόσεων των παιδιών, από τη σύγκριση των στρατηγικών
που εφαρμόστηκαν σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης και από την επίδραση των
γλωσσικών και γνωστικών παραγόντων στην ενίσχυση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών. Επίσης, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης, οι περιορισμοί, οι μελλοντικές
κατευθύνσεις και οι παιδαγωγικές προτάσεις για το πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές
που εφαρμόστηκαν στην παρούσα μελέτη μπορούν να γίνουν καθημερινή
διδακτική πράξη στο χώρο της προσχολικής τάξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αφηγηματικός λόγος
Η ποικιλία των κειμενικών ειδών διαμορφώνεται, εξελίσσεται και διέπεται
από τη θεμελιώδη διάκριση σε αφηγηματικό και μη αφηγηματικό λόγο
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011). Αφηγηματικός λόγος ορίζεται κάθε μορφή
λόγου που διατάσσει ανθρώπινες εμπειρίες και δράσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να
διαφαίνεται η αιτιακή τους σχέση και η χρονική τους εξέλιξη (Ματσαγγούρας,
2004). Οι αφηγήσεις, κατά τον Bruner (1991), είναι μια εκδοχή της πραγματικότητας
η οποία διέπεται από σύμβαση και «αφηγηματική αναγκαιότητα» και όχι από
εμπειρική επαλήθευση και λογική απαίτηση. Υποστηρίζει δε ότι η αφήγηση είναι η
νοητική διαδικασία ή ο λόγος, μέσω του οποίου εκφράζεται η αφηγηματική σκέψη,
η οποία είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Ο Bruner (1986) επισημαίνει ότι στις διάφορες
κοινωνίες με τα διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά πλαίσια οι γνώσεις οργανώνονται
με δύο τρόπους: α) τον αφηγηματικό τρόπο γνώσης που ασχολείται με την
ανθρώπινη πραγματικότητα μέσα από μια υποκειμενική οπτική, β) τον
παραδειγματικό

τρόπο

γνώσης

που

ασχολείται

με

την

αντικειμενική

πραγματικότητα, την παρατήρηση, την αλήθεια, την ορθολογική ανάλυση και την
απόδειξη.
Ο μη αφηγηματικός λόγος, από την άλλη (περιγραφή, ειδησεογραφία,
ιστορικές αφηγήσεις, κείμενα λογοτεχνικής εξιστόρησης κ.λ.π.), συνιστά μια μεγάλη
ανομοιογενή και πολυποίκιλη κατηγορία, η οποία σκοπό έχει την ανταλλαγή
γλωσσικών πληροφοριών και την προώθηση της γνώσης χωρίς να στηρίζεται στην
αφήγηση (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011. Beers & Nagy, 2011).
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι ρίζες του αφηγηματικού λόγου βρίσκονται στο
αρχαιοελληνικό έπος και την τραγωδία, έτσι όπως ορίζεται στην Ποιητική του
Αριστοτέλη, εφόσον, από τον ορισμό της τραγωδίας και των συστατικών της,
αναδεικνύεται ως σημαντικότερο στοιχείο ο μύθος, δηλαδή η πλοκή των γεγονότων
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011).
Ως είδος λόγου η αφήγηση συνδέεται στενά με τον δυτικό πολιτισμό και
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θεωρείται ότι αποτελεί ένα αρχέτυπο είδος λόγου που αναπτύχθηκε στις πρώτες
κοινωνίες για να ικανοποιήσει κοινωνικές, πνευματικές και θρησκευτικές ανησυχίες
και ανάγκες (Malinowski, 1960). Οι ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι η συνεισφορά της
αφήγησης στη συνοχή και στη συνέχεια των κοινωνιών είναι μεγάλη. Οι ψυχολόγοι,
επίσης, προσθέτουν ότι τα παιδιά

αξιοποιούν τα αφηγηματικά σχήματα στην

πορεία της ανάπτυξης της εγωταυτότητάς τους. Κατά συνέπεια, η αφήγηση δεν
είναι απλά ένα μέσο έκφρασης αλλά ένα όργανο οικοδόμησης της πραγματικότητας
και της προσωπικής ταυτότητας (Bruner, 1996. Ματσαγγούρας, 2004. Nicolopoulou,
1997). Συνδέοντας τις παραπάνω επιστημονικές ερμηνείες με την άποψη του
Bruner θα λέγαμε ότι η δυσκολία στην αφηγηματοποίηση δε σημαίνει απλά μια
ανεπάρκεια ταλέντου, αλλά στην ουσία είναι μια γνωστική δυσκολία στην αντίληψη
της αιτιοκρατικής συσχέτισης των ανθρώπινων δράσεων και, κατά συνέπεια, μια
αδυναμία της αφηγηματικής σκέψης (Madler, 1978).
Αφηγηματολογία – Οι θεωρίες της αφήγησης
Αφηγηματολογία ορίζεται η επιστήμη της αφήγησης, που έχει στόχο τη
συστηματική καταγραφή της θεωρίας της αφήγησης, η οποία αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του γαλλικού δομισμού κατά τα μεταπολεμικά χρόνια (Bal, 1985).
Ασχολείται με τη φύση, τη μορφή και τη λειτουργία της αφήγησης και παρουσιάζει
τεχνικές για την ανάλυση και μελέτη των αφηγηματικών κειμένων. Στη σημειολογία
της αφηγηματολογίας το αφηγηματικό κείμενο καθορίζεται από ένα πεπερασμένο
αριθμό κεντρικών εννοιών. Ένα αφηγηματικό κείμενο (narrative text) είναι το
κείμενο στο οποίο μία οντότητα αναφέρει μια αφήγηση. Η ιστορία (story) είναι ένας
μύθος ο οποίος παρουσιάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο μύθος (fabula) είναι
μια σειρά γεγονότων που συνδέονται λογικά και χρονικά, τα οποία προκαλούνται
και βιώνονται από τα δρώντα πρόσωπα (Culler, 1980). Ο Hendricks (1973) θεωρεί
διαχωριστικό στοιχείο ανάμεσα στο μύθο και την ιστορία, την αντιπαράθεση, την
αναμέτρηση των δρώντων προσώπων. Ένα γεγονός (event) είναι η μεταφορά από
μια κατάσταση σε μια άλλη. Τα δρώντα πρόσωπα (actors) είναι οντότητες (όχι
απαραίτητα ανθρώπινες) που πραγματοποιούν δράσεις και η δράση (act) ορίζεται
ως η πρόκληση ή η βίωση ενός γεγονότος. Στη θεωρία της αφηγηματολογίας
πραγματοποιείται μια βασική διάκριση ανάμεσα στην ιστορία (story) και τον μύθο
30

(fabula). Ο μύθος πρέπει να κατανοηθεί ως ένα υλικό της ιστορίας και αποτελεί την
πλοκή της. Αυτή η πλοκή ακολουθεί ορισμένους βασικούς κανόνες που τους
αποκαλούν: η λογική των γεγονότων (logic of events). Αυτή η ακολουθία των
γεγονότων που παρουσιάζεται σε μια ιστορία, για να είναι κατανοητή, πρέπει να
ακολουθεί τους κανόνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα δρώντα πρόσωπα μιας
ιστορίας χαρακτηρίζονται από τα γεγονότα που συμμετέχουν (Greimas, 1984). Ένα
γεγονός, ανεξάρτητα από τη σημαντικότητά του, δεν εμφανίζεται τυχαία αλλά
πραγματοποιείται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αυτός ο χρόνος είναι σημαντικός για
τη συνέχιση του μύθου και πρέπει να περιγράφεται. Ακόμα, τα γεγονότα
πραγματοποιούνται σε ένα πραγματικό ή φανταστικό μέρος. Τα γεγονότα, τα
δρώντα πρόσωπα, ο χρόνος και ο τόπος συναποτελούν το υλικό του μύθου ή τα
βασικά στοιχεία της εισαγωγής του (Bal, 1985). Στην αφηγηματολογία η διάταξη
των

γεγονότων,

η

παρουσίαση

των

δρώντων

προσώπων

που

συγκεκριμενοποιούνται μέσα στους χαρακτήρες, οι σχέσεις (απλές, συμβολικές,
υπαινικτικές) ανάμεσα στους χαρακτήρες, ο τόπος και ο χρόνος, ο ρυθμός της
αφήγησης, όπως και η οπτική με την οποία παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία
υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς και συμβάσεις που χαρακτηρίζουν και
διακρίνουν το αφηγηματικό κείμενο από τα άλλα είδη (Bal, 1985). Κύριοι εκφραστές
της αφηγηματολογίας υπήρξαν οι G. Genette, (1980), T., Todorov, (1976), D. Kohn
(1978) και M. Bal (1985). Πρωτοπόρος ανάμεσά τους υπήρξε ο C. Levi-Strauss (1955)
ο οποίος επισήμανε τις σταθερές καθολικές δομές που χαρακτηρίζουν κάθε μύθο ή
μυθολογική εκδοχή. Η αφηγηματολογία αποτελεί μία από τις εγκυρότερες
ερμηνευτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων και έναν από τους πιο
ανεπτυγμένους κλάδους της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας (Παπαλεοντίου,
2014).
Η σύγχρονη αφηγηματολογία έχει τις ρίζες της σε διάφορες λογοτεχνικές
θεωρίες τη φιλολογική ερμηνευτική, τη φορμαλιστική, τη δομική, τη νεοκριτική, τη
θεωρία της αισθητικής πρόσληψης και την κειμενογλωσσολογική θεωρία
(Ματσαγγούρας, 2004). Όπως αναφέρουν οι Καψωμένος (1997) και Ματσαγγούρας
(2004) ορισμένες από τις θεωρίες αυτές, όπως η Ερμηνευτική, έδωσαν βαρύτητα
στο περικείμενο, δηλαδή την ψυχολογική, την ιστορική και την κοινωνική
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πραγματικότητα μέσα στην οποία δημιουργείται το αφήγημα. Η Φορμαλιστική
θεωρία έδωσε βαρύτητα στη μορφή και στο περιεχόμενο της αφήγησης, στη
γλωσσική φόρμα, τη λογοτεχνικότητα, όπως την αποκαλούν, της αφήγησης. Η
Δομιστική θεωρία εστίασε το ενδιαφέρον της στη γλώσσα του κειμένου και στις
δομές της μέσα από τις οποίες αναδύεται το νόημα του κειμένου. Η Νεοκριτική
θεωρία επικεντρώθηκε στην ανάλυση ενδο - κειμενικών στοιχείων. Η Θεωρία της
Αισθητικής Πρόσληψης εστίασε στην επικοινωνιακή λειτουργία της αφήγησης
ορίζοντας

σημαντικό

τον

ρόλο

του

αναγνώστη-ακροατή.Τέλος,

η

Κειμενογλωσσολογική θεωρία (από τον χώρο της γλωσσολογίας) έδωσε βαρύτητα
στο κείμενο ως ολότητα, στη δομική συνοχή του, στις γλωσσικές μονάδες που το
απαρτίζουν αλλά και στο άμεσο επικοινωνιακό - καταστασιακό πλαίσιο παραγωγής
του κειμένου (Καψωμένος, 1997. Ματσαγγούρας, 2004).
Με δεδομένο ότι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην
αφηγηματική δομή το ενδιαφέρον στρέφεται στη Δομιστική θεωρία. Η θεωρία
αυτή, όπως διαφαίνεται και από την ονομασία της, δίνει τεράστια βαρύτητα στη
δομή του κειμένου, η οποία γίνεται αντιληπτή ως δίκτυο εσωτερικών σχέσεων που
ενώνει σε ένα οργανικό όλον τα βασικά στοιχεία που το συγκροτούν (Μήτσης, 1996.
Χατζησαββίδης 2000). Οι δομιστές δίνουν έμφαση στη λογοτεχνικότητα του
κειμένου την οποία συσχετίζουν με τη γλώσσα του κειμένου και τις βαθύτερες
δομές της, τόσο σε προτασιακό αλλά κυρίως σε κειμενικό επίπεδο, που είναι δομές
βάθους (Βελουδής, 1994). Την έννοια της μακρο-δομής σε επίπεδο γλώσσας, που
στην ουσία λειτουργεί ως οικοδόμημα με λογική εσωτερική οργάνωση, αρχικά
επεξεργάστηκε ο Sassure και αργότερα την προώθησε ο Chomsky με τη
μετασχηματιστική γραμματική στην οποία κάνει λόγο για βαθιά και επιφανειακή
δομή της γλώσσας (Βελουδής, 1981. Μπαμπινιώτης, 1985).
Οι δομιστές αφηγηματολόγοι δανείστηκαν από τους προαναφερόμενους την
έννοια της πυρηνικής αφηγηματικής δομής, προσπαθώντας να εντοπίσουν τις
σταθερές, κοινές δομές σε όλα τα αφηγηματικά κείμενα. Κατά τον Claude LeviStrauss (1955), οι δομές αυτές είναι καθολικές και υπάρχουν στη βάση όλων των
μύθων. Θεωρεί ότι οι δομές αυτές δεν είναι απλές δομές λόγου, αλλά είναι δομές
σκέψης και θεώρησης της πραγματικότητας, εφόσον υπάρχει άμεση αντιστοίχιση
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μεταξύ των δομών της ανθρώπινης σκέψης και των δημιουργημάτων του
ανθρώπου, που είναι η τέχνη, η γλώσσα και οι κοινωνικοί θεσμοί (Μπαμπινιώτης,
1985. Τζιόβας, 2003).
Όλες οι θεωρίες της λογοτεχνίας, οι οποίες προαναφέρθηκαν περιληπτικά
και οι οποίες αποτέλεσαν το πρωτόλειο υλικό της σύγχρονης αφηγηματολογίας,
διαπνέονταν από μια συγκεκριμένη οπτική και αναδείκνυαν διαφορετικές
«σημασιολογικές λειτουργίες» του αφηγηματικού κείμενου και του περικείμενου.
Έτσι, αναδύθηκε η ανάγκη για μια συνολικότερη προσέγγιση η οποία θα εξετάζει
όλους

τους

βασικούς

παράγοντες

της

παραγωγής

ενός

κειμένου.

Η

κειμενογλωσσολογική θεωρία πέτυχε αυτόν τον στόχο, συνθέτοντας στοιχεία από
τον δομισμό, τον φορμαλισμό και τη σύγχρονη σημειολογία αλλά και τη
γλωσσολογία. Όπως αναφέρει και ο Ματσαγγούρας (2004), η κειμενογλωσσολογική
θεωρία δέχτηκε επιρροές και από άλλες επιστήμες, όπως η γνωστική ψυχολογία, η
ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία αλλά και η γενετική μετασχηματιστική θεωρία. Ως
θεωρία θεωρείται η πιο εμπεριστατωμένη διότι συνεξετάζει τους τρεις βασικούς
παράγοντες παραγωγής του κειμένου: τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, το κείμενο,
όπως και το επικοινωνιακό περικείμενο (Eagleton, 1996). Δίνει βαρύτητα στη
γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα γι’ αυτό και ερμηνεύει τη δομή και
το ύφος του κειμένου σε σχέση με το περικείμενο, το επικοινωνιακό περικείμενο
και τον σκοπό του κειμένου. Η θεωρία αυτή είναι χτισμένη σε ορισμένες βασικές
αρχές που δίνουν έμφαση στο κείμενο ως ολότητα και όχι στην πρόταση ή σε άλλες
μονάδες λόγου (Φρυδάκη, 2003). Παράλληλα, ερευνά τους κειμενικούς παράγοντες
που μετατρέπουν τα δομικά στοιχεία σε ένα ενιαίο οργανικό όλον, το κείμενο.
Τέλος, ορίζει επτά καθολικά αποδεκτούς παράγοντες κειμενικότητας: α) Τη συνοχή
(cohesion) που αφορά στον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων, των περιόδων και των
παραγράφων μεταξύ τους. β) Τη συνεκτικότητα (coherence) που αφορά στην
αλληλουχία των νοημάτων, στις νοηματικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα
στις περιόδους μιας παραγράφου ή ανάμεσα στις παραγράφους ενός κειμένου (π.χ.
αίτιο-αποτέλεσμα, σύγκριση, αντίθεση, προϋπόθεση, κ.λ.π.). γ) Την προθετικότητα
(intentionality) που αφορά στο σύνολο των προθέσεων και των στόχων του
συγγραφέα. δ) Την αποδεκτικότητα (acceptability) που αφορά στις διαδικασίες που
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υιοθετεί ο συγγραφέας για να καταστήσει το κείμενο προσλήψιμο και κατανοητό
προς τον αποδέκτη. ε) Την καταστασιακότητα (situationality) που αφορά στη
σύνδεση του κειμένου με τις περιρρέουσες συνθήκες, το περικείμενο. στ) Την
πληροφοριακότητα (informativity) που αφορά στο κατά πόσο οι νέες πληροφορίες
του κειμένου συνδέονται με τις προγενέστερες του αναγνώστη. ζ) Τη
διακειμενικότητα

(intertextuality),

που

εισήχθη

από

τους

μεταδομιστές

θεωρητικούς οι οποίοι είδαν το κείμενο ως μια ανοικτή οντότητα και όχι ως κλειστό
σύστημα εσωτερικών δομών, και αφορά στην έννοια ότι κάθε κείμενο
επικοινωνιακού μέσου υπάρχει σε σχέση με άλλα. Στην πραγματικότητα, τα κείμενα
χρωστούν περισσότερα σε άλλα κείμενα παρά στους κατασκευαστές τους
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011. Κουτσουλέλου - Μίχου, 1997).
Τάσεις και εκπρόσωποι της σύγχρονης αφηγηματολογίας
Σημαντική επίδραση δέχτηκε ο δομισμός από τον ρώσικο φορμαλισμό και
ιδιαίτερα από τον πρόδρομο της σύγχρονης αφηγηματολογίας τον Vladimir Propp
(1991). Με το έργο του Μορφολογία του Παραμυθιού υπέδειξε συστηματικούς
τρόπους συνταγματικής ανάλυσης (δομή) της λειτουργίας των αφηγηματικών
κειμένων και συγκεκριμένα του μαγικού παραμυθιού, δίνοντας προτεραιότητα στην
τεχνική έναντι της μορφής και στις σταθερές έναντι των μεταβλητών του μύθου
(Καψωμένος, 1997).
Στα αφηγηματικά κείμενα ο Propp (1991) διακρίνει την υπόθεση, τον μύθο,
δηλαδή την ιστορία που αποτελεί την πρώτη ύλη του αφηγήματος, από την πλοκή,
τη δομή, που αντιπροσωπεύει την μορφοποιητική παρέμβαση του δημιουργού
μέσω της οποίας μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε συγκροτημένο κείμενο.
Ξεπερνώντας τις μέχρι τότε απόπειρες ταξινόμησης των παραμυθιών με βάση τις
κατηγορίες (μυθολογικά, βιολογικά, αστεία…), τις υποθέσεις (ο κάτοχος του
φυλαχτού, η άπιστη γυναίκα..), το μοτίβο, που το θεωρεί στοιχείο επιφάνειας,
εντοπίζει, μέσα από τις αναλύσεις των ρώσικων μαγικών παραμυθιών, 31
λειτουργίες και 7 βασικούς τύπους ηρώων (ανταγωνιστής, δωρητής, βοηθός,
ήρωας, κακοποιός, κρυμμένο πρόσωπο, σφετεριστής).
Τις λειτουργίες τις θεωρεί βασικές συστατικές μονάδες του παραμυθιού και
τις ορίζει ως ενέργειες δρώντων προσώπων που καθορίζονται από την άποψη της
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σημασίας τους για την πορεία της δράσης π.χ. «α) ο Τσάρος δίνει στον λεβέντη έναν
αετό. Ο αετός μεταφέρει τον λεβέντη σε άλλο βασίλειο, β) ο μάγος δίνει στον Ιβάν
μια βάρκα. Η βάρκα μεταφέρει τον Ιβάν σε άλλο βασίλειο, γ) η πριγκίπισσα δίνει
στον Ιβάν ένα δακτυλίδι. Παλικάρια που βγαίνουν από το δακτυλίδι μεταφέρουν τον
Ιβάν σε άλλο βασίλειο κ.ο.κ. Στα παραπάνω παραδείγματα υπάρχουν αξίες
σταθερές και μεταβλητές. Μεταβάλλονται τα ονόματα (και μαζί τους και οι
ιδιότητες) των δρώντων προσώπων, δε μεταβάλλονται οι ενέργειές τους ή οι
λειτουργίες» (Propp, 1991 σελ.27-29). Κατά συνέπεια, οι λειτουργίες εμφανίζονται
ως επαναλαμβανόμενες σταθερές αξίες και το παραμύθι μπορεί να μελετηθεί κατά
τις λειτουργίες των δρώντων προσώπων (Toolan, 2006). Ακόμη, θεωρεί τον ρόλο
των προσώπων ως εκφραστών λειτουργιών, πράξεων οι οποίες αναφέρονται σε
μορφές δράσης και σε καταστάσεις όπως είναι η φυγή, η απαγόρευση κ.λ.π.
Κάθε λειτουργία πρέπει να ορίζεται, αφού έχει ληφθεί υπόψη ο ρόλος της
μέσα στην αφήγηση, και δεν πρέπει να εξαρτάται από το πρόσωπο - δράστη.
Επιπλέον, δεν πρέπει να ορίζεται έξω από τη θέση της στην πορεία της αφήγησης.
Από τις ίδιες ενέργειες – λειτουργίες απορρέουν διαφορετικές σημασίες· έτσι δεν
μπορεί η ενέργεια να ειδωθεί απομονωμένα αλλά τοποθετώντας τη σε σχέση με τα
προηγούμενα και τα επόμενά της, πράγμα που προϋποθέτει μια σταθερή σειρά
διαδοχής λειτουργιών (Καψωμένος, 1997). Συνοπτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι:
α) Τα μόνιμα και σταθερά στοιχεία του παραμυθιού είναι οι λειτουργίες των
δρώντων προσώπων, ανεξάρτητα από το ποιοι και πώς τις πραγματοποιούν.
β) Ο αριθμός των λειτουργιών που υπάρχουν στο σύνολο των μαγικών παραμυθιών
είναι περιορισμένος
γ) Η ακολουθία των λειτουργιών είναι πάντοτε η ίδια. Συγκεκριμένα επεξηγεί ο
Propp (1991 σελ. 87-91) «αν παρασταθεί η πρώτη λειτουργία που απαντάμε σε ένα
παραμύθι με το γράμμα Α και η λειτουργία που ακολουθεί την πρώτη με το γράμμα
Β, τότε όλες οι λειτουργίες που γνωρίζει ένα παραμύθι παίρνουν θέση σε μια
διήγηση και καμιά τους δε βγαίνει από τη σειρά ούτε καμιά τους δεν αποκλείει την
άλλη, ούτε αντιφάσκει την άλλη».
δ) Όλα τα μαγικά παραμύθια είναι μονοτυπικά κατά τη δομή τους (από την
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ανάλυσή τους προκύπτει μόνο ένας άξονας και οι παραπάνω συνδυασμοί
θεωρούνται ως υποδιαιρέσεις του ίδιου τύπου).
Σύμφωνα με τον Propp (1991), ένα παραμύθι αρχίζει με κάποια αρχική
κατάσταση, την αρχική κατάσταση ακολουθούν σε γενικές γραμμές λειτουργίες που
αφορούν:
•

Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ήρωας της ιστορίας [απουσία,
απαγόρευση (ήρωα), παράβαση (ήρωα)].

•

Στην εμφάνιση ενός ανταγωνιστή που αντιπαλεύει τον ήρωα [διερεύνηση
(ανταγωνιστής), εκχώρηση (ανταγωνιστής- πληροφορίες για το θύμα),
εξαπάτηση (θύματος), συνενοχή (θύματος - ανταγωνιστή), δολιοφθορά
(ζημιά στην οικογένεια του ήρωα), έλλειψη (πλήττονται μέλη της
οικογένειας του ήρωα)].

•

Στην ενεργοποίηση του ήρωα [μεσολάβηση (παράκληση προς τον ήρωα),
αντενέργεια (ήρωα), αναχώρηση (ήρωα)].

•

Στη δοκιμασία του ήρωα ή ενδεχόμενη επίθεση προς τον ήρωα [πρώτη
λειτουργία δωρητή (ο δωρητής δοκιμάζει τον ήρωα), αντίδραση ήρωα].

•

Στην υποβοήθηση του ήρωα και την επίλυση του προβλήματος [λήψη
μαγικού μέσου, μετακίνηση του ήρωα με μαγικό μέσο, σημάδεμα του ήρωα
(πληγή στη μάχη), νίκη, εξάλειψη της δυστυχίας, επιστροφή του ήρωα].

•

Στις περιπλοκές που εμφανίζονται [καταδίωξη (του ήρωα από τον διώκτη)].

•

Στη διάσωση του ήρωα από την καταδίωξη [διάσωση, μη αναγνωρίσιμη
άφιξη (ήρωα)].

•

Στα

επιπλέον

εμπόδια

που

εμφανίζονται

[αβάσιμες

απαιτήσεις

(ψευτοήρωα), δύσκολο πρόβλημα].
•

Στην επίλυσή τους [λύση, αναγνώριση, ξεσκέπασμα, μεταμόρφωση (νέα όψη
ήρωα), τιμωρία (εχθρού), γάμος (παντρεύεται ο ήρωας και ανεβαίνει στον
θρόνο)].

Όπως αναφέρει ο Propp (1991) ως μαγικό παραμύθι μπορεί να οριστεί κάθε
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εξέλιξη από ένα σημείο Α (π.χ. τη δολιοφθορά ή την έλλειψη), προς ένα σημείο Χ
(π.χ προς τον γάμο), ή προς άλλες λειτουργίες που ορίζονται ως έκβαση ή λύση της
πλοκής (π.χ. ανταμοιβή, απόκτηση αγαθού, διάσωση κ.λ.π.), ενώ η μετάβαση
πραγματοποιείται από μια σειρά ενδιάμεσων λειτουργιών. Η συμβολή του Vladimir
Propp (1991) στη συστηματική μελέτη του λαϊκού μαγικού παραμυθιού είναι πολύ
σημαντική και μεταγενέστεροι αφηγηματολόγοι αναζητούν με παρόμοιο τρόπο τα
στοιχεία και τις σχέσεις της αφηγηματικής δομής. Προβληματισμούς σε σχέση με
τον τρόπο ανάλυσης του μαγικού παραμυθιού (μη σαφής διαχωρισμός λειτουργιών,
υπόλοιπο ύλης που δεν εντάσσεται σε λειτουργίες και ανάγεται κατ’ ανάγκη σε
συνδέσεις και κίνητρα, στον περιορισμό των δρώντων προσώπων και στο
μεταβλητό τρόπο δράσης τους κ.λ.π.), που υιοθέτησε ο Vladimir Propp, εξέφρασε
ένας από τους κύριους διανοούμενους του 20ου αιώνα ο Claude Lévi-Strauss
(Καψωμένος, 1997).
Ο Lévi-Strauss (1955), ιδρυτής της δομικής ανθρωπολογίας, επικέντρωσε το
ενδιαφέρον του στη μυθολογία των πρωτόγονων λαών της Β. και Ν. Αμερικής σε
συνάρτηση κυρίως με την κοινωνική τους δομή. Η ανάλυση του μύθου
πραγματοποιείται με βάση τον «παραδειγματικό», κάθετο

άξονα

(ερμηνεία

μύθου) σε αντίθεση με τους δομιστές που ανέλυαν τον μύθο με βάση τον
«συνταγματικό», οριζόντιο

άξονα (ανάγνωση μύθου) (Kurasawa, 2004).

Μελετώντας τα συστατικά στοιχεία των μύθων και βαθιά επηρεασμένος από τη
φωνολογία της γλώσσας ορίζει ως ελάχιστη μονάδα του μύθου το «μύθημα»
(μορφή σχέσεων ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες) κατ’ αντιστοιχία του φωνήματος στη
γλώσσα. Αναλύει τη δομή του μύθου προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στη
συνέχεια ως εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας των κοινωνικοπολιτιστικών δομών
μιας κοινωνίας. Θεωρεί ότι ο μύθος αποτελεί μια αλυσίδα. Aυτή η αλυσίδα μπορεί
να χωριστεί σε μια ακολουθία επεισοδίων. Kάθε επεισόδιο θεωρείται ο μερικός
μετασχηματισμός ενός άλλου επεισοδίου και σε αντίθεση με τα αρχικά επεισόδια
το τελικό άθροισμα των επεισοδίων είναι αφηρημένο, όπως και η συμβολική
σημασία του. Tο μήνυμα του μύθου, είναι εξ ορισμού διαφορετικό από τα
επιμέρους μηνύματα των σκηνών του αφηγήματος. Θεωρεί ότι ο μύθος είναι
«εθισμένος» στην επανάληψη ακολουθιών διότι μέσα από την επανάληψη κάνει τη
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δομή του προφανή. Ο μύθος σχηματοποιείται ως μια πλακόστρωτη δομή
αποτελούμενη από σειρές και στήλες (ακολουθία επεισοδίων και σχέσεις) η οποία
διαβάζεται συγχρονικά και διατηρείται στέρεη μέσα από τη διαδικασία της
επανάληψης. Για τον Lévi-Strauss (1955) ο μύθος αναπτύσσεται με μια σοφή
σπειροειδή διάταξη μέχρι η διανοητική παρόρμηση, μέσα από την οποία
γεννήθηκε, εξαντληθεί. Εκφράζει την άποψη ότι η δομή των μύθων είναι
συμμετρική και αποδεικνύει με παραδειγματικές αναλύσεις τις χαρακτηριστικές
παραλληλίες τους. Υποστηρίζει ότι το είδος της λογικής, η οποία χρησιμοποιείται
στη μυθική σκέψη, είναι το ίδιο αυστηρή, όσο η μοντέρνα επιστήμη και η όποια
διαφορά δεν ακουμπά σε νοητικές διεργασίες, αλλά στην ίδια τη φύση των
πραγμάτων. Ο Lévi-Strauss, ως ανθρωπολόγος, αναλύει τη δομή της αφήγησης με
απώτερο στόχο να ερμηνεύσει τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται οι
κοινωνικές δομές σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο (Καψωμένος, 1997.LéviStrauss, 1955).
Η καθιέρωση της αφηγηματολογίας ως αυτόνομου κλάδου στην ευρύτερη
περιοχή της λογοτεχνικής θεωρίας οφείλεται στους γάλλους σημειολόγους της
δεκαετίας του 1960-1975 (Boclund-Λαγοπούλου, 1982). Συνεχίζοντας τη θεωρητική
ανάλυση που επικεντρώνεται στη μελέτη του δομικού επιπέδου των αφηγημάτων ή
αλλιώς στη δομή της αφηγημένης ιστορίας θα πραγματοποιηθεί μια αναφορά στον
Greimas (2005), του οποίου η συμβολή στη σύγχρονη αφηγηματολογία είναι
σημαντική. Η σημαντικότητα αυτή συναρτάται με το έργο του Θεωρία της σημασίας
(Semantique structural) (1966) στο οποίο μελετώντας διάφορα μυθικά θέματα σε
διαφορετικές μυθολογίες εξέφρασε κάποιες αντιλήψεις ως μετασχηματισμούς
προγενέστερων μυθικών αντιλήψεων. Βασιζόμενος στη μεθοδολογία του Propp
(1991) και του Lévi-Strauss (1955) αλλά και με τη βοήθεια της σύγχρονης λογικής
επιχειρεί μια πρώτη οργάνωση των 31 λειτουργιών που πρότεινε ο Propp (1991) σε
ζεύγη, σύμφωνα με την αρχή της δυαδικότητας, περιορίζοντάς τα σε είκοσι. Στη
συνέχεια, ερμηνεύει την οργάνωση του παραμυθιού ως μια διαδικασία
μετασχηματισμών από μια αφετηρία αρνητική (ανατροπή της κοινωνικής τάξης,
αλλοτρίωση του ατόμου) σε μια θετική κατάληξη (αποκατάσταση της τάξης και των
αξιών). Θεωρεί ότι η περιγραφή του μύθου πρέπει να παίρνει υπόψη της τρία
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θεμελιακά συστατικά: τον «οπλισμό» (το δομικό καθεστώς της αφήγησης), τον
«κώδικα» (οι κοινές ιδιότητες σε όλες τις μυθικές αφηγήσεις) και το «μήνυμα». Ο
Greimas (2005) προσπάθησε να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις συναρτήσεις οι οποίες
αναδεικνύουν την οργάνωση του μύθου. Μέλημά του ήταν να δώσει διευκρινίσεις
ανάμεσα στο συνταγματικό επίπεδο της αφήγησης (ισοτοπία λόγου) και το δομικό
επίπεδο (δομική ισοτοπία), στις δομικές αφηγηματικές σειρές και στους
μετασχηματισμούς του βαθύτερου περιεχομένου. Υπό αυτήν την έννοια ανάγει το
αφήγημα σε μια ακολουθία δοκιμασιών όπου προσωποποιούνται οι σημασίες λειτουργίες και το αφήγημα μετασχηματίζεται από μια ακολουθία δράσεων σε μια
διαδοχή ανθρώπινων μορφών συμπεριφοράς. Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς δεν
είναι τυχαίες αλλά παρουσιάζουν τα ίδια καθολικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
δραστηριότητας του ατόμου που είναι η μη αντιστρέψιμη επιλογή, η ελευθερία και
η ευθύνη. Για παράδειγμα, στη βασική συνάρτηση που δημιούργησε ο Greimas
(2005) ορίζοντας σημασιολογικά τις λειτουργίες της αφήγησης, η μη αναστρέψιμη
επιλογή του ήρωα (η οποία έχει τη μορφή εντολής) να συγκρουστεί με τον αντίμαχο
ή διαφορετικά, ο αγώνας για την ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης, περιλαμβάνει
μια συνέπεια, καθιερώνοντας έτσι τον άνθρωπο που συμμετείχε στην ιστορική
διαδικασία ως υπεύθυνο. Έτσι, οι δοκιμασίες μέσα στο αφήγημα λειτουργούν ως
ένα οργανωμένο σύνολο μυθικών μορφών συμπεριφοράς που εξηγούν ιστορικούς
και διαχρονικούς μετασχηματισμούς (Greimas, 2005. Selden, 2004).
Πέρα από τη σημαντική εργασία του στην οποία μετασχημάτισε τους
μύθους σε ζεύγη λειτουργιών, σημειωτικές ακολουθίες και συναρτήσεις
προσδοκώντας μια ευρύτερη μεθοδολογική νομιμοποίηση, το σημειωτικό μοντέλο
του Greimas (1966), επηρεασμένο από τον αντίστοιχο του Propp (1991), εμπεριέχει
6 βασικές παραμέτρους στην αφήγηση: α) το υποκείμενο που αναζητεί το
αντικείμενο, β) το αντικείμενο

που είναι ο στόχος της

αναζήτησης

του

υποκειμένου, γ) τον αποστολέα- εντολοδόχο του υποκειμένου στη διερεύνηση του
αντικειμένου, δ) τον παραλήπτη του αντικειμένου, ε)

τον βοηθό και στ) τον

αντίμαχο του υποκειμένου (Greimas, 2005. Καψωμένος, 1997).
Η λειτουργική ανάλυση του αφηγήματος φέρνει στο φως μια σειρά
υποκείμενων αντιφάσεων (ανάγκη για σταθερότητα αλλά και δυνατότητα αλλαγής,
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αποδοχή της τάξης αλλά και ελευθερία στον τρόπο αποκατάστασής της) (Selden,
2004). Παρά ταύτα, το αφήγημα, ως ολότητα, δίνει την εντύπωση της λειτουργικής
αρμονίας καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το διαμεσολαβητικό του ρόλο.
Γενικά, ο Greimas (2005) θεωρεί ότι οι αφηγήσεις (και ιδιαίτερα το λαϊκό παραμύθι)
διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτή όπου η υπάρχουσα τάξη είναι
αποδεκτή και αυτή όπου δεν είναι. Στην πρώτη περίπτωση, η υπάρχουσα τάξη είναι
πάνω από τον άνθρωπο (φυσική, κοινωνική τάξη) όπου οι δοκιμασίες είναι μορφές
ανθρώπινης συμπεριφοράς που έχουν ως στόχο να διατηρήσουν αυτή την τάξη.
Στην δεύτερη περίπτωση η υπάρχουσα τάξη δεν είναι θεμιτή, θεωρείται ατελής και
το άτομο αλλοτριωμένο ηθικά. Τότε το αφήγημα προβάλλεται ως αρχέτυπο
διαμεσολάβησης, ως μια υπόσχεση σωτηρίας όπου το άτομο παίρνει στα χέρια του
την τύχη του κόσμου και τη μετασχηματίζει μέσα από μια διαδοχή αγώνων και
δοκιμασιών. Και στις δύο περιπτώσεις το αφήγημα προτείνει λύσεις σωτηρίας για
κάθε μυθική-ανθρώπινη στερητική συνθήκη. Ο Greimas (2005) αναφέρει ότι η
διαμεσολάβηση της αφήγησης συνίσταται στον «εξανθρωπισμό του κόσμου» στον
οποίο προσδίδει μια ατομική και μια γεγονοτολογική διάσταση μεταγράφοντάς τον
σε πρόσωπα και δράση. Ο κόσμος νομιμοποιείται από τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο
που έχει ενσωματωθεί στον κόσμο (Greimas, 2005. Hébert, 2011. Καψωμένος,
1997).
Παρότι η αφηγηματολογία ως επιστήμη καθιερώθηκε πριν την είσοδο του
Gérard Genette (1980), ο ίδιος ανέπτυξε μια σημειολογία για τη λειτουργία της
αφήγησης που τείνει να είναι πλέον διεθνής. Η εργασία του είναι διακειμενική
κατορθώνοντας έτσι να ανακαλύψει «το γενικό στην καρδιά του ειδικού»,
καταλήγοντας σε ένα σύστημα από «έννοιες βάσης» οι οποίες υποβοηθούν στην
κατανόηση της δομής του αφηγήματος (Guillemette & Lévesque, 2006). Ο Genette
(1980) αποσαφηνίζει τον όρο αφήγηση διακρίνοντας τις τρεις έννοιες-χρήσεις του.
Η πρώτη έννοια, με την οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά η λέξη αφήγηση,
αναφέρεται στον προφορικό ή γραπτό λόγο που μέσω αυτού αφηγείται ένα γεγονός
ή μια σειρά γεγονότων. Η δεύτερη, δηλώνει τη διαδοχή των γεγονότων που
αποτελούν το θέμα του αφηγηματικού λόγου και η τρίτη, σημαίνει την πράξη της
αφήγησης, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πιο παραγνωρισμένη από τους
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θεωρητικούς εκδοχή του όρου. Κατά συνέπεια, ο Genette (1980), μετά από
συστηματική μελέτη, προτείνει επιλεκτικά τους όρους: ιστορία (historie), που
αντιστοιχεί στο αφηγηματικό σημαινόμενο ή περιεχόμενο, αφήγημα (recit), που
αντιπροσωπεύει το σημαίνον, το λόγο ή το αφηγηματικό κείμενο αυτό καθ’ αυτό
και αφηγηματική πράξη (narration),

την παραγωγό πράξη του αφηγείσται. Τη

διάκρισή του αυτή τη στηρίζει στην ανάλογη διάκριση του Tzetan Todorov (1976) ο
οποίος διαχωρίζει την «αφήγηση ως λόγο» και την «αφήγηση ως ιστορία». Οι δύο
πρώτες κατηγορίες ισοδυναμούν με την κλασική διάκριση των Ρώσων Φορμαλιστών
ανάμεσα στην πλοκή (sjuzhet) και την ιστορία (fabula), που καθίσταται ιδιαίτερα
εμφανής σε ορισμένες αφηγήσεις (Genette,2007. Τζιόβας, 2003). Ορίζοντας το
αντικείμενο του, ο Genette τονίζει ότι έχει να κάνει κυρίως με την πρώτη έννοια: τον
αφηγηματικό λόγο ως κείμενο αναλύοντας τις πολλαπλές σχέσεις του με τις δύο
άλλες κατηγορίες. Αυτές τις διαφορές ανάμεσα στην ιστορία και την
αφήγηση/πλοκή ο Genette (1980) τις εξετάζει από την προοπτική του χρόνου, της
έγκλισης και της φωνής. Ο χρόνος αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην ιστορία
(πραγματική) και την αφήγηση της, η έγκλιση τους δυνατούς τρόπους
αφηγηματικής «αναπαράστασης» του θέματος και η φωνή ό,τι έχει να κάνει με την
αφηγηματική πράξη τον αφηγητή και το κοινό του.
Πιο συγκεκριμένα, η συμβατική σχέση ανάμεσα στον χρόνο αφήγησης (ΧΑ)
και στον χρόνο της ιστορίας (ΧΙ) καθορίζει το κριτήριο της διάρκειας που
μεταφράζεται πιο συγκεκριμένα σε ταχύτητα και ρυθμό της αφήγησης, δηλαδή, ο
χρόνος της αφήγησης έχει τη δική του σειρά, άσχετα με το χρόνο της ιστορίας (ροή
των πραγματικών γεγονότων). Ο χρόνος της αφήγησης ή της αφηγηματικής πράξης
και ο χρόνος της ιστορίας ταυτίζονται στα διαλογικά της μέρη (ΧΑ=ΧΙ), παράλληλα
καθορίζονται και οι ρυθμοί επιτάχυνσης (έλλειψη, περίληψη) και οι ρυθμοί
επιβράδυνσης (παύση, επιμήκυνση). Η σχέση αυτή των δύο χρόνων δημιουργεί
τεσσάρων ειδών αφηγηματικές πράξεις: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αφήγησης
είναι η μεταγενέστερη αφήγηση (subsequent narration) όπου ο αφηγητής αφηγείται
τα γεγονότα σε παρελθόντα χρόνο. Ακόμα η αφήγηση μπορεί να προηγηθεί των
γεγονότων, προγενέστερη αφήγηση (prior narration) ή να αφηγείται την ώρα που
εμφανίζονται τα γεγονότα της ιστορίας, συγχρονική ή ταυτόχρονη αφήγηση
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(simultaneous narration) και τέλος, υπάρχει η παρέμβλητη αφήγηση (interpolated
narration). Η παρέμβλητη αφήγηση συνδυάζει και τις δύο προηγούμενες
αφηγήσεις. Για παράδειγμα, ένας αφηγητής λέει τι βίωσε κατά τη διάρκεια της
ημέρας (μετά το γεγονός), και περιλαμβάνει επίσης τις τρέχουσες εντυπώσεις του
για τα γεγονότα αυτά (Culler, 1980). Η αφήγηση, βέβαια, μπορεί να είναι ή και να
μην είναι αυστηρά χρονολογική κάνοντας απότομα άλματα στο μέλλον ή ξαφνικές
αναδρομές σε παρελθόντα γεγονότα. Δεν είναι δυνατό, άλλωστε, να μιμηθεί τη
συγχρονία των γεγονότων λόγω της γραμμικής φύσης της γλώσσας. Επομένως,
αναγκάζεται να είναι εκλεκτική επιμένοντας στα κυριότερα γεγονότα και
παραλείποντας ή συμπυκνώνοντας άλλα (Guillemette & Lévesque, 2006.
Καψωμένος, 1997).
O Genette (1980) υιοθετεί τη διάκριση του Πλάτωνα στην Πολιτεία, όπου ο
Πλάτωνας αντιπαραθέτει δύο αφηγηματικές εγκλίσεις, την «απλή διήγηση» όπου ο
ποιητής μιλά εξ ονόματός του και τη «μίμηση» όπου ο ποιητής προσπαθεί να
δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν είναι αυτός που μιλά αλλά οι ήρωές του
(Genette, 2007). Επηρεασμένος λοιπόν από τον Πλάτωνα διαπιστώνει ότι ο λόγος
μπορεί να μεταδοθεί με τρεις τρόπους: «απλή διηγήσει», «δια μιμήσεως» και «δια
αμφοτέρων». Έτσι, διακρίνει τρία επίπεδα που καλύπτουν την κλίμακα από τη
μίμηση μέχρι τη διήγηση: α) αφηγηματοποιημένος ή αφηγημένος λόγος μέσω του
οποίου δηλώνεται ότι διαδραματίζεται μια πράξη λόγου, β) ο αναφερόμενος ή
αναπαριστώμενος λόγος η πιο μιμητική φόρμα «δια μιμήσεως», γ) ο μετατιθέμενος
λόγος «δια αμφοτέρων» ο οποίος τείνει προς τη μίμηση διατηρώντας τα στοιχεία
της διήγησης. Πέρα από τους τρεις συγκεκριμένους τρόπους μετάδοσης υπάρχει και
ο ελεύθερος πλάγιος λόγος. Ο λόγος αυτός είναι λόγος διφωνικός ανάμεσα στον
ευθύ και τον πλάγιο λόγο και αφορά την τριτοπρόσωπη αφήγηση. Ο λόγος αυτός
αποτελεί ακραία εκδοχή μετατιθέμενου λόγου ο οποίος έχει εμπλουτιστεί τόσο
πολύ από τα λόγια του ήρωα που δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον
λόγο του ήρωα και του αφηγητή (Genette, 2007. Καψωμένος, 1997).
Χρησιμοποιώντας την έννοια της αφηγηματικής απόστασης ως σημείο
εκκίνησης, ο Genette (1980) παρουσιάζει τις λειτουργίες του αφηγητή. Απαριθμεί
πέντε λειτουργίες που αποκαλύπτουν επίσης τον βαθμό στον οποίο παρεμβαίνει ο
42

αφηγητής στην αφήγησή του, με βάση τον επιθυμητό βαθμό της αποστασιοποίησης
ή της συμμετοχής: α) αφηγηματική λειτουργία (narrative function) όπου
πραγματοποιείται απλή μετάδοση της ιστορίας, β) σκηνοθετική – οργανωτική
λειτουργία (direct function) όπου ο αφηγητής διακόπτει την ιστορία για να
σχολιάσει την οργάνωση ή την άρθρωση της ιστορίας, γ) επικοινωνιακή λειτουργία
(communication function) όπου ο αφηγητής αντιμετωπίζει την αφήγηση ως εν
δυνάμει αναγνώστης ή ακροατής για να διατηρήσει την επαφή με το κοινό, δ)
πιστοποιητική λειτουργία (testimonial function) όπου ο αφηγητής επιβεβαιώνει την
αλήθεια της ιστορίας του, τον βαθμό ακρίβειας της αφήγησής του εκφράζοντας
παράλληλα τη συγκινησιακή του φόρτιση (affective reaction), ε) ιδεολογική
λειτουργία (ideological function) όπου ο αφηγητής διακόπτει την αφήγηση για να
παρεμβάλει διδακτικά σχόλια (Guillemette & Lévesque, 2006. Culler, 1980). O
Καψωμένος (1997) προσθέτει μια ακόμα λειτουργία την παρεμβατική – σχολιαστική
λειτουργία όπου ο αφηγητής πότε υπονομεύει και πότε υποστηρίζει την
αληθοφάνεια των αφηγούμενων γεγονότων.
Ο Genette (1980) καθιερώνει παράλληλα τη διάκριση του ποιος λέει την
ιστορία και ποιος βλέπει την ιστορία, δηλαδή ποιος είναι ο αφηγητής και ποιο είναι
το πρόσωπο του οποίου η οπτική γωνία προσανατολίζει την αφηγηματική
προοπτική (φωνή και οπτική γωνία του αφηγητή). Το ποσοστό της πληροφορίας
που μεταδίδει είναι ανάλογο με την προοπτική του προσώπου που υιοθετεί ο
αφηγητής (Culler, 1980). Κατά συνέπεια, η επιλογή της εστίασης συνεπάγεται τις
ακόλουθες διακρίσεις: α) ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από οποιαδήποτε
πρόσωπο -μηδενική εστίαση-παντογνώστης αφηγητής-(zero focalization), β) ο
αφηγητής λέει ό,τι ξέρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο – εσωτερική εστίαση- (Internal
focalization) και γ) ο αφηγητής λέει λιγότερα από όσα ξέρει οποιοδήποτε πρόσωπο
– εξωτερική εστίαση- (External focalization).
Ο Genette (1980) έχει παραθέσει ακόμα μια σειρά από αφηγηματικές
κατηγορίες οι οποίες αφορούν: α) στην οργάνωση του χρόνου [την ακολουθία
(ανάληψη, πρόληψη), τη διάρκεια (σκηνή, έλλειψη, περίληψη), β) στη συχνότητα
(μοναδική, πολυμοναδική, επαναληπτική, θαμιστική)], γ) στις τεχνικές με τις οποίες
παραβιάζεται η ομαλή, φυσική χρονική σειρά (εγκιβωτισμός, παρέκβαση,
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προϊδεασμός, προοικονομία), δ) στη συμμετοχή του αφηγητή στην ιστορία
(ομοδιηγητικός, ετεροδιηγητικός) και στ) στην παρουσία του αφηγητή στην
αφήγηση (καλυμμένος, φανερός). Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη θεωρητική και μεθοδολογική πρόταση για την πράξη της αφήγησης
και του τρόπου εκφοράς του αφηγηματικού λόγου.
Συνοψίζοντας την επιλεκτική αναφορά στους κύριους εκπροσώπους της
σύγχρονης αφηγηματολογίας, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι υπάρχουν
δύο κύριες μεθοδολογικές προτάσεις για την ανάλυση των αφηγηματικών κειμένων
οι οποίες εκπροσωπούνται από δύο κύριες κατηγορίες αφηγηματολόγων: α) αυτοί
που ασχολούνται με το σημασιακό επίπεδο της αφήγησης-στοιχειώδη δομή της
σημασίας: Greimas (1984), Todorov (1976), Bremond (1964), και β) αυτοί που
ασχολούνται με τις συμβάσεις και τις τεχνικές του αφηγηματικού λόγου - με κύριο
εκπρόσωπο τον Genette (2007).
Γνωστική αφηγηματολογία
Η Γνωστική αφηγηματολογία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετακλασική
αφηγηματολογία, εφόσον στηρίζεται στις εργασίες των κλασικών δομικών
αφηγηματολόγων, συμπληρώνοντας όμως έννοιες και μεθόδους οι οποίες ήταν
άγνωστες στους ιστορικούς αναλυτές Barthes, Genette, Greimas, και Todorov κατά
τη

διάρκεια

της στρουκτουραλιστικής επανάστασης (Herman, 1999). Οι

αφηγηματολόγοι της δεκαετίας του 1980 με την επίδραση της Γνωστικής
Ψυχολογίας άρχισαν να μελετούν τις πρακτικές της αφήγησης και το πλαίσιο
ανάδυσής της (φυσική αλληλεπίδραση, κινηματογράφος, πολυμεσικές εφαρμογές)
ως εγκεφαλικές λειτουργίες (Herman, 2003). Το ενδιαφέρον έτσι στράφηκε σε
γνωστικές παραμέτρους που συμβάλουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στον
σχεδιασμό, την ερμηνεία αλλά και τις συνθήκες παραγωγής της αφήγησης. Οι
Γνωστικοί αφηγηματολόγοι αναλύουν πολυεπίπεδα τη σχέση της αφήγησης και του
νου, τους πολλαπλούς δηλαδή παράγοντες που εμπλέκονται στη δημιουργία και
διαχείριση του συγκεκριμένου γνωστικού έργου, είτε με τη μορφή γραπτών
κειμένων είτε με τη μορφή προφορικών αλληλεπιδράσεων (Herman, 2003). Οι
παράγοντες αυτοί είναι : η εργαζόμενη και μακροπρόθεσμη μνήμη στην αξιοποίηση
αλλά και στον έλεγχο των πληροφοριών, οι προγενέστερες γνώσεις και
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αναπαραστάσεις του αφηγητή, οι γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες που
επιτελεί ο αφηγητής κατά τη διάρκεια της αφήγησης ή της δημιουργίας του
αφηγηματικού

κειμένου,

τα

μέσα

που

διαχειρίζεται,

οι

γνωστικές

και

συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν οι χαρακτήρες των μυθικών κόσμων,
και τέλος οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι ακροατές και αναγνώστες
νοηματοδοτούν τα επιμέρους σημεία της αφήγησης κ.ά. (Herman, 2003. Flower &
Hayes, 1981. Fludernik, 2009. Σπαντιδάκης, 2015).
Ορισμένα σημαντικά ερωτήματα για τη Γνωστική αφηγηματολογία είναι για
παράδειγμα: Ποιες γνωστικές διεργασίες υποστηρίζουν την κατανόηση της
αφήγησης επιτρέποντας τη δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων από το κείμενό
της; Πώς η χρήση των μέσων και των βοηθημάτων υποστηρίζει τον αφηγηματικό
λόγο ή την ακολουθία των γεγονότων (πλοκή) ή την ιστορία (πότε έγινε τι και με
ποιο τρόπο- ακολουθία), το ευρύτερο χωροχρονικό περιβάλλον και την καταγραφή
των ηρώων της; Πώς θα ήταν ένα λειτουργικό μοντέλο μέσα από το οποίο οι
χαρακτήρες θα μπορούσαν να δράσουν σε γεγονότα που ακολουθούν λιγότερο ή
περισσότερο κανονικότητες οι οποίες αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό των
αφηγηματικών αναπαραστάσεων; (Fludernik 1996.Herman, 2009).
Η διερεύνηση των επιμέρους ερωτημάτων έφερε στο φως δύο βασικές
έννοιες, αυτή του πλαισίου-σχήματος και αυτή του σεναρίου, ως νοητικές δομές οι
οποίες επιδρούν καταλυτικά στην ερμηνεία και κατανόηση όχι μόνο των
αφηγήσεων αλλά και του κόσμου που μας περιβάλλει (Jahn, 1997. Stanzel, 1979).
Άλλωστε η αφήγηση, όπως αναφέρει ο Fludernik (1996), δεν είναι τίποτε άλλο από
ένας τρόπος αναπαράστασης, φτιαγμένος στα μέτρα του καθενός, της αίσθησης
που αφήνουν οι βιωμένες εμπειρίες.
Η γνωστική ψυχολόγος Madler (1978) υποστήριξε την ύπαρξη γνωστικών
πλαισίων ή συστήματος αφηγηματικών κανόνων σε μια αφήγηση (γραμματική της
ιστορίας). Αυτές οι γραμματικές παρουσιάστηκαν ως τυπικές αναπαραστάσεις των
γνωστικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν οι ιστορίες σε
σύνολα επιμέρους στοιχείων (πλαίσιο, επεισόδια…) και αρχών που ρυθμίζουν την
παρουσία και την αλληλουχία αυτών των στοιχείων (Herman, 2003). Παράλληλα, με
την παρουσίαση των βασικών στοιχείων που αποτελούν τον σκελετό ή τη δομή των
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ιστοριών, ο επιστημονικός κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης εστίασε τον
ενδιαφέρον του στα γνωστικά προαπαιτούμενα για τη δημιουργία και την
κατανόηση των ιστοριών (Minsky, 1970). Οι Schank και Abelson (1977), για
παράδειγμα, διερεύνησαν πώς η στερεοτυπική γνώση (πράξεις πλαισίωσης του
περιεχομένου μέσα σε τυποποιημένα και στερεοτυπικά σχήματα τα οποία
αντανακλώνται-ανασύρονται κυρίως από τη μνήμη του ανθρώπου σε μια
ερμηνευτική διαδικασία) μειώνει την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια των νοητικών
διεργασιών (Rumelhart, 1980), συμπεριλαμβάνοντας και τις αναπαραστάσεις της
αφήγησης.
Οι ίδιοι ερευνητές (Schank & Abelson, 1977) υποστηρίζουν ότι η έννοια του
σεναρίου είναι ένα είδος αναπαραστατικής-στερεοτυπικής γνώσης που επιτρέπει σε
μια αναμενόμενη-συνήθη ακολουθία γεγονότων να αποθηκευτεί στη μνήμη (Cook,
1989). Η συγκεκριμένη έννοια σχεδιάστηκε για να διευκρινίσει πώς οι άνθρωποι
μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκες αναπαραστάσεις ιστοριών βασιζόμενοι σε
ελάχιστα αφηγηματικά στοιχεία (σχήματα). Ο όρος σενάριο χρησιμοποιήθηκε για να
προσδιορίσει τα είδη της γνώσης που έχουμε γύρω από τον κόσμο, γνώση που
δημιουργεί προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνονται τα γεγονότα μιας
ιστορίας, ενώ τα πλαίσια αναφέρονται στις προσδοκίες του πώς διαφορετικοί τύποι
εμπειριών είναι δυνατόν να δομηθούν σε μια δεδομένη στιγμή (Goffman, 1974). Ο
σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ανάκληση στερεοτυπικής γνώσης σε μορφή
σχήματος για να πλαισιώσει μια γλωσσική πράξη διαφαίνεται από το παρακάτω
παράδειγμα: «Ο Γιάννης χθες πήγε στο εστιατόριο για να φάει μουσακά.
Παρήγγειλε μουσακά, πλήρωσε και έφυγε». Αν διερωτηθούμε στη συνέχεια τι
έφαγε ο Γιάννης, όλοι θα απαντήσουμε, σχεδόν πεπεισμένοι για την ορθότητα της
απάντησής μας, ότι ο Γιάννης έφαγε μουσακά, παρότι αυτή η πληροφορία δε
δηλώνεται σαφώς στον λόγο. Αυτό οφείλεται στην προσδοκία που δημιουργεί η
στερεοτυπική γνώση του σεναρίου γεύμα στο εστιατόριο, μέσω της οποίας έχουμε
εσωτερικεύσει

μια

σειρά

αναπαραστάσεων

για

τον

κόσμο

τις

οποίες

χρησιμοποιούμε σε μια προσπάθεια ερμηνείας του. μιας γνώσης που ορισμένες
φορές προηγείται και αυτής της δηλωτικής λειτουργίας του λόγου (Κουτούπη-Κητή,
2001). Το πλαίσιο από την άλλη, «καθοδηγεί» παραδείγματος χάριν τις προσδοκίες
46

μας γύρω από τα αντικείμενα και τη διακόσμηση που θα δούμε σε μια αίθουσα
πανεπιστημίου ή στο κελί μιας φυλακής.
Βασικό μέλημα της Γνωστικής Αφηγηματολογίας είναι η διερεύνηση του πώς
ορισμένα χαρακτηριστικά του αφηγηματικού λόγου υποβοηθούν, υποστηρίζουν
ορισμένους τρόπους γνωστικής επεξεργασίας. Στη γνωστική θεωρία της αφήγησης ο
Jahn (1997) υποστηρίζει ότι οι υψηλού επιπέδου νοητικές αναπαραστάσεις
καθιστούν εφικτό σε αυτούς που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις ιστορίες να
αποσαφηνίσουν π.χ. τις αντωνυμικές αναφορές, αποφασίζοντας πότε μια δεδομένη
πρόταση υπηρετεί περιγραφικές ή αναφορικές λειτουργίες, δηλαδή η πρόταση: «το
τραίνο καθυστέρησε», όταν συσχετιστεί με το ευρύτερο πλαίσιο του κειμένου,
μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως συλλογισμός ενός χαρακτήρα είτε ως παρέμβαση του
αφηγητή στον κόσμο της ιστορίας (Herman, 2009).
Τα πλαίσια ή οι χωροχρονικοί προσδιορισμοί επίσης, που συνοδεύουν τα
πρόσωπα ή τις οντότητες μιας αφήγησης, περιορίζουν την ερμηνεία των
αντωνυμιών. Η Emmott (1997) θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν τα
συμφραζόμενα δημιουργούν από μόνα τους νοητικές αναπαραστάσεις, τα
λεγόμενα πλαίσια συμφραζομένων (contextual frames).

Δηλαδή, μια δράση η

οποία έχει πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα είναι αναγκαίο να
τοποθετηθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ακόμα και αν αυτό δεν έχει δηλωθεί
λεκτικά-ρητά. Συνεπώς, για να γίνει αντιληπτή και κατανοητή μια πράξη είναι
αναγκαίος ο προσδιορισμός του χωροχρονικού πλαισίου και όταν αυτό δε γίνεται
ρητά το υποκείμενο το υποθέτει από τα συμφραζόμενα (διαλόγους, παρεμβάσεις
αφηγητή, περιγραφές…). Ο Palmer (2004) από την άλλη, ασχολήθηκε με το πώς η
κοινωνική γνώση των αναγνωστών υποστηρίζει-επιτρέπει σε αυτούς να αξιοποιούν
μια σειρά στρατηγικών (χρήση ποικίλων κειμενικών ενδείξεων όπως αναφορές
σκέψεων, περιγραφές ομιλίας ή συμπεριφοράς…) για να δημιουργήσουν την
αναπαράσταση της προσωπικότητας ενός μυθικού χαρακτήρα, συνδέοντας διαρκώς
τις νοητικές του ενέργειες με τις φυσικές του πράξεις.
Θεωρίες, όπως η Δεικτική και του Πλαισίου Συμφραζομένων, επισημαίνουν
την πολυπλοκότητα της γνωστικής διαδικασίας του να χαρτογραφείς κόσμους
μυθικούς μέσα σε κόσμους πραγματικούς επισημαίνοντας τους αφηγηματικούς
47

τρόπους δημιουργίας αυτών των φανταστικών κόσμων (Duchan, Bruder & Hewitt,
1995). Η αφηγηματική κοσμοδημιουργία στηρίζεται και διαμορφώνεται πάνω και
μέσα στα δεικτικά στοιχεία του ΤΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, τα οποία λειτουργούν είτε ως
δεσμευτική πλαισίωση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης του χαρακτήρα
μιας ιστορίας είτε ως παράγοντες που συνδέονται (ευρύτερα) με τα θέματα της
οντολογικής συγκρότησης και της χωροχρονικής οπτικής ενός μυθικού κόσμου
(Emmott, 1997). Πάνω σε αυτές τις βασικές δομές οι εργασίες των πρώιμων
αφηγηματολόγων μπορούν να ξαναειδωθούν με μια νέα οπτική η οποία διαφωτίζει
τις γνωστικές διεργασίες της υποκείμενης δομής του αφηγηματικού κόσμου. Για
παράδειγμα, η εργασία του Gennette (1980) για τον αφηγηματικό χρόνο μπορεί να
λειτούργησε ως κίνητρο για τους μεταγενέστερους γνωστικούς αφηγηματολόγους
για τη μελέτη του στοιχείου ΠΟΤΕ στη δημιουργία του αφηγηματικού κόσμου.
Παράλληλα,

οι

τρόποι

αφήγησης

(ταυτόχρονη,

αναδρομική,

προοπτική,

παρέμβλητη) όπου μέσα από αυτούς ο Gennette (1980) προσδιόρισε την οπτική του
χρόνου σε μια αφηγηματική διαδικασία λειτούργησαν υποστηρικτικά στην
εξεύρεση στρατηγικών διάρθρωσης του αφηγηματικού χρόνου (Sternberg, 1992). Οι
μεταγενέστεροι αναλυτές ξεκινώντας από τη βάση ότι το αφήγημα είναι μια σειρά
χρονικά διατεταγμένων γεγονότων προσπάθησαν να περιγράψουν τη χρονική
οργάνωση και τη δόμηση των χρονικών σχέσεων (χρονική βαθμίδα, ποιόν
ενέργειας, όψη) σε ένα αφήγημα (Smith, 1994) αλλά και τη σταδιακή ανάπτυξηκατάκτηση των χρονικών εννοιών στα παιδιά (Weist, 1989).
Ο Cohn (1978) αγγίζοντας τις ψυχο-γλωσσικές διαστάσεις της αφήγησης,
προσπάθησε να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους το αφηγηματικό
κείμενο δίνει δυνατότητα «πρόσβασης» στο μυαλό των μυθικών οντοτήτων. Έτσι,
διευκρίνισε ότι, όπως στην αφήγηση αξιοποιείται ο άμεσος, ο έμμεσος λόγος και ο
ελεύθερος πλάγιος λόγος για να παρουσιαστούν οι χαρακτήρες και οι
αλληλεπιδράσεις τους, έτσι και στο αφηγηματικό κείμενο ή τον αφηγηματικό λόγο
αξιοποιείται ο εσωτερικός μονόλογος, η ψυχο-αφήγηση και ο αφηγηματικός
μονόλογος για να παρουσιαστούν οι σκέψεις και οι εσωτερικές διεργασίες των
μυθικών οντοτήτων. Συνεπώς, υποστηρίχθηκε μια αναλογία ανάμεσα στη
λειτουργία του λόγου και την αναπαράσταση των σκέψεων των χαρακτήρων η
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οποία ονομάστηκε άμεση σκέψη, έμμεση σκέψη και ελεύθερη πλάγια σκέψη (Leech
& Short 1981).
Το συμπέρασμα είναι ότι οι Γνωστικοί αφηγηματολόγοι μελέτησαν διάφορες
όψεις της νοητικής λειτουργίας και των πρακτικών της αφήγησης, ως μια
εμπρόθετη διαδικασία, υιοθετώντας περιγραφικά και επεξηγηματικά εργαλεία από
διάφορους κλάδους εξαιτίας της διεπιστημονικής φύσης των ερευνητικών μελετών
(γλωσσολογία, επιστήμη των υπολογιστών, φιλοσοφία, ψυχολογία….) που
ασχολούνται με τις καθαυτό λειτουργίες του εγκεφάλου (Herman, 2003, 2009). Οι
σύγχρονοι θεωρητικοί της αφήγησης, παρά την ευρύτερη οπτική που διαμόρφωσαν
γύρω από τη λειτουργία της, οφείλουν πολλά στους γνωστικούς αφηγηματολόγους
της δεκαετίας 1980-1990, οι οποίοι ανέλυσαν σχέσεις μεταξύ ερμηνευτικών και
εμπειρικών τάσεων που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη μελέτη της νόησης και
της αφήγησης (Bernaerts, Herman, Vervaeck & Geest, 2013).
Ο ρόλος και η έννοια του σχήματος ως νοητικής δομής
Ο Bartlett (1932) πίστευε ότι μια αφήγηση εγχαράσσεται στη μνήμη με την
βοήθεια

του

αντίστοιχου

αφηρημένου

δομικού

σχήματος

(schema).

Η

κωδικοποίηση και κατανόηση μιας αφήγησης εξαρτάται άμεσα από την
ενεργοποίηση των σχετικών δομικών σχημάτων στη μνήμη. Πριν όμως από την
αναφορά στα ιστορικά ή δομικά σχήματα, κρίθηκε αναγκαία μια αναφορά στα
ευρύτερα νοητικά σχήματα ως δομές γνώσης που αναπαριστούν μια έννοια. Αυτή η
οπτική από την πλευρά της γνωστικής ψυχολογίας θα λειτουργήσει υποβοηθητικά
στην αντίληψη του τρόπου που ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατανοεί και
απομνημονεύει πληροφορίες από ένα κείμενο, από ένα αναγνωστικό γεγονός, από
μια αφήγηση. Το σχήμα είναι μια αφηρημένη γνωστική δομή που περιέχει τις
τυπικές ιδιότητες της έννοιας που αναπαριστά (Madler, 1984). Τα σχήματα
περιλαμβάνουν υποκείμενες γνώσεις για πολύπλοκες διαφορετικές έννοιες όπως τα
αντικείμενα, τα γεγονότα, τις ακολουθίες των γεγονότων, τις αντιλήψεις και τις
κοινωνικές συνθήκες (Thordyle & Yekovich, 1980). Για παράδειγμα, σκεπτόμενοι την
έννοια πάρτι γενεθλίων η σκέψη τυπικά εμπερικλείει ένα πρόσωπο που έχει
γενέθλια, τους καλεσμένους, την παρουσία της τούρτας, του παγωτού, της
διακόσμησης κ.λ.π. Αυτή η γενική γνώση για το πάρτι γενεθλίων αναπαρίσταται από
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το νοητικό σχήμα πάρτι γενεθλίων, το οποίο περιέχει τις έννοιες και τα γεγονότα
που τυπικά πραγματοποιούνται σε ένα τέτοιο γεγονός. Έτσι, ένα σχήμα παρέχει μια
φειδωλή περιγραφή μιας στερεοτυπικής περίπτωσης της σύνθετης έννοιας που
αναπαριστά.
Ο όρος σχήμα θεμελιώθηκε από τον Kant (1998) ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα
ότι η ανθρώπινη εμπειρία αποθηκεύεται στη μνήμη υπό μορφή συλλογών και αυτές
οι συλλογές ορίζονται ως κοινά στοιχεία (Bartlett, 1932. Madler, 1984). Αυτά τα
κοινά στοιχεία καθορίζουν κατηγορίες εμπειριών και επιτρέπουν παράλληλα τη
σύνθεση αφηρημένων γνώσεων-εννοιών που αναπαριστούν μία κατηγορία. Έτσι,
αυτή η αφηρημένη έννοια μπορεί στη συνέχεια να κατανοηθεί χωρίς συγκεκριμένες
αναφορές στα επιμέρους χαρακτηριστικά της (π.χ. ζωολογικός κήπος, πανεπιστήμιο,
σχολείο). Οτιδήποτε εισέρχεται ενσυνείδητα στο μυαλό μας κατατάσσεται σε μια
σχετική έννοια που έχει αποκτηθεί πριν. Την έννοια του σχήματος αξιοποίησε και ο
Piaget (1972) μέσα από τις νοητικές διεργασίες της αφομοίωσης, της συμμόρφωσης
και της εξισορρόπησης, για να περιγράψει τη δημιουργία και τις αναπτυξιακές
αλλαγές των γνωστικών δομών (γνωστικά ή νοητικά σχήματα) του ανθρώπινου
εγκεφάλου. Η αναβίωση των σχημάτων ως θεωρητική κατασκευή έχει τις ρίζες της
σε δύο ερευνητικούς χώρους, αυτόν της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου τα σχήματα
θεωρούνται αναπαραστάσεις γνώσεων σύνθετων καταστάσεων, γεγονότων και
εννοιών (Minsky, 1970) και αυτόν της Ψυχολογίας, όπου οι ερευνητές
επεκτείνοντας τη σημασία των σχημάτων εστίασαν το ενδιαφέρον τους στα
μνημονικά σχήματα και στον ρόλο τους στην απομνημόνευση π.χ. ενός κειμένου
(Bartlett , 1932).
Τα σχήματα της ιστορίας
Οι γνωστικοί επιστήμονες οι οποίοι μελέτησαν παράλληλα το σχήμα των
ιστοριών, διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση ανάμεσα στα νοητικά
σχήματα και στην κατανόηση (Madler, 1984). Οι διαδικασίες της κατανόησης, της
κωδικοποίησης, της απομνημόνευσης και της ανάκλησης ενός αφηγηματικού
κειμένου βασίζονται στην ενεργοποίηση καλά διαμορφωμένων μνημονικών
σχημάτων (McVee, Dunsmore & Gevelek, 2005). Αυτά τα μνημονικά σχήματα
αναφέρονται και ως σχήματα της ιστορίας και χαρακτηρίζονται από ορισμένες
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κανονικότητες οι οποίες εμπερικλείουν πέντε ιδιότητες: α) την έννοια της
αφαίρεσης, β) την ιεραρχική οργάνωση, γ) την αμεσότητα, δ) την πρόβλεψη και ε)
την επαγωγή (Thorndyke & Yekovich, 1980).
Συγκεκριμένα,

με την έννοια της αφαίρεσης (concept abstraction)

υποδηλώνεται ότι τα σχήματα της ιστορίας (story schemas) κωδικοποιούν γνώσεις
σχετικές με το πώς δημιουργούνται τα γεγονότα, οι ακολουθίες των γεγονότων, πώς
τα γεγονότα συντίθενται και δημιουργούν επεισόδια και πως ολόκληρες ιστορίες
δημιουργούνται από μια σειρά επεισοδίων (Rumelhart, 1980). Άλλες φορές αυτή η
αφαιρετική δομή των μνημονικών σχημάτων αναπαρίσταται και ως ένα δίκτυο
(Madler & Jonson, 1977. Stein & Glenn, 1977). Με την έννοια της ιεραρχικής
οργάνωσης εννοείται ότι τα σχήματα είναι οργανωμένα στη μνήμη σε μορφή
γενικευμένων ιεραρχιών (Stein & Glenn, 1982). Η ιεραρχία συνδέει έννοιες
διαφορετικού βαθμού εξειδίκευσης. Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία είναι μια έννοια
τόσο πιο γενικά χαρακτηριστικά έχει. Για παράδειγμα, η έννοια του πάρτι των
γενεθλίων αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας πιο γενικευμένης έννοιας του πάρτι
γενικά. Εκτός από την έννοια της υπεργενίκευσης, υπάρχει και ένας άλλος τύπος
ιεραρχικής οργάνωσης, όπου ένα σχήμα προσδιορίζεται από τον συνδυασμό των
συστατικών του στοιχείων. Για παράδειγμα, ένα σχήμα επεισοδίου, το οποίο
εμπεριέχεται στο γενικευμένο σχήμα της ιστορίας, αποτελείται από ένα
πρωταγωνιστή, ένα στόχο, μια προσπάθεια του πρωταγωνιστή για να προσεγγίσει
το στόχο και μια έκβαση αυτής της προσπάθειας. Η προσπάθεια να προσεγγίσει ο
πρωταγωνιστής τον στόχο μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ένα άλλο επεισόδιο,
παράγοντας με αυτόν τον τρόπο μια αναδρομική ενσωμάτωση ενός επεισοδίου με
ένα άλλο.
Με την έννοια της αμεσότητας ή της στιγμιαίας δημιουργίας υποδηλώνεται
ότι το σχήμα περιέχει υποδοχές οι οποίες συμπληρώνονται από τις εισερχόμενες
σχετικές πληροφορίες (Anderson, Spiro & Anderson, 1977). Η διαδικασία της
στιγμιαίας δημιουργίας επιτρέπει την οργάνωση και κωδικοποίηση των
εισερχόμενων πληροφοριών σε μια γνωστή, προϋπάρχουσα, συνεκτική νοητική
αναπαράσταση. Με την έννοια της πρόβλεψης εννοείται ότι μια ελλιπής
εισερχόμενη πληροφορία καθοδηγείται μέσω προβλεπτικών και συμπερασματικών
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διαδικασιών, ώστε να συμπληρώσει κενά στους υποδοχείς ενός ενεργού σχήματος.
Οι διαδικασίες υποβοηθούνται από τις γενικές προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουμε
για ένα σχετικό θέμα (Anderson, Pichert, Goetz, Schallert, Stevens & Trollip, 1976).
Τέλος, με την έννοια της επαγωγής δηλώνεται ότι τα σχήματα αναπτύσσονται,
ολοκληρώνονται μέσα από επιτυχημένες διαδικασίες εκκαθάρισης, δηλαδή όσο
αφομοιώνουμε νέες πληροφορίες και εμπειρίες για μια έννοια τόσο οι προσδοκίες
μας για τις αναμενόμενες συμπληρώσεις των κενών που παρουσιάζει αυτή η έννοια
γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες (Thorndyke & Yekovich, 1980). Έτσι τα σχήματα
μορφοποιούνται από την επαγωγική σχέση των αμέτρητων προηγούμενων
εμπειριών με τις ποικίλες όψεις της γενικής έννοιας.
Αυτές είναι οι γενικές ιδιότητες που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία
των μνημονικών σχημάτων, όπως τις συνέλαβαν και τις ανέλυσαν οι πρώτοι
θεωρητικοί επιστήμονες, που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα σχήματα της ιστορίας
σε μια προσπάθεια ανάδειξης των γνωστικών διεργασιών που πραγματοποιεί ο
ανθρώπινος εγκέφαλος κατά το άκουσμα ή τη γραφή μιας ιστορίας προσωπικής ή
φανταστικής (Madler, 1984). Στη συνέχεια, αυτή η προσπάθεια συμπληρώθηκε από
τους Brewer και Lichtenstein (1982) οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα δεδομένα του
σχήματος της ιστορίας (το πώς δηλαδή δημιουργούνται, εξελίσσονται και
ολοκληρώνονται τα σχετικά νοητικά σχήματα) ερμηνεύονται καλύτερα όταν
συνδυαστούν με τα δεδομένα άλλων δύο θεωρητικών προσεγγίσεων:

α) της

κατανόησης του σχεδιασμού (plan comprehension), της ικανότητας δηλαδή του
ατόμου να ερμηνεύει τις δράσεις ενός άλλου ατόμου με βάση τις προθέσεις του και
β) της κατανόησης της αφήγησης (narrative comprehension), της ικανότητας δηλαδή
του ατόμου να κατανοεί μια αφήγηση.
Η κατανόηση του σχεδιασμού είναι κρίσιμης σημασίας για την αφήγηση,
διότι οι περισσότερες ιστορίες είναι περιγραφές από ανθρώπινες ακολουθίες
δράσεων. Οι Brewer και Lichtenstein (1982) πραγματοποίησαν μια σειρά ερευνών
για να διαπιστώσουν πώς τα υποκείμενα αντιλαμβάνονταν την προθετικότητα στις
δράσεις των χαρακτήρων της ιστορίας. Διαπίστωσαν

ότι τα υποκείμενα των

ερευνών τους ερμήνευσαν τα παρατηρούμενα γεγονότα βασιζόμενα σε μια
ιεραρχική οργάνωση σχημάτων σχεδιασμού την οποία και χρησιμοποίησαν κατά τη
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διαδικασία ανάκλησης των γεγονότων. Παρατήρησαν επίσης ότι οι δράσεις οι
οποίες σχετιζόταν με κάποιο στόχο, οι δράσεις οι οποίες εμπεριείχαν κανονικότητες
και οι δράσεις οι οποίες ήταν ψηλά στην ιεραρχία σχεδιασμού, ανακαλούνταν
ευκολότερα από τα υποκείμενα της έρευνας. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
μια ιστορία δεν απομνημονεύεται και ανακαλείται εξαιτίας τόσο της δομής της,
αλλά κυρίως εξαιτίας του σχεδιασμού του σχήματος (plan schema) που ανέπτυξαν
τα υποκείμενα για να κατανοήσουν τις δράσεις των χαρακτήρων (Stein &
Nezoworski, 1978).
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση της αφήγησης (narrative
understanding or narrative comprehension) δεν πρέπει να συγχέονται με τις
θεωρητικές προσεγγίσεις της κατανόησης σχεδιασμού (plan comprehension) και τις
θεωρητικές προσεγγίσεις για το σχήμα των ιστοριών (story schema). Σε γενικές
γραμμές, η διαδικασία κατανόησης μιας αφήγησης μπορεί να ειδωθεί ως μια
διαδικασία σχηματισμού ενός νοητικού μοντέλου το οποίο δημιουργείται από
κάποια στοιχεία του αφηγηματικού λόγου. Ανάλογα με το είδος του κειμένου
(περιγραφή, αφήγηση κ.λ.π.),

διαφοροποιείται και το νοητικό μοντέλο που

δημιουργεί το άτομο για να κατανοήσει το κείμενο. Όσο πιο κοντά στο νοητικό αυτό
μοντέλο βρίσκεται μια αφήγηση, τόσο καλύτερα κατανοείται. Αυτό το νοητικό
μοντέλο είναι η αναπαράσταση του σχεδιασμού της αφήγησης στο μυαλό του
αφηγητή ή του συγγραφέα. Το νοητικό μοντέλο σε μια αφήγηση πρέπει να
εμπερικλείει οπτικοκινητικές πτυχές για το χώρο της ιστορίας και μια
αναπαράσταση για τις προσπάθειες των χαρακτήρων της (Bower & Morrow, 1990).
Ο δημιουργός της ιστορίας μπορεί να ακολουθήσει μια σειρά από τεχνικές για να
διευκολύνει την κατανόηση του αναγνώστη (συνοχή της αφήγησης, οργάνωση των
γεγονότων της ιστορίας, θεάσεις που να επιτρέπουν την «πρόσβαση» του
αναγνώστη στις προθέσεις και τα σχέδια των χαρακτήρων). Ο στόχος της
θεωρητικής προσέγγισης, της κατανόησης της αφήγησης, είναι να κατονομάσει μια
σειρά από νοητικές διεργασίες που υποβοηθούν στην κατανόηση της αφήγησης
εμπερικλείοντας και τις διεργασίες που κάνουν μια αφήγηση πιο «δυσπρόσιτη» σε
επίπεδο οργάνωσης κειμένου (Brewer & Lichtenstein, 1982).
Σημαίνοντα ρόλο στη δομή μια αφήγησης, αλλά και στην κατανόηση μιας
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αφήγησης διαδραματίζουν επιπλέον και οι αιτιώδεις σχέσεις-δομές (causal
discourse structure) ανάμεσα στα γεγονότα της ιστορίας (Chatman, 1978). Πέντε
είδη αιτιωδών σχέσεων επιβεβαιώθηκαν ότι βοηθούν τη συνοχή, την κατανόηση και
κατ’ επέκταση την ανάκληση μιας ιστορίας. Πρώτον, τα τμήματα της ιστορίας τα
οποία

περιέχουν

περισσότερες

αιτιώδεις

συσχετίσεις

κατανοούνται

και

ανακαλούνται περισσότερο από τα τμήματα της ιστορίας που περιέχουν λιγότερες
αιτιώδεις σχέσεις (Goldman & Verhagen, 1986. Trabasso & van den Broek, 1985).
Δεύτερον, τα τμήματα λόγου με περισσότερες αιτιώδεις σχέσεις ανακαλούνται πιο
γρήγορα σε σχέση με αυτά που έχουν λιγότερες σχέσεις (O΄ Brien & Myers, 1987).
Τρίτον, οι «δυνατές» αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα σε δύο τμήματα της ιστορίας
«πριμοδοτούνται» στις διαδικασίες ανάκλησης σε σχέση με τις πιο «αδύναμες»,
δηλαδή ανασύρονται πιο εύκολα. Τέταρτον, ενεργοποιείται η προσοχή του
αναγνώστη, όταν ακούει ή διαβάζει γεγονότα που περιέχουν αιτιώδεις σχέσεις, και
πέμπτον, ο αναγνώστης πραγματοποιεί συμπεράσματα για το τι ακολουθεί στην
ιστορία βασιζόμενος σε αιτιώδεις λειτουργίες όπως να συμπληρώνει ένα κενό που
υπάρχει στην αιτιώδη συνοχή-οργάνωση του κείμενου (van den Broek, Linzie,
Fletcher & Marsolek, 2000).
Με δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αιτιώδεις σχέσεις σε
ένα κείμενο αλλά και στην κατανόηση μιας αφήγησης, οι ψυχολόγοι προσέθεσαν
δύο στοιχεία στην έννοια της αιτιότητας (casuality). Την αναγκαιότητα (necessity)
και την καταλληλότητα ή επάρκεια (sufficiency) οι οποίες καθορίζουν την ύπαρξη ή
όχι της αιτιώδους σχέσης ανάμεσα σε δύο γεγονότα της ιστορίας (Chatman, 1978).
Ένα συγκεκριμένο γεγονός της ιστορίας είναι αναγκαίο για ένα άλλο στις συνθήκες
μιας ιστορίας, όταν το δεύτερο αποτελεί φυσική συνέπεια του πρώτου, δηλαδή δε
θα εμφανιζόταν, εάν δεν υπήρχε το γεγονός. Σε αντίθεση, ένα γεγονός της ιστορίας
χαρακτηρίζεται ότι εμπεριέχει σχέση καταλληλότητας ή επάρκειας, όταν το πρώτο
γεγονός ακολουθείται από ένα δεύτερο. Οι αιτιώδεις σχέσεις είναι δυνατές
ανάμεσα σε δύο γεγονότα της ιστορίας, όταν εμπερικλείουν και τις δύο αυτές
έννοιες την αναγκαιότητα και την επάρκεια (van den Broek, 1990). Εκτός λοιπόν από
τις κειμενικές συμβάσεις (συνοχή, οργάνωση γεγονότων, πρόσβαση του αναγνώστη
σε υπονοούμενες σχέσεις), που παρατέθηκαν προηγουμένως, σημαντικό ρόλο στην
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κατανόηση μιας αφήγησης διαδραματίζουν οι ισχυρές αιτιώδεις συνοχικές σχέσεις,
ανάμεσα στα γεγονότα ή τα τμήματα της ιστορίας (van den Broek et al., 2000).
Οι προαναφερόμενες θεμελιώδεις θεωρητικές και ερευνητικές επισημάνσεις
λειτούργησαν καταλυτικά ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος δημιουργίας και
ολοκλήρωσης των νοητικών σχημάτων και συγκεκριμένα του σχήματος της ιστορίας
ως γνωστικής δομής και ως νοητικής λειτουργίας. Παράλληλα, παρατέθηκαν οι
έννοιες και οι υφέρπουσες σχέσεις οι οποίες σηματοδοτούν και καθορίζουν την
ποιότητα της πρόσληψης και απομνημόνευσης πληροφοριών αλλά και της
οργάνωσης μιας αφήγησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται πιο κατανοητός ο ρόλος
και η λειτουργία του σχήματος της ιστορίας και η θεμελιώδης σχέση του με τη
γραμματική των ιστοριών ή την αφηγηματική γραμματική.
Η αφηγηματική γραμματική
Ο ορισμός της αφήγησης ως μια ακολουθία χρονικά διαδοχικών γεγονότων
πραγματικών ή φανταστικών, παρόλο που συμβαδίζει με την αντίληψή μας, δε δίνει
επαρκή στοιχεία για ένα σαφή διαχωρισμό του συγκεκριμένου κειμενικού είδους
από τα άλλα (π.χ. οδηγίες για τη συναρμολόγηση ενός επίπλου, όπου η μια πράξη
ακολουθεί την άλλη). Στην ουσία αυτό που καθιστά την αφήγηση ως ένα ιεραρχικά
ανώτερο

συνδυασμό

ακολουθιών

είναι

οι

αφηγηματικές

μονάδες

που

αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες της πλοκής (Toolan, 2006). Έτσι, η αφήγηση
αντιπροσωπεύει ένα είδος λόγου (γραπτού ή προφορικού), που πραγματεύεται τη
μετάβαση από μια αρχική κατάσταση πραγμάτων, στη ρήξη και

στην

αποκατάσταση της αρχικής κατάστασης με τροποποιημένη μορφή, ύστερα από μια
σειρά εμπρόθετες πράξεις ή αλλιώς, τη μετάβαση από μια διηγηματική συνθήκη σε
μια άλλη, μέσω ενεργειών και αφηγηματικών τρόπων με τους όποιους
πραγματώνεται (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011. Καψωμένος, 1997. McCabe &
Peterson, 1991).
Κατά συνέπεια, στα αφηγηματικά κείμενα, εκτός από τις δηλωτικές, ειδικέςκαταστασιακές και τις αιτιώδεις συσχετίσεις των εννοιών (που χαρακτηρίζουν
διάφορα είδη κειμένων) υπάρχουν οι συμπληρωματικές οργανωτικές συμβάσεις
της πλοκής και της δομής των επεισοδίων (Pompi & Lachman, 1967). Άλλοι
ερευνητές μιλούν για υποκείμενες δομές (underlying structure) στα αφηγηματικά
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κείμενα ή για παρένθετες δομές (surrogate structure), (Dooling & Lachman, 1971).
Για παράδειγμα, μια απλή πλοκή περιλαμβάνει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο
πρωταγωνιστής της ιστορίας, μια σειρά προσπαθειών από τον πρωταγωνιστή για να
λύσει το πρόβλημα και μια ενδεχόμενη επίλυση του προβλήματος. Αυτές οι
αφηγηματικές εξαρτήσεις μεταξύ των γεγονότων επιτρέπουν στον αναγνώστη ή
στον ακροατή να δημιουργήσει προεκτάσεις αυτών των απαραίτητων δομικών
στοιχείων, βασιζόμενος σε υπονοούμενες αιτιώδεις συσχετίσεις, αλλά και σε
υποκείμενους στόχους και κίνητρα του πρωταγωνιστή (Thorndyke, 1977).
Αυτές οι αφηγηματικές δομές είτε εμπλουτισμένες με υποκείμενους
στόχους και κίνητρα είτε απλές, προτάθηκαν από τις γραμματικές των ιστοριών
(Stein & Glenn, 1977). Οι γραμματικές των ιστοριών προέκυψαν από την ανάλυση
μιας

πλειάδας

αφηγήσεων

και

εφαρμόστηκαν

σε

μια

ευρεία

ποικιλία

αφηγηματικών κειμένων. Οι γραμματικές των ιστοριών εμπεριέχουν ένα σύνολο
καθολικών χαρακτηριστικών στοιχείων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης των
ιστοριών, τα οποία βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους μηχανισμούς κατανόησης και
απομνημόνευσης που εγγενώς διαθέτουμε· μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν
ανεξάρτητα από το βαθμό εκπαίδευσης και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011. Madler, 1978).
Ως συνέπεια όλων αυτών μπορεί να γεννηθεί το εύλογο ερώτημα: είναι
αναγκαία η αποτύπωση της δομικής οργάνωσης μιας αφήγησης ή είναι απαραίτητη
η τήρηση μιας συγκεκριμένης αφηγηματικής ακολουθίας; Σε αυτό το ερώτημα οι
επιστήμονες απάντησαν υπερθεματίζοντας για την αναγκαιότητα της παρουσίας και
της αλληλουχίας αυτών των δομικών στοιχείων διότι, σύμφωνα με τα ευρήματα,
αυτή η καθολική διάταξη των μερών της αφήγησης, όταν για κάποιο λόγο
παραβιαστεί, δυσχεραίνεται η πρόσληψη και η κατανόηση της ιστορίας
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011). Η συγκεκριμένη οπτική επαληθεύεται και από
μια έρευνα των Mandler, Scribner, Cole και DeForest (1980) όπου δόθηκαν ποικίλες
ιστορίες σε παιδιά και ενηλίκους εκ των οποίων ορισμένοι είχαν λάβει κλασική
παιδεία και άλλοι δεν είχαν λάβει ούτε στοιχειώδη μόρφωση. Ορισμένες ιστορίες
ακολουθούσαν το αφηγηματικό πλαίσιο της γραμματικής των ιστοριών και άλλες
ήταν δημιουργίες απλών ανθρώπων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο
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ομάδες, παρά τις διαφορές σε μορφωτικό και πολιτισμικό επίπεδο, ανακάλεσαν με
μεγαλύτερη ευκολία τις ιστορίες που είχαν διαμορφωθεί με βάση το δομικό μοτίβο
της γραμματικής των ιστοριών, είχαν δηλαδή καλή δομή, παρά τις ιστορίες που
ήταν φυσικές δημιουργίες απλών ανθρώπων και κατά μία έννοια υπήρχε η
πεποίθηση ότι το περιεχόμενό τους ήταν πιο εύληπτο και κατανοητό. Ακόμα,
διερευνητικές μελέτες (Black & Bower, 1979. Brewer & Lichtenstein, 1982. Trabasso
& van den Broek, 1985) έδειξαν τη δυναμική προτεραιότητα των δράσεων των
χαρακτήρων που συνδέονται με αιτιώδεις σχέσεις έναντι των υπονοούμενων
συναισθημάτων τους τα οποία μπορεί να αφορούν σε στόχους, κίνητρα ή σκέψεις.
Με άλλα λόγια, διατηρούνται, απομνημονεύονται και ανακαλούνται καλύτερα οι
αφηγήσεις οι οποίες ακολουθούν σωστή δομική ακολουθία και υπερέχουν οι
άμεσες δηλωμένες πράξεις σε σχέση με τις έμμεσες εσωτερικευμένες αντιδράσεις
των χαρακτήρων.
Η πρώτη «γραμματική» προτάθηκε από τον Βούλγαρο φορμαλιστή Tzvetan
Todorov (1976) ο οποίος αντιστοιχεί την αφηγηματική δομή της ιστορίας με τη
γραμματική δομή της πρότασης. Αναγνωρίζει τρεις πρωταρχικές κατηγορίες: τους
χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα κύρια ονόματα, τα κατηγορούμενα που
αντιστοιχούν στα επίθετα και τις ενέργειες που αντιστοιχούν στα ρήματα.
Συνδυάζοντας αυτές τις τρεις κατηγορίες προκύπτει η στοιχειώδης αφηγηματική
μονάδα που την ονομάζει διηγηματική πρόταση, ενώ από τον συνδυασμό μιας
σειράς προτάσεων προκύπτει η διηγηματική ακολουθία (Καψωμένος, 1997). Στη
συνέχεια, οι πρώτες οργανωμένες γραμματικές των ιστοριών προτάθηκαν από τους
Grimes (1975), Kintsch & van Dijk (1975), Labov & Waletzky (1967), Rumelhart
(1975), Stein & Glenn (1977), Thordyle (1977). Από τους παραπάνω ερευνητές
επιλέχθηκε συνοπτικά να παρουσιαστούν οι γραμματικές των ιστοριών του
Thorndyle (1977) και των Stein και Glenn (1977) οι οποίες αξιοποιήθηκαν κυρίως
από τις κοινωνικές και παιδαγωγικές επιστήμες για την ανάλυση μιας σειράς
φανταστικών ιστοριών. Η αφηγηματική ανάλυση των Labov και Waletzky (1967)
αφορά σε προσωπικές αφηγήσεις και θα παρουσιαστεί αργότερα σε εξειδικευμένο
υποκεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
Ο Thorndyle (1977) στηρίζει τη γραμματική του στα υποκείμενα αφηρημένα
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δομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν σχεδόν κάθε κανονική αφήγηση. Αυτά τα
στοιχεία και οι κανόνες συνδυασμού τους αποτελούν το σχήμα που περιγράφει την
οργάνωση μιας σειράς αφηγηματικών κειμένων. Η γραμματική αυτή λειτουργεί ως
ερμηνευτικό πλαίσιο και συνδέει οργανικά ορισμένα γενικά τμήματα τα οποία
βρίσκονται σε εννοιολογική διάσταση (είναι διαφορετικά) και τα οποία συνήθως
αναγνωρίζονται συμπερασματικά από τον αναγνώστη. Παρακάτω παρατίθεται ο
πίνακας των δομικών στοιχείων από τη γραμματική του συγκεκριμένου ερευνητή
(Thorndyle, 1977 βλ. σελ. 79).
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Αριθμός

Κανόνες

1

Ιστορία → Πλαίσιο + Θέμα + Πλοκή + Επίλυση

2

Πλαίσιο → Χαρακτήρες + Τόπος + Χρόνος

3

Θέμα → (Γεγονός) + Στόχος

4

Πλοκή → Επεισόδια

5

Επεισόδιο → Δευτερεύον Στόχος + Προσπάθεια + Έκβαση

6

Προσπάθεια → Γεγονός + Επεισόδια

7

Έκβαση → Γεγονός + Κατάσταση

8

Επίλυση → Γεγονός + Κατάσταση

9

Δευτερεύον στόχος → Επιθυμητή κατάσταση

10

Χαρακτήρες - Τόπος - Χρόνος → Κατάσταση

Thorndyke (1977) σελ. 79

Αρχικά, ξεκινά από την αναφορά στο πλαίσιο (setting) της ιστορίας το οποίο
εμπεριέχει πληροφορίες για τον τόπο, για το χρόνο και για τον πρωταγωνιστή.
Ακολουθεί το θέμα (theme) της ιστορίας όπου συνήθως δηλώνεται ο στόχος που ο
πρωταγωνιστής πρέπει να προσεγγίσει. Παράλληλα, στο θέμα μπορεί να
παρουσιαστεί και κάποιο γεγονός το οποίο είναι προαιρετικό. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η πλοκή (plot) της ιστορίας η οποία αποτελείται από ένα αόριστο
αριθμό επεισοδίων όπου το καθένα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και
προσπάθειες για να επιτύχει ο πρωταγωνιστής ένα στόχο ή ένα δευτερεύοντα
στόχο. Τέλος, η επίλυση όπου δηλώνεται το τελικό αποτέλεσμα της ιστορίας το
οποίο σχετίζεται με το βασικό θέμα της. Περιέχει είτε την επίτευξη του στόχου είτε
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την αντίδραση του πρωταγωνιστή στην τελική κατάσταση όπου συνήθως δηλώνεται
η ικανοποίηση του για την επιτυχή έκβαση των πραγμάτων (Thorndyle, 1977).
Οι όροι γραμματική της ιστορίας, αφηγηματική γραμματική, αφηγηματική
δομή, σχήμα της ιστορίας και στοιχεία της ιστορίας είναι ταυτόσημοι σημασιολογικά
όροι οι οποίοι έχουν προταθεί και από τους ερευνητές Stein και Glenn (1979).
Θεωρούν ότι η ιστορία αποτελείται κυρίως από δύο στοιχεία: το πλαίσιο (setting)
και τα επεισόδια (episodes). Το πλαίσιο περιέχει τους χαρακτήρες (characters), τον
τόπο (place) και το χρόνο (time) διεξαγωγής της ιστορίας και τα επεισόδια
εμπεριέχουν έξι υποκατηγορίες: α) το αρχικό γεγονός (initiating event), β) την
εσωτερική αντίδραση (internal response), γ) τα σχέδια (internal plan), δ) τις
προσπάθειες (attempt), ε) τις συνέπειες (consequences) και τις αντιδράσεις
(reactions) του πρωταγωνιστή της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε τις σκηνικές
πληροφορίες ή αλλιώς το πλαίσιο της ιστορίας όπου περιγράφονται οι εξωτερικές
και εσωτερικές καταστάσεις και τακτικές πράξεις που εισάγουν τους χαρακτήρες
στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους. Στη συνέχεια, στο δομικό στοιχείο των
επεισοδίων υπάρχει ένα εναρκτήριο ή αρχικό γεγονός, δηλαδή κάποιο είδος
αλλαγής στο περιβάλλον του πρωταγωνιστή, το οποίο προκαλεί μια εσωτερική
αντίδραση (στον πρωταγωνιστή). Η αντίδραση αυτή πιθανόν να σχετίζεται με ένα
σχέδιο το οποίο πυροδοτεί μια κάποια προσπάθεια του πρωταγωνιστή. Η
προσπάθεια αυτή έχει κάποιες συνέπειες, δηλαδή μια επιτυχία ή αποτυχία στην
επίτευξη του στόχου και προκαλεί με τη σειρά της μια αντίδραση, συνήθως
συναισθηματική στον πρωταγωνιστή, όπως και μια αλλαγή στο καταστασιακό
περιβάλλον της αφήγησης (Murza, Montemurro, Schwartz, Nye & Borokhovski,
2008).
Στη γλωσσολογία συναντώνται οι όροι της υπερδομής ή της μακροδομής οι
οποίοι σχετίζονται με την αφηγηματική γραμματική και την οργάνωση των
αφηγηματικών κειμένων, σύμφωνα με την οποία, το αφηγηματικό κείμενο
χαρακτηρίζεται από δύο βασικές δομές, τη βαθιά δομή και την επιφανειακή. Η
βαθιά δομή ανταποκρίνεται στη μακροδομή και αφορά στη λογική μορφή του
αφηγηματικού κειμένου ενώ η επιφανειακή στη μικροδομή και αφορά στις
αφηρημένες σημασιολογικές αναπαραστάσεις της πραγματικής ομιλίας (Madler,
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1984). Η μικροδομή, στη γλωσσολογία, αναφέρεται στις σχέσεις που διέπουν τα
στοιχεία σε επίπεδο λέξης ή πρότασης, ενώ η μακροδομή στις σχέσεις που διέπουν
τα στοιχεία πιο ολοκληρωμένων νοηματικά τμημάτων, όπως είναι τα κείμενα
(Carcia-Berrio & Mayordomo, 1987). Η μακροδομή απαρτίζεται από τις οντότητες,
τα γεγονότα και τις σχέσεις που τις εκφράζουν αλλά και από τους υποκείμενους
στόχους, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των οντοτήτων του περιεχομένου μιας
αφήγησης (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011).
Οι Γεωργακοπούλου και Γούτσος (2011) εντάσσουν τις μακροδομές στις
απαγωγικές μονάδες του λόγου οι οποίες οργανώνονται μέσα στο κείμενο με
ιεραρχικό τρόπο. Ξεκινά, δηλαδή, η ανάλυση των στοιχείων από πάνω προς τα
κάτω, κάθετα και όχι οριζόντια, γραμμικά. Τα επιμέρους στοιχεία τους, τα οποία δεν
είναι διαδοχικά στο κείμενο, αναλύονται με βάση τον τρόπο που συμβάλλουν ή τη
σχέση που έχουν με το σύνολο (Dijk, 1976). Οι απαγωγικές μονάδες ή μακροδομές
αποτελούνται από δύο επίπεδα στα αφηγηματικά κείμενα. Το προσκήνιο και το
παρασκήνιο ή αλλιώς την οργάνωση του κειμένου με βάση το φόντο και τη μορφή
(Hopper, 1979). Στο προσκήνιο ανήκουν όλες οι χρονικά διατεταγμένες φράσεις που
αντιστοιχούν στα βασικά γεγονότα της ιστορίας, ενώ στο παρασκήνιο οι
δευτερεύουσες προτάσεις οι οποίες αφορούν σε σχολιασμούς του προσκηνίου. Η
σχέση προσκηνίου και παρασκηνίου είναι συμπληρωματική με δεδομένο ότι το
παρασκήνιο μας βοηθά να αντιληφθούμε το προσκήνιο (Hooper & Thompson, 1980.
Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011).
Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχήματος των ιστοριών και της
γραμματικής των ιστοριών δίνουν τη δυνατότητα σε αυτά να λειτουργούν ως
πλαίσια τα οποία χρησιμοποιεί ο αναγνώστης για να αναγνωρίζει, να κατανοεί και
να ανακαλεί με ευχέρεια το περιεχόμενο διαφορετικών κειμενικών ειδών (Taylor,
1982). Έτσι λοιπόν, η εκτελεστική προσοχή απελευθερώνεται από το περιορισμένο
εύρος της λέξης και επεκτείνεται στο κείμενο ως σύνολο. Θεωρείται δε, ότι οι
προχωρημένοι αναγνώστες έχουν αφομοιώσει αυτά τα δομικά σχήματα και τα
αναμένουν σε κάθε νέο κείμενο που συναντούν (Stein & Glenn, 1977). Με βάση το
είδος του κειμένου και την ιεραρχική του οργάνωση σε επίπεδο μακροδομής
αποκτούν ρόλο και τα γραμματικά στοιχεία των λέξεων όπως και τα συντακτικά των
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προτάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η προτίμηση της αφήγησης σε
ρήματα δράσης που συντάσσονται σε παρελθόντα χρόνο, ενώ της περιγραφής σε
ρήματα αισθήσεων σε ενεστώτα χρόνο (Ματσαγγούρας, 2004).
Ο Bruner (1991) ανακαλύπτει και αυτός στη δομή της αφήγησης δύο
επίπεδα: το επίπεδο δράσης (action landscape) που περιγράφει τι γίνεται και το
συνειδησιακό επίπεδο (consciousness landscape) που εμπεριέχει επεξηγήσεις,
κρίσεις και προβληματισμούς για τις αιτίες των γεγονότων και των δράσεων. Το
πρώτο επίπεδο αναφέρεται στα γεγονότα της ιστορίας, ενώ το δεύτερο στην
ερμηνεία των σκέψεων του πρωταγωνιστή, τα κίνητρα, τις εσωτερικές καταστάσεις
που βιώνει και την υποκειμενική του οπτική στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο Bruner
(1986) θέλοντας να υπογραμμίσει την σημαντικότητα που έχει η κοινωνιογνωστική
αιτιολογική σχέση στην αφήγηση υποστηρίζει ότι μια αφήγηση χωρίς πληροφορίες
για την ψυχολογική οπτική του ήρωα ή του πρωταγωνιστή είναι μάλλον μια σειρά
γεγονότων παρά μια αληθινή ιστορία (Curenton, 2011).
Για πολλές δεκαετίες η γραμματική των ιστοριών αξιοποιήθηκε διδακτικά
για να υποβοηθήσει τους μαθητές που παρουσίαζαν προβλήματα ανάγνωσης και
γραφής αφηγηματικών κειμένων (Neilsen & Friesen, 2012). Συγκεκριμένα, οι
ερευνητές Gordon και Braun (1983) διερεύνησαν την επίδραση της εκπαίδευσης
των παιδιών στη γραμματική των ιστοριών, στην αναγνωστική κατανόηση και
γραφή αφηγηματικών κειμένων. Υποστήριξαν στη μελέτη τους ότι οι απευθείας
οδηγίες για τη δομή των ιστοριών θα αύξανε τον αριθμό των δομικών στοιχείων
που θα συμπεριελάμβαναν οι μαθητές στις αναδιηγήσεις τους και θα
οικειοποιούνταν αυτήν τη γνώση (ως γνωσιακή δομή) στην ανάγνωση άγνωστων
κειμένων. Οι υποθέσεις τους επαληθεύτηκαν και οι μαθητές της πειραματικής τους
ομάδας μέσω της εξάσκησης στη γραμματική των ιστοριών αύξησαν σημαντικά τις
δυνατότητές τους να κατανοούν τόσο τις επακριβείς όσο και τις υπονοούμενες
πληροφορίες του κειμένου που διάβαζαν.
Ο Bruce (1978) τόνισε την αναγκαιότητα να δίνονται στα παιδιά από την
είσοδό τους στο σχολείο καλοδομημένα κείμενα και επεσήμανε το γεγονός ότι
πολλές

ιστορίες

θυσιάζουν

την

ιστορική

γραμμή

για

τις

δεξιότητες

αποκωδικοποίησης (ανάγνωση, γραφή) που αναπτύσσουν τα παιδιά σε αυτήν την
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ηλικία. Επιβεβαιώνοντας αυτά τα δεδομένα, η Morrow (1988) πραγματοποίησε μια
μελέτη γύρω από τις ιστορίες τις οποίες διάβαζαν τα παιδιά στο σχολείο και
παρατήρησε ότι οι συγκεκριμένες ιστορίες είχαν διαμορφωθεί στη βάση τριών
διαφορετικών τύπων δομικού πλαισίου: α) της σύγκρουσης-αντιπαράθεσης, β) της
επεισοδιακής δομής και γ) της δομής χωρίς πλοκή. Η τελευταία δομή κειμένων ήταν
αυτή που έδινε έμφαση στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης, ενώ η δεύτερη στην
ιστορική γραμμή η οποία ακολουθούσε τη ροή των δομικών στοιχείων, όπως
πρότειναν οι γραμματικές των ιστοριών (Bruce, 1983).
Ο Marshall (1983) δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στη δομή
των ιστοριών για ένα ελέγξει τα επίπεδα κατανόησης των παιδιών από τις ιστορίες
που διάβαζαν και να ελέγξει παράλληλα αν ο δομικός ιστός των κειμένων
ανταποκρινόταν στα πρότυπα της γραμματικής των ιστοριών. Κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η γνώση του δασκάλου, αναφορικά με τη γραμματική των
ιστοριών, λειτουργεί ως ένα θαυμάσιο εργαλείο αξιολόγησης της κατανόησης του
αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών από τα παιδιά. Παράλληλα, η γνώση αυτή
βοηθά τον εκπαιδευτικό να επιλέγει βιβλία ή κείμενα άρτια δομημένα τα οποία
υποστηρίζουν την μνημονική ικανότητα των παιδιών τόσο σε επίπεδο δομής όσο
και περιεχομένου.
Γενικά, η ανάγκη ανάλυσης κάθε κειμενικού είδους με βάση και τον κάθετο
ιεραρχικό άξονα, σύμφωνα με τον οποίο διατάσσονται όλα τα στοιχεία της
μακροδομής του κειμένου, δε βρίσκει σύμφωνους διάφορους επιστήμονες, στην
πλειονότητά τους αντιδομιστές, οι οποίοι «βλέπουν» αυτές τις κειμενικές
τυπολογίες αδύναμες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως πλαίσια ανάλυσης
μιας πλειάδας πολυποίκιλων αφηγήσεων που δημιουργήθηκαν σε διάφορα
πολιτισμικά πλαίσια. να «δουν» δηλαδή τη λειτουργία της αφήγησης ως βαρύνουσα
γλωσσική πράξη που αποκρυσταλλώνει πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες και
μορφές συμπεριφοράς (Merquior, 1986. Nicolopoulou, 1996). Παρά ταύτα, δεν
μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι οι υπερδομές ή μακροδομές
απεγκλωβίζουν τον αναγνώστη ή ακροατή από την αποσπασματική θεώρηση ενός
γεγονότος ή μιας δράσης και εντάσσουν όλα τα στοιχεία μιας αφήγησης (ήρωες,
χωροχρονικές έννοιες, δράση, κατάληξη) στο πλαίσιο της δομής, σε μια ενιαία
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οργανική ενότητα. Επίσης, το δομικό πλαίσιο ή η υπερδομή λειτουργεί ως ιδεατός
τύπος με πολλές διαφοροποιήσεις και προσαρμογές.

Αναφέρεται στη βαθιά

γνωστική δομή της αφήγησης η οποία έχει άμεση σχέση με τις δομές αντίληψης της
πραγματικότητας που αναπτύσσονται εγγενώς στο άτομο και οργανώνονται από
πολύ μικρή ηλικία (Madler, 1984. Rumelhart, 1975. Thordyle, 1977).
Ανακεφαλαίωση
Η σύγχρονη κλασική αφηγηματολογία έχει στόχο την ανάλυση και μελέτη
των αφηγηματικών κειμένων. Η ιστορία είναι ο τρόπος παρουσίασης των
αφηγούμενων γεγονότων, ενώ ο μύθος είναι η πλοκή των γεγονότων της (Culler,
1980). Για να είναι κατανοητός ο μύθος πρέπει να παρουσιάζεται με συγκεκριμένο
τρόπο, να ακολουθεί τους κανόνες των ανθρώπινων μορφών συμπεριφοράς και τη
ροή της ανθρώπινης σκέψης. Η αφηγηματική σκέψη, η οποία είναι έμφυτη στον
άνθρωπο, διαμορφώνει την υποκειμενική μας αντίληψη για τον κόσμο γύρω μας, τη
στάση μας και την οπτική μας στη ζωή (Bruner, 1987). Σημαντικοί εκπρόσωποι της
κλασικής αφηγηματολογίας ο Propp (1928), ο Lévi-Strauss (1955), ο Greimas (1966)
και ο Genette (1980) προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν το
περιεχόμενο (δομή και λειτουργία) των μύθων.
Η γνωστική αφηγηματολογία, η οποία ακολούθησε την κλασική, εστίασε το
ενδιαφέρον της στις πρακτικές της αφήγησης ως εγκεφαλικές λειτουργίες και στη
σχέση των αφηγηματικών και των νοητικών λειτουργιών (Herman, 1999).
Σημαντικές μεταβλητές στις αναλύσεις των γνωστικών αφηγηματολόγων είναι η
λειτουργία της εργαζόμενης και μακροπρόθεσμης μνήμης, οι προγενέστερες
αναπαραστάσεις, οι μεταγνωστικές διεργασίες του αφηγητή καθώς και οι
διαδικασίες κατασκευής νοήματος από τους αναγνώστες ή ακροατές.
Η ερμηνεία της αφήγησης ως εγκεφαλικής λειτουργίας βασίζεται στη θεωρία
του σχήματος (Madler, 1978). Σύμφωνα με τη θεωρία του σχήματος η κατανόηση
και διερμηνεία του περιεχομένου μιας αφήγησης στηρίζεται στην ενεργοποίηση
συγκεκριμένων μνημονικών σχημάτων (νοητικών δομών) που αναφέρονται ως
σχήματα της ιστορίας τα οποία διέπονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που
ορίζουν τη δημιουργία, την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή τους (Madler, 1984). Η
ουσιαστικότερη παράμετρος η οποία επιδρά καθοριστικά στην κατανόηση και
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απομνημόνευση μιας αφήγησης είναι από τη μία η σωστή ενεργοποίηση των
σχημάτων της ιστορίας και από την άλλη ο τρόπος δομής και οργάνωσής της
(Bartlett, 1932). Η γραμματική των ιστοριών αποτυπώνει αυτή τη δομική οργάνωση
που διέπεται κυρίως από χρονικές και αιτιώδεις σχέσεις οι οποίες βρίσκονται σε
απόλυτη αντιστοιχία με τους μηχανισμούς κατανόησης που διαθέτουμε και τον
τρόπο λειτουργίας της αφηγηματικής σκέψης (Stein & Glenn, 1982). Η γραμματική
των ιστοριών εμπεριέχει τα δομικά στοιχεία του πλαισίου (τόπος, χρόνος,
χαρακτήρες) και των επεισοδίων (αρχ. γεγονός, εσωτερική αντίδραση, σχέδια,
προσπάθειες, συνέπειες, αντιδράσεις).
Θεωρητικοί και ερευνητές με δεδομένο τον τρόπο

λειτουργίας των

σχημάτων των ιστοριών, από πολύ νωρίς, ασχολήθηκαν με τη δομή των
αφηγηματικών κειμένων και διερεύνησαν τρόπους, τεχνικές και μέσα τα οποία θα
μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών από πολύ μικρή ηλικία (Madler, 1984. McCabe & Peterson, 1991).
Θεώρησαν ότι, διατάσσοντας τα δομικά στοιχεία με βάση μια εσωτερική
αρχιτεκτονική δομή (γραμματική των ιστοριών), υποβοηθείται η κατανόηση και η
απομνημόνευση μιας σειράς κρίσιμων πληροφοριών, οι οποίες χωρίς αυτήν τη
δομική ιεράρχηση θα έμεναν πιθανόν αίολες εξαιτίας αντιληπτικών δυσχερειών
(Thorndyke, 1977).
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ΟΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τα είδη των αφηγήσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά καθημερινά προσλαμβάνουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν
σημαντικά στοιχεία ενός πλήθους ανθρώπινων μορφών συμπεριφοράς οι οποίες
αναπτύσσονται σε διαφορετικά πλαίσια, επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της κάθε σκηνής και τα αποτελέσματα που προκύπτουν (Nelson, 1999). Με
αυτόν τον τρόπο, κατασκευάζουν ιστορίες για να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν
λογικά τις δικές τους μορφές συμπεριφοράς, όπως και τις μορφές συμπεριφοράς
των άλλων, και να αντιληφθούν τις προθέσεις αμφότερων των πλευρών σε ένα
συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Nelson, 1993). Τα μικρά παιδιά δημιουργούν τα
πρώτα τους αφηγήματα αντλώντας στοιχεία από άμεσα βιωμένες εμπειρίες καθώς
και από το περιεχόμενο των αφηγηματικών κειμένων που συχνά τους διαβάζονται,
τα οποία έχουν κι αυτά διαμορφωθεί από σενάρια που βασίζονται στην ανθρώπινη
συμπεριφορά. Τα παιδιά συνδυάζουν τις διάφορες αναπαραστάσεις που έχουν
κοινά χαρακτηριστικά για να παραγάγουν δικές τους αφηγήσεις με πραγματικά,
αναμενόμενα και υποθετικά γεγονότα (McCabe & Rollins, 1994. Nelson, 1991).
Η αφήγηση είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία με γνωστικές και γλωσσικές
απαιτήσεις (Halliday & Hasan, 1976). Για να αφηγηθεί ένα παιδί μια ιστορία
χρειάζονται αρκετά είδη γνώσης: α) γενική γνώση των γεγονότων, β)
απομνημόνευση των συγκεκριμένων γεγονότων, γ) γνώση γύρω από τις ανθρώπινες
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, δ) γνώση των δομικών χαρακτηριστικών των
διαφορετικών αφηγηματικών ειδών, ε) στοιχειώδη γραμματική και συντακτική
γνώση (γνώση ρημάτων και συνδετικών) και στ) γνώση των αναγκών του ακροατή
(Hudson & Shapiro, 1991). Η πρόκληση και η δυσκολία σε αυτήν την άσκηση είναι
να οργανωθεί και να συντονιστεί αυτή η γνώση. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών τα
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τα γεγονότα, χωρίς εγωκεντρικά
στοιχεία, με την οπτική ενός άλλου (Melzi & Caspe, 2005). Κατά συνέπεια, μπορεί να
υποτεθεί ότι σταδιακά αναπτύσσουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να
παρουσιάζουν τις ιδέες τους μέσα από μιαν αφήγηση. Με άλλα λόγια, μαθαίνουν
να διαχειρίζονται την εσωτερικευμένη γνώση και την εμπειρία την οποία εκφράζουν
μέσω της αφήγησης (Kellog, 2008. Wellman et al., 2001).
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Ο Applebee (1978) πραγματοποίησε αρκετά χρόνια πριν μια πρωτοποριακή για την
εποχή της έρευνα όπου μελέτησε τις αφηγηματικές δυνατότητες των παιδιών από
την ηλικία των δύο ετών. Τις πρώτες προσπάθειες που πραγματοποιούν τα παιδιά
δειλά-δειλά για να παραγάγουν αφηγήματα τις ορίζει σε δύο τύπους, παρότι αυτά
καθ’ αυτά τα δείγματα λόγου δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν αφηγήματα.
Επηρεασμένος από την εργασία του Vykotsky (1962) για την ανάπτυξη των εννοιών,
ονομάζει την πρώτη προσπάθεια συσσωρευτικό λόγο (heaps), όπου το παιδί
κατονομάζει πρόσωπα και πράγματα που το έχουν εντυπωσιάσει (Westby, 1984).
Στη συνέχεια, ο λόγος παίρνει τη μορφή της ακολουθίας (sequences) με την έννοια
ότι το παιδί παραθέτει μια σειρά γεγονότων που συνδέονται με βάση κάποιο
χαρακτηριστικό (γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας)
(Hedberg, 1986). Αργότερα, το παιδί παράγει τα πρώτα του αφηγήματα, πρωτόγονα
αφηγήματα (primitive narratives), προχωρεί στις μη εστιασμένες αλυσίδες
γεγονότων (unfocused chain), μετέπειτα στις εστιασμένες αλυσίδες (focused chain)
και τέλος σε αφηγήματα με ολοκληρωμένη δομή και ακολουθία γεγονότων.
Στις πειραματικές μελέτες τους οι Botvin και Sutton-Smith (1977)
διερεύνησαν τη δομική πολυπλοκότητα (structural complexity) των αφηγήσεων που
παρήγαγαν παιδιά ηλικίας 3-12 ετών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την
αναπτυξιακή πορεία της δομικής πολυπλοκότητας των αφηγήσεων που παρήγαγαν
τα παιδιά αυτά. Διαπίστωσαν ακόμα ότι η αναπτυξιακή πορεία της αφηγηματικής
δομής είναι αναλογική με την αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης των γλωσσικών
δομών. Δηλαδή, οι πολύπλοκες αφηγηματικές δομές συνδέονται – συνδυάζονται
συνήθως με ανεπτυγμένες γλωσσικές δομές σε γραμματικό και συντακτικό επίπεδο.
Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτές οι δομικές ισομορφικές κανονικότητες που
παρατηρούνται στα δύο αυτά πεδία (γλώσσα, αφήγηση) οικοδομούνται κατά πάσα
πιθανότητα σε παρόμοιες, αν όχι ίδιες, γνωστικές δομές.
Πιο αναλυτικά, τα παιδιά κάτω των 3 ετών δημιουργούν πρωτόγονες
αφηγήσεις (primitive narratives) καθώς δεν παρουσιάζονται εικόνες δράσεις παρά
μόνο στατικοί χαρακτήρες (Westby, 1984). Στην ηλικία των 4 ετών τα παιδιά
δημιουργούν μη συνεκτικές αφηγήσεις οι οποίες περιέχουν μορφές στοιχειώδους
δράσης. Στην ηλικία των 4-5 ετών τα παιδιά παρουσιάζουν απλές αφηγηματικές
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δομές με περισσότερα γεγονότα και δράσεις, δηλαδή εμφανίζεται μια αφηγηματική
πλοκή η οποία δημιουργεί μια προώθηση από ένα αρχικό σημείο Α σε ένα τελικό
σημείο Β (Price, Roberts & Jackson, 2006). Στην ηλικία των 6 ετών τα παιδιά
παρεμβάλλουν αρκετά επεισοδιακά στοιχεία- γεγονότα. Στην ηλικία των 7 ετών οι
φανταστικές ιστορίες των παιδιών παρουσιάζουν πιο σύνθετες επεισοδιακές δομές
στις οποίες παραθέτουν μια σειρά γεγονότων, ενώ στην ηλικία των 10 ετών και
πάνω παρουσιάζονται πολλαπλές σύνθετες επεισοδιακές δομές με παρουσία
δεύτερου και τρίτου βασικού προβλήματος, παρουσία δευτερευόντων στόχων και
προσπαθειών, στη βάση μιας ιεραρχικά οργανωμένης αφήγησης (Thordyke, 1977).
Γενικά, τα είδη των αφηγήσεων που παράγουν τα παιδιά διαχωρίζονται με
βάση δύο κριτήρια: α) την πηγή της γνώσης από την οποία τροφοδοτείται η
αφήγηση και β) την αλληλεπιδραστική συνθήκη μέσω της οποίας εμφανίζεται η
αφήγηση (Virtanen, 1992). Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο η εμπειρία οργανώνεται
σε μορφή λόγου. Με βάση αυτή την οπτική υπάρχουν τρία είδη αφήγησης, τα
σενάρια (script), οι προσωπικές αφηγήσεις (personal narratives), και οι ιστορίες
(stories) (Hudson & Shapiro, 1991. Hemphill, Feldman, Camp, Griffin, Miranda &
Wolf, 1994. Uccelli, Hemphill, Pan & Snow, 1999). Τα σενάρια περιλαμβάνουν κοινές
πληροφορίες για συνήθη γεγονότα, οι προσωπικές αφηγήσεις περιλαμβάνουν
κοινές πληροφορίες για γεγονότα που συνέβησαν κάποια στιγμή, και ως εκ τούτου
αποκλίνει από αυτό που συμβαίνει συνήθως και οι ιστορίες από την άλλη μεριά
χαρακτηρίζονται από πιο σύνθετες δομές επεισοδίων όπου σε αυτές τα κίνητρα και
η εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο (Shiro,
2003).
Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο της αλληλεπιδραστικής συνθήκης
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το «σκηνικό» στο οποίο αναπτύσσεται η αφήγηση.
Με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο τα είδη της αφήγησης είναι: α) σκηνές
γεγονότων (event casts), αφηγήσεις (accounts), αναδιηγήσεις (recounts), ιστορίες
(stories), (Heath, 1986. Hicks, 1998). Οι σκηνές γεγονότων είναι αναφορές ή
επεξηγήσεις δράσεων οι οποίες εκτυλίσσονται είτε κατά τη διάρκεια της αφήγησης
είτε αφορούν στο μέλλον, προκαλούνται δε από τους συμμετέχοντες στο
αφηγηματικό γεγονός. Οι αφηγήσεις, οι οποίες προτιμούνται, είναι αφηγηματικές
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παραγωγές περασμένων γεγονότων τις οποίες ο αφηγητής οικειοθελώς μοιράζεται
με το κοινό ή τους συνομιλητές του. Οι αναδιηγήσεις αφορούν σε αφηγήσεις
πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων, οι οποίες όμως προκαλούνται από τρίτους,
και οι ιστορίες οι οποίες διαφέρουν από τα άλλα αφηγηματικά είδη διότι είναι
μυθοπλασίες και όχι πραγματικές εμπειρίες (Heath, 1986).
Η έρευνα στην αναπτυξιακή ψυχολογία (Nelson, 1993. Singer, Blagov, Berry
& Oost, 2013), η οποία διερευνά παράλληλα την πορεία των αφηγηματικών ειδών,
εγείρει το ερώτημα: τα αφηγηματικά είδη αναπτύσσονται με μια συγκεκριμένη
ακολουθία-σειρά και, αν ναι, ποιο είδος θεωρείται ότι πρωτοεμφανίζεται;
Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι το παιδί 2-3 ετών αρχικά έχει μια γενική
αναπαράσταση για τα γεγονότα, τα οποία αναφέρονται ως σενάρια, και στην
πορεία κατακτά τη δυνατότητα να μιλά για κάποιο περιστατικό του παρελθόντος,
να αφηγείται δηλαδή προσωπικές εμπειρίες, βασιζόμενο όμως στην αποθηκευμένη
γνώση των καθημερινών γεγονότων (σενάρια) (Eisenberg, 1985.Nelson, 1991). Οι
Miller και Sperry (1988) πιστεύουν ότι τα παιδιά στην ηλικία των 3-4 ετών αποκτούν
τη δυνατότητα να μιλούν για περασμένα γεγονότα και αυτό αναδύεται μέσα από
την πρωταρχική τους ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον περίγυρό τους. Οι Hudson
και Shapiro (1991) θεωρούν ότι το παιδί 3-6 ετών στηρίζεται σε διαφορετικές
δεξιότητες για να παραγάγει τα διαφορετικά είδη αφήγησης. Τα δύο είδη
αφήγησης, οι προσωπικές αφηγήσεις και τα σενάρια, αναδύονται από τα ίδια
αρχικά σχήματα και σε παράλληλο περίπου χρόνο, όμως πιθανότατα, ακολουθούν
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη προσχολική περίοδο.
Ανεξάρτητα από την οπτική του κάθε ερευνητή, συνολικά θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, τα διαφορετικά αφηγηματικά
είδη αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και ακολουθούν διαφορετικά
«μονοπάτια» (Allen et al., 1994). Κατά συνέπεια, όταν τίθεται το θέμα της
αφηγηματικής ανάπτυξης ανάμεσα στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
αφηγηματική ικανότητα των παιδιών, είναι σίγουρα και το είδος της αφήγησης με
την

έννοια

της

διαφοροποιημένης

εξελικτικής

πορείας

αλλά

και

της

προϋπάρχουσας ειδικής γνώσης που απαιτεί το καθένα από αυτά. Λαμβάνοντας
υπόψη και τα δύο κριτήρια διαχωρισμού των αφηγηματικών ειδών, αυτό της
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ειδικής προϋπάρχουσας γνώσης που απαιτεί το κάθε είδος, αλλά και του ειδικού
σκηνικού εντός του οποίου εμφανίζονται, θα παρατεθούν στη συνέχεια τα τέσσερα
βασικά είδη αφήγησης: α) τα σενάρια, β) οι προσωπικές αφηγήσεις, γ) οι
αναδιηγήσεις και δ) οι φανταστικές ιστορίες. Με αυτόν τον τρόπο ξεδιπλώνεται όλο
το φάσμα των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά
και των ενηλίκων (Hemphill et al., 1994).
Τα σενάρια
Τα σενάρια (scripts) είναι μια προφορική έκθεση καθημερινών γεγονότων
και αποτελούν πρώιμο ειδικό είδος αφήγησης (Bliss & McCabe, 2012). Η αφήγηση
ενός σεναρίου είναι σαν να δίνεις οδηγίες ή μια συνταγή που περιέχει μόνο τις
απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς εξωραϊσμούς και σωστά χρονολογημένες
ακολουθίες δράσεων (Hudson & Shapiro, 1991). Κατά συνέπεια, το θέμα ή το
προσκήνιο της αφήγησης είναι πολύ γενικό, ενώ τα στοιχεία επεισοδίου βρίσκονται
στο παρασκήνιο και σχολιάζονται μέσα από απλές λέξεις του τύπου «κάποτε» ή
«μια φορά». Ο χρόνος της αφήγησης ακολουθεί τον πραγματικό χρόνο του
γεγονότος. Η αφήγηση σεναρίων έχει μια ποιοτική οπτική διότι σε αυτό το είδος
αναφέρονται συνήθως τα γεγονότα που θα έπρεπε να συμβούν, και όχι εκείνα τα
οποία πιθανώς δεν είχαν καλή εξέλιξη (Singer et al., 2013). Τα σενάρια είναι
νοητικές κατασκευές που εμπερικλείουν σε γενικές γραμμές χρονικά οργανωμένες
αναπαραστάσεις πραγματικών και φανταστικών εμπειριών σε μορφή ιστορίας
(Bruner, 1991). Αυτές οι κατασκευές περιέχουν πληροφορίες για σημαντικά
στοιχεία πραγματικών και φανταστικών σκηνών και προσδιορίζουν πιθανές
εκβάσεις διαφορετικών μορφών συμπεριφοράς σε ένα δεδομένο πλαίσιο (Fivush &
Slackman, 1986). Στη συνέχεια, τα παιδιά υιοθετούν προσωπικές μορφές
συμπεριφοράς με βάση αυτά τα διαμορφωμένα νοητικά σενάρια, δηλαδή
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε σκηνές-πλαίσια που περιέχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά. Έτσι, τα σενάρια είναι θεμελιώδεις κοινωνικο-γνωστικές διεργασίες
μέσω των οποίων τα παιδιά ερμηνεύουν εν εξελίξει εμπειρίες και λειτουργούν ως
καθοριστικοί παράγοντες της παιδικής συμπεριφοράς (Demorest, 1995. Mulvaney,
2011).
Το αυτοβιογραφικό μνημονικό σύστημα (autobiographical memory system)
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είναι απαραίτητο στην αναπτυξιακή αφηγηματική πορεία και εξέλιξη του ανθρώπου
(Conway, 2009). Η αυτοβιογραφική μνήμη αναδύεται μετά τη βρεφική ηλικία και
εμπεριέχει

αναπαραστάσεις

προσωπικών

εμπειριών,

υποβοηθεί

στην

αυτοαντίληψη και στην «έννοια του εαυτού» (Nelson & Fivush, 2004). Από τις
αυτοβιογραφικές μνήμες προσωπικών εμπειριών τα παιδιά ανασύρουν κάποια
στοιχεία για να δημιουργήσουν τα σενάρια αλλά και τις αφηγήσεις τους (Pasupathi
& Mansour, 2006). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των σεναρίων είναι η διαδικασία
μέσα από την οποία το παιδί προσπαθεί να εξηγήσει τις προθέσεις στις δράσεις των
άλλων προσώπων σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτή η αναπτυσσόμενη κατανόηση της
οπτικής του άλλου, η οποία δημιουργείται σταδιακά από την προσχολική ηλικία,
αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούμενο μιας μετέπειτα ανεπτυγμένης αφήγησης
(Nelson & Fivush, 2004). Η αντίληψη, ότι οι άλλοι έχουν προθέσεις και στόχους
διαφορετικούς από αυτούς των παιδιών, δημιουργεί σε αυτά ένα αναπτυσσόμενο
κίνητρο να αποκωδικοποιούν την τυχαία συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων σε έναν
κοινωνικό πλαίσιο και η αφηγηματική λειτουργία προβάλλει τους λόγους για να το
κάνουν (Astington, 1990).
Στην έρευνά της η Gruendel (1980) μελέτησε την δυνατότητα των παιδιών να
αφηγηθούν μια ιστορία βασιζόμενα σε οικεία γεγονότα και διαπίστωσε ότι τα
παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων ετών περιγράφουν κυρίως τα βιώματά τους και οι
αφηγήσεις τους έχουν τη μορφή του σεναρίου, δηλαδή μιας αλληλουχίας
επαναλαμβανόμενων γεγονότων της καθημερινότητάς τους. Συμπέρανε ότι τα
παιδιά σε αυτήν την ηλικία παράγουν αφήγημα στηριζόμενα στην εμπειρία του
γεγονότος (general event knowledge) παρά στο σχήμα των αφηγήσεων. Οι Hudson
και Shapiro (1991) όμως, υποστηρίζουν ότι η γενική γνώση γύρω από τα γεγονότα
οργανώνεται ως σχήμα (event schemas) ή ως γενικευμένες αναπαραστάσεις
γεγονότων σχετικά νωρίς. Τα περισσότερα παιδιά γύρω στην ηλικία των τριών ετών
μπορούν να αναφέρουν τι συνέβη σε οικείες καταστάσεις ή γεγονότα, όπως τι
συνέβη κατά τη διάρκεια του πρωινού ντυσίματος ή τι συνέβη στα ψώνια κ.λ.π.
Χρησιμοποιούν συνήθως τη γενική αντωνυμία εσύ και τον Παρατατικό χρόνο.
Στην πορεία και στην ηλικία των τεσσάρων ετών τα παιδιά όχι μόνο
περιγράφουν γεγονότα, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν τις γενικευμένες
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αναπαραστάσεις των γεγονότων που διαθέτουν, για να καθοδηγήσουν τη
διαδικασία ανάκλησης, αλλά και να συνάγουν σχετικά συμπεράσματα (MarjanovicUmec et al., 2002). Τα σενάρια των παιδιών ηλικίας πέντε ετών είναι πιο
πολύπλοκα, όπως αναμένεται, εφόσον περιέχουν περισσότερες δράσεις και πιο
σύνθετους τύπους δράσεων. Κατά συνέπεια, το παιδί των τριών ετών μπορεί να
οργανώσει στοιχειωδώς τη γενική του γνώση γύρω από τα γεγονότα και να την
εκφράσει λεκτικά, ενώ μεγαλώνοντας και αποκτώντας περισσότερες εμπειρίες
οδηγείται στην παραγωγή πιο σύνθετων σεναρίων (Peterson & McCabe, 1983).
Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της δυνατότητας των παιδιών να αφηγούνται σενάρια
καθημερινής ζωής είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα της γνώσης των παιδιών γύρω
από τα γεγονότα (event knowledge), αλλά και της ανάπτυξης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων (Hudson & Nelson, 1986).
Η πρώιμη δυνατότητα των παιδιών να «κατασκευάζουν» σενάρια
δημιουργεί την υπόθεση ότι μια βασική όψη της ανθρώπινης φύσης είναι να
αναπαριστά επανεμφανιζόμενα γεγονότα με ένα συνειρμικό και συνεκτικό τρόπο
(Nelson, 1993). Η αφηγηματική πορεία είναι τέτοια ώστε νέα σενάρια επεκτείνουν
και συμπληρώνουν προϋπάρχοντα σενάρια. Η προσχολική περίοδος παρέχει
εμπειρίες στο παιδί και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ευρύ
φάσμα σεναρίων, ώστε ένα σημαντικό κομμάτι της μετέπειτα αφηγηματικής
ανάπτυξης καθοδηγείται και καθορίζεται εν μέρει από τα σενάρια αυτά. Μεγάλο
μέρος των αναπτυξιακών διαδικασιών, όπως αυτές των μοντέλων των σχέσεων, των
διαφωνιών, των προκοινωνικών μορφών συμπεριφοράς και των ρόλων των δύο
φύλων επηρεάζονται από τα αρχικά σενάρια που σχηματοποιήθηκαν κατά την
προσχολική περίοδο (Gordon, Black & Turner, 1979). Κατά συνέπεια, αυτά τα
αρχικά σενάρια μέσω των οποίων αποτυπώνονται οι πρώτες αναπαραστάσεις για
μια πληθώρα κοινωνικών καταστάσεων, αλλά και συμβάσεων, διαδραματίζουν
κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση, όχι μόνο της παιδικής προσωπικότητας, αλλά και
της ενήλικης ζωής (Mulvaney, 2011).
Οι προσωπικές αφηγήσεις
Οι προσωπικές αφηγήσεις είναι κυρίως ανακλήσεις ειδικών γεγονότων τα
οποία εμπεριέχουν την προσωπική-βιωματική εμπειρία (Langellier, 1989). Το κύριο
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κριτήριο της προσωπικής αφήγησης, σύμφωνα με τον Labov (1972), είναι η
διαδοχικότητα, ενώ το ελάχιστο αφήγημα ορίζεται ως ακολουθία δύο φράσεων που
βρίσκονται σε χρονική διάταξη. Μια συνεκτική προσωπική αφήγηση οργανώνεται
γύρω από ένα σημαντικό σημείο ή σημείο κορύφωσης (high point) και αποτελείται
από μια σειρά χρονικά διατεταγμένων φράσεων που ονομάζονται αφηγηματικές ή
ελεύθερες δράσεις (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011). Σε ανώτερο επίπεδο η
προσωπική αφήγηση αποτελείται από έξι μέρη: Την περίληψη ή εισαγωγή (abstract
or introduce) που σηματοδοτεί την αρχή της αφήγησης, όπου συνοψίζονται τα
βασικά γεγονότα και προκαλείται η προσοχή του αναγνώστη ή ακροατή. Τους
χωροχρονικούς προσδιορισμούς (orientation) όπου προβάλλονται οι σκηνικές
πληροφορίες του πλαισίου της αφήγησης (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες). Τις δράσεις
περιπλοκής (complication actions) που είναι οι δράσεις που οδηγούν στο σημείο
κορύφωσης της αφήγησης (high point) εμπερικλείοντας και το σημείο της
κορύφωσης. Οι δράσεις περιπλοκής αποτελούν τον σκελετό του αφηγήματος και
περιλαμβάνουν διαδοχικές αφηγηματικές φράσεις. Συνήθως, η πρώτη πράξη
περιπλοκής ακολουθείται από άλλες οι οποίες σταδιακά οδηγούν στην κλιμάκωση,
στο σημείο δηλαδή που κορυφώνεται η δράση. Στη συνέχεια, τα γεγονότα της
κορύφωσης προσδιορίζονται από στοιχεία αξιολόγησης (evaluation) του αφηγητή.
Ακολουθεί η επίλυση (resolution) με την οποία «κλείνει» το γεγονός και επιλύεται η
περιπλοκή που είχε δημιουργηθεί. Η βιωματική αφήγηση ολοκληρώνεται με το
τέλος (coda) που δηλώνονται οι επιδράσεις των γεγονότων στην ψυχοσύνθεση του
αφηγητή ή γεφυρώνεται το χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου της ιστορίας και του
παρόντος χρόνου (Hudson & Shapiro, 1991. Labov & Waletzky, 1967). Παρενθετικά,
επισημαίνεται ότι το στοιχείο των χωροχρονικών προσδιορισμών και της
αξιολόγησης, ανεξάρτητα από τη δομική τους θέση, μπορούν να παρεμβληθούν σε
οποιοδήποτε σημείο της αφήγησης.
Το σημαντικότερο στοιχείο της δομικής ανάλυσης της αφήγησης του Labov
(1972) είναι αυτό της αξιολόγησης ως οργανικού μέρους της αφήγησης. Στην αρχή
οι Labov και Waletzky (1967) θεώρησαν την αξιολόγηση ξεχωριστό τμήμα της
αφήγησης. Η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε αργότερα από τον Labov (1972) ο οποίος
υποστήριξε ότι η αξιολόγηση ως διαδικασία μπορεί να εκτείνεται κατά μήκος της
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αφήγησης δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια δευτερεύουσα δομή. Η
λειτουργία της αξιολόγησης είναι αξιοσημείωτη, διότι μέσω αυτής ο αφηγητής
αποκαλύπτει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του προς τα αφηγούμενα
γεγονότα, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο το σκοπό της αφήγησης. Στην ουσία,
μέσω της αξιολόγησης γίνεται αισθητή η διάκριση ανάμεσα στο γυμνό σκελετό της
αφήγησης, τα γεγονότα αυτά καθ’ αυτά, και στην οπτική γωνία του αφηγητή. Το
σημείο αυτό συναντά τη διάκριση των Ρώσων φορμαλιστών ανάμεσα σε ιστορία
(fabula) και μύθο (sujhet) και των Γάλλων στρουκτουραλιστών ανάμεσα σε ιστορία
(history) και αφήγηση (discourse), (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011). Επίσης, η
αξιολόγηση μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Όταν είναι εξωτερική ο
αφηγητής παρεμβάλλεται για να πει στον ακροατή το σκοπό της αφήγησης (π.χ.
αυτό το πάρτι ήταν το καλύτερο πάρτι της ζωής μου), ενώ με την εσωτερική
αξιολόγηση ο αφηγητής παρεμβάλλει τη σκέψη του και κρίνει τις δράσεις των
χαρακτήρων της ιστορίας (π.χ. ...και παίρνω το κινητό να πω του μπαμπά πόσο με
πόνεσε το εμβόλιο, τρελός ήταν ο γιατρός, θέλει να του κάνω και ‘γω ένα να δει...).
Τέλος, ο Labov (1972) διακρίνει την εσωτερική αξιολόγηση σε τέσσερα είδη: α) την
αξιολόγηση με εμφατικά στοιχεία (επιφωνήματα, επαναλήψεις...), β) την
αξιολόγηση με συγκριτικά στοιχεία (σύγκριση υποθετικών δυνατοτήτων με τα
πραγματικά γεγονότα), γ) την αξιολόγηση με συσχετιστικά στοιχεία όπου η σύνταξη
είναι αρκετά περίπλοκη και δ) την αξιολόγηση με ερμηνευτικά στοιχεία που έχουν
στόχο την επεξήγηση.
Το κύριο σώμα της προσωπικής αφήγησης δε μένει και αυτό αμετάβλητο.
Επηρεάζεται έντονα από το περικείμενο, ως καταστασιακό παράγοντα της
αφήγησης (Stone, 1992). Ως περικείμενο μπορεί να θεωρηθεί το θέμα της
αφήγησης, τα προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του αφηγητή, η συνθήκη
της αφήγησης κ.λ.π. Άλλωστε, η προσωπική βιωματική αφήγηση (προφορική)
εμφανίζεται συνήθως σε περιστάσεις συνομιλίας και κατά συνέπεια διαμορφώνεται
και σχηματοποιείται από μια σειρά πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων
(Preece,

1987).
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διαφοροποιήσεων ακόμα και στο δομικό στοιχείο της κορύφωσης. Δηλαδή, το
σημείο κορύφωσης της αφήγησης μπορεί να μην είναι ένα αλλά περισσότερα, για
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παράδειγμα, συχνά οι αφηγήσεις φτάνουν σε ένα σημείο κορύφωσης, ακολουθεί
μια επιβράδυνση στην ένταση, στη συνέχεια προχωρούν σε ένα δεύτερο σημείο
έντασης κ.ο.κ. Έτσι, η αφήγηση παρουσιάζεται ως ένα σχεδιάγραμμα με φθίνουσες
και ανοδικές πορείες. Ακόμα, ο αφηγητής έχει «στα χέρια του» μια σειρά τεχνικών
π.χ. επιβράδυνση, επιτάχυνση της αφήγησης, άμεση αφήγηση, επαναλήψεις... για
να προσδώσει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο αφήγημά του και να κινητοποιήσει το
ενδιαφέρον των συνομιλητών του (Longacre, 1981).
Ο Bruner (1987) αναφέρει ότι η προσωπικότητα ενός ατόμου είναι
ουσιαστικά μια αφήγηση η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από περίπλοκα σενάρια.
Με βάση αυτή την οπτική η αφήγηση μπορεί να δώσει πληροφορίες με τον
καλύτερο τρόπο για την μελέτη των αναπτυξιακών διαδικασιών που συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Τα παιδιά για να δημιουργήσουν μια
αφήγηση πρέπει να βασιστούν στις γνώσεις που έχουν σχετικά με το περιεχόμενο
του θέματος και στις γνώσεις που έχουν σχετικά με τη δομή του συγκεκριμένου
τύπου της αφήγησης (σενάριο, προσωπική ή φανταστική αφήγηση) (Nelson, 1993).
Η γνώση του περιεχομένου της αφήγησης σχετίζεται με το τι γνωρίζει το παιδί
σχετικά με το θέμα ή το ειδικό γεγονός, ενώ η γνώση δομής αναφέρεται στο πώς οι
πληροφορίες σχηματοποιούνται και οργανώνονται με λογικό και κατανοητό τρόπο
(Hudson & Nelson, 1986).
Μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των ποικίλων εμπειριών τα
παιδιά μαθαίνουν σταδιακά τη φόρμα και το περιεχόμενο των τυπικών κοινωνικών
καταστάσεων τις οποίες και αποδίδουν με τη μορφή της γενικευμένης γνώσης
αρχικά στα σενάριά τους (Nelson, 1991). Στη συνέχεια, όταν προσπαθούν να
αφηγηθούν προσωπικά γεγονότα, το περιεχόμενο της αφήγησης τους επηρεάζεται
από τη μνήμη του συγκεκριμένου γεγονότος που θέλουν να αφηγηθούν, η οποία
υποστηρίζεται από τη γενική σχετική γνώση που έχουν για παρόμοια θέματα (π.χ.
επίσκεψη στο σουπερ μάρκετ, παιχνίδι στην αυλή κ.λ.π.). Με λίγα λόγια, το παιδί
δεν αναφέρει στο αφήγημά του μόνο ό,τι θυμάται για ένα συγκεκριμένο γεγονός,
αλλά το εμπλουτίζει και με άλλες σχετικές εμπειρίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί
με τη μορφή της γενικευμένης σχετικής γνώσης (Hudson & Nelson, 1986. Hudson &
Shapiro, 1991).
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Η διερεύνηση των διαδικασιών ανάσυρσης προσωπικών εμπειριών έχει δείξει ότι η
γενική και η ειδική μνήμη γεγονότων είναι στοιχεία ενός αλληλοσχετιζόμενου
μνημονικού συστήματος, δηλαδή ότι οι λεπτομέρειες καθημερινών γεγονότων
ενώνονται με γενικές σχετικές εμπειρίες στη μνήμη (προφανώς σε ένα γενικευμένο
σχήμα) (Hudson & Shapiro, 1991). Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός, ότι αυτή η
γενική γνώση μπορεί να δράσει υποστηρικτικά σε μια διαδικασία ανάκλησης ενός
συγκεκριμένου γεγονότος (να λειτουργήσει σαν πλαίσιο), αλλά μπορεί και να
δημιουργήσει σύγχυση ανάμεσα σε μνήμες παρόμοιων γεγονότων (Nelson, 1993).
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν μεγάλη δυσκολία να αφηγηθούν
συγκεκριμένα γεγονότα καθημερινής ρουτίνας, δημιουργώντας έτσι την υποψία ότι
οι λεπτομέρειες των καθημερινών γεγονότων αλλοιώνονται και χάνονται πολλές
φορές μέσα στην γενικευμένη μνημονική αναπαράσταση που έχουν τα παιδιά
γύρω από σχετικά επεισόδια (Peteron & McCabe, 1983). Δηλαδή, αν ένα παιδί
ερωτηθεί, για το πώς πέρασε σε ένα πάρτι, θα αναφέρει κατά πάσα πιθανότητα
γενικές πληροφορίες (κόψαμε τούρτα, παίξαμε..), παρά ειδικές χαρακτηριστικές
στιγμές του συγκεκριμένου επεισοδίου (Allen et al., 1994. Hudson & Nelson, 1986).
Μια σημαντική έρευνα πραγματοποίησαν οι Peterson και McCabe (1983)
διερευνώντας τις αφηγηματικές δυνατότητες των παιδιών από την ηλικία των
τεσσάρων έως των εννέα ετών. Έχοντας ως βάση το μοντέλο της ανάλυσης της
κορύφωσης (high point analysis) του Labov, διαπίστωσαν ότι στην ηλικία των
τεσσάρων ετών ο κοινός τύπος αφήγησης, που εμφανίζεται στις βιωματικές
αφηγήσεις των παιδιών, είναι το άλμα του βατράχου (leap frog), όπου το παιδί
πραγματοποιεί άλματα από το ένα γεγονός στο άλλο χωρίς συστηματικότητα,
αφήνοντας έξω σημαντικά γεγονότα. Στην ηλικία των έξι, επτά ετών εμφανίζεται ο
κλασικός τύπος της αφήγησης με ξεκάθαρη κλιμάκωση, κορύφωση και λύση.
Μολονότι η προσωπική αφήγηση είναι και αυτή μια αναπτυξιακή διαδικασία, σε
πολλές αφηγήσεις παιδιών διαφόρων ηλικιών εμφανίζεται ο τύπος της
χρονολογικής αφήγησης, όπου τα γεγονότα παρουσιάζονται εξελικτικά, όπως
προέκυψαν χωρίς την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων, όπως αυτών της αξιολόγησης
ή του τέλους (Langellier, 1989).
Παράλληλα, οι ίδιοι ερευνητές (Peterson & McCabe, 1983) διαπίστωσαν
75

γενικότερα δύο αναπτυξιακές φάσεις: α) την προτίμηση στην αφήγηση, άλμα του
βατράχου, που εμφανίζεται στην ηλικία των 4-5 ετών και β) της χρονολογικής
αφήγησης στην ηλικία των 4 ετών. Επίσης, σε αυτές τις ηλικιακές βαθμίδες
εμφανίζεται η προτίμηση στο τύπο τέλος στην κορύφωση, όπου η αφήγηση
εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της κλασικής αφήγησης αλλά σταματά στο σημείο της
κορύφωσης χωρίς να ακολουθεί η επίλυση και το τέλος (Hudson & Shapiro, 1991).
Στη πρώτη φάση, μπορεί να εμφανιστεί και ο κλασικός τύπος αφήγησης, αλλά όχι
σε τόσο μεγάλη συχνότητα. Στη δεύτερη φάση, κυριαρχεί ο τύπος της κλασικής
αφήγησης, διότι αναφέρεται σε ηλικίες άνω των 6 ετών, χωρίς να σημαίνει και εδώ
ότι δεν εμφανίζονται χρονολογικές αφηγήσεις ή αφηγήσεις του τύπου τέλος στην
κορύφωση, αλλά σε μικρή συχνότητα. Γενικότερα, ο αφηγήσεις αποτυπώνουν μια
αναπτυσσόμενη τάση των παιδιών να παράγουν με την ηλικία πιο μεγάλες, πιο
σύνθετες, πιο πολύπλοκες και πιο περιεκτικές αφηγήσεις (Umiker-Sebeok, 1979).
Η δομική ανάλυση του Labov (1972) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την
αξιολόγηση της συνεκτικότητας των προσωπικών αφηγήσεων των παιδιών
προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Champion, 1997. Collins, 1985. Heath, 1982.
Peterson & McCabe, 1983. Toolan 2006). Παρά ταύτα, η εμφάνιση των πρώτων
αφηγήσεων αυτού του είδους ξεκινά από την ηλικία των 2-3 ετών όπου τα παιδιά
αναφέρουν μνήμες περασμένων γεγονότων σε συζητήσεις με τους ενηλίκους
(Hudson, 1990). Η πρόωρη αυτή δυνατότητα των παιδιών δεν μπορεί να ειδωθεί
ξέχωρα από την παρουσία ενηλίκου, δηλαδή ο ενήλικος είναι αυτός που υποβοηθεί
το παιδί και στην ουσία μέσω της συζήτησης εκμαιεύει αυτές τις μνήμες που έχουν
τη μορφή της αναφοράς σε περασμένα γεγονότα (Hudson & Shapiro, 1991).
Μεγαλώνοντας τα παιδιά μπορούν να αφηγηθούν ανεξάρτητα και είναι ελεύθερα
να εστιάσουν το αφήγημά τους σε συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας, οι οποίες
είναι σημαντικές, με βάση την δική τους οπτική (Hudson & Shapiro, 1991. Labov &
Waletzky, 1967). Αυτή είναι αξιοσημείωτη αναπτυξιακή διεργασία, διότι η αφήγηση
οργανώνεται πλέον με βάση ένα σημείο κορύφωσης όπου το παιδί το πλαισιώνει με
το δικό του διακριτό περιεχόμενο (Hamond & Fivush, 1991).
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε φυσιολογικές συνθήκες συζήτησης,
εμπερικλείουν την εισαγωγή και την περίληψη στην προσωπική τους αφήγηση για
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να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των φίλων τους ή των ενηλίκων, ενώ σε
πειραματικές συνθήκες, όπου τα παιδιά προκαλούνται να μιλήσουν (και δε γίνεται
αυθόρμητα), τα συγκεκριμένα αφηγηματικά στοιχεία εμφανίζονται πολύ αργότερα
γύρω στην ηλικία των 8 ετών, όταν τα παιδιά είναι ενήμερα πια για τη λειτουργία
των στοιχείων αυτών σε μια αφήγηση (Labov, 1997). Σε όλες τις ηλικίες, επίσης, τα
παιδιά αναφέρουν δράσεις περιπλοκής. Η επίλυση, όμως, είναι στοιχείο της
αφήγησης που αναπτύσσεται με την ηλικία. Τα παιδιά ακόμα έχουν την τάση να
χρησιμοποιούν περισσότερες αναφορικές πληροφορίες στην αφήγησή τους όπως
γεγονότα και σκηνικές πληροφορίες (πού έγινε η ιστορία, ποιοι ήταν, τι έκαναν
κ.λ.π.), παρά να προβαίνουν σε αξιολογικές κρίσεις (Collins, 1985). Οι αξιολογικές
λειτουργίες σε μιαν αφήγηση εμφανίζονται αργότερα από τις αναφορικές
λειτουργίες. Οι αξιολογικές λειτουργίες είναι βέβαια παρούσες στις αφηγήσεις των
παιδιών από τις μικρές ηλικίες (2-3 ετών) και αρχικά έχουν μη λεκτική μορφή
(μορφασμοί, γκριμάτσες), αργότερα αξιοποιούνται περιορισμένα λεκτικά μέσα και
στη συνέχεια παίρνουν τη μορφή των πιο σύνθετων συντακτικών δομών (Miller &
Sperry, 1988. Peterson & McCabe, 1983). Η χρήση της αξιολόγησης είναι το σημείο
εκείνο που διακρίνει μια αφήγηση από ένα σενάριο, διότι η αφήγηση προϋποθέτει
αξιολογικές λειτουργίες έστω και σε πρώιμη μορφή, ενώ στο σενάριο οι λειτουργίες
είναι κατ’ εξοχήν αναφορικές (Langellier & Peterson, 2004).
Γενικά, η αφήγηση προσωπικών γεγονότων είναι ένας βασικός τρόπος της
ανθρώπινης ύπαρξης να δώσει νόημα στην εμπειρία (Gee, 1985. Lyle, 2000. Stone,
1992). Από μια κοινωνική οπτική, μέσω της αφήγησης, τα παιδιά διαμορφώνουν
την προσωπική τους ταυτότητα σε σχέση με τους άλλους, αλλά και, ακούγοντας
αφηγήσεις, κατανοούν και εκτιμούν την προσωπικότητα των άλλων (Preece, 1987).
Χωρίς

αμφισβήτηση

είναι

ένας

τρόπος

υποκειμενικής

ερμηνείας

της

πραγματικότητας και μια διαμορφωτική διαδικασία (Heath, 1982). Οι αφηγήσεις
λέγονται από μικρούς και μεγάλους για να πληροφορήσουν, να συμβουλέψουν, να
κινητοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν, να διασκεδάσουν, να αποσπάσουν έπαινο
αλλά και θαυμασμό. Παράλληλα, λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην εμπειρία
της οικογένειας και του σχολείου. Κατά συνέπεια, είναι μια ουσιαστική δεξιότητα
για την ακαδημαϊκή πορεία και ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για το γραμματισμό
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του παιδιού (Heath, 1982. Snow, 1983).
Οι αναδιηγήσεις
Αναδιήγηση θεωρείται η ικανότητα του παιδιού να ανακαλεί τα στοιχεία και
τα γεγονότα μιας ιστορίας που του διαβάστηκε, να τα οργανώνει δομικά και να τα
εκφράζει λεκτικά με κατανοητό τρόπο (Price et al., 2006). Η αναδιήγηση από πολύ
παλιά αξιοποιήθηκε για τη διερεύνηση των νοητικών αναπαραστάσεων και των
γνώσεων που έχουν τα παιδιά για διάφορα θέματα (Kalmbach, 1986). Μέσα από
την αναδιήγηση τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν αναπαραστάσεις του κόσμου
(φανταστικού και πραγματικού) με λεκτικό τρόπο. Αναγνωρίζουν ότι οι λέξεις
μεταφέρουν όλο το φορτίο του μηνύματος, ότι η γραπτή γλώσσα των βιβλίων είναι
σαφής, ότι τα πράγματα πρέπει να ονομάζονται, ότι οι δράσεις και οι καταστάσεις
πρέπει να εξηγούνται στη βάση αιτίου-αποτελέσματος και ότι οι ακροατές ενός
αναδιηγητικού γεγονότος πρέπει να κατατοπιστούν με λεπτομέρειες που αφορούν
το σκηνικό και τους χαρακτήρες της ιστορίας (Fox, 1993). Η αναδιήγηση είναι μια
πολύτιμη γλωσσική άσκηση από μόνη της (Dunst, Simkus & Hamby, 2012). Παρά το
γεγονός ότι τα παιδιά πολλές φορές χρησιμοποιούν τη γλώσσα του κειμένου, οι
αναδιηγήσεις τους είναι πάντα δημιουργικές και ερμηνευτικές και ποτέ
αναπαραγωγικές και ταυτόσημες. Αυτό συμβαίνει, διότι η μνήμη – ανάκληση είναι
μια ενεργή δημιουργική διαδικασία και όχι μια παθητική ανάσυρση γεγονότων
(Bartlett, 1932). Η αναδιήγηση είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να ανακαλύψει
κάποιος πώς τα παιδιά ερμηνεύουν και κατανοούν τις ιστορίες που ακούν (Sa,
2012). Με τον καιρό τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τη δική τους γλώσσα
στην αναδιήγηση, παρά τη γλώσσα του κειμένου κάνοντας έτσι την ιστορία «δική
τους», παρόλο που η γλώσσα τους τείνει να έχει στοιχεία λογοτεχνικότητας και
γραπτού λόγου (Fox, 1993).
Η αναδιήγηση προσφέρει δυνατότητες για ιεράρχηση και οργάνωση των
προσληφθέντων πληροφοριών, ενώ παράλληλα το παιδί εξασκείται στην
πρόβλεψη, αντιπαράθεση, γενίκευση και σύγκριση των πληροφοριών αυτών,
συμπληρώνοντας μια σημαντική σειρά επικοινωνιακών λειτουργιών, καθώς και
στρατηγικών αναγνωστικής και ακουστικής κατανόησης (Strong, 1998). Η
επιτυχημένη αναδιήγηση «απαιτεί» σημαντικές συνδυαστικές γνωστικές δεξιότητες.
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Αυτές οι δεξιότητες εμπερικλείουν την ικανότητα να αναγνωρίζεις τα σημαντικά
σημεία της ιστορίας, να τα συσχετίζεις σε μια ολότητα με λογική σειρά - ακολουθία,
αποδίδοντας αυτή τη διαδικασία με το κατάλληλο λεξιλόγιο, το οποίο οργανώνεται
στη βάση μιας σειράς γραμματικών και συντακτικών κανόνων, εκφρασμένη σε ένα
επικοινωνιακό πλαίσιο (Halleck, 1995).
Η Brown (1975) πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική μελέτη με 180 παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να διερευνήσει τις δυνατότητες των
συγκεκριμένων παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών αλλά και για τις αιτίες των
δυσκολιών που πιθανά αντιμετωπίζουν σε αυτήν την άσκηση. Στη μελέτη της
διερεύνησε, εάν τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά στην ανάκληση –
αναδιήγηση, οφείλονται σε δυσκολίες που αφορούν στην προφορική απόδοση της
ιστορίας ή στην αδυναμία τους να ανακατασκευάσουν σε διάταξη τα γεγονότα της.
Στα παιδιά, που είχε συμπεριλάβει στο δείγμα της, παρουσίαζε 5 κάρτες, με ένα
ζώο (διαφορετικό η κάθε μια) και 3 αντικείμενα, ενώ παράλληλα αφηγούνταν μια
ιστορία για το κάθε ζώο η οποία διέπονταν από μια λογική ακολουθία και μια
ιστορία η οποία διέπονταν από μια αυθαίρετη ακολουθία των στοιχείων αυτών (δεν
έβγαζε νόημα). Η πειραματική συνθήκη, που είχε δημιουργήσει, εμπεριείχε τρεις
διαφορετικές φάσεις-διαδικασίες. Στην πρώτη φάση, τα παιδιά έπρεπε να
αναγνωρίσουν τα προαναφερόμενα στοιχεία, στη δεύτερη να τα αναδομήσουν και
στην τρίτη να τα αναδιηγηθούν. Ένας παράλληλος στόχος της μελέτης ήταν να
διαπιστώσει ποια ακολουθία γεγονότων (λογική ή αυθαίρετη) διατηρούνταν πιο
καθαρά στη μνήμη των παιδιών. Διαπίστωσε ότι τα παιδιά του δείγματός της είχαν
τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να ανακατασκευάσουν τη σωστή σειρά των
γεγονότων, παρουσίασαν όμως πρόβλημα με την αναδιήγηση.
Η ερευνήτρια υποστήριξε την άποψη ότι αυτό συνέβη, διότι σε αυτήν την
άσκηση δεν επιτρέπονται χειρισμοί όπως στην ανακατασκευή (όπου το παιδί
αλλάζει διαρκώς θέση στη σειρά των εικόνων έως ότου βρει τη σωστή). Στην
αναδιήγηση το παιδί προσπαθεί να ανακαλέσει τα γεγονότα μιας ιστορίας
βασιζόμενο στην υποκειμενική του αντίληψη για τη χρονική διάταξη τους, αντίληψη
η οποία διαρκώς αναθεωρείται και συγχέεται, καθώς το παιδί σκέφτεται και μιλάει
για τα γεγονότα αυτά (ποιο πρώτο, ποιο δεύτερο..). Η ερευνήτρια επισημαίνει
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επίσης ότι η αποτυχία των παιδιών αυτής της ηλικίας να ακολουθήσουν τη σωστή
διαδοχή των στοιχείων, όταν αναδιηγούνται, πηγάζει από γενικά προβλήματα στη
διαδικασία της ανάκλησης και από επεξηγηματική ανωριμότητα παρά από
αδυναμία να κατανοήσουν και να θυμηθούν τις διατεταγμένες ακολουθίες
σχέσεων. Δηλώνει ακόμα, όπως και ο Piaget (1972), ότι η δυνατότητα των παιδιών
να σχηματίσουν μια εσωτερική αναπαράσταση των γεγονότων της ιστορίας σε
διάταξη προϋποθέτει αντιστρεψιμότητα της σκέψης, δηλαδή προϋποθέτει
λειτουργίες με τις οποίες τα γεγονότα μπορούν να «προβληθούν» προς τα μπρος
και προς τα πίσω. Τέλος, θεωρεί ότι τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών κατανοούν το πριν
και το μετά, τη σειροθέτηση και την ανακατασκευή μιας σειράς από μνήμης, με την
προϋπόθεση ότι οι χρονικές και χωρικές σχέσεις βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία
(Brown, 1975).
H αναδιήγηση μιας ιστορίας θεωρείται μια σημαντική μαθησιακή τεχνική
(Stadler & Ward, 2010). Η αναδιήγηση, βοηθά το παιδί να διαμορφώσει ένα
βαθύτερο νόημα γύρω από το κείμενο και ταυτόχρονα βοηθά στην οργάνωση της
γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και ως εργαλείο σκέψης (Cambrell, Koskinen &
Kapinus, 1991). Προϋποθέτει τη συνδρομή βασικών γνωστικών λειτουργιών, όπως
της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της κρίσης, της λογικής και της γλώσσας
και γι’ αυτό το λόγο οι αναδιηγήσεις των παιδιών παρέχουν στοιχεία για το επίπεδο
της γνωστικής και της γλωσσικής τους ανάπτυξης, της κατανόησης του κειμένου και
των προγενέστερων γνώσεών τους (Morrow, 2005). Η αναδιήγηση ως αναπτυξιακή
δεξιότητα «υψηλών απαιτήσεων» προσεγγίζεται με μεγάλη δυσκολία από τα παιδιά
της προσχολικής ηλικίας (Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al., 2006). Η
καθοδηγούμενη εξάσκηση όμως των μικρών παιδιών στην αναδιήγηση, προσφέρει
σημαντικά οφέλη τόσο στη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου της ιστορίας
όσο και στην ολοκληρωμένη και οργανωμένη αναπαραγωγή της (Βρετουδάκη, 2011.
Morrow, 1986).
Τα παιδιά αναδιηγούμενα γνωστές ιστορίες, αντιλαμβάνονται σταδιακά τις
υπονοούμενες ακολουθίες των δομικών στοιχείων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε
φανταστική ιστορία και αναφέρονται ως δομικά στοιχεία της ιστορίας (Thordyke,
1977). Οι αναδιηγήσεις των παιδιών, όπως και οι αφηγήσεις τους, πρέπει να
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εμπεριέχουν τα εξής δομικά στοιχεία: τοπικούς και χρονικούς προσδιορισμούς, ένα
αρχικό γεγονός, τις δράσεις των χαρακτήρων, τις συνέπειες και την κατάληξη-τέλος
της ιστορίας (Mandler & Johnson,1977. Rumelhart, 1975). Στη συνέχεια, με την
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αναγνώσεις και αναδιηγήσεις ιστοριών τα παιδιά
αφομοιώνουν αυτό τον μηχανισμό δόμησης της ιστορίας και μπορούν μέσα από
αυτή τη διαδικασία της αναδημιουργίας να ανακαλύψουν και να εκφράσουν
λογικές ακολουθίες γεγονότων και δράσεων, και να δημιουργήσουν γεγονότα στη
βάση μιας επεισοδιακής δομής με σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος (Bodrova &
Leong ,1996).
Η αναδιήγηση, όπως και οι άλλες αφηγηματικές δεξιότητες (αφήγηση
φανταστικών και προσωπικών ιστοριών), είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία και
κατά συνέπεια, οι αναδιηγήσεις των παιδιών διαφοροποιούνται με την πάροδο του
χρόνου σε επίπεδο δομικής οργάνωσης και συνεκτικότητας (Marjanovic-Umec et al.,
2002). Αυτό επιβεβαιώνεται από την μελέτη των παραπάνω ερευνητών οι οποίοι
ανέλυσαν σε επίπεδο συνοχής και συνεκτικότητας τις αναδιηγήσεις που παρήγαγαν
παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και διαπίστωσαν σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές
στις υπό μελέτη ομάδες. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι οι αναδιηγήσεις των
παιδιών ηλικίας 4 ετών ήταν κυρίως περιγραφικές, περιορισμένες σε έκταση, δεν
ήταν συνεκτικές και εμπεριείχαν πολλές επαναλήψεις. Οι αναδιηγήσεις των παιδιών
ηλικίας 5-6 ετών είχαν θεματική σύνδεση, εμπεριείχαν τουλάχιστον ένα χαρακτήρα,
και αρκετές δράσεις σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν μια στοιχειώδη πλοκή,
όπως και αρκετά στοιχεία που αφορούν στην κατάληξη της ιστορίας. Οι ερευνητές
με βάση τα ευρήματά τους θεωρούν ότι σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά είναι ικανά
να δημιουργήσουν πραγματολογικά και σημασιολογικά μια άρτια αναδιήγηση αλλά
το γραμματικό υπέδαφος των ιστοριών που παράγουν είναι ακόμα απλό, δηλαδή η
δυνατότητά τους να χειρίζονται τα στοιχεία : πού, πότε, ποιος, με ποιον και γιατί,
ήταν πιο ικανοποιητική από την δυνατότητά τους να χειρίζονται γραμματικούς
κανόνες. Οι αναδιηγήσεις των παιδιών ηλικίας 6 ετών επίσης, εμπεριείχαν σωστές
ακολουθίες γεγονότων, αναφορές για τις σκέψεις και τα συναισθήματα των
χαρακτήρων της ιστορίας, αλλά είχαν αξιοσημείωτα λάθη σε ό,τι αφορά τη χρήση
αναφορικών αντωνυμιών, συνδέσμων κ.ά. Ακόμα, οι αναδιηγήσεις αυτές, είχαν μια
81

ποιοτική βελτίωση σε επίπεδο θεματικής οργάνωσης σε σύγκριση με τις
αναδιηγήσεις των παιδιών ηλικίας 4 ετών. Τέλος, οι αναδιηγήσεις των παιδιών
ηλικίας 8 ετών είχαν μια ποιοτική βελτίωση σε επίπεδο γλωσσικής οργάνωσης σε
σύγκριση με τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες. Οι αναδιηγήσεις των παιδιών ηλικίας
8 ετών ήταν σαφώς πιο οργανωμένες δομικά και γραμματικά, ενώ εμπεριείχαν
αρκετά γεγονότα που συνδέονταν με σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος, γεγονός που
καταδεικνύει την αναπτυσσόμενη αντίληψη του παιδιού να διαβλέπει την
προθετικότητα πίσω από κάθε πράξη, καθώς το παιδί ωριμάζει κοινωνικά και
γνωστικά.
Ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι σημαντικές αλλαγές εμφανίζονται στις
αναδιηγητικές δεξιότητες των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών (Hudson &
Shapiro, 1991. Trabasso, Stein, Rodkin, Munger & Baughn, 1992). Οι συγκεκριμένες
αλλαγές οφείλονται στη γνωστική και κοινωνική σταδιακή ανάπτυξη των παιδιών τα
οποία αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την προθετικότητα στις ανθρώπινες δράσεις
και ενέργειες (Stein & Albro, 1997). Αυτό, όπως έχει επισημανθεί, οφείλεται στην
ανάπτυξη της θεωρίας του νου (Flavell, 1999) που στην ουσία δίνει τη δυνατότητα
στα παιδιά να συνδέουν τις πράξεις των χαρακτήρων σε μια ιστορία με τις σκέψεις
τους και τα συναισθήματά τους. Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνονται στο μέτρο του
δυνατού, ότι μια ενέργεια-πράξη είναι απόρροια-αποτέλεσμα εσωτερικών
διεργασιών και όχι μια αυθύπαρκτη παρόρμηση (Curenton, 2004. Trabasso et al.,
1992). Παρά το γεγονός ότι οι αναδιηγήσεις τους «υποφέρουν» σε επίπεδο
συνεκτικότητας, τείνουν σταδιακά να εμπερικλείουν ολοένα και πιο πολλές
ενέργειες και διαδικασίες οι οποίες αφορούν στις εσωτερικές πτυχές των
χαρακτήρων μιας ιστορίας. Στην ηλικία βεβαίως των 6 ετών η αιτιότητα και η
σκόπιμη μορφή συμπεριφοράς είναι παρούσες σε όλες σχεδόν τις δράσεις των
χαρακτήρων. Παρούσες είναι επίσης και οι αναδιηγήσεις με τη μορφή του
ολοκληρωμένου επεισοδίου, όπου το παιδί εμπερικλείει μια σειρά ενεργειώνδράσεων που εκτελούνται από ένα χαρακτήρα του οποίου η φυσική και η ψυχική
κατάσταση δικαιολογεί ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται των δράσεων αυτών. Εν
ολίγοις, οι αναδιηγήσεις των παιδιών 6 ετών εμπεριέχουν συνήθως ένα αρχικό
γεγονός, κίνητρα και στόχους του πρωταγωνιστή, προσπάθειες και συνέπειες
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(Hudson & Shapiro, 1991. Peterson & McCabe, 1983. Trabasso et al., 1992).
Οι ερευνητές Price, Roberts και Jackson (2006) μελέτησαν 65 παιδιά
αφροαμερικάνικης καταγωγής στην ηλικία των 4 και των 5 ετών τα οποία
φοιτούσαν σε 9 διαφορετικά σχολεία με στόχο να διερευνήσουν τα επίπεδα των
αφηγηματικών τους δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν μέρος μιας ευρύτερης
διαχρονικής μελέτης η οποία διερευνούσε τις γλωσσικές ικανότητες των
συγκεκριμένων παιδιών, καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει το οικογενειακό
περιβάλλον σε αυτήν την πορεία. Στα παιδιά δόθηκε ένα κριτήριο αξιολόγησης της
αφηγηματικής τους ικανότητας Bus Story Language Test (Renfrew,1969) που
αποτελείται από 12 εικόνες και αναφέρεται σε ένα «ανυπότακτο» λεωφορείο το
οποίο αποφασίζει να φύγει μακριά από τον οδηγό του. Η ιστορία εκτυλίσσεται
γύρω από τις προσπάθειες του μικρού λεωφορείου οι οποίες ήταν τελικά
ανεπιτυχείς αφού το λεωφορείο έπεσε σε μια λίμνη και στη συνέχεια διασώθηκε
από τον ίδιο τον οδηγό του για να συνεχίσει και πάλι τα καθημερινά του
δρομολόγια. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο διαχείρισης του συγκεκριμένου
κριτηρίου, την ώρα που τα παιδιά έβλεπαν την κάθε εικόνα, ο/η ερευνητής
αφηγούνταν το αντίστοιχο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα
παιδιά να δουν προσεκτικά τις εικόνες και να αναδιηγηθούν την ιστορία που
άκουσαν. Ο/Η ερευνητής δεν έδινε καμία διευκόλυνση στα παιδιά, παρά μόνο
γενικόλογες προτροπές του τύπου: «τι έγινε μετά», «πολύ ωραία» κ.λ.π.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αναπτυξιακή πορεία συγκρίνοντας τις
αναδιηγήσεις των παιδιών ηλικίας 4 ετών, κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο,
όπου τα παιδιά προσέγγιζαν την ηλικία των 5 ετών. Συγκεκριμένα, στην ηλικία των 4
ετών τα παιδιά εμπεριέκλειαν στην αναδιήγησή τους, τουλάχιστον έναν από τους
κεντρικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον μια από τις προσπάθειες του μικρού
λεωφορείου να δραπετεύσει, και τουλάχιστον ένα στοιχείο που να υποδηλώνει το
τέλος της ιστορίας. Όταν τα παιδιά έφτασαν στην ηλικία των 5 ετών περίπου και
ξεκίνησαν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, επανεξετάστηκαν οι αναδιηγητικές
τους δεξιότητες για να διερευνηθούν οι όποιες διακυμάνσεις. Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι περισσότερα παιδιά από την προηγούμενη μέτρηση ανέφεραν
τουλάχιστον έναν χαρακτήρα της ιστορίας, στην πλειονότητά τους ανέφεραν μια
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σειρά προσπαθειών, όπως και στοιχεία που αφορούσαν στην κατάληξη και στο
τέλος της ιστορίας. Τα δομικά στοιχεία της εισαγωγής, του αρχικού προβλήματος
του πρωταγωνιστή, όπως και των εσωτερικών του αντιδράσεων, η παρουσία
στοχοθετημένων δράσεων και οι σχέσεις αιτιότητας, φάνηκαν να αναδύονται
σταδιακά στις αναδιηγήσεις των παιδιών κατά την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο,
καταδεικνύοντας διαφοροποιημένες αναδιηγητικές δυνατότητες με την πάροδο του
χρόνου (Hipfner-Boucher et al., 2014. Smith & Cowie, 1991).
Στην ίδια λογική και οι μελετητές Westerveld, Gillon και Boynd (2010)
διερεύνησαν τις αναπτυξιακές διαφορές των αναδιηγήσεων 92 παιδιών ηλικίας 4
και 5 ετών. Συγκεκριμένα, διερεύνησαν την αφηγηματική κατανόηση των παιδιών
μέσω 8 ερωτήσεων, τη δομική αρτιότητα των αναδιηγήσεων τους, όπως και
οργάνωση της αναδιήγησής τους σε επίπεδο μικροδομικής (σημασιακό,
μορφοσυντακτικό, λεξιλογικό). Διαπίστωσαν ότι η αναδιηγητική ικανότητα των
παιδιών διαφοροποιούνταν σε σχέση με την ηλικία τόσο σε σημασιακό επίπεδο
(κατανόηση), όσο και σε συντακτικό (γραμματικό). Σημαντικές διαφορές υπήρξαν
επίσης και στη δομική οργάνωση της αφήγησης των παιδιών ηλικίας 4 και 5 ετών
όπου τα μεγαλύτερα παιδιά υπερείχαν. Παρόμοιες αναπτυξιακές αλλαγές
διαπίστωσαν και οι Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén και Niemi (2012), όταν
ανέλυσαν τις αναδιηγήσεις 128 παιδιών ηλικίας 4, 5 και 6 ετών. Οι αλλαγές
εντοπίστηκαν στο περιεχόμενο της αφήγησης (δομικά στοιχεία), αλλά και στο
επίπεδο της αφηγηματικής κατανόησης (ερωτήσεις) των παιδιών όπου και εδώ τα
μεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν πιο περιεκτικές αναδιηγήσεις, αλλά ήταν και σε
θέση να κατανοήσουν βαθύτερα και ουσιαστικότερα τα κομβικά στοιχεία της
ιστορίας. Επίσης, φαίνεται αναμενόμενο το εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης, ότι
παρόμοια εξελικτική πορεία με τις αναδιηγητικές δεξιότητες των παιδιών της
μελέτης παρουσίασε και η ικανότητα συμπερασμού των παιδιών, η ικανότητα
δηλαδή να κατανοούν το πώς και το γιατί των δεδομένων, ικανότητα που σχετίζεται
άμεσα με την αφηγηματική κατανόηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Kendeou,
et al., 2008. Paris & Paris, 2007). Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή πορεία μιας
σύνθετης γνωστικής και γλωσσικής δεξιότητας, όπως η αναδιήγηση, προϋποθέτει
πιθανότατα και την αντίστοιχη αναπτυξιακή πορεία μιας σειράς δεξιοτήτων οι
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οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ή αποτελούν σημαντικά προαπαιτούμενα
(συμπερασματική ικανότητα, αφηγηματική κατανόηση, λεξιλόγιο) των ευρύτερων
αφηγηματικών δεξιοτήτων (Lepola et al., 2012).
Οι συγκεκριμένες μελέτες (Hipfner-Boucher et al., 2014. Hudson & Shapiro,
1991. Lepola et al., 2012. Marjanovic-Umec et al., 2002. Peterson & McCabe, 1983.
Price et al., 2006. Trabasso et al., 1992. Westerveld et al., 2010) δείχνουν μια
αυξανόμενη αναδιηγητική ικανότητα από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες
ηλικίες και αυτό το στοιχείο είναι απόλυτα αναμενόμενο. Η δυνατότητα όμως των
παιδιών να αναδιηγούνται, ακόμα και από την προσχολική ηλικία, αρκετά από τα
στοιχεία της ιστορίας που άκουσαν, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τη δυνατότητά τους
να παράγουν πρωτότυπες φανταστικές αφηγήσεις στην αντίστοιχη χρονική
περίοδο. Στην προσχολική ηλικία ένα παιδί με ικανοποιητική εστίαση προσοχής και
σχετική προγενέστερη γνώση μπορεί να αναδιηγηθεί μια ιστορία σε ικανοποιητικό
βαθμό, δεν μπορεί όμως να παραγάγει μια ανεπτυγμένη φανταστική αφήγηση,
διότι η δεύτερη είναι εκ των πραγμάτων μια πολύ πιο απαιτητική γνωστικά άσκηση
(Merritt & Liles, 1989). Κατά συνέπεια, οι αφηγηματικές δυνατότητες των παιδιών
πρέπει να διαχωρίζονται ανά είδος διότι το κάθε ένα ακολουθεί άλλη αναπτυξιακή
πορεία (Hudson & Shapiro, 1991). Ένα ακόμα στοιχείο προς διευκρίνιση, από την
παράθεση των παραπάνω ερευνών, είναι το ότι η δυνατότητα των παιδιών να
παράγουν ολοκληρωμένες δομικά αναδιηγήσεις, δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη
δυνατότητά τους να παράγουν και οργανωμένες γλωσσικά (σε επίπεδο πρότασης
και παραγράφου), διότι, όπως φαίνεται από σχετικές μελέτες, οι γραμματικοίμορφοσυντακτικοί κανόνες εμπεδώνονται πολύ πιο αργά από αυτούς που αφορούν
τη δομική οργάνωση της αναδιήγησης η οποία αφορά στη διαχείριση μεγαλύτερων
τμημάτων λόγου (Hipfner-Boucher et al., 2014. Hudson & Shapiro, 1991). Τα
δεδομένα αυτά φαίνεται να ισχύουν και στην παραγωγή φανταστικών αφηγήσεων,
η οποία είναι μια δεξιότητα που κατακτάται αργά και σταθερά και συμβαδίζει,
συνήθως, με τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (Berman & Slobin, 1994. Heilmann,
Miller, Nockets & Dunaway, 2010).
Οι ερευνητές Callander και Nahmad-Williams (2010) υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά από την προσχολική ηλικία έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στις
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αφηγήσεις τους τις χωροχρονικές διαστάσεις ενός γεγονότος, καθώς επίσης και τα
πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτό, κάνοντας πολλάκις αναφορές και στην
εσωτερική ψυχοσύνθεση των προσώπων αυτών. Επίσης, συνδέουν τα γεγονότα με
τις αιτίες που τα προκαλούν, αλλά και τις συνέπειες που τα ακολουθούν και για
αυτό είναι ικανά να δομήσουν την ιστορία που αναδιηγούνται γύρω από ένα
πρόβλημα με τις ακόλουθες συνέπειές του. Αυτή η δυνατότητα καταδεικνύει ότι
έχουν εσωτερικεύσει το δομικό πλαίσιο των ιστοριών που ακούν καθημερινά, τη
δυνατότητα όμως αυτή φαίνεται να την έχουν παιδιά τα οποία είναι εξοικειωμένα
με την ανάγνωση αφηγηματικών κειμένων (Peterson, 1994).
Ορισμένες από τις προαναφερόμενες μελέτες που διερεύνησαν την
αναπτυξιακή πορεία (Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al., 2006) της
αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών εστίασαν το ενδιαφέρον τους και στους
παράγοντες που υποβοηθούν, ενισχύουν αλλά και προβλέπουν τις συγκεκριμένες
δεξιότητες.
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διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο όπως: α) οι προγενέστερες γνώσεις των παιδιών
γύρω από το θέμα που διαπραγματευόταν η ιστορία, β) ο τύπος και το περιεχόμενο
των ερωτήσεων που απευθύνουν οι ενήλικες προς το παιδί κατά τη διάρκεια ή μετά
την ανάγνωση της ιστορίας και γ) οι ανοιχτές προτροπές και η αλληλεπιδραστική
ατμόσφαιρα που δημιουργείται με αποτέλεσμα το παιδί να νιώθει υπεύθυνο και
ενεργό καθ΄ όλη τη διαδικασία (Kim, Kang & Pan, 2011. Marjanovic-Umec et al.,
2002. Price et al., 2006).
Οι φανταστικές αφηγήσεις
Οι φανταστικές ιστορίες αναφέρονται σε αφηγήσεις οι οποίες βασίζονται σε
γνωστά γραπτά κείμενα ή στη δημιουργία πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών
(Glenn-Applegate, Smith, Justice & Piasta, 2010). Αν και σχετική έρευνα για τις
αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών υποδεικνύει ότι τα μικρά παιδιά από την
ηλικία των δυόμιση ετών έχουν επίγνωση των ανθρωπίνων προθέσεων (Stein &
Albro, 1997), η απόδοση κινήτρων στους πρωταγωνιστές μιας ιστορίας και η
ικανότητα δόμησης σύνθετων πλοκών με επιμέρους επεισόδια εμφανίζεται
συνήθως μετά την ηλικία των 9 ετών (Hudson & Shapiro, 1991). Οι Hudson και
Shapiro (1997) υποστηρίζουν ότι, ενώ τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία
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ενδεχομένως

έχουν

επίγνωση

της

αφηγηματικής

δομής

των

ιστοριών,

δυσκολεύονται λόγω περιορισμών μνήμης να συντονίσουν και να αξιοποιήσουν τις
γνώσεις που διαθέτουν σε επιμέρους παραμέτρους, οι οποίες ενεργοποιούνται
κατά την παραγωγή αφηγήματος, όπως είναι η γνώση για τα ίδια τα γεγονότα και η
χρήση γλωσσικών δομών.
Συγκεκριμένα, η αναπτυξιακή εικόνα της δομής των φανταστικών ιστοριών
των παιδιών εξελίσσεται από: α) την παραγωγή απλών αλληλουχιών γεγονότων,
όπου πραγματοποιείται απλή περιγραφή των δραστηριοτήτων των χαρακτήρων
χωρίς να επιχειρείται εμβάθυνση στα εσωτερικά κίνητρα και τους στόχους τους β)
την παραγωγή επεισοδίων με πολλαπλά γεγονότα (van Dam, 2010). Οι δράσεις των
χαρακτήρων είναι εμπρόθετες και τα κίνητρα δηλώνονται με σαφήνεια διότι η
αιτιοκρατική τους σχέση έχει αποκρυπτογραφηθεί (Marjanovic-Umec et al., 2002).
Οι σχέσεις αιτιότητας και προθετικότητας στις δράσεις των χαρακτήρων, κατά τους
Peterson και McCabe (1983), διαφαίνονται στις αφηγήσεις παιδιών από την
προσχολική ηλικία. Αυτή η ερευνητική διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με την
άποψη του Piaget (1972), ο οποίος υποστηρίζει ότι τα παιδιά έως και την ηλικία των
7 ετών είναι ανίκανα να συλλάβουν τις λογικές σχέσεις που διέπουν και
χαρακτηρίζουν τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα και γεγονότα.
Πιο αναλυτικά, οι φανταστικές αφηγήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας,
παρά το γεγονός ότι δεν ακολουθούν το αφηγηματικό πλαίσιο της γραμματικής των
ιστοριών, εμπεριέχουν αφηγηματικά στοιχεία όπως τις παραδοσιακές εισαγωγές
και καταλήξεις των παραμυθιών, την εισαγωγή χαρακτήρων ακόμα και τη χρήση
παρελθοντικών χρόνων (Price et al., 2006). Σταδιακά, στις φανταστικές αφηγήσεις
τους τα παιδιά των 4 ετών ενσωματώνουν επεισοδιακά στοιχεία (δράσεις), τα
παιδιά 5 ετών περικλείουν σκηνικές πληροφορίες του πλαισίου (πού, πότε, ποιοι)
ενώ στην ηλικία περίπου των 6 ετών αναφέρουν το θέμα της αφήγησης και τις
προσπάθειες του πρωταγωνιστή για να δημιουργήσουν μια βασική πλοκή (Peterson
& McCabe, 1983). Παρά ταύτα, η αναφορά σε εσωτερικά κίνητρα, προθέσεις και
στόχους, στοιχεία μιας ανεπτυγμένης αφήγησης, εμφανίζονται στις αφηγήσεις
παιδιών άνω των 8 ετών (Applebee, 1978. Hudson & Shupiro, 1991. Peterson &
McCabe, 1983).
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Την ίδια αναπτυξιακή πορεία παρατήρησε και η Gruendel (1980), η οποία
διερεύνησε την ικανότητα των παιδιών 4 ετών να δημιουργούν φανταστικές
ιστορίες από οικεία γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι παρείχε τις απαραίτητες οδηγίες
για το πώς να αφηγηθούν μια πιστευτή ιστορία, τα παιδιά φάνηκαν αδύναμα να
δημιουργήσουν μια φανταστική αφήγηση. Στην πλεινότητά τους παρήγαγαν
αφηγήσεις με τη μορφή σεναρίων (62%) και προσωπικών αφηγήσεων (30%). Η
ερευνήτρια παρατήρησε, επίσης, ότι οι δομές των αφηγημάτων δεν ήταν σταθερές.
Δηλαδή, ενώ τα παιδιά παρουσίαζαν μια αφήγηση με τη μορφή σεναρίου,
ενσωμάτωναν παραδοσιακές εισαγωγές φανταστικών ιστοριών και άλλαζαν τον
βασικό χαρακτήρα της ιστορίας σε φανταστικό πρόσωπο (ενώ στα σενάρια οι
χαρακτήρες είναι πραγματικοί). Οι αφηγήσεις οι οποίες εμπεριείχαν δομικά
στοιχεία της φανταστικής αφήγησης, ενώ ήταν σενάρια ή προσωπικές αφηγήσεις,
ονομάστηκαν

εναλλακτικές-μεταβλητές

ανεπτυγμένος

τύπος

ιστορίες

εναλλακτικής-μεταβλητής

(story
ιστορίας

variants).
ήταν

Ο

πιο

αυτός

της

ενσωμάτωσης του δομικού στοιχείου πρόβλημα-επίλυση σε μια περιγραφή
γεγονότος. Διαπίστωσε ακόμα ότι, με την πάροδο της ηλικίας, τα παιδιά παράγουν
περισσότερες εναλλακτικές αφηγήσεις και λιγότερα σενάρια ή προσωπικά
αφηγήματα. Επίσης, τα παιδιά 4 ετών δημιούργησαν αφηγήματα στα οποία το
πρόβλημα- επίλυση ήταν το βασικό δομικό στοιχείο. Ακόμα και οι φανταστικές
αφηγήσεις των παιδιών 8 ετών, κατά μεγάλο ποσοστό (47%), ήταν σενάρια. Αυτά
τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά ακόμα και σε μεγαλύτερες, από αυτές της
πρωτοσχολικής περιόδου, ηλικίες δεν είναι ικανά να παραγάγουν μια ανεπτυγμένη,
από άποψη δομικής πολυπλοκότητας, φανταστική αφήγηση. Τα ευρήματα της
Gruendel (1980) έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Peterson και McCabe,
(1983) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 5 ετών είναι ικανά να παράγουν
πλήρεις φανταστικές αφηγήσεις με στοχοθετημένες επεισοδιακές δομές, δηλαδή
συμπεριελάμβαναν τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των δράσεων.
Όμως, αυτή την επεισοδιακή δομή δεν ήταν ικανά να την ενσωματώσουν στις
φανταστικές αφηγήσεις που παρήγαγαν.
Σε αντίστοιχη έρευνα των Stein και Glenn (1982) επιβεβαιώνεται η
αναπτυξιακή πορεία της αφήγησης φανταστικών ιστοριών από τα μικρά παιδιά. Οι
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ερευνητές, όπως και οι προηγούμενοι, παρατήρησαν ότι τα παιδιά από την ηλικία
των 5-6 ετών ενώ αρχίζουν να ενσωματώνουν τα σημαντικά δομικά στοιχεία,
πρόβλημα-λύση, και να αποδίδουν στοχοθετημένες δράσεις στους ήρωες της
ιστορίας, δεν ολοκληρώνουν αυτή τη διαδικασία παρά μόνο στην ηλικία των 8 ετών.
Αυτές οι αφηγήσεις ονομάστηκαν, από τους ερευνητές, μεταβατικές αφηγήσεις
(transitional narratives) και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των παραδοσιακών
αφηγήσεων, οι οποίες παρατηρούνται στο ευρύτερο ηλικιακό φάσμα των 9-12 ετών
και

περιέχουν επεξεργασμένη πλοκή και ιεραρχική διάταξη πολλαπλών

επεισοδίων.
Οι ίδιοι ερευνητές Stein και Glenn (1977), όπως και μια σειρά άλλων
ερευνητών που θεωρούνται οι πρωτεργάτες στη αποκωδικοποίηση και καταγραφή
μιας σειράς δομικών στοιχείων, τα οποία διαμορφώνουν το αφηγηματικό πλαίσιο
των φανταστικών ιστοριών (Mandler, 1978. Mandler & Johnson, 1977. Thorndyke,
1977), περιέγραψαν τις καλογραμμένες ιστορίες ως μια σύνθεση επεισοδίων γύρω
από το δίπολο πρόβλημα-λύση. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές Stein και Glenn (1982)
αναγνώρισαν σε αυτές τις ιστορίες μια σειρά δομών εκ των οποίων ορισμένες
θεωρούνται ελάχιστες και άλλες πιο πολύπλοκες από αυτές των επεισοδίων. Οι μεν
παρατηρούνται σε μικρές ηλικιακές ομάδες ενώ οι άλλες σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Πιο αναλυτικά, στις ελάχιστες επεισοδιακές δομές εμπεριέχονται: α) η περιγραφική
ακολουθία (Descriptive sequence) όπου πραγματοποιείται μια περιγραφή
χαρακτήρων καθώς και του περιβάλλοντός τους, β) η ακολουθία δράσεων (Action
sequence) όπου το παιδί περιγράφει τις δράσεις των χαρακτήρων της ιστορίας με
χρονική ακολουθία αλλά οι δράσεις αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με σχέσεις
αιτιότητας,

γ)

η

διαδραστική

ακολουθία

(Reactive

sequence)

όπου

πραγματοποιούνται συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον της αφήγησης και το ένα
γεγονός δημιουργεί τις συνθήκες για την εμφάνιση ενός δεύτερου, τα γεγονότα
συνδέονται εν μέρει με αιτιοκρατικές σχέσεις αλλά οι στόχοι δε δηλώνονται σαφώς
και δ) το σύντομο επεισόδιο (Abbreviated episode) όπου το παιδί διαμορφώνει μια
ιστορία γύρω από ένα στόχο, χωρίς όμως να αναφέρονται οι προθέσεις και τα
σχέδια του πρωταγωνιστή.
Στις πολύπλοκες δομές εμπεριέχονται: α) το ολοκληρωμένο επεισόδιο
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(Complete episode) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τρια γεγονότα, τα κίνητρα του
πρωταγωνιστή, τις προσπάθειες και τις συνέπειες, β) το πολύπλοκο επεισόδιο
(Complex

episode)

αλληλεπιδραστικά
πρωταγωνιστές

όπου

αναφέρονται

επεισόδια

(Interactive

συνδυασμοί
episode)

επεισοδίων,

όπου

γ)

υπάρχουν

τα
δύο

που ο ένας επηρεάζει και παρακινεί τον άλλο σε πολλαπλές

δράσεις, και τέλος δ) οι πολλαπλές αφηγηματικές δομές (Multiple structure
narratives) που παρατηρούνται στις μεγαλύτερες ηλικίες (9-12 ετών) όπου οι
αφηγήσεις περιέχουν πολλαπλή δομική οργάνωση με μια σειρά επεισοδίων από τις
προαναφερόμενες δομές (δύο ολοκληρωμένα επεισόδια, μία διαδραστική
ακολουθία και ένα πολύπλοκο επεισόδιο). Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες
θεωρούνται και οι πιο ανεπτυγμένες αφηγηματικές δομές. Την παραπάνω ανάλυση
επεισοδίων των ιστοριών αρκετοί ερευνητές (Hedberg & Westby, 1993. Hughes,
McGillivray, & Schmidek, 1997. Saliba, 2001) αξιοποίησαν και προσάρμοσαν στις
ανάγκες των δικών τους ερευνών.
Οι Clarke-Stewart και Beck (1999) επισημαίνουν ότι τα παιδιά ηλικίας 5 ετών
αναγνωρίζουν τόσο τα συναισθήματά τους όσο και τα συναισθήματα των άλλων,
όμως αυτή η ικανότητά τους δε διαφαίνεται ίσως στις αφηγήσεις που
διαμορφώνουν, αλλά αν ερωτηθούν άμεσα, φαίνεται να γνωρίζουν πότε ένας
χαρακτήρας είναι θλιμμένος, χαρούμενος, θυμωμένος, αναστατωμένος ή έκπληκτος
(Saarni, Mumme & Compos, 1998). Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δείχνουν γενικά
ενήμερα για τις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες των άλλων αλλά και για τις αιτίες που
πιθανά προκαλούν αυτές τις εσωτερικές αντιδράσεις. Ο Goldderg-Reitman (1992)
όταν χρησιμοποίησε στη μελέτη του κάρτες οι οποίες αναπαριστούσαν καταστάσεις
καθημερινής ζωής (π.χ. ένα κορίτσι που κοιμάται στο δωμάτιό του, μια φωτιά που
ξεσπά σε ένα σπίτι, ένα μικρό παιδί να κλαίει) διαπίστωσε ότι, όταν τα παιδιά
ρωτήθηκαν συγκεκριμένα από τον ενήλικο για τις πιθανές δράσεις, σκέψεις και
συναισθήματα των χαρακτήρων της κάθε ιστορίας-εικόνας, τα 6χρονα παιδιά ήταν
ικανά να περιγράψουν τις ενδεχόμενες σκέψεις και τα συναισθήματα των
χαρακτήρων, όμως τα 4χρονα παιδιά δεν ήταν ικανά να περιγράψουν τίποτα
παραπάνω από το προφανές. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα των παιδιών να
αναγνωρίζουν τις ψυχικές αντιδράσεις των άλλων υπάρχει πολύ πριν από τη
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δυνατότητα έκφρασής τους στα 6 έτη· αυτή η αδυναμία λεξικοποίησης της σκέψης
τους μπορεί να οφείλεται στο περιεχόμενο των οπτικών ερεθισμάτων αλλά και στον
πλαίσιο αλληλεπίδρασης που δημιουργείται σε μια αφηγηματική διαδικασία.
Οι Standler και Ward (2005) διερεύνησαν αφηγήσεις μικρών παιδιών και
διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών ξεκινούν να δημιουργούν αρχικά
αυτοβιογραφικές αφηγήσεις (την ώρα του φαγητού ή την ώρα που παίζουν), στη
συνέχεια μαθαίνουν να αναδιηγούνται και στη πορεία να δημιουργούν φανταστικές
ιστορίες. Οι ερευνητές παρακινώντας τα παιδιά της έρευνάς τους ηλικίας 3-5 ετών
με εικονογραφημένα βιβλία, διαπίστωσαν ότι οι αφηγήσεις που παρήγαγαν τα
παιδιά ομαδοποιούνταν γενικά σε 5 κατηγορίες, ξεκινώντας από το χαμηλότερο στο
υψηλότερο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα σε πρώτο επίπεδο, οι ιστορίες που
παρήγαγαν τα μικρότερα παιδιά της μελέτης αποτελούνταν από απλές ονομαστικές
ετικέτες πραγμάτων και προσώπων και χαρακτηρίζονταν από επαναλαμβανόμενη
σύνταξη. Τα παιδιά που ήταν περίπου 4 ετών περιέγραφαν τις εικόνες με δεικτικό
τρόπο εκφράζοντας παράλληλα ασύνδετες και άσχετες σκέψεις. Π.χ. «Όχι αυτή δεν
είναι η γάτα μου, αυτή είναι η γάτα μου, αυτή είναι η γάτα της, αυτή είναι μια
μέλισσα....». Τα συγκεκριμένα δηλαδή παιδιά προσέγγιζαν το πρώτο επίπεδο της
κατονομασίας (labeling), (Standler & Ward, 2005, σελ. 74).
Στο δεύτερο επίπεδο της παράθεσης (listing), οι ιστορίες που παρήγαγαν τα
παιδιά, παρατηρώντας διάφορες εικόνες, έμοιαζαν περισσότερο σαν ένας
κατάλογος των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων αλλά και των δράσεων των χαρακτήρων
της ιστορίας. Οι δράσεις αυτές των χαρακτήρων της ιστορίας υπολείπονταν
χρονικής και αιτιακής σύνδεσης και θεωρήθηκαν ουσιαστικά στοιχεία της
αφηγηματικής πράξης. Σε αυτό το επίπεδο όμως οι ιστορίες ήταν πιο εξελιγμένες
από τις ιστορίες του προηγούμενου επιπέδου, διότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν
ρήματα για να αναφέρουν τις δράσεις των ηρώων και απλά συνδετικά για να
συνδέσουν τις προτάσεις τους με λογικό τρόπο. Π.χ. «...και εδώ έχει παιδιά με
μουσική και εδώ είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν στα παιδιά πώς να παίζουν
μουσική. Αυτοί εδώ δεν ακούνε αυτόν εδώ (τον περιγράφει με γκριμάτσα) που το
κάνει αυτό. Αυτός μόνο κάνει....» (Standler & Ward, 2005, σελ. 75).
Στο τρίτο επίπεδο της σύνδεσης (connecting), οι ιστορίες των παιδιών που
91

ήταν περίπου 5 ετών εμπεριείχαν ένα κεντρικό θέμα και δράσεις του
πρωταγωνιστή, τις οποίες συνέδεσαν με άλλους χαρακτήρες και γεγονότα. Ακόμα,
χρησιμοποίησαν αντωνυμίες στη θέση των ονομάτων. Οι ιστορίες όμως δεν είχαν
χρονική αλληλουχία, δηλαδή τα γεγονότα που ανέφεραν τα παιδιά θα μπορούσαν
να συμβούν με οποιαδήποτε σειρά και όχι απαραίτητα με αυτήν που
παρουσιάζονταν στην ιστορία. Π.χ. «Έχω ένα κήπο στο σπίτι μου. Έχω και ένα
σκύλο. Έχουμε μερικά ροζ λουλούδια που μεγαλώνουν στον κήπο μας. Και η γιαγιά
μου και ο παππούς πάνε και τα κοιτάζουν κάθε μέρα...» (Standler & Ward, 2005,
σελ. 75).
Στο τέταρτο επίπεδο της αλληλουχίας (sequencing), οι Standler και Ward
(2005) διαπίστωσαν ότι τα γεγονότα που ανέφεραν στις ιστορίες τους τα παιδιά
ηλικίας 5 ετών συνδέονταν με χρονικές και αιτιακές σχέσεις. Οι ιστορίες σε αυτό το
επίπεδο ήταν σαν απαντήσεις σε ερωτήματα ανοιχτού τύπου -πότε και γιατί -και
κατά συνέπεια τα παιδιά αξιοποίησαν ένα πιο επεξεργασμένο λεξιλόγιο: όπως:
αλλά, επειδή... Η ιστορία που δημιούργησε ένα παιδί 5 ετών περίπου
παρατηρώντας μια εικόνα γενεθλίων, καταδεικνύει αυτές τις γλωσσικές δεξιότητες:
«Στα γενέθλιά μου κρατούσα τη γάτα μου και μετά η μητέρα μου πήρε μια
φωτογραφία τον αδελφό μου να κρατάει τη γάτα μου. Ήταν και η Τσέσικα η γάτα
της μεγαλύτερης αδελφής μου που την έλεγαν Κάλια. Αλλά η γάτα της αδελφής μου
δεν έχει μπροστινά νύχια επειδή η αδελφή μου την πήγε στο γιατρό της και ο
γιατρός της τα έκοψε όλα...» (Standler & Ward, 2005, σελ. 75).
Στο τελευταίο επίπεδο της αφήγησης (narrating), οι Standler και Ward (2005)
παρατήρησαν ότι οι ιστορίες των μεγαλύτερων παιδιών της μελέτης τα οποία
προσέγγιζαν τα 6,5 έτη εμπεριείχαν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στα
προηγούμενα στάδια, καθώς και ολοκληρωμένη επεισοδιακή πλοκή στην οποία
ανέφεραν ακόμα και τα σχέδια του πρωταγωνιστή για να προσεγγίσει το στόχο του.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ένα παιδί, από τα παιδιά της συγκεκριμένης μελέτης,
ήταν σε θέση να παραγάγει μια εξελιγμένη αφήγηση που αναφερόταν σε εικόνες
από το παραμύθι της Σταχτοπούτας. Π.χ. «...και κοίταξε ψηλά και είδε τη νεράιδα τη
νονά της. Και η νεράιδα νονά είπε: «δεν είναι να απορεί κανείς γιατί είσαι τόσο
θλιμμένη, πρέπει να σου φτιάξω μια άμαξα». Και την έφτιαξε. Και η Σταχτοπούτα
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είπε: «πώς σου φαίνεται το φόρεμά μου;» και η νονά της απάντησε: «είναι
θαυμάσιο» και μετά την ξανακοίταξε «για όνομα του Θεού παιδί μου δεν μπορείς
να πας έτσι στο χορό....» (Standler & Ward, 2005, σελ. 75). Σε αυτό το σημείο, το
επίπεδο της αφήγησης επηρεάζεται σημαντικά από το κίνητρο-βοήθημα που
παρέχεται στο παιδί· δηλαδή το ίδιο παιδί παρουσίασε αυτήν την αφήγηση όταν
του δόθηκαν κάρτες του γνωστού φανταστικού παραμυθιού, ενώ όταν του δόθηκε
για βοήθημα μία μόνο κάρτα, για να δημιουργήσει μια πρωτότυπη ιστορία, η
αφήγηση που παρήγαγε ανταποκρινόταν στο τρίτο επίπεδο, αυτό της σύνδεσης.
Ολοκληρώνοντας, φαίνεται ότι στη αφήγηση φανταστικών ιστοριών
παρατηρείται αναπτυξιακή εξελικτική πορεία καθώς με το χρόνο τα παιδιά
διαμορφώνουν και σχηματοποιούν φανταστικές αφηγήσεις με πιο ανεπτυγμένες
αφηγηματικές δομές (Peterson & McCabe, 1983). Η αφήγηση φανταστικών ιστοριών
είναι ένα «απαιτητικό» αφηγηματικό είδος καθώς προϋποθέτει εμπειρίες, γνώσεις,
φαντασία αλλά και συμπερασματική και οργανωτική ικανότητα· προκαλεί την
αφηγηματική ανάγκη των παιδιών τα οποία για να φτάσουν στο σημείο της
εξελιγμένης αφήγησης και στην ικανότητα δόμησης σύνθετων πλοκών με επιμέρους
επεισόδια, πρέπει να συμπληρώσουν κατά πάσα πιθανότητα την ηλικία των 9 ετών
(Price et al., 2006). Υπογραμμίζεται δε ότι η πορεία αυτή δεν είναι απαραίτητα
γραμμική, όπως και οι δομές των αφηγημάτων δεν είναι πάντα σταθερές, καθώς
ενσωματώνουν στοιχεία από άλλα αφηγηματικά είδη, δημιουργώντας ένα είδος
μεταβλητής αφήγησης για αρκετό χρονικό διάστημα (Gruendel, 1980. Hudson &
Shapiro, 1997).
Ανακεφαλαίωση
Τα διαφορετικά είδη των αφηγήσεων (σενάρια, προσωπικές αφηγήσεις,
φανταστικές αφηγήσεις, αναδιηγήσεις) αναπτύσσονται ως μνημονικά σχήματα με
διαφορετικούς ρυθμούς και ακολουθούν διαφορετική εξελικτική πορεία. Τα
σενάρια πρωτοεμφανίζονται στη ζωή του παιδιού, στηρίζονται από την
αυτοβιογραφική μνήμη και αποτελούν απαραίτητη «μαγιά» για την ανάπτυξη των
άλλων αφηγηματικών ειδών, καθώς το παιδί μέσα από τη δημιουργία τους
προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο που το περιβάλλει (Hudson & Nelson, 1986.
Mulvaney, 2011. Nelson & Fivush, 2004).
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Η προσωπική αφήγηση προϋποθέτει προϋπάρχουσα σχετική γνώση αλλά και
οργάνωση της γνώσης αυτής με λογικό και κατανοητό τρόπο. Επίσης γενική γνώση
για ένα θέμα και ειδική μνήμη γεγονότων (γνώση για ένα συγκεκριμένο θέμαγεγονός) (Lyle, 2000. Snow, 1983). Οι φανταστικές αφηγήσεις εμφανίζονται
εξελικτικά αργότερα και «απαιτούν» πέραν των προαναφερόμενων γνώσεων πιο
ανεπτυγμένη αφηγηματική δομή αλλά και γλωσσική ικανότητα, διότι τα γεγονότα
που παρατίθενται σε μια φανταστική αφήγηση παρουσιάζονται σε μορφή
επεισοδίων με λογικές και αιτιοκρατικές σχέσεις. Τα παιδιά ξεκινούν σε πρώιμη
ηλικία (2 ετών) από το επίπεδο της κατονομασίας προσώπων και αντικειμένων για
να φτάσουν στο επίπεδο της ανεπτυγμένης αφήγησης η οποία συνήθως
εμφανίζεται μετέπειτα από την προσχολική περίοδο (Stadler & Ward, 2005). Αυτό
δε σημαίνει απαραίτητα ότι ένα παιδί προσχολικής ηλικίας δεν μπορεί να
προσεγγίσει το επίπεδο της ανεπτυγμένης αφήγησης. Όταν αυτό συμβαίνει είναι
συνήθως προϊόν συστηματικής έκθεσης των παιδιών σε καλά δομημένα
αφηγηματικά κείμενα και συστηματικής εξάσκησής τους στον τρόπο δόμησης και
οργάνωσης των ιστοριών (Hudson & Shapiro, 1997. Price et al., 2006).
Τέλος, η αναδιήγηση στην οποία το παιδί ανακατασκευάζει μια ιστορία
ακολουθεί περίπου την εξελικτική πορεία των φανταστικών αφηγήσεων. Παρά το
γεγονός ότι φαίνεται μια πιο εφικτή δραστηριότητα για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, «απαιτεί» σωστή ενεργοποίηση των προγενέστερων γνώσεων, βαθιά
κατανόηση του περιεχομένου της ιστορίας, αφομοίωση της δομικής οργάνωσής της
και η ποιότητα των ανακαλούμενων πληροφοριών να σχετίζεται τόσο με τη
γνωστική επεξεργασία των ανακαλούμενων πληροφοριών όσο και με το γλωσσικό
επίπεδο (γραμματική, λεξιλόγιο, σύνταξη) των παιδιών (Dymock, 2007. Morrow,
1987. Shcisler, Joseph, Konrad & Alber-Morgan, 2010).
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Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η σημασία της ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας
Η σημαντικότητα της διαδικασίας της ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων
έχει επισημανθεί από τους ειδικούς επιστήμονες ως ένα από τα κύρια πεδία του
πολυγραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Snow et al., 1998). Οι
ερευνητές Jacobs, Morrison και Swinyard (2000) θεωρούν ότι η πιο σημαντική
δραστηριότητα για να δομηθεί η αναγκαία προϋπάρχουσα γνώση, ώστε τα παιδιά
να καταφέρουν να διαβάζουν, είναι να διαβάζει κάποιος σε αυτά. Τα παιδιά μέσω
της ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων προσεγγίζουν μια σειρά σημαντικών
δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου, η σύνδεση προφορικού
και γραπτού λόγου, η κατανόηση της σχέσης φωνήματος-γραφήματος, η κατανόηση
των εννοιών και των συμβάσεων του γραπτού λόγου, η ενίσχυση της κατανόησης
του περιεχομένου των ιστοριών που τους διαβάζονται, η ανάπτυξη του λεξιλογίου
τους και της συντακτικής πολυπλοκότητας του λόγου τους, η αντίληψη του τρόπου
οργάνωσης και δομής των ιστοριών, η αίσθηση του πώς μπορούν να διαβάζουν
μόνα και σωστά, η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διηγούνται καλοσχηματισμένες
ιστορίες, όπως και η δυνατότητα να συνάγουν συμπεράσματα και κρίσεις
βασιζόμενα σε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος (Allor & McCathren, 2003. Beck &
McKeown, 2001. Brabham & Lynch-Brown, 2002. Chomsky, 1972. Coyne, McCoach &
Kapp, 2007. Evans, Williamson & Pursoo, 2008. Groenou, 1995. Justice & Ezell, 2000.
McGee & Richgels, 2003. Roskos, Tabors & Lenhart, 2004. Silvern, 1985. Smith,
Simmons & Kame’enui, 1998).
Συγκεκριμένα, η ανάγνωση ιστοριών είναι ένα αποτελεσματικό μέσο
ενίσχυσης του προφορικού λόγου των παιδιών (Τάφα, 2011). Τόσο η συχνότητα όσο
και η ποιότητα (π.χ. ανάλυση ιδεών, περιεχομένου) των αναγνωστικών εμπειριών
βοηθά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και τη συντακτική πολυπλοκότητα του
προφορικού λόγου των παιδιών (Chomsky, 1972). Τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν
συχνά σε αναγνώσεις ιστοριών χρησιμοποιούν πιο σύνθετες προτάσεις στον
προφορικό τους λόγο και αναπτύσσουν σταδιακά την ικανότητα να κατανοούν τόσο
τις δηλωτικές (άμεσες) όσο και τις άδηλες (υπονοούμενες) πληροφορίες του
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κειμένου, εφόσον αποκτούν σταδιακά την ευχέρεια να συμπεραίνουν από τα
συμφραζόμενα (Silvern, 1985). Κάθε βιβλίο που διαβάζεται στα παιδιά εμπεριέχει
ένα ποσοστό νέων εννοιών και λέξεων. Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά μπορούν να
αποκτήσουν μια γενική αναπαράσταση γύρω από τη σημασία των νέων λέξεων
ακούγοντας απλά δύο φορές την ίδια ιστορία (Justice & Ezell, 2000). Ακόμα και σε
μεγάλες ιστορίες όπου τα παιδιά συναντούν μια σειρά νέων λέξεων οι οποίες
δυσχεραίνουν την κατανόηση του κειμένου, όταν συνδυαστούν με διευκρινιστικές
ερωτήσεις (Walsh & Blewitt, 2006), καθώς και με αναλυτική συζήτηση (van Kleeck,
2004) για το νόημα αυτών των λέξεων, ενισχύουν σημαντικά την ανάπτυξη του
λεξιλογίου των παιδιών (Blachowicz & Obrochta, 2005. Connor, Morrison &
Slominski, 2006. Dickinson & Smith, 1994. Hargave & Sénéchal, 2000. Wasik & Bond,
2001).
Οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν με
διάφορους τρόπους την εκμάθηση νέων λέξεων ενός αφηγηματικού κειμένου που
διαβάζουν στα παιδιά. Οι τρόποι που αξιοποιούν συνήθως είναι οι εξής: α)
παρέχοντας πληροφορίες γύρω από τη σημασία των νέων λέξεων, β) επεξηγώντας
τις νέες λέξεις από τα συμφραζόμενα του κειμένου, γ) εμφανίζοντας τις λέξεις
στόχους συχνά μέσα σε διαφορετικές προτάσεις στο ίδιο κείμενο, και δ) συνδέοντας
το νόημα της κάθε λέξης με τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, μια
διαδικασία που συνήθως βοηθά στην κατανόηση της σημασίας της λέξης (Coyne et
al., 2007). Μπορούν επίσης οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν την εικονογράφηση
του βιβλίου, να εισάγουν τη νέα λέξη σε μια μικρή πρόταση που πιστεύουν ότι
βοηθά περισσότερο στην κατανόηση της έννοιάς της, να χρησιμοποιήσουν
χειρονομίες ή να διαφοροποιήσουν τον τόνο της φωνής τους (δραματοποίηση) και
να ενεργοποιήσουν τα παιδιά για να δημιουργήσουν μια καινούργια πρόταση με τη
νέα λέξη (Justice, Meier & Walpole, 2005. McGee & Morrow, 2005).
Η ανάγνωση ιστοριών βοηθά επίσης στην ανάδυση του γραμματισμού των
μικρών παιδιών και συγκεκριμένα στην κατανόηση της λειτουργίας των γραπτών
συμβόλων αλλά και της σχέσης ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
(Justice & Ezell, 2000). Η αξιοποίηση μεγάλων βιβλίων με μεγάλα γράμματα και
περιορισμένο αριθμό λέξεων επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να εστιάσει την
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προσοχή των παιδιών στις λέξεις και το σχήμα των γραμμάτων, στις έννοιες και τις
συμβάσεις του γραπτού λόγου, και στη διαδικασία ταύτισης γραφήματος –
φωνήματος, αποσαφηνίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση προφορικού και
γραπτού λόγου, η οποία δεν είναι αυτονόητη σε αυτήν την ηλικία (Dickinson &
Tabors, 2001).
Η ανάγνωση ιστοριών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις
διαδικασίες φωνολογικής ευαισθητοποίησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας
(Torgesen, Wagner, Bryant & Pearson, 1992). Φωνολογική επίγνωση θεωρείται η
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να χειρίζεται τα μικρότερα στοιχεία του
προφορικού λόγου (λέξεις, συλλαβές, φωνήματα), (Manolitsis & Tafa, 2009. Runge
& Watkins, 2006). Η φωνολογική επίγνωση αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο της
αναγνωστικής κατανόησης και ευχέρειας των παιδιών (Stanovich, Cunningham &
Cramer, 1984). Η ευαισθητοποίηση γύρω από τη φωνολογία των λέξεων, βοηθάει
τα παιδιά που δεν αντιλαμβάνονται τη σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου να
την κατανοήσουν, αφού μέσα από το βιβλίο αυτή η σύνδεση αποκτά περιεχόμενο
και γίνεται πιο σαφής. Όταν οι διαδικασίες φωνολογικής ευαισθητοποίησης
πραγματοποιούνται με αγαπημένα βιβλία των παιδιών και με παιγνιώδη τρόπο,
μπορεί να λειτουργήσουν παρακινητικά για τα παιδιά και να ανεβάσουν τα επίπεδα
της φωνολογικής τους επίγνωσης (Allor & McCathren, 2003). Η φωνολογική
ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσω της ανάγνωσης ιστοριών

θεωρείται πιο

ευχάριστη και αναπτυξιακά κατάλληλη από την άμεση διδασκαλία αυτών των
δεξιοτήτων (McGee & Purcell-Gates, 1997. Ukrainetz, Cooney, Dyer, Kysar & Harris,
2000).
Η ανάγνωση ιστοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από άρτια δομή,
εμπεριέχουν δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία (πλαίσιο, θέμα, πλοκή/προσπάθειες,
επίλυση, τέλος), τα οποία με βάση τη γραμματική των ιστοριών (Thorndyke, 1977),
αποτελούν το βασικό δομικό ιστό/πλαίσιο μιας ιστορίας, συμβάλλει σημαντικά στην
κατανόηση του περιεχομένου αλλά και της αντίληψης του τρόπου δομής και
οργάνωσης των ιστοριών (McGee & Richgels, 2003). Διαβάζοντας στο παιδί
καλοδομημένα βιβλία η σκέψη του ακολουθεί τη δομική πορεία των γεγονότων της
ιστορίας και έτσι αντιλαμβάνεται σταδιακά ότι μια καλογραμμένη και κατανοητή
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ιστορία διεξάγεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, εμπεριέχει χαρακτήρες, εκ
των οποίων ο ένας ή και περισσότεροι αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα/πρόβλημα για
την επίλυση του οποίου πραγματοποιεί/ούν διάφορες προσπάθειες, που, τις
περισσότερες φορές, οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος και σε αίσιο τέλος
της ιστορίας (Dymock, 2007. Peterson & McCabe, 1983). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να ενισχύσουν ποικιλοτρόπως την αντίληψη του παιδιού γύρω από το δομικό ιστό
των ιστοριών κυρίως διατηρώντας ξεκάθαρη τη σχέση του δομικού πλαισίου και του
περιεχομένου μιας ιστορίας, δηλαδή συνδέοντας κατά την ανάγνωση μιας ιστορίας
το κάθε δομικό στοιχείο με το αντίστοιχο τμήμα από το κείμενο της ιστορίας
(Bamberg & Damrad-Frye, 1991. Peterson & McCabe, 1983. Wasik & Bond, 2001).
Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα πλήθος βιβλίων τα οποία όταν αξιοποιηθούν σωστά
από τους ενηλίκους, μπορούν να υπηρετήσουν και να ενισχύσουν ένα πλήθος
δεξιοτήτων των παιδιών (van Kleeck, 2004). Παράλληλα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται
ότι οι ενέργειες των ηρώων μιας ιστορίας είναι εμπρόθετες, καθώς οι ήρωες των
ιστοριών διακατέχονται από επιθυμίες, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία
υποκινούν κάθε τους ενέργεια/δράση (Curenton & Lucas, 2007. Moore, Pure &
Furrow, 1990. Tager-Flusberg, 1997). Τα παιδιά επίσης, κατά την ανάγνωση μιας
ιστορίας, ταυτίζονται με τους ήρωές της ή αποστασιοποιούνται από αυτούς,
κατανοούν την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση σε μια προσπάθεια
αποκωδικοποίησης/ κατανόησης του μυθικού κόσμου, ενός κόσμου που βοηθά
έμμεσα αλλά αποτελεσματικά στην κοινωνικοποίησή τους, εφόσον οι δύο αυτοί
κόσμοι είναι διαφανείς και αλληλοδιαπλέκονται (Sipe, 2002).
Είναι σημαντικό το περιβάλλον των παιδιών να εμπλουτίζεται διαρκώς με
ενδιαφέροντα και προκλητικά εικονογραφημένα/αφηγηματικά βιβλία/κείμενα.
Έτσι, ενισχύονται τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση όπως και η φιλοαναγνωστική
τους συμπεριφορά (Pentimonti, Zucker, Justice & Kaderavek, 2010). Όπως
καταδεικνύουν εμπειρικά δεδομένα η επαφή του παιδιού κατά τη προσχολική
περίοδο με μια καλά οργανωμένη γωνιά βιβλιοθήκης επηρεάζει και διαμορφώνει
τη σχέση του με το βιβλίο (Γκλιάου, 2003). Παιδιά τα οποία απέκτησαν τη συνήθεια
να δανείζονται βιβλία από την προσχολική ηλικία, εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο
και σε μεγαλύτερες ηλικίες (Γιαννικοπούλου, 1998). Ακόμα, η οργάνωση μιας
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σειράς μεταναγνωστικών δραστηριοτήτων όπως η ζωγραφική, η δραματοποίηση, η
δημιουργία

αυτοσχέδιων

ιστοριών,

οι

σχολιασμοί/συζητήσεις

οι

οποίες

κινητοποιούν δημιουργικά τα παιδιά, ενισχύουν τη γνωστική και συναισθηματική
τους εμπλοκή ενώ προσφέρουν παράλληλα διέξοδο στη δημιουργική τους έκφραση
και φαντασία (Welsch, 2008). Συνολικά θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η
ανάγνωση ιστοριών είναι μια πολλαπλά ωφέλιμη μαθησιακή διαδικασία, όταν
συνδυάζεται με ιδιαίτερες δραστηριότητες που ταιριάζουν στην φύση και το
περιεχόμενο του κειμένου της ιστορίας που διαβάζεται στα παιδιά. Οι Meyer, Stahl,
Wardrop και Linn (1992) υποστηρίζουν ότι το να διαβάζουν οι εκπαιδευτικοί στα
παιδιά δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα μάθουν και αυτά να διαβάζουν μόνα τους, τα
βοηθάει όμως να αποκτήσουν γνώσεις, και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν
σημαντικά προαπαιτούμενα στον δρόμο τους προς τον γραμματισμό (Teale, 2003).
Τρόποι ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων
Η αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης ιστοριών στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο
που οι ενήλικοι (εκπαιδευτικοί, γονείς) διαβάζουν στα παιδιά (Clay, 1993). Οι
τρόποι και οι τεχνικές που αξιοποιούν οι ενήλικοι για να διαβάσουν ένα
αφηγηματικό κείμενο στα παιδιά είναι συνήθως η αλληλεπιδραστική ή διαλογική
ανάγνωση και η ανάγνωση παράσταση (Dickinson & Tabors, 2001. Τάφα, 2011.
Τάφα & Χλαπάνα, 2007). Κατά την ανάγνωση παράσταση ο ενήλικος διαβάζει το
κείμενο με ελάχιστες παύσεις για σχόλια και παρατηρήσεις και ο κύριος όγκος της
συζήτησης

διενεργείται

όταν

ολοκληρώνεται

η

ανάγνωση

ενώ

στην

αλληλεπιδραστική (όπως παραπέμπει και ο χαρακτηρισμός της) η συζήτηση
πραγματοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας (McGee &
Morrow, 2005. Morrow & Gambrell, 2004). Αμφότερες οι τεχνικές έχουν ως
απώτερο στόχο τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση του αφηγηματικού
πλαισίου της ιστορίας καθώς και των βασικών αλλά και υπονοούμενων
πληροφοριών του κειμένου της (Wasik & Bond, 2001).
Πιο

συγκεκριμένα,

κατά

την

ανάγνωση

παράσταση

ο

ενήλικος

πραγματοποιεί μια σειρά αλληλεπιδραστικών στρατηγικών κυρίως πριν και μετά
την ανάγνωση της ιστορίας (Barrentine, 1996). Εισαγωγικά αναφέρει τον τίτλο, τον
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πρωταγωνιστή και το κύριο θέμα της ιστορίας και προκαλεί το παιδί να
πραγματοποιήσει προβλέψεις με βάση αυτά τα στοιχεία για το περιεχόμενο της
ιστορίας. Διευκρινίζει επίσης, πριν την ανάγνωση, δύσκολες λέξεις που πιθανολογεί
ότι είναι άγνωστες για παιδιά αυτής της ηλικίας (Militante, 2006). Η κατανόηση και
η ερμηνεία του περιεχομένου στηρίζεται στις εκφραστικές ικανότητες του εκάστοτε
ενηλίκου διότι η ανάγνωση δε διακόπτεται παρά μόνο αν προκύψει σοβαρός λόγος
δυσχέρειας της κατανόησης (Dickinson & Smith, 1994). Η συζήτηση που ακολουθεί
δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους στο αναγνωστικό γεγονός να συζητήσουν
για τα κομβικά σημεία της ιστορίας, να επεκτείνουν τα γεγονότα της ιστορίας στην
καθημερινή ζωή των παιδιών, να αναλύσουν δράσεις και αντιδράσεις των ηρώων
της, αλλά και να διαχειριστούν σκέψεις και ιδέες σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης
νοήματος. Η ανακατασκευή-αναδιήγηση των γεγονότων της ιστορίας είναι επίσης
μια διαδικασία εμπέδωσης της δομικής αλληλουχίας των γεγονότων της ιστορίας η
οποία αξιοποιείται συχνά σε αυτή την τεχνική και έχει στόχο την επισφράγιση των
κατανοηθέντων (Barrentine, 1996. Dickinson & Smith, 1994).
Ο αλληλεπιδραστικός τύπος ανάγνωσης εφαρμόζεται από τον ενήλικο μέσω
της μεγαλόφωνης ανάγνωσης ή της από κοινού ανάγνωσης ή της διαλογικής
ανάγνωσης (Hindman, Connor, Jewkes & Morrison, 2008. Lonigan & Whitehurst,
1998). Σε όλες αυτές τις διαδικασίες ο στόχος είναι η φυσική, γνωστική και λεκτική
ενεργοποίηση του παιδιού με αποτέλεσμα τη βελτίωση του λεξιλογίου των παιδιών,
την ανάπτυξη ανώτερου επιπέδου γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, κρίση, λογική,
αντίληψη), καθώς και την ενίσχυση της κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου
των ιστοριών, αλλά και των αιτιωδών σχέσεων που συνέχουν ένα αφηγηματικό
κείμενο (Hargave & Sénéchal, 2000. Whitehurst, Epstein, Angell, Payne, Crone &
Fischel, 1994). Πιο συγκεκριμένα, στον αλληλεπιδραστικό τύπο ανάγνωσης ο
ενήλικος αλληλεπιδρά με το παιδί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της
ανάγνωσης. Ο στόχος του είναι η διαρκής εμπλοκή του παιδιού σε γνωστικό και
γλωσσικό επίπεδο ώστε αυτό να κινείται διαρκώς στα όρια της ζώνης της
επικείμενης ανάπτυξής του (Arnold, Lonigan, Whitehurst & Epstein, 1994). Ένας
επίσης σημαντικός στόχος είναι η ενίσχυση της κατανόησης (Valdez-Menchaca &
Caulfield, 1988). Γι’ αυτό το λόγο, ο ενήλικος πραγματοποιεί εισαγωγικά μία μικρή
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συζήτηση για να δημιουργήσει μια βάση σχετικών προγενέστερων γνώσεων στο
παιδί. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης πραγματοποιεί σκόπιμες παύσεις,
ενθαρρύνοντας την λεκτική ενεργοποίηση του παιδιού γύρω από δηλωτικές και
υπονοούμενες πληροφορίες του κειμένου, που ξεκινούν από την εικονογράφηση
μέχρι την ανάλυση πληροφοριών, ενώ μετά το πέρας της ανάγνωσης, με ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις προκαλεί το παιδί σε μία αναλυτική συζήτηση που σχετίζεται με
την πλοκή της ιστορίας, τη σύνδεση των πληροφοριών της με τις προγενέστερες
γνώσεις και τα σχετικά βιώματα του παιδιού (Whitehurst, Zevenbergen, Crone,
Schultz, Velting & Fischel, 1999). Στο τέλος, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και η
αναδιήγηση της ιστορίας που η οποία μπορεί να έχει καθοδηγούμενο ή ελεύθερο
χαρακτήρα (Whitehurst et al., 1994). Ο ενήλικος υιοθετεί διάφορες τεχνικές όπως
της φωναχτής σκέψης ή του «αφελή» αναγνώστη για να προκαλέσει την λεκτική
αντίδραση του παιδιού και να ενισχύσει την κατανόησή του (McGee & Richgels,
2003).
Στη αλληλεπιδραστική-διαλογική ανάγνωση τα παιδιά προκαλούνται με
ειδικού τύπου ερωτήσεις σε συζητήσεις και οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν μια
σταθερή διαδοχική σειρά (Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, Valdez-Menchaca,
DeBaryshe & Caulfield, 1988). Οι τεχνικές που αφορούν σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας συναντώνται με το ακρωνύμιο PEER και εμπερικλείουν ερωτήσεις
οι οποίες αφορούν σε αντικείμενα και πρόσωπα της ιστορίας, όπως και στις
ιδιότητές τους, και στην πορεία διαμορφώνονται σε ανοιχτού τύπου με στόχο να
προτρέψουν (Prompt) το παιδί να μιλήσει για σημαντικά στοιχεία της ιστορίας. Στη
συνέχεια σκοπό έχουν να αξιολογήσουν τις απαντήσεις του (Evaluate), κατόπιν να
τις επεκτείνουν με επιπλέον σχετικές πληροφορίες (Expand) και τέλος να
επαναλάβει το παιδί (Repeat) τις ολοκληρωμένες πλέον απαντήσεις (Whitehurst et
al., 1994). Μια άλλη τεχνική ερωτήσεων που αξιοποιείται στη διαλογική ανάγνωση
συναντάται με το ακρωνύμιο CROWD και εμπερικλείει προτροπές προκειμένου το
παιδί να συμπληρώσει (Complete) τις σκόπιμα ημιτελείς φράσεις του ενηλίκου, να
ανακαλέσει (Recall) τμηματικά την ιστορία, να απαντήσει σε ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις (Open-ended) που το ενθαρρύνουν να εκφράσει σκέψεις, κρίσεις και
υποθέσεις γύρω από τα δρώμενα της ιστορίας. Επίσης, να απαντήσει σε ερωτήσεις
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με βάση το πού, το πώς και το γιατί (Wh-prompts) οι οποίες αφορούν σε δράσεις
των ηρώων της ιστορίας καθώς και στη διαδοχή των γεγονότων και αποσκοπούν
στο να συνδέσει γεγονότα και νοήματα λέξεων από την ιστορία με εξωκειμενικές μακρινές καταστάσεις (distancing) της καθημερινής του ζωής (Whitehurst, 2004.
Zevenbergen & Whitehurst, 2003).
Οι παραπάνω διαδικασίες, όπως της αξιολόγησης ή της διόρθωσηςσυμπλήρωσης, παρόλο που ακούγονται αρνητικές, έχουν την έννοια η πρώτη της
επιβράβευσης και της ανατροφοδότησης της κάθε προσπάθειας του παιδιού και η
δεύτερη της παροχής εναλλακτικής απάντησης μόνο στις τελείως λανθασμένες
απαντήσεις

(Valdez-Menchaca

&

Whitehurst,

1992).

Παράλληλα,

στην

αλληλεπιδραστική-διαλογική ανάγνωση μπορεί ο ενήλικος να δώσει έμφαση στα
δομικά στοιχεία της ιστορίας είτε μέσω της φωναχτής σκέψης (π.χ. για να δούμε
τώρα που είπαμε το κύριο πρόβλημα του πρωταγωνιστή τι θα κάνει για να το
λύσει;) είτε μέσω της αναλυτικής συζήτησης που ακολουθεί μετά την ανάγνωση της
ιστορίας (McGee & Richgels, 2003). Μια κρίσιμης σημασίας γνώση για την
κατανόηση είναι επίσης το λεξιλόγιο όπου στην αλληλεπιδραστική-διαλογική
ανάγνωση παρέχεται ο χώρος και οι προϋποθέσεις για την εκμάθησή του. Οι
τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ενήλικος είναι: α) διακόπτει την ανάγνωση και εστιάζει
το ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από τη νέα άγνωστη λέξη, β) παρέχει
πληροφορίες για τον ορισμό της λέξης, γ) συνδέει το νόημα της λέξης με τις
εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, δ) βρίσκει συνώνυμες, ε) χρησιμοποιεί τη
νέα λέξη σε μια πιο κατανοητή πρόταση, στ) αξιοποιεί την εικονογράφηση του
βιβλίου, ζ) παροτρύνει τα παιδιά να φτιάξουν μια καινούρια πρόταση με αυτή τη
λέξη κ.ά. (Marulis & Neuman, 2010. McGee & Schickedanz, 2007. Yopp & Yopp,
2007).
Μία άλλη τεχνική, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την κατανόηση
των πληροφοριών του κειμένου της ιστορίας, την εκμάθηση νέου λεξιλογίου, την
εκμάθηση δεξιοτήτων που αφορούν στον γραπτό λόγο αλλά και στην κατανόηση
της δομής της ιστορίας, είναι η από κοινού ανάγνωση. Η συγκεκριμένη τεχνική
εμπλέκει στη διαδικασία της ανάγνωσης και τα ίδια τα παιδιά (κυρίως στα
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και στις ιστορίες με μικρό κείμενο) και σε αυτή την
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κατεύθυνση λειτουργούν τα κείμενα με προβλέψιμο περιεχόμενο. Ένα κείμενο έχει
προβλέψιμο περιεχόμενο, όταν έχει ξαναδιαβαστεί στα παιδιά και έχει ξεκάθαρη
δομή (Cullinan, 1989. Ezell & Juctice, 2000· Gill, 2008).
Τα παιδιά απολαμβάνουν την επανάληψη και όσο εξοικειώνονται με το
περιεχόμενο της ιστορίας, τόσο πιο έντονα νιώθουν την ανάγκη να πάρουν τη
διαδικασία στα χέρια τους πραγματοποιώντας μια σειρά διεργασιών, που δε θα
ήταν εφικτές, αν το περιεχόμενο της ιστορίας ήταν άγνωστο προς αυτά (Morrow,
2005). Μια σημαντική τεχνική η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί συστηματικά σε
αναγνώσεις με ενηλίκους και παιδιά είναι η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση
ιστοριών (McGee & Morrow, 2005). Στην πρώτη ανάγνωση της ιστορίας,
πραγματοποιείται

μια

εισαγωγική

συζήτηση

όπου

ενεργοποιούνται

ο

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών ενώ παρέχονται βασικές πληροφορίες για το
νέο κείμενο που θα διαβαστεί (ερμηνεία λεξιλογίου, ανάλυση σημαντικών
πληροφοριών) και στη συνέχεια τα παιδιά ακούν την ιστορία με την τεχνική της
ανάγνωσης παράστασης. Στη δεύτερη ανάγνωση, που πραγματοποιείται μια-δυο
μέρες μετά και έχει στόχο τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των
πληροφοριών του κειμένου της ιστορίας ο ενήλικος με ερωτήσεις του τύπου πού,
πώς και γιατί ενεργοποιεί τα παιδιά εμπλέκοντας τα σε αναλυτικές συζητήσεις
σχετικές με το ψυχολογικό προφίλ των χαρακτήρων της ιστορίας, όπως και με
επιμέρους στοιχεία της πλοκής της (Dennis & Walter, 1995). Παράλληλα, δίνεται μια
θαυμάσια ευκαιρία να αναλύσουν τα παιδιά υφέρπουσες σχέσεις αιτίουαποτελέσματος καθώς και να προεκτείνουν κομβικά σημεία της δράσης των
χαρακτήρων της ιστορίας στην πραγματική ζωή (Dickinson & McCabe, 2001). Η
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση εμπλέκει και τις δύο τεχνικές ανάγνωσης, της
ανάγνωσης παράστασης (στην πρώτη ανάγνωση) αλλά και της αλληλεπιδραστικής–
διαλογικής (στη δεύτερη και τρίτη ανάγνωση) και επιτρέπει στα παιδιά να
απολαύσουν δύσκολα βιβλία από άποψη λεξιλογίου (Leung & Pikulski, 1990) και
δομής, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά με περιορισμένες εμπειρίες
γραμματισμού να απολαύσουν καλή παιδική λογοτεχνία (Justice et al., 2005.
Iannucci, 2007. Trivette, Simkus, Dunst & Hamby, 2012).
Με βάση τα παραπάνω, οι ενήλικοι γενικά μπορούν να αξιοποιήσουν δύο
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τεχνικές ανάγνωσης αλλά και τον συνδυασμό αυτών των δύο (επαναλαμβανόμενη
ανάγνωση) οι οποίες χαρακτηρίζονται από σχετικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο
εμπλοκής των παιδιών και στον χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης. Η τεχνική της
ανάγνωσης παράστασης διατηρεί σταθερές τις διαδικασίες ανάγνωσης (χωρίς
διακοπές), ενώ η αλληλεπιδραστική-διαλογική, τον τρόπο των ερωτήσεων και κατ’
επέκταση της συζήτησης. Η επιλογή της κάθε μεθόδου συναρτάται άμεσα με τον
στόχο της ανάγνωσης. Αν στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση της δομής και
του περιεχομένου της ιστορίας είναι προτιμότερη η τεχνική της ανάγνωσης
παράστασης όπου ο κύριος όγκος της συζήτησης διεξάγεται με το πέρας της
ανάγνωσης και αν ο στόχος της ανάγνωσης είναι η εκμάθηση νέου λεξιλογίου είναι
προτιμότερη η τεχνική της αλληλεπιδραστικής-διαλογικής ανάγνωσης όπου η
ερμηνεία και η αποσαφήνιση των σημαινομένων των νέων λέξεων παρέχονται κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης, την ώρα που η άγνωστη λέξη εμφανίζεται στο κείμενο
(Crain-Thoreson & Dale, 1999. Τάφα, 2011). Ωστόσο, ο συγκεκριμένος διαχωρισμός
είναι ευέλικτος διότι η αλληλεπιδραστική-διαλογική ανάγνωση με κατάλληλα
διαμορφωμένες ερωτήσεις και πλαίσιο συζήτησης αξιοποιείται πλέον και για την
εκμάθηση της δομικής οργάνωσης των ιστοριών, όπως και των σημαντικών
πληροφοριών του κειμένου της με θαυμάσια αποτελέσματα (Lever & Sénéchal,
2011).
Πέρα από τις τεχνικές ανάγνωσης, τα εμβόλιμα σχόλια, οι προσεκτικά
επιλεγμένες ερωτήσεις, οι σκόπιμες επεξηγήσεις λέξεων και νοημάτων, ο τρόπος
παρώθησης των παιδιών, είτε μέσω της προβολής προτύπου, είτε μέσω των
άμεσων οδηγιών ή της υποβοήθησης (Green & Halsall, 1991), η αξιοποίηση κάθε
οπτικού βοηθήματος καθώς και η ενεργοποίηση ή δημιουργία προγενέστερης
βάσης σχετικών γνώσεων, εδραιώνουν την κατανόηση των παιδιών και
δημιουργούν εκείνο το γνωστικό υπόστρωμα για μεταγνωστικού τύπου νοητικές
λειτουργίες (προβλέψεις, συμπεράσματα, κρίσεις, γενικεύσεις, συσχετίσεις,
αιτιολογήσεις, συγκρίσεις…) που μόνο με τη διαμεσολάβηση του ενηλίκου μπορεί
ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να προσεγγίσει μέσα σε ένα αναγνωστικό επεισόδιο
(McKneown & Beck, 2003. Pentimoti & Justice, 2009. Sénéchal, LeFevre, Thomas &
Daley, 1998. Snow, 1983. van Kleek, 2003. Zucker, Justice, Piasta & Kadevarek, 2010).
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Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του κειμένου και στην ενεργοποίηση των παιδιών
επίσης διαδραματίζουν το στιλ και οι διαφορετικοί τρόποι που ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί κατά την ανάγνωση αφηγηματικών βιβλίων στην προσχολική τάξη και
αυτοί συνήθως είναι: α) ο/η εκπαιδευτικός διαχειριστής, που πραγματοποιεί
αναλυτικές συζητήσεις, οι οποίες εμπερικλείουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα
της ιστορίας, για να ενισχύσει την προγενέστερη σχετική γνώση των παιδιών και να
αυξήσει

τα

επίπεδα

κατανόησής

τους,

αλλά

και

αναπροσαρμόζει

και

επαναδιατυπώνει τις άσχετες πληροφορίες των παιδιών σε σχετικές με το κείμενο
της ιστορίας, β) ο/η εκπαιδευτικός παρακινητής, που προκαλεί τα παιδιά να
πραγματοποιήσουν ερωτήσεις και σχόλια κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Όταν τα
παιδιά δεν αντιδρούν θετικά στις παρακινήσεις και στις προτροπές του, υποβοηθεί,
μοντελοποιώντας τις σωστές αντιδράσεις και πραγματοποιώντας σχετικές
ερωτήσεις (Penno, Wilkinson & Moore, 2002), γ) ο/η εκπαιδευτικός υποστηρικτής
και πληροφοριοδότης, που επεξηγεί δύσληπτα τμήματα της ιστορίας, που μόλις
διάβασε, δράττει κάθε ευκαιρία να ανταποκριθεί στα σχόλια των παιδιών
προσθέτοντας στοιχεία, πληροφορίες, αναλύοντας δεδομένα της ιστορίας αλλά και
συνδέοντας, όσο είναι δυνατόν, τις αντιδράσεις των παιδιών με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής (Morrow, 1990). Με το πέρας της ανάγνωσης, ο/η εκπαιδευτικός
επιστρέφει στην αρχή του βιβλίου και, γυρνώντας κάθε σελίδα του, αλληλεπιδρά
στα σχόλια και στις ερωτήσεις των παιδιών ενώ, στο τέλος, δεν παραλείπει να
επαινέσει και να επιβραβεύσει τα παιδιά για το ενδιαφέρον τους και την άμεση
ανταπόκρισή τους (Applebee & Langer, 1983. Roser & Matrinez, 1985).
Από την άλλη μεριά, η ανταπόκριση των παιδιών κατά την ανάγνωση
αφηγηματικών βιβλίων στην προσχολική τάξη ποικίλει. Κάποιες φορές τα παιδιά
προσπαθούν να κατανοήσουν την ιστορία αναλύοντας την πλοκή της, τους
χαρακτήρες που συμμετέχουν ή το θέμα της. Άλλες φορές, προσπαθούν να την
κατανοήσουν, πραγματοποιώντας συγκρίσεις και αντιπαραβολές με άλλες ιστορίες
που ξέρουν, θεωρώντας ότι έχουν κάποιες ταυτοσημίες ή αντιθέσεις και άλλες
φορές μένοντας παθητικά· όμως, αντιλαμβανόμαστε τη γνωστική τους διέγερση
μέσα από τις εκφράσεις τους (απορία, έκπληξη, αναστάτωση….) που μεταφράζεται
πολλές φορές σε άναρθρους ήχους, επιφωνήματα, χειρονομίες κ.ά. (Sipe, 2000).
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Ορισμένοι τρόποι παρακίνησης της φυσικής εμπλοκής των παιδιών από τους/τις
εκπαιδευτικούς, κατά την ανάγνωση αφηγηματικών κειμένων, είναι: α) Η
δραματοποίηση της ιστορίας η οποία μπορεί να γίνει με λεκτικούς και μη λεκτικούς
τρόπους. Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει παραστατικά την ιστορία αλλάζοντας τον
τόνο της φωνής του/της, δραματοποιώντας τους ρόλους των πρωταγωνιστών
(dramatizing), κάνοντας διάφορα σχόλια κ.λ.π. τα παιδιά αντιδρούν θετικά,
συμμετέχοντας και αυτά με ανάλογους τρόπους. Η παραστατική ανάγνωση
(ανάγνωση παράσταση) ενεργοποιεί τα παιδιά και η φυσική και λεκτική συμμετοχή
των παιδιών παρακινεί αντίστοιχα τους/τις εκπαιδευτικούς σε τέτοιου είδους
τροποποιητικές παρουσιάσεις ιστοριών που έχουν ως απώτερο στόχο την εστίαση
της προσοχής των παιδιών, την αισθητική απόλαυση του κειμένου αλλά κυρίως την
κατανόηση η οποία προάγεται και ενισχύεται με τη φυσική αλληλεπίδραση που δεν
είναι απαραίτητα μόνο λεκτική αλλά και συναισθηματική (Moschovaki, Meadows &
Pellegrini, 2007. Sipe, 2002). β) Η αναδρομή (talking back) σε πρόσωπα και γεγονότα
της

ιστορίας

που

μόλις

διαβάστηκε,

συμπληρώνοντας

διαλόγους

και

πραγματοποιώντας σχόλια που προκαλούν την εμπλοκή και τη φυσική αντίδραση
των παιδιών. Ακόμα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υποδυθεί ρόλους από την ιστορία
προκαλώντας και τα παιδιά να κάνουν το ίδιο (αντίστοιχο). Με αυτό τον τρόπο, τα
παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες κι έτσι ο κόσμος της ιστορίας και ο κόσμος του
παιδιού αλληλεπικαλύπτονται (Sipe, 2000). γ) Η εισαγωγή (insertιng), εισάγοντας
τον εαυτό τους στην ιστορία σαν φίλο του πρωταγωνιστή, αναλαμβάνοντας ισότιμη
αντιπροσώπευση (με αυτή του πρωταγωνιστή) στην παρουσίαση της ιστορίας. Έτσι
πραγματοποιούν σχόλια που προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις συμμετοχής
(λεκτικής, φυσικής) από μεριάς των υπόλοιπων παιδιών (Roskos & Christie, 2001).
δ) Η επικάλυψη (talking over), όταν ο/η εκπαιδευτικός, παρέχει χώρο στα παιδιά,
αυτά μπορούν να διακόψουν τη ροή της ανάγνωσης και να χειριστούν τη συνέχειά
της σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και σκέψεις, δίνοντας δικές τους εκδοχές
και εκτιμήσεις. ε) Το συμβολικό παιχνίδι (pretend play), όταν ο/η εκπαιδευτικός
εισάγει αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την πλοκή και τους χαρακτήρες της
ιστορίας, ενεργοποιεί τη φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών. Στη συνέχεια,
αυτά τα αντικείμενα μπορεί να γίνουν το έναυσμα για συμβολικό παιχνίδι και ο
δρόμος για την προσωπική σύνδεση του παιδιού με την ιστορία (Rowe, 1989). στ) Η
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κριτική-έλεγχος (critiquing/controlling) όπου τα παιδιά παρεμβαίνουν ασκώντας
κριτική ή προτείνοντας εναλλακτικές πλοκές, επιλύσεις προβλημάτων, επιλογές
χαρακτήρων κ.λ.π. Αυτή η παρεμβατική διαδικασία από μεριάς των παιδιών
καταδεικνύει ότι σε κάθε ιστορία υπάρχει χώρος για την προσωπικότητα τους, τις
δυνατότητες τους και τις επιλογές τους. Παριστάνοντας τους συγγραφείς
προτείνουν τις σημαντικότερες ιδέες τους οι όποιες έχουν γι' αυτά την ίδια αξία με
αυτές του πραγματικού συγγραφέα, όταν εκδίδει το βιβλίο του (Sipe, 2002). Με
αυτό τον τρόπο, η ανάγνωση του αφηγηματικού κειμένου γίνεται πιο κατανοητή,
πιο ευχάριστη και πιο δημιουργική από ένα απλό ερωτηματολόγιο και ένα
γενικόλογο διάλογο (Richert, Shaweber, Hoffman & Taylor, 2009. Welsch, 2008).
Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky (1978), όλες οι
γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών αναπτύσσονται μέσω της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια αναλυτικών ή
εκτεταμένων ή αποπλαισιωμένων συζητήσεων. Συζητήσεων που αξιοποιούν πιο
εξελιγμένο γλωσσικό κώδικα, πιο σύγχρονες τεχνικές ενθάρρυνσης της εμπλοκής
των παιδιών (φωναχτή σκέψη, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, λειτουργία προτύπου)
και

πιο εσωτερικά και επεξεργασμένα νοήματα (Bodrova & Leong, 2005). Η

κατανόηση, η οποία πρέπει να είναι παρούσα κατά την ανάγνωση ενός
αφηγηματικού κειμένου, ενισχύεται ουσιαστικά μέσω των προαναφερόμενων
συζητήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών και
αφορούν κυρίως σε μη παρόντα αντικείμενα και πρόσωπα, αναφορές στο παρελθόν
και το μέλλον (Dickinson & McCabe, 1991) καθώς και σε σκέψεις και πεποιθήσεις
υποθετικών προσώπων που δρουν σε υποθετικά σενάρια πχ. «τι θα έκανες αν
ήσουν ο τάδε χαρακτήρας στην ιστορία;» ή «δε σου άρεσε το τέλος της ιστορίας
μπορείς να σκεφτείς ένα τέλος που πιστεύεις ότι θα ταίριαζε περισσότερο;» κ.λ.π.
(De Temple, 2001). Αυτές οι συζητήσεις δεν ενισχύουν μόνο την ακουστική και
αφηγηματική κατανόηση των παιδιών αλλά και όλες τις δεξιότητες του
αναδυόμενου γραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Beals & DeTemple,
1993).
Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η ανάγνωση
αφηγηματικών κειμένων στην προσχολική τάξη, όταν αυτή συνδυάζεται με
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ιδιαίτερες δραστηριότητες, τεχνικές, μέσα, κατάλληλους τρόπους παρουσίασης
που ταιριάζουν στη φύση και στο περιεχόμενο του κειμένου της ιστορίας, αλλά και
στον εκάστοτε στόχο της ανάγνωσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη γλωσσική,
γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Teale, 2003).
Η ανάγνωση αφηγηματικών κειμένων στην προσχολική τάξη και η ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων
Το αφηγηματικό βιβλίο με το πλήθος των εκδοχών του αποτελούσε και
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δρόμους προς τον πολυγραμματισμό των
παιδιών (εικονικό, κειμενικό, κοινωνικό) (Dickinson & Tabors, 1991. Lever &
Sénéchal, 2011. Whitehurst & Lonigan, 1998). Η ανάγνωση αφηγηματικών κειμένων
όπως και η αφήγηση ιστοριών συνδέεται με όλες τις κύριες όψεις της γλώσσας
(ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) και λειτουργεί ενισχυτικά σε μια σειρά από τα
προαπαιτούμενά

τους

(φωνολογική

ευαισθητοποίηση,

λεξιλόγιο,

σύνταξη,

συμβάσεις του γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση….), (Οικονομίδης, 2003).
Επίσης, η ανάγνωση αφηγηματικών κειμένων υποστηρίζει τη γνωστική εμπλοκή των
παιδιών σε συζητήσεις «μέσα» και «έξω» από το κείμενο, συζητήσεις που
ενισχύουν την συμπερασματική ικανότητα των παιδιών καθώς και τις αφηγηματικές
τους δεξιότητες (Harkins et al., 1994. Morgan & Goldstein, 2004. Moshcovaki &
Meadows, 2005. Rowe, 2012. Sénéchal & Cornell, 1993. Zevenbergen & Wilson,
1996).
Ένα καλογραμμένο αφηγηματικό κείμενο είναι κυρίως καλοδομημένο και
συνεκτικό, δηλαδή οι πληροφορίες του δίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ανταποκρίνονται στη ροή της αφηγηματικής σκέψης και να στηρίζονται στο
αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών (McGee & Richgels, 2003). Όταν οι
εκπαιδευτικοί της προσχολικής τάξης διατηρούν αυτή την ακολουθία των στοιχείων
του δομικού πλαισίου καθαρή στο μυαλό του παιδιού συνδέοντας το κάθε κομμάτι
της ιστορίας με το αντίστοιχο δομικό της στοιχείο (πλαίσιο, θέμα, πλοκή επίλυση,
τέλος), βοηθούν το παιδί να οργανώσει σωστότερα τις νέες πληροφορίες στο μυαλό
του (Morrow & Smith, 1990). Στη συνέχεια, και με την εξάσκηση σε καλά δομημένα
αφηγηματικά κείμενα, το παιδί είναι σε θέση να ανακατασκευάσει το κείμενο της
ιστορίας με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, να την αναδιηγηθεί δηλαδή με βάση τα
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δομικά της στοιχεία (Wasik & Bond, 2001).
Το καλογραμμένο αφηγηματικό κείμενο μπορεί παράλληλα να υποστηρίξει
συζητήσεις και δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να στοχεύουν στη δημιουργία μιας
αφήγησης από το παιδί που να σχετίζεται είτε με προγενέστερες εμπειρίες του ή
μελλοντικά του σχέδια είτε με φανταστικούς ήρωες και γεγονότα (Beals, 1997). Στην
πρώτη περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός επεκτείνει στοιχεία της ιστορίας στην
προσωπική ζωή του παιδιού σε μια προσπάθεια να αντιληφθεί (το παιδί) πώς τα
φανταστικά γεγονότα μιας ιστορίας «ακουμπούν» σε μοτίβα πραγματικής ζωής ή
πώς οι ιστορίες που αναφέρουν τα βιβλία είναι καθόλα πραγματικές και υπαρκτές.
Έτσι, το παιδί προκαλείται και εμπλέκεται εμμέσως σε μια συζήτηση που έχει
σκοπό την εκμαίευση μιας προσωπικής αφήγησης, μιας εμπειρίας που έχει μείνει
ανεξίτηλη στο μυαλό του (Allen et al., 1994). Είναι σημαντικό, η ροή της αφήγησης,
ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται στην προσχολική τάξη, να ακολουθεί το
δομικό πλαίσιο των προσωπικών αφηγήσεων, να εμπεριέχει δηλαδή πέραν των
στοιχείων του πλαισίου και της κατάληξης, τα στοιχεία της κορύφωσης και της
αξιολόγησης (Peterson & McCabe, 1994). Μ' αυτόν τον τρόπο το παιδί προσεγγίζει
αβίαστα τη δομή των προσωπικών αφηγήσεων και μαθαίνει πώς να αφηγείται
κατανοητά και ολοκληρωμένα κάθε εμπειρία του. Ο ρόλος εδώ του βιβλίου είναι
υποστηρικτικός και παρακινητικός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενθαρρυντικός
και ανατροφοδοτικός (Hudson & Shapiro, 1991).
Ένα καλά δομημένο αφηγηματικό βιβλίο παρέχει τη δυνατότητα μιας
υψηλού επιπέδου συζήτησης που λειτουργεί υποστηρικτικά στην οργάνωση των
παραγόμενων σκέψεων και ιδεών των παιδιών σε μορφή αφήγησης (Leech & Rowe,
2014). Αυτή η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον οι υφιστάμενες
πληροφορίες έχουν κατανοηθεί πλήρως, και εδώ η οργάνωση των πληροφοριών
του βιβλίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στο στάδιο της κατανόησης όσο
και της κωδικοποίησης (Zacks & Swallow, 2007), κυρίως όμως της απομνημόνευσής
τους, διότι το καλά οργανωμένο αφηγηματικό κείμενο παρέχει το δομικό εκείνο
πλαίσιο που επιτρέπει στις νέες πληροφορίες να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο όλον
με τις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών, να παγιωθούν και να διατηρηθούν
ακόμα και μετά τη πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος στη μακροπρόθεσμη
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μνήμη τους (και συγκεκριμένα στην επεισοδιακή) (Wang, Bui, & Song, 2015). Η
συζήτηση, στη συνέχεια, στοχεύει στην ανάλυση και αποκωδικοποίηση των
πληροφοριών και εστιάζει συνήθως στις εσωτερικές πτυχές του χαρακτήρα των
ηρώων της ιστορίας, στις αιτίες που προκαλούν τα γεγονότα της, στην ταύτιση ή
αποστασιοποίηση του παιδιού από τα δρώμενα της, στην εσωτερίκευση, με λίγα
λόγια, των δηλωμένων και άδηλων στοιχείων της, ώστε το παιδί να γίνει ικανό να
την κατανοήσει σε βάθος, να αφομοιώσει τους μηχανισμούς κατασκευής της (δομή,
δράσεις με εμπρόθετες ενέργειες, συνέπειες δράσεων…) και να είναι σε θέση να
τους εφαρμόσει, όταν χρειαστεί (van den Broeck, et al., 2005. van Kleeck, 2008). Με
τη συχνή επαφή τους με καλά δομημένα κείμενα τα παιδιά, είτε διαισθητικά είτε
μέσω εξάσκησης, εσωτερικεύουν ως νοητικό σχήμα το δομικό πλαίσιο των ιστοριών
και το αξιοποιούν σε κάθε νέο αφήγημά τους (Morrow, 2005).
Παράλληλα, το αφηγηματικό βιβλίο, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των
εικονογραφημένων βιβλίων, μέσα από το εικονιστικό του περιεχόμενο δίνει
ερεθίσματα και λειτουργεί παρακινητικά και ενισχυτικά τόσο στις διαδικασίες της
αναδιήγησης όσο και της αφήγησης (Kaderavek & Sulzby, 2000). Επίσης, στα
εικονογραφημένα βιβλία όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ εικονιστικού και
κειμενικού, γλωσσικού, κώδικα, η εικόνα αποκτά τη δική της αφηγηματική δομή και
προκαλεί το παιδί σε μια «άλλη» αφήγηση, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η
κριτική του ικανότητα και η δημιουργική του σκέψη (Γιαννικοπούλου, 2008). Ακόμα
και μέσα από τα βιβλία χωρίς κείμενο (wordless book) όπου η εικόνα αυτονομείται,
κυριαρχεί και «συνομιλεί» με το παιδί, λειτουργεί ως θαυμάσιο εργαλείο-μέσο
εκμαίευσης τόσο των προσωπικών όσο και των φανταστικών αφηγήσεων
(Kadevarek & Sulsby, 2000). Έτσι καλλιεργείται ο εικονικός γραμματισμός του
παιδιού, εφόσον το παιδί σταδιακά κινείται από τα φανερά, δηλωτικά στοιχεία της
εικόνας, στα συμβολικά και αφηρημένα, ανάλογα με το ηλικιακό του επίπεδο
(Cambrell & Bales, 1986). Κατά συνέπεια, κείμενο και εικόνα στο αφηγηματικό
βιβλίο είναι δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις που η μία τροφοδοτεί την άλλη
(εφόσον οι λέξεις γίνονται εικόνες και οι εικόνες λέξεις) και ενσωματώνονται με τις
αναπαραστάσεις του μικρού αναγνώστη ή ακροατή, με τη διαμεσολάβηση του
ενηλίκου σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης μηνύματος (Sadoski, Goetz & Avila,
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1995).
Τέλος, το αφηγηματικό βιβλίο, όπως προαναφέρθηκε, υποβοηθεί με την
κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων του και τις κατάλληλες
διαδικασίες

μεταξύ

ενηλίκου

και

παιδιού

στην

ενίσχυση

όλων

των

προαπαιτούμενων γνωστικών λειτουργιών της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
των παιδιών (Allor & McCathren, 2003. Isbell et al., 2004). Καλογραμμένες ιστορίες
με προσεγμένη συντακτική δομή και λεξιλόγιο, επιδρούν καθοριστικά στη
διαμόρφωση ενός πιο εξελιγμένου γλωσσικού κώδικα από τα παιδιά, όπου
εμπεριέχει μεγαλύτερες φράσεις με παρατακτική αλλά κυρίως

υποτακτική

σύνδεση, με χρήση δηλαδή χρονικών, ειδικών, αιτιωδών κ.λ.π. συνδέσμων, με
επιθετικούς προσδιορισμούς, δεικτικές και κτητικές αντωνυμίες καθώς και
επιρρήματα (Silven, 1985). Πρωτίστως όμως, αυτό που σημειώνει τη μέγιστη
βελτίωση από την ανάγνωση καλογραμμένων αφηγηματικών κειμένων είναι το
εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών, διότι τα παιδιά, όταν τους δοθούν οι
κατάλληλες ερμηνείες των νέων λέξεων, μιμούνται και αναπαραγάγουν
δημιουργικά τη γλώσσα του βιβλίου (Justice & Ezell, 2000. van Kleeck, 2003. Zuker et
al., 2010). Η δυνατότητα των παιδιών να κωδικοποιούν, να ανακαλούν αλλά και να
δημιουργούν μια νέα ιστορία δεν πρέπει να ειδωθεί ξέχωρα από τη γλωσσική τους
ικανότητα η οποία ενισχύεται δραματικά από την ανάγνωση αφηγηματικών
κειμένων (Evans & Shaw, 2008). Άλλωστε, είναι ερευνητικά επιβεβαιωμένο ότι οι
δεξιότητες αφηγηματικής οργάνωσης των παιδιών σε δομικό επίπεδο (μακροδομή)
σχετίζονται θετικά με τη μικροδομή της αφηγούμενης ιστορίας (γραμματικοί
κανόνες, λεξικο - γραμματικοί τύποι κ.λ.π.) (Berman & Slobin, 1994. Bishop & Dolan,
2005).
Συνοψίζοντας, τα μικρά παιδιά δημιουργούν τις πρώτες τους αφηγήσεις
αντλώντας στοιχεία από τα βιώματά τους καθώς και από το περιεχόμενο των
αφηγηματικών βιβλίων που συχνά τους διαβάζονται τα οποία έχουν και αυτά
διαμορφωθεί από σενάρια καθημερινής ζωής και συμπεριφοράς. Τα παιδιά
συνδυάζουν διαφορετικές αναπαραστάσεις με κοινές αναφορές για να παραγάγουν
τις δικές τους αφηγήσεις με πραγματικό ή υποθετικό περιεχόμενο. Ερευνητές
θεωρούν ότι η καθημερινή εμπειρία με αναγνώσεις αφηγηματικών κειμένων κατά
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την διάρκεια της προσχολικής περιόδου επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών (Mulvaney, 2011. Zevenbergen et al., 2003).
Έρευνες έχουν δείξει ότι, πέρα από τα μέσα, τους τρόπους και τις τεχνικές
που μπορεί να αξιοποιήσει ένας/μια εκπαιδευτικός, σημαντικό ρόλο στην
εκμαίευση και ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών
διαδραματίζει και η συνθήκη (τρόπος, διαδικασίες), (Orsolini, 1990). Οι McCabe και
Peterson (1985) υποστηρίζουν ότι ένα παιδί ηλικίας 5 ετών είναι σε θέση να
αφηγηθεί μια συνεκτική αφήγηση, όταν όμως ερωτηθεί συγκεκριμένα από τον/την
εκπαιδευτικό φαίνεται να αδυνατεί να ανταποκριθεί. Όταν οι συνθήκες της
προσχολικής τάξης προσομοιάζουν με τις φυσικές συνθήκες καθημερινού διαλόγου
και συζήτησης, τα παιδιά νιώθουν πιο ελεύθερα και αφηγούνται πιο
ολοκληρωμένες και οργανωμένες αφηγήσεις (Devescovi & Baumgartner, 1993). Σε
αυτές τις συνθήκες, ακόμα και τα μικρότερα παιδιά είναι σε θέση να
δημιουργήσουν μια αφήγηση, όχι βέβαια στη βάση μιας σύνθετης/επεισοδιακής
δομής, αλλά μιας θεματικής ακολουθίας (διάταξη στοιχείων σχετικών με ένα θέμα
χωρίς χρονικές ή αιτιώδεις σχέσεις απαραίτητα), (Orsolini, 1990).
Ένας διαφορετικός τρόπος εκμαίευσης αφηγήσεων στο χώρο της
προσχολικής τάξης είναι η αφήγηση μιας ιστορίας (είτε από βιβλίο είτε προφορική)
από τον/την εκπαιδευτικό σε μορφή μονολόγου με δραματοποιημένη μορφή ώστε
να προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και να λειτουργήσει ως πρότυπο προς
μίμηση για τα παιδιά (D’Amico, Albano, Marchione, Baumgartner, & Devescovi,
2007). Ο δεύτερος τρόπος εκμαίευσης αφηγήσεων είναι ο διάλογος όπου το παιδί
συμμετέχει πιο δραστικά στην ανακατασκευή ή αναδιήγηση μιας ιστορίας. Η
ανακατασκευή της ιστορίας είναι παρακινούμενη από τον/την εκπαιδευτικό με
συγκεκριμένες ερωτήσεις που στοχεύουν: α) στην αναγνώριση αντικειμένων,
χαρακτήρων και γεγονότων, β) στην πρόβλεψη των συνεπειών των γεγονότων της
ιστορίας και γ) στην εστίαση σε λεπτομέρειες της ιστορίας ώστε να ερμηνευτεί
σωστά η εικονογράφηση του βιβλίου. Οι παρεμβάσεις και οι επεξεργασίες των
νοημάτων και των δεδομένων της ιστορίας που πραγματοποιούν τα παιδιά
επιτρέπονται και η ιστορία ανακατασκευάζεται από κοινού με ένα πολύ φυσικό
τρόπο (Devescovi & Baumgartner, 1993). Οι ερωτήσεις εδώ διαμορφώνονται
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ανάλογα με το διαφορετικό επίπεδο αφηγηματικής και αναδιηγητικής ικανότητας
των παιδιών.
Η αναδιήγηση μιας ιστορίας μετά το άκουσμα της δεν είναι μια εύκολη
γλωσσική και γνωστική διαδικασία-διεργασία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας,
ιδιαίτερα όταν αυτά δεν έχουν εξασκηθεί σε αυτήν τη δεξιότητα (Βρετουδάκη,
2011). Όπως κατέδειξαν τα παραπάνω στοιχεία, η αναλυτική-εκτεταμένη συζήτηση,
οι ερωτήσεις που ενεργοποιούν υψηλού επιπέδου νοητικές διεργασίες, οι ευέλικτες
τεχνικές υποβοήθησης και ενίσχυσης της κατανόησης των παιδιών και η
αναδιήγηση δεν είναι μια διαδικασία που συναντά κάποιος καθημερινά στην
προσχολική τάξη (Morrow, 1987). Ο/Η εκπαιδευτικός κατά την ανάγνωση μιας
ιστορίας με ειδικού τύπου παρεμβάσεις μπορεί να κατευθύνει την προσοχή των
παιδιών στα δομικά της στοιχεία και στη συνέχεια με κατάλληλες ερωτήσεις να
καθοδηγήσει τα παιδιά στην ολοκληρωμένη αναδιήγησή της. Η καθοδηγούμενη
αναδιήγηση της ιστορίας εστιάζει στα δομικά της στοιχεία (πλαίσιο, θέμα, πλοκή
επεισοδίων, επίλυση, τέλος) καθώς και στην ακολουθία των συγκεκριμένων
στοιχείων και διαμορφώνεται με προτροπές του τύπου:
-

«Μια φορά και ένα καιρό…»

-

«ποιο ήταν το θέμα της ιστορίας;»

-

«πού συνέβη η ιστορία που ακούσαμε;»

-

«πότε συνέβη;»

-

«ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα του πρωταγωνιστή;»

-

«τι προσπάθειες έκανε για λύσει το πρόβλημα; Τι έκανε στην αρχή, τι
έκανε μετά…;»

-

«πώς λύθηκε το πρόβλημα;»

-

«πώς τελείωνε η ιστορία;»
Ο/Η εκπαιδευτικός πολλές φορές είναι αναγκαίο να μοντελοποιήσει

αρχικά την αναδιήγηση ολόκληρης της ιστορίας αλλά και να υποβοηθήσει και να
παροτρύνει την ανταπόκριση των παιδιών, όταν αυτά αδυνατούν να την
πραγματοποιήσουν από μόνα τους (Morrow, 1990). Με την επαναλαμβανόμενη
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έκθεση των παιδιών σε αναγνώσεις και αναδιηγήσεις ιστοριών τα παιδιά
κατανοούν και θυμούνται τις ιστορίες που ακούν. Έτσι, είναι σε θέση να
αναδιηγούνται ελεύθερα και ανεξάρτητα την κάθε ιστορία που ακούν ή διαβάζουν
(Morrow, 2005). Επίσης, αφομοιώνουν διαισθητικά το δομικό πλαίσιο των ιστοριών
και γίνονται σταδιακά ικανά να δημιουργήσουν δικές τους πρωτότυπες
αφηγηματικές συνθέσεις οι οποίες διέπονται από τη συγκεκριμένη ακολουθία
δομικών στοιχείων (Γιαννικοπούλου, 1998, 2008).
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να παρακινήσει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να
δημιουργήσει μια δική του πρωτότυπη ιστορία, δημιουργώντας όμως παράλληλα
και τις προϋποθέσεις όπως: α) ένα τραπέζι αφήγησης, α) υλικά για τη καταγραφή
της αφήγησης, γ) ανοιχτού τύπου προτροπές και ερωτήσεις του τύπου: «θα ήθελες
να μας πεις μια ωραία ιστορία και εμείς να την παίξουμε μετά; θα ήθελες να τη
γράψω για να τη θυμόμαστε; τι έγινε στη συνέχεια;» κ.λ.π., δ) κατάλληλο ήσυχο
χώρο και χρόνο, ε) χρήση διάφορων τεχνικών όπου το παιδί επαναλαμβάνει τις
ίδιες φράσεις (επανάληψη της τελευταίας φράσης ή του κειμένου που έχει γραφτεί
μέχρι εκείνη τη στιγμή, πρόταση για πιθανή εξέλιξη…), στ) δραματοποίηση της
ιστορίας με χρήση σχετικών αντικείμενων και ήχων που ενθουσιάζουν και
παρακινούν τα παιδιά (Richer & Nicolopoulou, 2001. Wright, Bacigalupa, Black &
Burton, 2008).
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκμαίευσης αφηγήσεων στην προσχολική τάξη,
όπως αναφέρεται και στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, είναι
συνήθως η επίδειξη εικόνων, οι οποίες περιέχουν θέματα καθημερινών ή
σημαντικών γεγονότων της ζωής των παιδιών (πάρτι γενεθλίων, επίσκεψη στο
γιατρό ή στο Λούνα Παρκ, ένα ατύχημα κ.λ.π.), ή η επίδειξη βιβλίων χωρίς κείμενο,
οι οποίες διέπονται από χρονικές και αιτιώδεις σχέσεις, αναπαριστούν δηλαδή τα
σημαντικά στοιχεία μιας ιστορίας (Hudson & Shapiro, 1991. Peterson & McCabe,
1992). Επίσης, η χαλαρή συζήτηση προσωπικών βιωμένων εμπειριών ανάμεσα
στον/στην εκπαιδευτικό και τα παιδιά, η σύνδεση των γεγονότων μιας φανταστικής
ιστορίας με την καθημερινή ζωή του παιδιού, η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση
καλών λογοτεχνικών βιβλίων, η ενθάρρυνση του παιδιού να μοιραστεί καθημερινά
γεγονότα με τους συνομήλικούς του στην τάξη κ.λ.π. είναι πρακτικές που
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παροτρύνουν τα παιδιά να οργανώσουν το λόγο τους σε επεισοδιακή-αφηγηματική
μορφή. Τέλος η αναπτυξιακή εξέλιξη τους στο ανώτερο επίπεδο αφήγησης αποτελεί
κρίσιμης σημασίας δεξιότητα και βασικό προαπαιτούμενο του μετέπειτα
κοινωνικού, σχολικού και κριτικού γραμματισμού τους (Brown, 1975. Stadler &
Ward, 2005. Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2004. Wilde &
Sage, 2007).
Μια σημαντική παράμετρος η οποία λειτουργεί ανασταλτικά και επηρεάζει
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τεχνικών ανάγνωσης είναι και το μέγεθος
της ομάδας (Morrow, 1987. Morrow & Smith, 1990). Η ανάγνωση ιστοριών στην
ολομέλεια της τάξης δυσχεραίνεται συνήθως από τις συχνές διακοπές, ενώ τα
παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα της συχνής και άμεσης αλληλεπίδρασης με
αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα κενά και οι ελλείψεις τους (Wasik, 2008).
Αντίθετα, η ανάγνωση ιστοριών σε μικρές ομάδες προωθεί την κατανόηση, την
παραγωγικότητα και τη συνεργασία. Στις μικρές ομάδες επωφελούνται ιδιαίτερα τα
παιδιά με αδυναμίες (γνωστικές, γλωσσικές) και τα δειλά και παθητικά παιδιά
καθώς τους παρέχεται χώρος για επιπλέον επεξηγήσεις και ανταλλαγή απόψεων.
Γενικά, ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών υποβοηθεί
στην ανάδυση μεταγνωστικού τύπου διεργασιών οι οποίες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην εσωτερίκευση των διαδικασιών και την ουσιαστικότερη
κατανόηση των βασικών πληροφοριών των ιστοριών που τους διαβάζονται (Doyle &
Bramwell, 2006. Yager, Johnson & Johnson, 1985).
Συνήθως οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, εφαρμόζουν τεχνικές που
ενεργοποιούν χαμηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες (απλή περιγραφή εικόνων,
επικέντρωση της συζήτησης στις άμεσες δηλωτικές πληροφορίες του κειμένου της
ιστορίας, υποστήριξη μιας αποσπασματικής αναδιήγησης της ιστορίας χωρίς
έμφαση στα δομικά της στοιχεία κ.λ.π.) κατά την ανάγνωση αφηγηματικών
κειμένων, ενώ αφήνουν ελάχιστο χώρο για σχολιασμούς και δημιουργικές
παρεμβάσεις από μέρους των παιδιών (Dickinson, McCabe, Anatsasopoulos,
Peisner-Feinberg & Poe, 2003. Morrow, 1990, 2005. Τάφα, 2001. Wasik, 2008).
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αυτοσχεδιαστική αφηγηματική διάθεση των
παιδιών είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία (Devescovi
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& Baumgartner, 1993. Dickinson et al., 2003. Hicks, 1991). Παρά ταύτα, η
εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση και αφήγηση ιστοριών δε φαίνεται να
οργανώνεται με τρόπους, μέσα και διαδικασίες ώστε να ενισχύει πολυεπίπεδα τις
τρέχουσες και μετέπειτα ικανότητες πολυγραμματισμού τους (Spencer & Slocum,
2010. Stadler & Ward, 2005). Αυτό ίσως συμβαίνει, επειδή οι συγκεκριμένες
δεξιότητες απαιτούν υψηλού γνωστικού και μεταγνωστικού επιπέδου διεργασίες
(Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al., 2006), αλλά κυρίως διότι οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί υπολείπονται σχετικής διδακτικής γνώσης (τρόποι ενεργοποίησης
των παιδιών, μέσα, υλικά, τεχνικές, διαδικασίες) ώστε να εφαρμόσουν
αποτελεσματικά ανάλογες μεθόδους ανάπτυξής τους (Βρετουδάκη, 2011. Morrow,
2005. Ράλλη & Σωτηροπούλου, 2012. Τάφα & Χλαπάνα, 2007).
Ανακεφαλαίωση
Η ανάγνωση ιστοριών από τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής τάξης
είναι μια πολλαπλά ωφέλιμη δραστηριότητα, όταν συνδυάζεται με κατάλληλες
τεχνικές και διαδικασίες, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, με κατάλληλους
τρόπους παρουσίασης που ταιριάζουν στη φύση και στο περιεχόμενο των ιστοριών
που διαβάζονται αλλά και στην ιδιαίτερη φύση των μικρών παιδιών (Neuman &
Roskos, 1997). Καλογραμμένα και καλοδομημένα βιβλία υποστηρίζουν την
οργάνωση της σκέψης και την ανάπτυξη το προφορικού λόγου των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (Pentimoti & Justice, 2009. Sénéchal, et al., 1998. Snow, 1983).
Τεχνικές ανάγνωσης, όπως η ανάγνωση παράσταση, η αλληλεπιδραστική-διαλογική
ανάγνωση, η από κοινού/συμμετοχική ανάγνωση και η επαναλαμβανόμενη
ανάγνωση είναι τεχνικές που πρέπει να αξιοποιούν ευέλικτα οι εκπαιδευτικοί για να
υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των παιδιών της σύγχρονης
προσχολικής τάξης (Dickinson & McCabe, 2001. Justice et al., 2005. Iannucci, 2007.
Leung & Pikulski, 1990. Trivette et al., 2012). Μέθοδοι, όπως της προβολής
προτύπου, της ενεργοποίησης της προγενέστερης γνώσης, των άμεσων οδηγιών ή
της υποβοήθησης, της χρήσης οπτικών βοηθημάτων, της αναλυτικής συζήτησης
καθώς και του γόνιμου διαλόγου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το άκουσμα της
ιστορίας εδραιώνουν την κατανόηση των παιδιών και δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για να προσεγγιστούν υψηλού γνωστικού επίπεδου διεργασίες από
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τα μικρά παιδιά (Green & Halsall, 1991. Richert et al., 2009. Welsch, 2008).
Η βασική δεξαμενή των πληροφοριών που με τη δημιουργική φαντασία των
παιδιών θα μετασχηματιστεί σε πρωτότυπα αφηγήματα πηγάζει από την έκθεσή
τους σε αφηγηματικά κείμενα καθώς από τις βιωμένες εμπειρίες τους (Τσιλιμένη,
2004). Είναι γεγονός, ότι όσο αρέσει στα μικρά παιδιά να ακούν παραμύθια άλλο
τόσο τους αρέσει να δημιουργούν δικά τους. Αυτές οι φανταστικές δημιουργίες,
αποκύημα της απόλυτης ταύτισης των παιδιών με τους ήρωες των αφηγηματικών
κειμένων που τους διαβάζονται (Roser, Martinez, Fuhrken, & McDonnold, 2007)
αλλά και της αλληλοεπικάλυψης των δύο κόσμων που βιώνουν (φανταστικός,
πραγματικός), μπορεί να μην υπακούν σε γλωσσικούς κανόνες και ορθολογιστικά
σενάρια, δεν παύουν όμως να αποτελούν πραγματικά δημιουργήματα τέχνης, γι’
αυτό και η αφήγηση ιστοριών πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσχολικής
τάξης (Τσιλιμένη, 2007).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μακροδομή της αφήγησης
Η δυνατότητα να παραγάγει ένα παιδί μια συνεκτική ιστορία, είναι μια
σύνθετη γλωσσική άσκηση που απαιτεί την ακολουθία χρονικά διατεταγμένων
γεγονότων τα οποία συνέχονται και με αιτιοκρατικές σχέσεις, αξιοποιώντας όμως
τους κατάλληλους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες καθώς και το κατάλληλο
λεξιλόγιο, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και κατανοητή ροή των πληροφοριών
(Heilmann et al., 2010. Pesco & Gagné, 2015). Τα γεγονότα μιας αφήγησης τα οποία
συνέχονται με σχέσεις χρονικής διαδοχής και απαντούν στην ερώτηση «τι συνέβη
μετά;» αποτελούν το σκελετό του αφηγήματος και αναφέρονται στην μακροδομή τα
αφήγησης (Fleischman, 1985). Η μακροδομική ανάλυση της αφήγησης, η ανάλυση
δηλαδή που εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση της αφήγησης σε υπερπροτασιακό
επίπεδο και διερευνά τη δυνατότητα του παιδιού να συνδέει και να συνέχει λογικά
έννοιες, δε δίνει από μόνη της μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αφηγηματικές
ικανότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (Currenton & Lucas, 2007). Τα
αφηγήματα των παιδιών, ενίοτε, εμπλουτίζονται με γλωσσικά και άλλα ποιοτικά
στοιχεία τα οποία αξιοποιεί το παιδί για να εκφράσει προβληματισμούς και
σκέψεις, αλλά και για να περιγράψει δράσεις και γεγονότα. Τέτοια ποιοτικά
στοιχεία, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι οι γλωσσικές – συντακτικές δομές
(μικροδομή), η ενσωμάτωση διαλόγων, η παρουσία μιας σειράς υψηλού επιπέδου
γνωστικών

διεργασιών (κρίσεων,

αξιολογήσεων,

διευκρινίσεων, δηλώσεων

προβλέψεων, συμπερασμών) από το παιδί, η αναφορά σε εσωτερικές πτυχές της
ψυχοσύνθεσης των χαρακτήρων της ιστορίας (στόχοι, κίνητρα, συναισθήματα,
σκέψεις), η παρουσία των στοιχείων του επιτονισμού, της δραματοποίησης ακόμα
και η διαδικασία ενσφήνωσης άλλων παράλληλων σχετικών πληροφοριών στο
κύριο σώμα της αφήγησης. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση
με το δομικό πλαίσιο της αφήγησης, προσθέτουν όμως με ένα διαφορετικό
λειτουργικό τρόπο στην οργάνωση του αφηγήματος (Dickinson & Smith, 1994.
Heilmann et al., 2010. Irwin & Mitchell, 1983. Moschovaki et al., 2007. Moss, 1997).
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Μικροδομή της αφήγησης
Η μικροδομή της αφήγησης αναφέρεται στα εγγράμματα γλωσσικά στοιχεία
(literate language features) που είναι οι συντακτικές, λεξιλογικές και γραμματικές
φόρμες που αξιoποιεί το παιδί στην αφήγησή του (Curenton & Justice, 2004). Τα
τέσσερα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με την εγγράμματη γλώσσα της αφήγησης
είναι η επεξεργασμένη ονοματική φράση, τα επιρρήματα, τα συνδετικά και τα
ρήματα (Greenhalgh & Strong, 2001. Pellegrini, 1985). Οι επεξεργασμένες
ονοματικές φράσεις είναι ο φράσεις εκείνες στις οποίες τα ουσιαστικά
ακολουθούνται

από

επιθετικούς

προσδιορισμούς,

δεικτικές

και

κτητικές

αντωνυμίες καθώς και επιρρήματα σε μια προσπάθεια του παιδιού να περιγράψει
εκτενέστερα χαρακτήρες, αντικείμενα και γεγονότα. Τα επιρρήματα προσδιορίζουν
πιο συγκεκριμένα την αναφορά στον τόπο, στον χρόνο και στον τρόπο των
αφηγούμενων γεγονότων και των δράσεων των χαρακτήρων. Οι απλοί (και, αλλά,
έτσι...) και οι υποτακτικοί σύνδεσμοι (επειδή, ενώ, μέχρι, όταν..) βοηθούν στην
οργάνωση των πληροφοριών της ιστορίας δημιουργώντας αιτιώδεις και χρονικές
σχέσεις στα επιμέρους στοιχεία της. Τα γνωστικά ρήματα (νομίζω, σκέφτομαι,
ξέρω...) καθώς και τα γλωσσικά ρήματα που αξιοποιούνται από τα παιδιά για να
περιγράψουν τους διαλόγους των χαρακτήρων της ιστορίας θεωρούνται
εγγράμματα αφηρημένα γλωσσικά στοιχεία και εμφανίζονται σταδιακά στις
αφηγήσεις των παιδιών ηλικίας 5 ετών μέχρι και την ενηλικίωσή τους (Currenton &
Justice, 2004. Dickinson & Snow, 1987. Eisenberg, Ukrainetz, Hsu, Kadevarek, Justice
& Gillam, 2008. Snow, 1991).
Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι δεξιότητες αφηγηματικής οργάνωσης των
παιδιών, οι οποίες αφορούν στη μακροδομή της αφήγησης, σχετίζονται θετικά με
τη χρήση γραμματικών (χρονική βαθμίδα και όψη του ρήματος) και λεξικο γραμματικών τύπων (πτώσεις, συνδετικά...) (Berman & Slobin, 1994). Ακόμα, η
δυνατότητα των παιδιών να κωδικοποιούν και να ανακαλούν την ιστορία σχετίζεται
περισσότερο με τη γλωσσική τους ικανότητα παρά με τη μη λεκτική τους
νοημοσύνη (Bishop & Dolan, 2005). Παράλληλα, η μικροδομή της αφήγησης
(συντακτικό, χρήση αιτιωδών σχέσεων) επιδρά περισσότερο στη μνήμη των
γεγονότων (story memory) και στην οργάνωση της ιστορίας από τις γνωστικές
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δεξιότητες. Αυτά τα στοιχεία υπερτονίζουν τη σχέση της μακροδομής και
μικροδομής της αφήγησης και βρίσκονται σε αντίθεση με τα ευρήματα που
καταδεικνύουν ότι οι δεξιότητες οργάνωσης της αφήγησης των παιδιών αναδύονται
από πιο γενικές γνωστικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκτελεστικής
λειτουργίας και της κοινωνικογλωσσικής διαδικασίας (van den Broek, 1997.
Heilmann et al., 2010. Peterson & McCabe, 2004).
Γενικά, τα παιδιά ενώ ξεκινούν με σημαντικούς κοινωνιογνωστικούς και
γλωσσικούς περιορισμούς με τη πάροδο του χρόνου αναπτύσσουν τη δυνατότητα
να παραγάγουν πιο συνεκτικές ιστορίες οι οποίες εμπεριέχουν προτάσεις με
παρατακτικές αλλά και υποτακτικές συνδέσεις ενώ παράλληλα αξιοποιούν μια
σειρά χρονικών και αιτιολογικών συνδέσμων για να οργανώσουν δομικά και
γλωσσικά το αφήγημά τους (Berman & Slobin, 1994). Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή
πορεία της δομικής οργάνωσης, όπως αναλύθηκε παραπάνω, φαίνεται να βρίσκεται
σε μια παραλληλία με την αναπτυξιακή πορεία της γλωσσικής οργάνωσης της
αφηγούμενης ιστορίας (Benson, 1997. Moore, Furrow, Chiasson & Patriquin, 1994).
Η ψυχολογική δομή της αφήγησης
Πέρα από τα στοιχεία της μακροδομής και μικροδομής, ένα άλλο σημαντικό
αφηγηματικό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ψυχολογική δομή της ιστορίας
(psychological structure) (Curenton & Lucas, 2007). Η ψυχολογική δομή αναφέρεται
στο πώς και στο γιατί των δράσεων των χαρακτήρων της ιστορίας. Σύμφωνα και με
τον Bruner (1986) υπάρχουν δύο πεδία σε μια ιστορία: α) το πεδίο της δράσης
(action landscape) που περιγράφει τι γίνεται και ένα βαθύτερο β) το συνειδησιακό
πεδίο

(consciousness

landscape)

που

προσφέρει

εξηγήσεις,

κρίσεις

και

προβληματισμούς σε μια προσπάθεια ανάλυσης των πιθανών αιτίων που
υποκινούν ενέργειες και δράσεις αλλά και πιθανών ερμηνειών των σκέψεων, των
κινήτρων και των κοινωνικών πεποιθήσεων των χαρακτήρων της ιστορίας, από
μεριάς του παιδιού (Benson, 1997).
Ο

Bruner

(1991),

που

αντιλαμβάνεται

την

αφήγηση

ως

αναζήτηση/διαμεσολάβηση νοήματος, υποστηρίζει ότι οι δεξιότητες που κάνουν τα
παιδιά ικανά να αντιληφθούν και να υιοθετήσουν τις κοινωνικές συμβάσεις του
κόσμου που τα περιβάλλει, οι ίδιες δεξιότητες, υποστηρίζουν την ικανότητά τους να
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αντιλαμβάνονται τις ψυχικές, νοητικές καταστάσεις των ανθρώπων που έρχονται σε
επαφή μαζί τους. Αυτό το κατακτούν σταδιακά στα πλαίσια της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης αντιλαμβανόμενα ότι μια αφήγηση είναι ολοκληρωμένη όταν
θεμελιώνεται σε 4 δομικά συστατικά: α) την παραγοντικότητα (agentivity), η οποία
αναφέρεται στους στόχους και τις πεποιθήσεις των χαρακτήρων της αφήγησης
αλλά και στις ενέργειες/πράξεις μέσω των οποίων προσεγγίζονται, β) τη
γραμμικότητα (linearity), αναφέρεται στη διατήρηση της τάξης με την έννοια της
διατήρησης της αλληλουχίας των γεγονότων, γ) την κανονικότητα (canonicality), η
οποία αναφέρεται στην ευαισθησία του τί είναι κανονικό και τί το παραβιάζει, και
δ) την οπτική του αφηγητή διότι δεν νοείται αφήγημα «χωρίς φωνή» (Lewis,
Freeman, Hagestadt & Douglas, 1994).
Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν μεγάλη δυσκολία λόγω προσωπικής
και κοινωνικής ανωριμότητας των παιδιών της προσχολικής ιστορίας να
αντιληφθούν και ακόμα περισσότερο να επεξηγήσουν την ψυχολογική διάστασηόψη ενός χαρακτήρα (Lynch & van den Broek, 2007). Οι ιστορίες που παράγουν τα
παιδιά, οι οποίες δεν περιέχουν τέτοια στοιχεία, είναι μάλλον αλυσίδες γεγονότων
με χρονική αλληλουχία. Την ψυχολογική δομή της αφηγούμενης ιστορίας οι
Currenton και Lucas (2007) την ονομάζουν ενδιάμεση-μεσολαβητική (intermediate)
διαδικασία και την τοποθετούν στην κορυφή της πυραμιδικής οργάνωσης της
ιστορίας. Όταν ένα παιδί παράγει μια ιστορία η οποία είναι γραμματικά συνεκτική
(γλωσσική δομή) και περιγράφει μια σειρά χρονικά προσδιορισμένων γεγονότων
(μακροδομική οργάνωση), αλλά δεν παρουσιάζει καμιά αναφορά γύρω από την
εσωτερική – ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων της ιστορίας (ψυχολογική
δομή), αντιστοιχεί στον αξιολογικό όρο μη πολύπλοκο αφήγημα (less complex
narrative) ή λιγότερο εξελιγμένο αφήγημα (less sophisticated narrative) των
θεμελιωτών της Γραμματικής των ιστοριών Applebee (1978), Stein και Glenn (1977)
και McCabe (1997).
Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια γνωστική διαδικασία που ονομάζεται
ψευδώς-πιστευτή άσκηση (false-believe task) όπου το παιδί, μέσα από ένα παιχνίδι,
καλείται να προβλέψει τις κινήσεις μιας κούκλας, βασιζόμενο σε πραγματικά
γεγονότα τα οποία η εν λόγω κούκλα δε «γνωρίζει». Δηλαδή, να απαντήσει σε μια
121

σειρά ερωτήσεων που προϋποθέτουν την ταύτιση του παιδιού με την οπτική της
κούκλας και όχι της δικής του. Μελέτες έχουν διαπιστώσει τη σχέση ανάμεσα στη
δυνατότητα των παιδιών να αποδίδουν θετικά σε αυτή την άσκηση και στην
πολυπλοκότητα της αφήγησης που παράγουν (Moore et al., 1990. Rall & Harris,
2000. Wellman, Cross & Watson, 2001). Ακόμα, έχει διαπιστωθεί σχέση ανάμεσα
στην ικανότητα του παιδιού να κάνει αξιολογικές κρίσεις που σχετίζονται με τις
εσωτερικές πτυχές των χαρακτήρων της ιστορίας που παράγουν και στις επιδόσεις
των παιδιών αυτών και στην ψευδώς-πιστευτή άσκηση (Curenton, 2004. Moore et
al., 1990). Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τη δυνατότητα των παιδιών
προσχολικής ηλικίας να παραγάγουν ιστορίες με κοινωνικο - γνωστικά στοιχεία.
Έρευνες έχουν δείξει ότι, όταν τα παιδιά υποκινηθούν με κατάλληλα υλικά που
ενισχύουν τη δομική οργάνωση της αφήγησης, παράγουν ιστορίες με πλούσια
πλοκή και στοιχεία που σχετίζονται με τη ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων (Benson,
1993, 1997. Bamberg & Damrad-Frye, 1991. Βρετουδάκη, 2011. Hudson & Shapiro,
1991). Σαφώς, τα παιδιά ηλικίας 5 ετών παράγουν ιστορίες με περισσότερα στοιχεία
από το συνειδησιακό πεδίο, από τα παιδιά 4 ετών που παράγουν ιστορίες με
περισσότερα στοιχεία από το πεδίο της δράσης και αυτό γιατί τα μικρά παιδιά
αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσχέρειες, λόγω κοινωνικής ανωριμότητας, να
αντιληφθούν την προθετικότητα των ενεργειών αλλά και το ψυχολογικό
υπόστρωμα που πυροδοτεί κάθε πράξη (Curenton, 2004, 11).
Οργανωτικά και αξιολογικά στοιχεία της αφήγησης
Μια δεξιότητα υψηλού επιπέδου η οποία σχετίζεται θετικά με τις
αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών είναι η αποτελεσματική χρήση των
συνοχικών τύπων (cohesive devise) στην αφήγησή τους. Οι Halliday και Hasan
(1976) ανακάλυψαν διάφορους τύπους εξελιγμένων γλωσσικών διαδικασιών που
αξιοποιούν τα παιδιά με στόχο να διατηρήσουν την εννοιολογική συνοχή της
αφήγησής τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους τύπους είναι: α) Η αναφορική συνοχή
(referential cohesion), δηλαδή ο τρόπος μέσω του οποίου ο αφηγητής εισάγει ή
διατηρεί κατάλληλα μια οντότητα σε μια ιστορία με τη χρήση ουσιαστικών ή
αντωνυμιών. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί θέλει να εισάγει μια οντότητα σε μια
ιστορία που αφηγείται, η οποία δεν είναι γνωστή στο συνομιλητή, αξιοποιεί
122

γλωσσικά μέσα που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξή της, όπως αόριστες ονοματικές
φράσεις ή ονοματικές φράσεις (π.χ. μια γατούλα, ο Νόρι το γατάκι). Αντίθετα, όταν
μια οντότητα έχει ήδη εισαχθεί, το παιδί επιλέγει γλωσσικές δομές όπως οι
οριστικές ονοματικές φράσεις (π.χ. το γατάκι) ή αντωνυμίες. β) Η συνδετική συνοχή
(conjunctive cohesion), δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το παιδί συνδέει φράσεις και
προτάσεις με κατάλληλα συνδετικά και συνδετικές φράσεις. γ) Η λεξική συνοχή
(lexical cohesion), δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το παιδί επιλέγει κατάλληλες
λέξεις για να συνδέσει έννοιες μέσα σε φράσεις και προτάσεις (Hédberg & Westby,
1993. Liles, 1985. Strong & Shaver, 1991).
Μια σημαντική παράμετρος της οργανωμένης αφήγησης, εκτός από τη
χρονική, είναι η σύνδεση των γεγονότων και των δράσεων της ιστορίας με σχέσεις
αιτιότητας (Kemper & Edwards, 1986). Υπάρχουν 4 τύποι αιτιωδών σχέσεων: α) η
φυσική αιτιότητα (physical causality) π.χ. το φλιτζάνι έπεσε από το τραπέζι και
έσπασε σε χιλιάδες κομματάκια, β) το κίνητρο (motivation) που προκαλεί δράσεις
π.χ. το παιδάκι ήθελε να πάει στη γιαγιά του και αγόρασε ένα εισιτήριο να πάει, γ) η
ψυχολογική αιτιότητα (psychological causation) όπου γεγονότα και δράσεις
γεφυρώνονται με τις εσωτερικές καταστάσεις που τις προκαλούν π.χ. στον Παύλο
άρεσε να παίζει μπάλα γι’ αυτό πήγε στους φίλους του να παίξει, και δ)

η

ενεργοποίηση (enablement) π.χ. στο Γιώργο άρεσαν τα κόκκινα ποδήλατα γι' αυτό
πήγε στο μαγαζί και αγόρασε ένα (Trabasso et al., 1992. van den Broek, 1994). Αυτές
οι σχέσεις είναι απαραίτητες στην κατανόηση της αφήγησης, δηλαδή οι σχέσεις της
αναγκαιότητας και της επάρκειας. Η αναγκαιότητα (necessity) δηλώνει ότι, εάν δεν
υπήρχε μια αιτία, δε θα εμφανιζόταν ένα δοσμένο αποτέλεσμα, ενώ η επάρκεια
(sufficiency) δηλώνει πότε μια αιτία είναι επαρκής προϋπόθεση για την εμφάνιση
ενός αποτελέσματος και αυτή η σχέση αφορά στη συνάφεια του ενός γεγονότος με
το άλλο. Τα παιδιά 3-4 ετών χρησιμοποιούν απλούς τύπους αιτιωδών σχέσεων,
όπου οι φυσικές καταστάσεις συνδέονται με τις δράσεις ως ενεργοποιήσεις και οι
δράσεις συνδέονται με τις φυσικές καταστάσεις ως επιπτώσεις (van den Broek et
al., 2000). Στην ηλικία των 5-6 ετών τα παιδιά εμπερικλείουν περισσότερες ρητές
δηλώσεις γύρω από τα κίνητρα και τις συναισθηματικές καταστάσεις των
χαρακτήρων της ιστορίας. Η αιτιότητα προϋποθέτει γνώση των προθέσεων μη
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εμφανών καταστάσεων και τη χρήση συνδετικών φράσεων για τη σύνδεση των
γεγονότων και των δράσεων με τα αίτια που τις δημιουργούν (Goldman &
Varhagen, 1986). Κατά συνέπεια, η εμφάνισή της στα αφηγήματα των παιδιών είναι
σταδιακή και η αναπτυξιακή αυτή πορεία ολοκληρώνεται, στη βασική της σύνθεση,
την πρώτη δεκαετία της ζωής του ανθρώπου(McCabe & Peterson, 1985. van den
Broek, 1994).
Τις αξιολογικές κρίσεις που πραγματοποιούν τα παιδιά και οι ενήλικοι
μελέτησαν οι ερευνητές Bamberg και Damrad-Fray (1991) σε αφηγήσεις που
παρήγαγαν δύο ομάδες παιδιών, ηλικίας 5 και 9 ετών και μία ομάδα ενηλίκων, οι
οποίοι ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές, από μια σειρά καρτών που αφορούσαν στην
ιστορία ενός βατράχου και διαπίστωσαν πέντε κατηγορίες αξιολογικών στοιχείων:
α) το νοητικό πλαίσιο των χαρακτήρων (frame of character’s mind) όπου
συμπεριλαμβάνονται κρίσεις που αφορούν στη γνωστική και συναισθηματική
κατάσταση των χαρακτήρων, β) ο λόγος των χαρακτήρων (character’s speech) που
εμπερικλείονται σχόλια των χαρακτήρων είτε σε ευθύ είτε σε πλάγιο λόγο, γ) τα
στοιχεία αποστασιοποίησης (hedges) τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά για να
περιορίσουν τη δέσμευσή τους από τη αλήθεια των λεγομένων τους (μάλλον,
κάπως έτσι...), δ) την παρουσία αρνητικών μορίων τύπου δεν και ε) τα συνδετικά
που δηλώνουν αιτία, όπως επειδή, γι’ αυτό κ.λ.π. Ακόμα, η έρευνά τους κατέδειξε
σταδιακή αύξηση των συγκεκριμένων αξιολογικών σχολίων στις αφηγήσεις των
παιδιών, με τα μικρότερα παιδιά να δηλώνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό τις
συναισθηματικές και γνωστικές καταστάσεις των χαρακτήρων από ότι τα
μεγαλύτερα παιδιά. Τα μικρότερα παιδιά ήταν ικανά να πραγματοποιούν τέτοιου
είδους σχόλια, μόνο όταν διαφαινόταν άμεσα από την εικονογράφηση (Berman &
Slobin, 1994).
Εκφραστικά μέσα και τεχνικές αφήγησης
Η αφηγηματική παραστατικότητα-επιδεξιότητα (artfulness) αναφέρεται στο
βαθμό στον οποίο το παιδί – αφηγητής προχωρά πέρα από την αναφορά γεγονότων
σε μια ιστορία με στόχο να δεσμεύσει την προσοχή του ακροατή μέσα από τεχνικές
που «διακοσμούν» την αφήγηση (Glenn-Applegate, Breit-Smith, Justice & Piasta,
2010).

Η

συγκεκριμένη

αφηγηματική
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επιδεξιότητα-τέχνη

συμπεριλαμβάνει

δημιουργικά, ευφάνταστα και διασκεδαστικά στοιχεία της ιστορίας. Τα παιδιά, τα
οποία λένε έντεχνες ή επεξεργασμένες ιστορίες, χρησιμοποιούν ενδιαφέρουσες
λέξεις και εκφραστικούς τύπους, όπως χιούμορ, αγωνία, έμφαση κ.λ.π. για να
παρασύρουν τους άλλους στις ιστορίες τους. Αυτή η αφηγηματική τεχνική είναι
γνωστή και ως εκφραστική επεξεργασία (Kernan, 1977. Ukrainetz et al., 2005) ή
ποιότητα της ιστορίας (Gutiérrez-Clellen & DeCurtis, 2001. McFadden & Gillam,
1996) και είναι αυτή που κάνει την ιστορία που παράγει το παιδί ενδιαφέρουσα,
ζωντανή

και ευχάριστη, όταν την ακούς. Η αφηγηματική

αντιπροσωπεύει τη

φρεσκάδα,

τη

δημιουργικότητα,

το

επιδεξιότητα

απρόβλεπτο,

το

διασκεδαστικό των ιστοριών (Peterson & McCabe, 1983). Οι καλοί αφηγητές
εφαρμόζουν αυτές τις εκφραστικές τεχνικές σε όλα τα αφηγηματικά είδη,
συμπεριλαμβανομένων
φανταστικών

ιστοριών

των

προσωπικών

και

φανταστικών

αυτοβιογραφικών
αναδιηγήσεων

ιστοριών,
από

βιβλία.

των
Οι

αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών παρέχουν ίσως μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα των γενικών αλλά και ατομικών εκφραστικών γλωσσικών δεξιοτήτων των
παιδιών (Newman & McGregor,2006. Ukrainetz et al., 2005).
Ερευνητικές

εργασίες

οι

οποίες

διερευνούν

την

αφηγηματική

παραστατικότητα-επιδεξιότητα των παιδιών στις αφηγήσεις φανταστικών ιστοριών
διαπίστωσαν ότι τα παιδιά συχνά χρησιμοποιούν τέτοια εκφραστικά μέσα και η
συχνότητα εμφάνισής τους σχετίζεται με την ηλικία (Ukrainetz & Gillam, 2009.
Ukrainetz et al., 2005). Στην έρευνά τους οι Glenn-Applegate, Breit-Smith, Justice &
Piasta (2010) διερεύνησαν ένα πλήθος αφηγηματικών τεχνικών (εισαγωγή,
περίληψη, επιθετικοί προσδιορισμοί, προσωπικά στοιχεία, σχέσεις μεταξύ των
χαρακτήρων της ιστορίας, διαλόγους, δηλώσεις, κρίσεις, επιτονισμοί, χιούμορ,
απροσδόκητα «γυρίσματα» της ιστορίας, υπονοούμενες πράξεις, αγωνία ...). Τα
παιδιά που αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας, ηλικίας 3-4 ετών, αφού
εξετάστηκαν σε ένα σύνολο γλωσσικών κριτηρίων (γραμματική κατανόηση, γνώση
μορφολογίας και εκφραστικό λεξιλόγιο) στη συνέχεια αφηγήθηκαν ατομικά μια
ιστορία από ένα βιβλίο χωρίς κείμενο το Βάτραχε που είσαι; (Frog where are you?)
της Mayer (1969). Τα παιδιά προσήλθαν ατομικά σε μια ήσυχη αίθουσα του
νηπιαγωγείου και, αφού παρατήρησαν τις εικόνες, αφηγήθηκαν μια ιστορία με
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όποιο τρόπο ήθελαν. Οι ερευνητές δεν παρενέβησαν στην όλη διαδικασία, απλά
παρατηρούσαν. Όποια από τα παιδιά ήθελαν να διακόψουν ή δεν αισθανόταν
βολικά με τη διαδικασία, μπορούσαν να αποχωρήσουν με αποτέλεσμα, στο τελικό
δείγμα της μελέτης, να παραμείνουν προς ανάλυση αφηγήσεις από 43 παιδιά. Οι
αφηγήσεις των παιδιών αξιολογήθηκαν με βάση το πρωτόκολλο των Ukrainetz και
Gillam (2009) το οποίο αξιολογεί 15 όψεις της αφηγηματικής επιδεξιότητας που
χρησιμοποιούν τα παιδιά στον αφηγηματικό τους λόγο. Τα αποτελέσματα έδειξαν
συχνότερη

χρήση

επιθετικών

προσδιορισμών,

εισαγωγών,

περιλήψεων,

απροσδόκητων «γυρισμάτων» της ιστορίας και χρήση στοιχείων που επιτείνουν την
αγωνία των ακροατών. Η αφηγηματική επιδεξιότητα των παιδιών σχετίστηκε θετικά
με την πολυπλοκότητα της αφήγησης και τη γενική γλωσσική ικανότητα των
παιδιών. Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η επεξεργασμένη ποιοτικά αφήγηση
παράγεται από παιδιά που έχουν κατανοήσει το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών
και είναι γλωσσικά ανεπτυγμένα.
Στην έρευνά τους, επίσης, οι Bamberg και Relly (1996) ασχολήθηκαν με το
είδος και τον τύπο των ποιοτικών στοιχείων και συγκεκριμένα των αξιολογικών
στοιχείων που εμπεριείχαν οι αφηγήσεις που παρήγαγαν τα παιδιά της μελέτης
τους. Τα αποτελέσματά τους κατέδειξαν ότι τα μικρότερα παιδιά αξιοποιούν
περισσότερο «εξωγλωσσικά» στοιχεία, όπως τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του
προσώπου, τον τόνο και τα προσωδιακά χαρακτηριστικά, ενώ καθώς μεγαλώνουν
τείνουν να δηλώνουν ρητά γεγονότα, σκέψεις και πράξεις με χρήση γλωσσικών
αξιολογικών στοιχείων παρά εξωγλωσσικών. Κατά συνέπεια, τα παιδιά σταδιακά
αποκτούν την κοινωνιογνωστική ικανότητα να υιοθετούν το ρόλο του αφηγητή, που
απαιτεί αποστασιοποίηση από τα δρώμενα της ιστορίας, ώστε να μπορούν να
αποδίδουν κίνητρα στους χαρακτήρες, αλλά και να κρίνουν και να εκφράζουν
προσωπικές σκέψεις και απόψεις (Berman, 1997. Labov, 1972).
Ανακεφαλαίωση
Η κατανόηση των προθέσεων των ανθρώπινων μορφών συμπεριφοράς, η
χρήση εξελιγμένων γλωσσικών τύπων, η αξιοποίηση μιας σειράς αφηγηματικών
τεχνικών, κατά τη διάρκεια της αφήγησης μιας φανταστικής ιστορίας, αποτελούν
μια σειρά ποιοτικών στοιχείων που αναβαθμίζουν τη συνοχική, αιτιώδη και τεχνική
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οργάνωση της αφήγησης (Benson, 1993. Curenton, 2004. Halliday & Hasan, 1976).
Το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία συναντώνται με περισσότερη συχνότητα στις
ιστορίες που δημιουργούν παιδιά μεγαλύτερα της προσχολικής ηλικίας δε σημαίνει
ότι απουσιάζουν από τις ιστορίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Bamberg &
Damrad-Fray, 1991. van den Broek, 1997). Βεβαίως, αυτή η ικανότητα αναπτύσσεται
παράλληλα με την ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται ιστορίες με
ολοκληρωμένη πλοκή, οργανωμένες σε πλήρη επεισόδια με στοχοθετημένες
δράσεις ηρώων, πιθανά εμπόδια και φυσικές συνέπειες οι οποίες με τη σειρά τους
πυροδοτούν μια νέα σειρά επεισοδίων πλοκής (Benson, 1997). Η γνωστική και
κοινωνική ωριμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στάση ή στην οπτική του
παιδιού απέναντι στο αφήγημά του, στις κρίσεις και στα σχόλια που πραγματοποιεί
καθώς και στην ενσυνείδητη προσπάθειά του να διεισδύσει στις ψυχικές αιτίες που
υφέρπουν στις δράσεις των χαρακτήρων μιας ιστορίας (Peterson & McCabe, 1983).
Με αυτή την έννοια τα ποιοτικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης αφήγησης
εμφανίζονται δειλά από την ηλικία των 3-4 ετών για να τεκμηριώσουν την παρουσία
τους κοντά στην ενηλικίωση του παιδιού, μια εξελικτική βαθμίδα σημαντική στην
κοινωνική προσαρμογή του ατόμου (Ukrainetz & Gillam, 2009).
Κατά συνέπεια, η αφήγηση ακολουθεί το ταξίδι της ζωής και εμπλουτίζεται
με στοιχεία που προέρχονται από εμπειρίες και βιώματα της καθημερινότητας μέσα
από μια προσπάθεια του παιδιού να ερμηνεύσει και, ερμηνεύοντας, να
αυτοκαθοριστεί ως κοινωνική οντότητα. Στην αναπτυξιακή πορεία της αφήγησης
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, παράλληλα, και το καταστασιακό περιβάλλον, όπως
και το κοινωνικό πλαίσιο ως πολιτισμικός και πολιτιστικός παράγοντας (Muñoz,
Gillam, Peña, & Gulley-Faehnle, 2003). Με αυτή την έννοια, κάθε αφήγηση φέρει
απάνω της τη «σφραγίδα» και τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού περιβάλλοντος
δημιουργίας της (McCabe & Bliss, 2004).

127

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κοινωνικοπολιτισμικό
προσχολικής ηλικίας

περιβάλλον

και

αφηγηματικές

δεξιότητες

παιδιών

Η αφηγηματική ικανότητα των μικρών παιδιών αναπτύσσεται κυρίως μέσα
σε δύο πλαίσια/περιβάλλοντα, αυτό της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος (Scheytt, Soin & Metz, 2003). Μέσα στα αφηγήματά τους τα παιδιά
δεν αναφέρουν μόνο τι τους συνέβη αλλά και πώς ένιωσαν, τι σκέφτηκαν, πώς
αντέδρασαν κ.λ.π. (Heath, 1986). Το μήκος της αφήγησης, ο τρόπος έκφρασης των
συναισθημάτων, οι αξιολογικές κρίσεις που πραγματοποιούν για τα τεκταινόμενα,
δεν καταδεικνύουν μόνο την υποκειμενική οπτική της βιωμένης εμπειρίας αλλά και
την οπτική του παιδιού για τον κόσμο ολόκληρο (Chang, 2004). Μια οπτική βαθιά
επηρεασμένη από την κουλτούρα και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και
αναπτύσσει το αξιακό του σύστημα (Hyon & Sulsby, 1994). Οι αφηγήσεις των
παιδιών από την Ινδία, την Κίνα μέχρι τον Καναδά και το Περού μπορεί να
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. όμως οι διαφορές αυτές δε δηλώνουν
φτωχούς και πλούσιους γλωσσικούς κώδικες ή προφορικές και εγγράμματες
αφηγήσεις (Scollon & Scollon, 1981), αλλά αναδεικνύουν μια ποιότητα
αφηγηματικών «αποχρώσεων» που μέσα τους αποτυπώνεται η ιστορία, η
κοινωνική και πολιτισμική κληρονομιά του κάθε λαού (Michaels, 1981).
Το περιεχόμενό, η δομική οργάνωση και η λειτουργία της αφήγησης
ποικίλει ανάμεσα και εντός των πολιτισμικών ομάδων (Brown, 1986. McGregor,
2000). Το περιεχόμενο αναφέρεται στις ιδέες, στους στόχους και στα θέματα που
αναπτύσσουν τα παιδιά σε μια αφήγηση (Gorman, Fiestas, Peña & Clarkc, 2011). Τα
παιδιά σταδιακά γνωρίζουν πώς να αφηγούνται διάφορα γεγονότα μέσα από τις
κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις από τις οποίες μαθαίνουν τις απαραίτητες
συμβάσεις και τους τρόπους διαχείρισης του περιεχομένου της αφήγησης (Jalongo,
Fennimore & Stamp, 2004). Στο περιεχόμενο της αφήγησης αποτυπώνονται
σημαντικές κοινωνικοπολιτισμικές ιδέες και τα θέματα που αναδύονται στις
αφηγήσεις των παιδιών αντανακλούν τις διαφορετικές οπτικές, έτσι όπως
διαμορφώνονται και σε ένα βαθμό καθορίζονται από την κουλτούρα του εκάστοτε
αφηγητή (Hofstede, 1986). Οι αφηγήσεις των παιδιών από την Κίνα, για
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παράδειγμα, εστιάζουν περισσότερο σε κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά θέματα σε
σχέση με τις αφηγήσεις των παιδιών από την Αμερική (Wang & Leichtman, 2000).
Ακόμα, οι αφηγήσεις των παιδιών από την Κίνα περιέχουν παραδείγματα
χαρακτήρων που βοηθά και υποστηρίζει ο ένας τον άλλον σε μια δεδομένη δύσκολη
στιγμή, η ιστορία τους επιστεγάζεται με αίσιο τέλος που επιβεβαιώνει τις καλές
σχέσεις των χαρακτήρων και οι πράξεις του πρωταγωνιστή της ιστορίας διέπονται
πάντα από ακεραιότητα και ήθος. Τα θέματά τους, δηλαδή, έχουν ένα συλλογιστικό
προσανατολισμό (collectivism) σε αντίθεση με τον ατομισμό (individualism) που
κυριαρχεί στο δυτικό κόσμο όπου οι ιστορίες των παιδιών εστιάζουν στο προφίλ
του πρωταγωνιστή, στις ανάγκες, στις επιθυμίες, στα συναισθήματα, στις αρέσκειες
και στις δυσαρέσκειές του (Hofstede, 1986. Gorman et al., 2011).
Τα θέματα των αφηγήσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας από την
Λατινική Αμερική (Μεξικό και Νότια Αμερική) έχουν και αυτά συλλογιστικό
χαρακτήρα, αφού εστιάζουν συνήθως σε θέματα οικογενειακά καθώς και σε θέματα
σχέσεων που αναπτύσσονται εντός των μελών της οικογένειας (Uccelli, 2008). Έτσι,
οι αφηγήσεις τους αναφέρονται γύρω από την κατονομασία των μελών της
οικογένειας, τα οποία είναι παρόντα σε ένα οικογενειακό γεγονός, καθώς και γύρω
από τις μορφές συμπεριφοράς που επιδεικνύουν τα μέλη σε αυτές τις
οικογενειακές συνευρέσεις (McCabe & Bliss, 2004).
Η δομική οργάνωση αναφέρεται στη ροή των δομικών στοιχείων, στο
μακροδομικό επίπεδο της ιστορίας και η λειτουργία εστιάζει στο σκοπό, στην
πρόθεση της αφήγησης (Berman & Slobin, 1994). Η δομική οργάνωση της αφήγησης
επηρεάζεται σαφώς από το περιεχόμενο, όπως και από το πολιτισμικό πλαίσιο της
κάθε ομάδας. Το περιεχόμενο επηρεάζει τη δομική ποικιλομορφία που
παρατηρείται στους διάφορους τύπους των αφηγήσεων. Δηλαδή, οι προσωπικές
αφηγήσεις είναι πιο χαλαρές και λιγότερο περιορισμένες σε σχέση με το
περιεχόμενο και τη δομή τους, ενώ οι ιστορίες είναι εστιασμένες γύρω από ένα
κεντρικό θέμα και περιέχουν μια ακολουθία συγκεκριμένων δομικών στοιχείων
(Allen et al., 1994). Παιδιά αφροαμερικάνικης καταγωγής παράγουν αφηγήσεις οι
οποίες είναι οργανωμένες γύρω από μια σειρά επεισοδίων τα οποία συνδέονται
έμμεσα με ένα πρόσωπο ή ένα θέμα (topic-associating), (Gorman et al., 2011). Τα
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γεγονότα που παραθέτουν έχουν μια κοινωνική - συλλογιστική οπτική και
υιοθετούν ένα αλληλεπιδραστικό τρόπο παρουσίασης. Αντίθετα, παιδιά καυκάσιας
καταγωγής παράγουν αφηγήσεις αυστηρά προσηλωμένες σε ένα θέμα (topiccentered) και παραθέτουν τα γεγονότα της ιστορίας με τον τρόπο που εμφανίζονται
(Michaels, 1981).
Η ανάλυση των αφηγήσεων είναι μια «προσοδοφόρα διαδρομή» μέσω της
οποίας δίνεται η δυνατότητα να κατανοηθούν οι πεποιθήσεις, οι αξίες και τα
πρότυπα που υιοθετούν τα παιδιά σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα
(McGregor, 2000). Διότι οι ιστορίες που επιλέγουν τα παιδιά να πουν αντανακλούν
το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ίδια έχουν κοινωνικοποιηθεί και, κατά συνέπεια, η
αφήγησή

τους

είναι

ένα

παράθυρο

στην

κατανόηση

της

κάθε

κοινωνικοπολιτισμικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gee, 1991). Για παράδειγμα,
κάποιες κοινότητες ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλούν για τις καθημερινές τους
εμπειρίες, κατά τη διάρκεια ομαδικών συνευρέσεων με ενηλίκους, κάποιες άλλες,
αντίθετα, τα αποθαρρύνουν και για κάποιες κοινότητες είναι εντελώς απαγορευτικό
(Lai, Lee & Lee, 2010). Ακόμα, σε κάποιες κοινότητες οι έμπειροι ενήλικοι μιλούν και
συζητούν ανοιχτά τα τρέχοντα θέματα που τους απασχολούν και προβληματίζονται
γύρω από τις πιθανές λύσεις μέσω υποθετικών καταστάσεων ενώ σε άλλες
λειτουργούν επιφυλακτικά σε καταστάσεις επίλυσης πραγματικών προβλημάτων
μπροστά σε παιδιά (Heath, 1986).
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά από ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν, όπως και
οι μητέρες τους, λιγότερο επεξεργασμένη γλώσσα (έκφραση συναισθημάτων,
σκέψεων) στις αφηγήσεις τους σε σχέση με τα παιδιά από ευρωπαϊκές χώρες
(Minami & McCabe, 1991). Τα παιδιά από τη Κίνα, την Ιαπωνία και τη Κορέα δεν
αναφέρουν πολλές λεπτομέρειες στις αφηγήσεις τους σε σχέση με τα παιδιά από
την Αμερική (Chang, 2004). Επιπρόσθετα, οι αφηγήσεις των παιδιών αυτών έχουν
συχνά ως θέμα τους στοιχεία από τη ζωή των άλλων ανθρώπων παρά από τη δική
τους σε μια προσπάθεια ελάχιστης προβολής του εαυτού και πρόταξης των
κοινωνικών θεμάτων. Αυτό συμβαίνει, διότι το πολιτισμικό πλαίσιο των παιδιών
από ασιατικές κουλτούρες δίνει έμφαση στην κοινωνική εξάρτηση του ατόμου αλλά
και στη συμμόρφωση του σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα (Lai et al., 2010).
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Παιδιά από το Περού της Νότιας Αμερικής παρουσιάζουν ιδιότυπες αφηγήσεις οι
οποίες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της διαδοχικότητας των γεγονότων και της
ενιαίας δομής, όπως οι αφηγήσεις των παιδιών της Βόρειας Αμερικής και της
Ευρώπης (Gutierrez-Clellen & Quinn, 1995). Οι αφηγήσεις τους εμπεριέχουν το
στοιχείο της δομικής αξιολόγησης (structural evaluation) η οποία εκφράζεται με δύο
μορφές: α) τη λειτουργική απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα των πραγματικών
γεγονότων και β) μια αλυσίδα ανεξάρτητων ιστοριών που συνδέονται εντός των
ορίων μιας ενιαίας αφήγησης (Uccelli, 2008). Αυτές οι στρατηγικές αξιοποιούνται
από τους νέους αφηγητές για να τονίσουν ειδικά σημεία της αφήγησης με
αποτέλεσμα να «διαταράσσεται» η χρονική οργάνωση και η επεισοδιακή δομή των
γεγονότων της αφηγούμενης ιστορίας. Η απόκλιση από τη χρονική διαδοχή των
γεγονότων της αφήγησης ίσως καταδεικνύει για τα παιδιά του δυτικού κόσμου μια
παθολογία, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της όψιμης σχολικής
περιόδου (McCabe, 1997). Στις αφηγήσεις όμως των παιδιών από τις Άνδεις, η
απόκλιση από τη χρονογραμμή της ιστορίας εξυπηρετεί μια ρητορική λειτουργία η
οποία έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο περίπλοκο αφηγηματικό λόγο (Uccelli, 2008).
Κατά συνέπεια, χρειάζεται μια άλλου τύπου προσέγγιση – ανάλυση των αφηγήσεων
των παιδιών τα οποία προέρχονται από άλλες πέραν του «δυτικού πολιτισμού»
χώρες. Παρά του ότι η έρευνα, στο χώρο της αφήγησης, επικεντρώνεται σε
πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές εξακολουθεί να διέπεται από

μια

αγγλοκεντρική οπτική της αφηγηματικής πορείας και ανάπτυξης (Muñoz et al., 2003.
Uccelli, 2008).
Κατά παρόμοιο τρόπο και τα ισπανόφωνα παιδιά δεν ακολουθούν
απαραίτητα τη γραμμική διάταξη των γεγονότων στις αφηγήσεις τους (Muñoz et al.,
2003). Οι παρατηρούμενες παραλείψεις στοιχείων από το αφηγηματικό πλαίσιο της
ιστορίας δε σχετίζονται με τη γνώση της δομής της αλλά κυρίως με το πώς
αντιλαμβάνεται το παιδί την ολοκληρωμένη αφήγηση (Gutierrez-Clellen & Quinn,
1995). Σε αντίθεση με τα ισπανόφωνα παιδιά, τα αγγλόφωνα, στην ηλικία των 5-6
ετών φαίνεται να είναι σε θέση να αφηγούνται ιστορίες που διέπονται από σωστή
ακολουθία χρονικά διατεταγμένων εμπειριών (Gutierrez-Clellen & DeCurtis, 2001).
Παρά την ενδιαφέρουσα ποικιλομορφία των αφηγήσεων εξαιτίας πολιτισμικών και
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ατομικών διαφορών, κάτω από τις οποίες υφέρπουν διαφορετικές προσωπικές
ανάγκες και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, γενικά οι αφηγήσεις των παιδιών ανά τον
κόσμο παρουσιάζουν, σαφώς, σε επίπεδο περιεχομένου, δομικής οργάνωσης και
λειτουργίας και ορισμένες ομοιότητες.
Αναλυτικότερα, σε διαγλωσσική μελέτη που αφορούσε στη σύγκριση της
αφηγηματικής ανάπτυξης παιδιών από 5 χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ισπανία,
Τουρκία) οι ερευνητές Berman και Slobin (1994) διαπίστωσαν αρκετές ομοιότητες
στο αναπτυξιακό προφίλ της κάθε ηλικιακής ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι
ο αφηγηματικός λόγος των παιδιών 3 ετών είναι κυρίως περιγραφικός με βασικό
χαρακτηριστικό της κατονομασία προσώπων και αντικειμένων που απεικονίζονται.
Ο αφηγηματικός λόγος των παιδιών ηλικίας 5 ετών είναι πιο ολοκληρωμένος
συντακτικά και τα παιδιά αξιοποιούν γενικά κατάλληλα γλωσσικά μέσα για να
αποτυπώσουν φραστικά τη χρονική διαδοχή των γεγονότων της ιστορίας. Παρά του
ότι τα παιδιά καταφέρνουν να διατάξουν χρονικά τα βασικά γεγονότα της ιστορίας
δυσκολεύονται ακόμα να ανακαλύψουν τις αιτιακές τους σχέσεις, να δηλώσουν
δηλαδή τις πιθανές αιτίες που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά ή τις συνέπειες τους,
με αποτέλεσμα η αφήγηση να πραγματοποιείται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Ο
αφηγηματικός λόγος όμως των παιδιών ηλικίας 9 ετών εστιάζει κυρίως στην αιτιακή
σύνδεση των γεγονότων της ιστορίας με κατάλληλη χρήση συνδετικών όπως: και,
μετά, επειδή έτσι κ.λ.π. (Berman, 1997). Επίσης, σταδιακά τα παιδιά εμπερικλείουν
στην

αφήγησή

τους

συμπληρωματικές

πληροφορίες

για

γεγονότα

που

εμφανίστηκαν πριν ή μετά από ένα επεισόδιο της ιστορίας τους για να
δημιουργήσουν πιο πολύπλοκες και συνεκτικές αφηγήσεις (Ravid & Berman, 2006).
Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούν συντακτικά επεξεργασμένες προτάσεις για να
αναπαραστήσουν σύνθετες πληροφορίες και χρησιμοποιούν σωστούς αναφορικούς
τύπους για να εισάγουν μια οντότητα στην αφήγησή τους, καταδεικνύοντας με αυτό
τον τρόπο τον περιορισμό της αναφορικής ασάφειας που είναι διάχυτη σε πολύ
μικρότερες ηλικίες (Gutierrez-Clellen & DeCurtis, 2001).
Σε μια άλλη έρευνα οι Gorman, Fiestas, Peña και Clarkc (2011) δε
διαπίστωσαν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, σημαντικές πολιτισμικές διαφορές στον
τρόπο οργάνωσης του περιεχομένου των αφηγήσεων παιδιών που είχαν καταγωγή
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από τον Καύκασο, την Κεντρική Αμερική και την Αφρική. Συγκεκριμένα, ο
αφηγηματικός άξονας ήταν διαμορφωμένος γύρω από το κεντρικό θέμα της
αφήγησης (topic centered stories) και αυτή η τεχνική ακολουθήθηκε από όλα τα
παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τη
μελέτη της Michaels (1981) η οποία είχε διαπιστώσει ότι στις αφηγήσεις τους τα
παιδιά

αφροαμερικάνικης

καταγωγής

έδιναν

έμφαση

περισσότερο

στην

επεισοδιακή δομή της ιστορίας και όχι στο θέμα ή στο πρόσωπο της αφήγησης
(topic associated stories). Διαπίστωσε, επίσης, γενικότερες διαφορές όπως ότι τα
παιδιά αφροαμερικάνικης καταγωγής παρήγαγαν πιο ευφάνταστες ιστορίες από τα
παιδιά των δύο άλλων εθνικοτήτων. Τα παιδιά λατινικής καταγωγής ασχολούνταν
στις αφηγήσεις τους, όπως αναφέραμε παραπάνω, περισσότερο με την
κατονομασία των προσώπων, ενώ τα παιδιά καυκάσιας καταγωγής παρουσίασαν
αφηγήσεις με περισσότερες αναφορές γύρω από τις σχέσεις των χαρακτήρων της
ιστορίας (Sulzby, 1994).
Το συμπερασματικό επιστέγασμα των παραπάνω ερευνητών Gorman,
Fiestas, Peña και Clarkc (2011) αιτιολογεί, εν μέρει, τις όποιες ομοιομορφίες των
αφηγήσεων των παιδιών της μελέτης τους στην επίδραση του σχολικού/διδακτικού
περιβάλλοντος/προγράμματος. Δηλαδή, τα παιδιά της μελέτης τα οποία φοιτούσαν
στη 2α τάξη του δημοτικού σχολείου είχαν λάβει σχετική εκπαίδευση γύρω από τη
δομή των αφηγηματικών κειμένων η οποία πιθανότατα επέδρασε καταλυτικά στον
τρόπο οργάνωσης της αφήγησης τους, αφομοιώνοντας τις όποιες φυσικές
πολιτισμικές επιδράσεις του κοινωνικού και οικογενειακού πλαισίου.
Γενικά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5 και 6 ετών σε μεγάλα γεωγραφικά
διαμερίσματα του δυτικού και ανατολικού σύγχρονου κόσμου (Β. Αμερική, Ευρώπη,
Ιαπωνία, Κίνα) είναι σε θέση να αφηγηθούν ολοκληρωμένες και καλοσχηματισμένες
αφηγήσεις (Chang, 2004). Τα παιδιά σε όλους τους πολιτισμούς, που αναφέρθηκαν,
παρουσιάζουν παρόμοια εξελικτική πορεία, εμπλουτίζοντας σταδιακά τις
αφηγήσεις τους με περισσότερα στοιχεία και αξιολογικές κρίσεις, διαμορφώνοντας
ολοένα πιο σαφείς, πληροφοριακές και επεξεργασμένες αφηγήσεις (Chang, 2004.
Fivush et al., 1995). Παρατηρείται ακόμα σε διαπολιτισμικό επίπεδο ότι η
δυνατότητα παραγωγής μιας πιο οργανωμένης αφήγησης καθώς και η δυνατότητα
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χειρισμού

μιας

πιο

ολοκληρωμένης

αφηγηματικής

δομής,

αναπτύσσεται

παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η ικανότητα
δημιουργίας μιας επεξεργασμένης δομικά και γλωσσικά αφήγησης σχετίζεται τόσο
με τις νοητικές-γνωστικές δομές και διαδικασίες όσο και με το επίπεδο γλωσσικής
ικανότητας σε μια συγκεκριμένη γλώσσα (Hickmann & Hendrings, 1999. Kupersmitt
& Berman, 2001. Trabasso & Rodkin, 1994). Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αφηγηματικές
δεξιότητες

των

παιδιών

προσχολικής

ηλικίας

χρησιμοποιούνται

και

ως

προγνωστικός δείκτης μιας σειράς γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων που
σχετίζονται με τον σχολικό γραμματισμό των παιδιών (Merritt & Liles, 1987. Westby,
1991).
Οικογενειακό περιβάλλον και αφηγηματικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Οι γονείς καθημερινά υποστηρίζουν άτυπα αλλά ουσιαστικά τον
γραμματισμό των παιδιών τους με μικρές καθημερινές εμπειρίες γύρω από τη
γλώσσα (ανάγνωση, αφήγηση ιστοριών). Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ιστοριών
με τους γονείς, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ακούν, να ανακαλούν και να
μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες (Dickinson & Tabors, 2002. Roskos & Christie,
2001). Πέρα από τις δομημένες συζητήσεις γύρω από το θέμα ενός βιβλίου, οι
γονείς πραγματοποιούν ελεύθερες συζητήσεις με τα παιδιά τους

γύρω από

πρόσφατα ή περασμένα γεγονότα οι οποίες τα βοηθούν σημαντικά στη
διαμόρφωση των δικών τους αφηγηματικών προτύπων (Fivush, Haden & Reese,
2006. Peterson & McCabe, 2004). Φαίνεται ότι το στιλ ομιλίας που υιοθετούν οι
γονείς, όταν αναπολούν γεγονότα του παρελθόντος, σχετίζεται με το τι και το πώς
ανακαλούν τα παιδιά τους γεγονότα του άμεσου ή του απώτερου παρελθόντος
(Fivush

et

al.,

2006).

Επιπλέον,

ορισμένου

τύπου

συζητήσεις

που

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε γονείς και παιδιά για περασμένα γεγονότα
σχετίζονται με τη μνημονική ικανότητα του παιδιού αλλά και την ικανότητά του να
παράγει φανταστικές αφηγήσεις. Αυτό καταδεικνύει ότι η συχνή ανταλλαγή
προσωπικών εμπειριών με τους γονείς λειτουργεί ως πεδίο εκπαίδευσης όχι μόνο
των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων αλλά γενικότερα των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών (Lange & Carroll, 2003).
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Σε μια μελέτη τους οι ερευνήτριες Wenner, Burch, Lynch και Bauer (2008)
διερεύνησαν τον τύπο των πληροφοριών που οι γονείς εμπερικλείουν σε μια
αφήγηση περασμένων προσωπικών εμπειριών και αν αυτές οι διατάξεις
πληροφοριών σχετίζονται με τις αφηγηματικές δυνατότητες των παιδιών τους.
Συγκεκριμένα, γονείς και παιδιά μοιράστηκαν παλαιότερες και πιο πρόσφατες
αναμνήσεις που αφορούσαν σε γεγονότα που είχαν συμβεί στο σχολείο τους (μια
φωτιά στη τάξη κ.λ.π.). Οι γονείς για να αφηγηθούν στα παιδιά τους τα σχετικά
γεγονότα (σύνολο 7) είχαν ως βοήθημα κάρτες σημειώσεων στις οποίες
αναφερόταν χαρακτηριστικές περιγραφές των συγκεκριμένων γεγονότων π.χ. οι
πυροσβέστες ήρθαν με το όχημά τους, τοποθέτησαν τα μεγάλα κίτρινα μπουφάν
τους επάνω κ.λ.π. Η συζήτηση των γονέων ήταν δομημένη πάνω σε ένα
συγκεκριμένο σχήμα κωδικοποίησης των πληροφοριών το οποίο ήταν διαρθρωμένο
με βάση τα εξής ερωτήματα: ποιος, τι, πού, πότε, γιατί, πώς. Τα συγκεκριμένα
ερωτήματα αφορούσαν στα δομικά στοιχεία του πρωταγωνιστή, του βασικού
θέματος, της αναφοράς στον αφηγηματικό τόπο κα χρόνο, της αιτιώδους
συσχέτισης των πληροφοριών και της εσωτερικής κατάστασης των χαρακτήρων της
ιστορίας. Τα παιδιά συζήτησαν με τους γονείς τους πρόσφατα αλλά κυρίως
περασμένα γεγονότα για τα οποία ήταν ενήμεροι και οι γονείς. Η ατμόσφαιρα της
συζήτησης ήταν χαλαρωτική και ζεστή, όπως αυτές που πραγματοποιούνται
καθημερινά στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Τα παιδιά, εκτός από τη δομημένη
συζήτηση που αφορούσε σε προσωπικές τους εμπειρίες, αναδιηγήθηκαν και
αφηγήθηκαν επιπλέον δύο ιστορίες από δύο βιβλία χωρίς κείμενο.
Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν η ποιότητα των φανταστικών
αφηγήσεων των παιδιών συνδέεται με τον τρόπο που ο γονείς αναπολούν γεγονότα
του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος. Σe μελέτη της Reese (1995) είχε
καταδειχθεί επίσης σχέση ανάμεσα στον τρόπο που αναπολούσαν οι γονείς
περασμένα γεγονότα και των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων των παιδιών καθώς και
των αναδιηγητικών τους ικανοτήτων. Στη παρούσα μελέτη των Wenner et al. (2008)
καταδείχθηκε και η σχέση ανάμεσα στον τρόπο αναπόλησης των γονέων και της
ικανότητας των παιδιών τους να παράγουν φανταστικές αφηγήσεις. Τα παιδιά
γονιών που χρησιμοποίησαν στις αναπολήσεις τους περισσότερες χρονικές και
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αιτιώδεις σχέσεις αφηγήθηκαν πιο ποιοτικές φανταστικές ιστορίες. Γενικά, παιδιά,
των οποίων οι γονείς πραγματοποιούσαν περισσότερες αξιολογικές κρίσεις,
αιτιώδεις συσχετίσεις και ακολουθούσαν μια χρονική διάταξη στα γεγονότα που
αφηγούνταν, μπορούσαν να αφηγηθούν αντίστοιχα φανταστικές ιστορίες υψηλού
επίπεδου. Παρά τις αμφιβολίες ορισμένων μελετητών για τις δυνατότητες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας να κατανοήσουν τις χρονικές και αιτιώδεις σχέσεις
γεγονότων, πραγμάτων και καταστάσεων, στη συγκεκριμένη μελέτη ακόμα και τα
νεότερα παιδιά του δείγματος (4-6 ετών), που οι γονείς τους αξιοποίησαν στη
συζήτηση πληροφορίες σχετικές με το πώς και το

πότε,

κατ’ αναλογία,

αφηγήθηκαν πιο επεξεργασμένες φανταστικές αφηγήσεις (Peterson, Jesso &
McCabe, 1999).
Στη μελέτη τους οι Haden, Haine και Fivush (1997) διερεύνησαν, όπως και οι
προηγούμενες ερευνήτριες, εάν οι αναπτυσσόμενες δυνατότητες των παιδιών να
αφηγούνται προσωπικά βιώματα σχετίζεται με τις αφηγηματικές δομές (σκηνικές
πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις) που εμπερικλείουν οι γονείς τους στις από
κοινού αφηγήσεις. Διερεύνησαν όμως και κάτι επιπλέον· εάν οι προσωπικές
αφηγήσεις των παιδιών διαφοροποιούνται σε επίπεδο δομής και περιεχομένου,
όταν συζητούν με την μητέρα, τον πατέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο. Στη
συγκεκριμένη μελέτη οι γονείς επέλεξαν τρεις ιστορίες του παρελθόντος για να
συζητήσουν με τα παιδιά τους. Οι μητέρες επέλεξαν γεγονότα που συμμετείχαν
μαζί με τα παιδιά τους, οι πατέρες γεγονότα που είχαν μοιραστεί με τα παιδιά τους
και με το τρίτο πρόσωπο (ερευνητής), τα παιδιά συζήτησαν εμπειρίες που είχαν
μοιραστεί με τις μητέρες τους. Βεβαίως, αποκλείστηκαν όλα τα γεγονότα ρουτίνας
(Χριστούγεννα, γενέθλια..) τα οποία εμπεριέχουν κοινά χαρακτηριστικά και τα
παιδιά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ανάκληση επιμέρους
χαρακτηριστικών στοιχείων τους (Hudson & Shapiro, 1991). Οι συζητήσεις
πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι των παιδιών σε φυσικές συνθήκες.
Στη μελέτη αυτή (Haden et al., 1997), κατά τη διάρκεια των αφηγήσεων, τα
σχόλια των γονέων και η ομιλία των παιδιών αξιολογήθηκαν με βάση την
αφηγηματική δομή και το περιεχόμενό τους σε α) αναφορές σε σχέση με τις
δράσεις των χαρακτήρων, β) σε περιγραφικές αναφορές, γ) σε σκηνικές
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πληροφορίες (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες) και δ) σε αξιολογικές κρίσεις π.χ.
εσωτερικά συναισθήματα, συναισθηματικές αντιδράσεις των χαρακτήρων και
εμφατικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς, ακόμα και όταν τα
παιδιά τους είναι μικρής ηλικίας, δημιουργούν περιεκτικές αφηγήσεις με πλούσια
αξιολογικά στοιχεία. Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι, όπως οι γονείς σταδιακά
αναβάθμισαν το περιεχόμενο των αφηγήσεών τους, το ίδιο κατ’ αναλογία έπραξαν
και τα παιδιά εμπερικλείοντας περισσότερα δομικά στοιχεία με τον καιρό. Το
κρίσιμο ερώτημα, όμως, ήταν εάν το είδος των αφηγηματικών δομών που
χρησιμοποιούν στις αφηγήσεις τους οι μητέρες με τα παιδιά (αγόρι,, κορίτσι), οι
πατέρες με τα παιδιά (αγόρι,, κορίτσι) και ο ερευνητής με τα παιδιά (αγόρι,,
κορίτσι), σχετίζεται με τη δομή και το περιεχόμενο των αφηγήσεων που παράγουν
τα παιδιά.
Ορισμένοι ερευνητές (Mannle & Tomasello, 1987) του πεδίου υποστηρίζουν
ότι

οι

μητέρες

και

οι

πατέρες

διαδραματίζουν

διαφορετικούς

αλλά

αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους. Η
συγκεκριμένη άποψη συνάδει με το εύρημα διαχρονικής μελέτης (Haden et al.,
1997) η οποία δείχνει ότι ο τρόπος που οι πατέρες και οι μητέρες δομούν τις
αφηγήσεις τους δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές. Βεβαίως, όπως έχουν δείξει
και άλλες έρευνες, οι μητέρες διαφοροποιούν το στιλ και τις στρατηγικές που
αξιοποιούν ανάλογα το περιεχόμενο της συζήτησης (Fivush & Haden, 2003. HoffGinsberg, 1991). Σε περιπτώσεις όμως που οι γονείς έχουν συγκεκριμένο
συνομιλητικό ακροατήριο, τείνουν με παρόμοιο τρόπο να υποστηρίζουν τις
αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους (Peterson et al., 1999). Στη συγκεκριμένη μελέτη
(Haden et al., 1997) οι γονείς βοήθησαν τα παιδιά να δώσουν περιεχόμενο, νόημα
και μορφή στις αφηγήσεις τους και η υποβοήθηση αυτή μειωνόταν όσο τα παιδιά
γινόταν σταδιακά πιο ενήμερα σε αυτή τη δεξιότητα και παρήγαγαν πιο
ολοκληρωμένες και επεξεργασμένες αφηγήσεις. Οι ερευνητές προτείνουν κατά
συνέπεια, συζητήσεις ανάμεσα σε παιδιά και γονείς, οι οποίες θα έχουν τη μορφή
της συνεργατικής σπειροειδούς διαδικασίας (collaborative "spiral"), όπου χτίζονται
από κοινού και σταδιακά οι δεξιότητες, παρά της υποβοήθησης (scaffold) όπου ο
γονιός προσφέρει την υποστήριξή του ώσπου το παιδί να φτάσει στο σημείο που θα
137

αφηγηθεί ανεξάρτητα ολοκληρωμένες και οργανωμένες προσωπικές ιστορίες.
Η έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στους
τρόπους με τους οποίους οι γονείς, συνήθως ευρωπαίοι και αμερικάνοι από μεσαία
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθοδηγούν τη συζήτηση με τα παιδιά τους, όταν
αναπολούν προσωπικά τους βιώματα ή συζητήσεις που αφορούν σε αφηγήσεις
περασμένων γεγονότων (Bailey & Moughamian, 2007.Fivush & Fromhoff, 1988.
Peterson & McCabe, 1994. Peterson et al., 1999. Reese & Fivush, 1993). Οι γονείς
των παιδιών, ιδιαίτερα οι μητέρες, όταν εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες,
συνήθως υιοθετούν δύο διαφορετικά στιλ : α) Το πιο περίτεχνο (high-elaborative
style) όπου πραγματοποιούν αρκετές ερωτήσεις, δίνουν πολλές λεπτομέρειες γύρω
από τα αφηγούμενα γεγονότα και προσθέτουν νέες πληροφορίες στις ανακλήσεις
των αρχάριων αφηγητών (των παιδιών τους), (Reese, Haden, & Fivush, 1993). β) Το
λιγότερο περίτεχνο (low-elaborative style) όπου πραγματοποιούν περιορισμένες
συζητήσεις, παρέχουν λίγες περιγραφικές πληροφορίες και το ερωτηματολόγιο τους
απέναντι στα παιδιά τους περιορίζεται απολύτως στα απαραίτητα. Κατά συνέπεια,
παιδιά που οι μητέρες τους αξιοποιούν ένα πιο περίτεχνο τρόπο στις συζητήσεις
μαζί τους, δημιουργούν μεγαλύτερες και πιο περιγραφικές προσωπικές ιστορίες
(Kim, Kang & Pan, 2009. Reese et al., 1993. Reese & Newcombe, 2007). Τα παιδιά
αυτά όσο μεγαλώνουν αποκτούν ένα πιο εξελιγμένο γλωσσικό κώδικα και έχουν
υψηλότερα επίπεδα κατανόησης, όταν ακούν ή διαβάζουν ιστορίες (Reese, 1995.
Sparks, Reese & Kalia, 2005). Ένα άλλο στιλ, που συνήθως υιοθετούν οι μητέρες
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι του συνοικοδομητή (constructor) της
αφήγησης το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ισορροπημένη παροχή επεξηγήσεων πληροφοριών προς τα παιδιά . Αυτή η ισορροπία επιτρέπει στις μητέρες και στα
παιδιά να συνεισφέρουν με ένα πιο ισότιμο τρόπο στη δημιουργία αφηγήσεων,
εφόσον μοιράζονται το ρόλο του αφηγητή (Melzi, Schick & Kennedy, 2011).
Ο βαθμός επεξεργασίας ή το πόσο περίτεχνο στιλ χρησιμοποιούν οι γονείς
στις από κοινού αφηγήσεις με τα παιδιά τους βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους
στόχους κοινωνικοποίησης και τις επικοινωνιακές πρακτικές της ευρύτερης
κοινωνίας και δεν αποτελεί μεμονωμένο ή ατομικό ιδίωμα, όπως έχει αναφερθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης που αφορούσε στις πολιτισμικές
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διαφορές των αφηγήσεων (Minami & McCabe, 1991, 1995. Mullen & Yi, 1995. Wang
& Fivush, 2005). Θα ήταν όμως παράβλεψη να μη συνυπολογιστεί στις
παραμέτρους που επηρεάζουν σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό το
περιεχόμενο (τύπος, τρόπος) της συζήτησης μεταξύ γονέα και παιδιού, η
εξειδίκευση, οι σχετικές γνώσεις που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία της από
κοινού αφήγησης, η μόρφωση των γονέων καθώς και η φυλή σαν ευρύτερο
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο (Melzi et al., 2011. van Kleeck, Lange & Amy, 2011).
Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι γονείς χρησιμοποιούν διαφορετικές
τεχνικές, όταν τα παιδιά τους είναι προσχολικής ηλικίας και αφηγούνται
φανταστικές ή προσωπικές ιστορίες, από αυτές που χρησιμοποιούν όταν είναι πια
στο σχολείο (Bailey & Moughamian, 2007. Stavans, 1996). Συγκεκριμένα, όταν τα
παιδιά είναι 3-5 ετών, οι γονείς αξιοποιούν πιο αλληλεπιδραστικό στιλ και
επικεντρώνονται στο κύριο νόημα και στις δράσεις των ηρώων της ιστορίας, όταν τα
παιδιά γίνονται περίπου 7 ετών οι γονείς αξιοποιούν πιο επεξεργασμένες φράσεις
και επικεντρώνονται περισσότερο στις σχέσεις δεδομένων και στη συνεκτικότητα
της αφήγησης (Bailey & Moughamian, 2007). Οι Snow, Pan, Imbens-Bailey και
Herman (1996) κατέδειξαν, με τη σειρά τους, τρεις λειτουργίες στις λεκτικές
προτροπές που αξιοποιούν οι γονείς για να υποστηρίξουν τις αφηγήσεις των
παιδιών τους: α) τη συνομιλητική υποστήριξη (διευκρίνιση, ενθάρρυνση), β) τη
ψυχολογική υποστήριξη (αξιολογικά σχόλια) και γ) την ιστορική υποστήριξη
(μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, γνώσεις για τον κόσμο, γνώσεις γύρω από τη
δομή του λόγου και τη δομή των ιστοριών).
Οι γονείς της μελέτης των Bailey και Moughamian (2007) αξιοποίησαν
διάφορους τύπους λεκτικής υποβοήθησης για να υποστηρίξουν τις ιστορίες που
αφηγούνταν τα παιδιά τους. Στην αρχή, ενθάρρυναν τα παιδιά στην ανεύρεση ενός
θέματος, στη συνέχεια τα υποβοηθούσαν να συλλέξουν σχετικά γεγονότα γύρω από
το θέμα αυτό π.χ. βόλτα στο πάρκο και τέλος πραγματοποιούσαν σκόπιμες παύσεις
σε ορισμένα σημεία της αφήγησης για να προσθέσουν τα παιδιά λεπτομέρειες
γύρω από τα συγκεκριμένα γεγονότα. Ακόμα, οι γονείς παρείχαν μια σειρά
προτροπών οι οποίες διαφοροποιούνταν ανάλογα το βαθμό της εξειδικευμένης
πληροφορίας που ήθελαν να αποσπάσουν από τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα,
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στο πρώτο επίπεδο χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένες προτροπές π.χ. «πες μου τι
σου συνέβη;» ή «τι έκανες το Σάββατο;» για τη δημιουργία συγκεκριμένου θέματος
αφήγησης. Στο δεύτερο επίπεδο, παρείχαν προτροπές για τη συλλογή των
σημαντικών πληροφοριών π.χ. «και τι κάναμε στο πάρκο;» ή «και πώς καθάρισες το
σπίτι;», ενώ στο τρίτο επίπεδο, αξιοποιούσαν διάφορες τεχνικές για να
αποσπάσουν τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά τα σημαντικά θέματα π.χ. «πόσο
μεγάλο ήταν το ψάρι; πού το έπιασε; αυτό ακούγεται τρομακτικό τι άλλο συνέβη;».
Οι συγκεκριμένες προτροπές είχαν ως συμπληρωματικό στόχο να αφηγηθεί το παιδί
μια ιστορία έχοντας στο μυαλό του και την αναπαράσταση ενός κοινού που ακούει
με ενδιαφέρον την ιστορία, γι’ αυτό και η αφήγηση του έπρεπε να είναι, κατά το
δυνατόν, συναρπαστική και ενδιαφέρουσα.
Τα παιδιά της μελέτης αυτής (Bailey & Moughamian, 2007) είχαν υψηλή
ανταπόκριση σε δύο ειδών προτροπές: στην εξειδικευμένη προτροπή για αφήγηση
γεγονότος και στην καθοδήγηση της αφήγησης με προτροπές. Παράλληλα, οι γονείς
αξιοποιούσαν ορισμένες διορθωτικές προτροπές όπως διευκρινιστικές ερωτήσεις ή
διορθώσεις της ομιλίας του παιδιού όπου είτε συμπλήρωναν στοιχεία για να
συνεχίσει το παιδί την αφήγησή του είτε προέτρεπαν έμμεσα το παιδί να
ακολουθήσει την ιστορική γραμμή (περίληψη, σκηνικές πληροφορίες, περιπλοκέςδράσεις, αξιολόγηση, επίλυση, ολοκλήρωση-τέλος). Η συγκεκριμένη έρευνα
περιγράφει σε βάθος το εύρος και τη λειτουργία των διάφορων τύπων
υποβοήθησης που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους με στόχο να αφηγηθούν ένα
ολοκληρωμένο αφήγημα και συμπληρώνει επαρκώς τους τύπους των ανοιχτών
ερωτήσεων-προτροπών που

απευθύνουν οι γονείς στα παιδιά για να τα

ενεργοποιήσουν σε μια αφηγηματική συζήτηση που θα βοηθήσει, όχι μόνο στην
ποιότητα των μελλοντικών τους αφηγήσεων, αλλά και στην πορεία του
γραμματισμού τους.
Ορισμένοι μελετητές, έχοντας στόχο την παραπέρα βελτίωση του
προφορικού λόγου καθώς και των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών,
διαμόρφωσαν ερευνητικούς σχεδιασμούς μέσα από τους οποίους εκπαίδευσαν
τους γονείς των παιδιών, κυρίως τις μητέρες, σε επικοινωνιακές τεχνικές και
οργανωμένες συζητήσεις με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των αφηγήσεων των
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παιδιών (Bird, Reese, Taumoepeau, Schmidt, Mohal, Grant & Morton, 2016. Reese &
Newcombe, 2007. Wasik et al., 2006). Συγκεκριμένα, οι ερευνήτριες Reese, Leyva,
Sparks & Grolnick (2010) εκπαίδευσαν 33 μητέρες στον τρόπο που θα
διαχειρίζονταν ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο συζήτησης στη βάση δύο συνθηκών:
α) της διαλογικής ανάγνωσης (dialogic reading) και β) των επεξεργασμένων
αναπολήσεων-αναμνήσεων (elaborative reminiscing condition). Το ερευνητικό
ενδιαφέρον στρέφεται στη σύγκριση των οφελών που αποκομίζουν τα παιδιά από
τη εφαρμογή των δύο τεχνικών, της διαλογικής ανάγνωσης (εκφραστικό λεξιλόγιο,
αφηγηματικές δεξιότητες, έννοιες γραπτού λόγου) και της περίτεχνης αναπόλησης
(μνήμη, αφήγηση) οι οποίες πραγματοποιούνταν στο χώρο διαβίωσης των παιδιών
– στο σπίτι τους (Peterson et al., 1999. Reese, 1995. Reese & Newcombe, 2007).
Οι μητέρες εκπαιδεύτηκαν στον τρόπο που διάβαζαν βιβλία και
διαχειρίζονταν τις μετέπειτα συζητήσεις με τα παιδιά τους, δηλαδή στο πώς
διαμόρφωναν τις ανοιχτές ερωτήσεις προς τα παιδιά, στο πώς παρότρυναν και
ακολουθούσαν στη συνέχεια το «προβάδισμα» των παιδιών τους, στο πώς
ενθάρρυναν την ανάμειξή τους και στο πώς συνέδεαν τα γεγονότα της ιστορίας με
την καθημερινή τους ζωή. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο βασικός εκπαιδευτής των
αρχικών ερευνητών, που με τη σειρά τους εκπαίδευσαν τους βοηθούς της μελέτης,
ήταν ο ίδιος ο Christopher Lonigan, ένας από τους δημιουργούς της διαλογικής
ανάγνωσης ιστοριών (Lonigan & Whitehurst, 1998). Ο τρόπος και το είδος της
συζήτησης διαφοροποιούνταν στα επιμέρους σημεία. Δηλαδή, οι γονείς που
διάβαζαν με βάση τη πρώτη συνθήκη (διαλογική ανάγνωση) πραγματοποιούσαν
ερωτήσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν νέες λέξεις, να περιγράψουν
εικόνες ή να αφηγηθούν την ιστορία μόνα τους, ενώ στη δεύτερη συνθήκη (των
επεξεργασμένων αναμνήσεων) πραγματοποιούσαν ανοιχτές ερωτήσεις για να
παροτρύνουν τα παιδιά να μιλήσουν για σημαντικά γεγονότα της ζωής τους και
προσπαθούσαν να περιορίσουν τις ερωτήσεις που το παιδί θα απαντούσε με ένα
ναι ή ένα όχι. Ακόμα, στην πρώτη συνθήκη οι γονείς προσπάθησαν να επεκτείνουν
τη συμμετοχή των παιδιών τους ακολουθώντας τα ενδιαφέροντά τους και
συνδέοντας τα γεγονότα της ιστορίας με την καθημερινότητα των παιδιών, ενώ στη
δεύτερη συνθήκη ρωτούσαν επιπλέον ερωτήσεις (τι άλλο συνέβη, τι σου άρεσε
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περισσότερο όταν πήγες σε αυτό το μέρος) ή προσπαθούσαν να συνδέσουν
επιμέρους στοιχεία της κάθε ιστορίας που αφηγούνταν τα παιδιά με άλλες
κοινωνικές εμπειρίες του παιδιού. Η πειραματική διαδικασία διήρκεσε 5 μήνες και
κάθε μήνα διαβαζόταν 5 βιβλία στη διαλογική συνθήκη, ενώ στην άλλη συνθήκη οι
γονείς ενθαρρύνονταν να πραγματοποιούν καθημερινά συζητήσεις με τα παιδιά
τους.
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο τεχνικές της διαλογικής ανάγνωσης και των
επεξεργασμένων αναμνήσεων έχουν δείξει θαυμάσια αποτελέσματα σε πολλαπλές
όψεις του γραμματισμού των παιδιών, η σύγκριση αυτών των δύο τεχνικών δεν
κατέδειξε την προτεραιότητα της μίας έναντι της άλλης. Τα παιδιά δεν είχαν
καλύτερο εκφραστικό λεξιλόγιο και δεν αφηγήθηκαν μεγαλύτερες ιστορίες, μετά το
πέρας των παρεμβάσεων, στη συνθήκη με την τεχνική της διαλογικής ανάγνωσης σε
σχέση με τη συνθήκη των επεξεργασμένων αναμνήσεων. Στην δεύτερη συνθήκη
όμως, οι ιστορίες που παρήγαγαν τα παιδιά ήταν πιο επεξεργασμένες, δηλαδή
εμπεριείχαν

πιο

συγκεκριμένες

αναφορές

σε

επίπεδο

χαρακτήρων

και

περισσότερους αιτιολογικούς συνδέσμους, αγγίζοντας το συνειδησιακό επίπεδο της
αφήγησης - landscape of consciousness (Bruner, 1986). Αυτά τα αποτελέσματα
συνηγορούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που υπερθεματίζουν για τα
οφέλη της τεχνικής των επεξεργασμένων αναπολήσεων στις αφηγητικές δεξιότητες
των παιδιών (Fivush et al., 2006. Nelson, 1993. Peterson et al., 1999). Εκείνο που
προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι τα παιδιά της διαλογικής ανάγνωσης είχαν
μια φθίνουσα πορεία στην ποιότητα των αφηγήσεων τους με την πάροδο του
χρόνου και δεν παρουσίασαν καμιά βελτίωση στο εκφραστικό τους λεξιλόγιο σε
σχέση με τις άλλες δύο συνθήκες της ομάδας ελέγχου και των επεξεργασμένων
αναπολήσεων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνική της διαλογικής
ανάγνωσης είναι πιο απαιτητική σε σχέση με την άλλη τεχνική και, όταν δεν
συνοδεύεται με σχετικές δραστηριότητες και στο σχολείο, δε βοηθά τη γλωσσική
ανάπτυξη των παιδιών, ιδιαίτερα, όταν αυτά προέρχονται από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Mol, Bus, de Jong & Smeets, 2008).
Είναι γεγονός ότι όσο περισσότερες τεχνικές ενίσχυσης και υποβοήθησης
χρησιμοποιούν οι μητέρες για να υποστηρίξουν τις αφηγηματικές δεξιότητες των
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παιδιών τους τόσο πιο ποιοτικές αφηγήσεις και αναδιηγήσεις παράγουν τα παιδιά
(Reese, 1995). Σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται τα παιδιά που οι μητέρες τους
συζητούν για τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, τα παρακινούν με ερωτήσεις
και επεξηγήσεις, διορθώνουν τα λάθη τους, συζητούν τα κύρια θέματα της πλοκής
της ιστορίας και τα παρακινούν να κάνουν προβλέψεις και κρίσεις (Fivush et al.,
2006). Τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παράγουν πιο δομημένα
αφηγήματα με καλύτερη επεισοδιακή πλοκή. Αντίθετα, παιδιά που οι μητέρες τους
ζητούν μόνο να περιγράψουν πρόσωπα, τοπία και πράγματα δημιουργούν ιστορίες
με περισσότερες σκηνικές πληροφορίες αλλά με πολύ αδύναμη και περιορισμένη
πλοκή (Peterson & McCabe, 1992).
Η χρήση επίσης ανοικτών ερωτήσεων και προτροπών κατά την ανάγνωση
που προκαλούν τα παιδιά να μιλήσουν ελεύθερα και να καταθέσουν την
υποκειμενική τους οπτική γύρω από τα δρώμενα της ιστορίας σχετίστηκαν
σημαντικά αλλά και προέβλεψαν τις αναδιηγητικές δεξιότητες των παιδιών (Kim,
Kang & Pan, 2009). Επιπλέον, οι ανοιχτές προτροπές για την εισαγωγή της ιστορίας,
την αλληλουχία της σκέψης των παιδιών και την κατάληξη της ιστορίας (π.χ. πώς
θες να ξεκινά η ιστορία σου, …και μετά τί συνέβη, …και στο τέλος τι έγινε;), οι
οποίες

δεν

επηρεάζουν

το

περιεχόμενο

της

αφήγησης,

φαίνεται

να

απελευθερώνουν και να ενισχύουν την αφηγηματική διάθεση των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (Richner & Nicolopoulou, 2001. Wright et al., 2008).
Γενικά, ανεξάρτητα από το στιλ και τις τεχνικές, οι ευαίσθητες και
υποστηρικτικές μητέρες και γενικά οι δεκτικοί και θετικοί γονείς δημιουργούν ένα
οργανωμένο και συναισθηματικά θετικό περιβάλλον που λειτουργεί ως ισχυρό
κίνητρο στον δρόμο του παιδιού προς τον γραμματισμό (Roberts, Jurgens &
Burchinal, 2005). Υποστηρίζεται, ότι όταν οι γονείς και τα παιδιά βιώνουν μια
ευχάριστη εμπειρία γύρω από την ανάγνωση και αφήγηση μιας ιστορίας οι γονείς
«χτίζουν» γέφυρες προς τον γραμματισμό των παιδιών (Bus, 2001). Η ευχάριστη
και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, η οποία δομείται πάνω σε ισορροπημένες σχέσεις
γονέων-παιδιών, σε συνδυασμό με το είδος της συζήτησης και τη θετική
αλληλεπίδραση μεταξύ των πλευρών σχετίζεται άμεσα με τη θετική διάθεση του
παιδιού για δημιουργία οργανωμένων αφηγήσεων με κατάλληλες εκφράσεις και
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περιγραφές συναισθημάτων (Baker et al., 2001. Priddis & Howieson, 2009.
Sonnenschein & Munsterman, 2002).
Η επίδραση του φύλου στις αφηγηματικές δεξιότητες

παιδιών προσχολικής

ηλικίας
Οι αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών αναδύονται μέσω των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων με τους ενήλικες καθώς αυτοί συζητούν-μοιράζονται μαζί τους
καθημερινές εμπειρίες με αφηγηματικό τρόπο (Salvatore, Dimaggio & Semerari,
2004. Stadler & Ward, 2005). Το περιεχόμενο των αφηγούμενων εμπειριών ή
συζητήσεων επηρεάζεται συνήθως και από το φύλο των παιδιών (Alexander et al.,
1993). Άλλωστε, η έννοια του φύλου διαμορφώνεται από γενετικούς αλλά και
ευρύτερα από κοινωικοπολιτισμικούς παράγοντες (Colombok & Fivush, 1994). Αυτή
η διαφοροποίηση του τρόπου και του περιεχομένου της αφήγησης των ενηλίκων,
που σχετίζεται κυρίως με διαφυλικές στερεοτυπικές αντιλήψεις, πιθανότατα
προκαλεί διαφοροποιήσεις τόσο στη μορφή και στο περιεχόμενο των αφηγήσεων
των ίδιων των παιδιών όσο και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την
πραγματικότητα γύρω τους καθώς και στη στάση τους απέναντι σ’ αυτήν (Sugawara
et al., 2000).
Είναι ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά στην εξελικτική πορεία των
διαφυλικών διαφορών της αφηγηματικής σκέψης και έκφρασης των μικρών
παιδιών. Σύμφωνα με την Nicolopoulou (2011), στις αφηγήσεις των αγοριών ηλικίας
3 ετών οι χαρακτήρες υπολείπονται κάθε σταθερότητας και συνέχειας, συνήθως
εισάγονται απλά και στην πορεία λησμονούνται. Η αφηγούμενη ιστορία λειτουργεί
αποκλειστικά ως ένα όχημα δράσης. Στην ηλικία περίπου των 4 ετών με την
εξάσκηση των αφηγηματικών δεξιοτήτων τα αγόρια εισάγουν στις αφηγήσεις τους
πιο σταθερούς χαρακτήρες στους οποίους προσδίδουν και ένα ψυχολογικό βάθοςδιάσταση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να βρουν τρόπους σύνδεσής τους με ένα πιο
σταθερό και συνεκτικό τρόπο. Η πρώτη και βασική στρατηγική που χρησιμοποιούν
τα αγόρια για να συνδέσουν τους χαρακτήρες είναι αυτή της σύγκρουσης, της
σύνδεσης μέσω των συγκρούσεων (Nicolopoulou, & Richner, 2004). Τα αγόρια
επίσης προσπαθούν να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ιστοριών τους μέσω της
δημιουργίας συμμαχιών και ομάδων. Ομάδες είτε προσωρινές είτε πιο σταθερές,
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αλλά πάντα δομημένες γύρω από το μοτίβο της δύναμης και της σύγκρουσης
(Nicolopoulou & Richner, 2004). Σταδιακά, τα αγόρια προσδίδουν στους χαρακτήρες
τους σχέδια και προθέσεις προσανατολισμένες πάντα στο πλαίσιο της δράσης. Έτσι,
οι χαρακτήρες αποκτούν περισσότερο νόημα και ουσία, γίνονται σταθεροί,
ενσυνείδητοι, σε μια πορεία όμως που οδηγεί στην αυτονομία και τον
αυτοπροσδιορισμό (Nicolopoulou, 2011).
Τα κορίτσια, από την άλλη, ακολουθούν μια διαφορετική αναπτυξιακή
πορεία, με διαφορετικούς στόχους, ανησυχίες και αφηγηματικά θέματα. Η
ανησυχία των μικρότερων στην ηλικία κοριτσιών είναι η κατασκευή μιας
οικογενειακής ομάδας και η δημιουργία χαρακτήρων με ομαλές και αρμονικές
σχέσεις (Richner & Nicolopoulou, 2001). Οι χαρακτήρες στις μικρές ηλικίες των
κοριτσιών περίπου 3 ετών δεν παρουσιάζουν δράση. Στην ηλικία των 4 ετών οι
όποιες δράσεις παρουσιάζονται είναι ομαδικού χαρακτήρα και κυριαρχούν στις
δράσεις των μεμονωμένων μελών. Στις ιστορίες των κοριτσιών η ομάδα εδράζει
φυσικά και συμβολικά στο σπίτι ή στο κάστρο, το οποίο αναπαριστά το βασικό
πλαίσιο της τάξης και της οργάνωσης. Στην πορεία, το πλαίσιο του «οίκου», που
εκλαμβανόταν ως δεδομένο στο φόντο της ιστορίας, τώρα αντιμετωπίζει κίνδυνο
και απειλή. Η κανονιστική οργάνωση της ομάδας παραβιάζεται αλλά στη συνέχεια
αποκαθίσταται (Nicolopoulou, & Richner, 2004). Τα πρόσωπα στις ιστορίες των
κοριτσιών από 5 ετών και άνω παρουσιάζονται σαν μεμονωμένα, ενσυνείδητα και
υπεύθυνα άτομα αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της ομάδας (Nicolopoulou, 2011).
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η αναπτυξιακή τροχιά της αφηγηματικής
σκέψης και έκφρασης στα αγόρια ξεκινά με ασύνδετους και ασταθείς χαρακτήρες
τους οποίους πρέπει να τους φέρουν σε επαφή αλλά χωρίς την δημιουργία
σταθερών δεσμών και αλληλεξαρτήσεων. Ενώ στα κορίτσια η αφήγηση ξεκινά και
τελειώνει με κεντρικούς χαρακτήρες ενσωματωμένους στο πλαίσιο της ομάδας με
σταθερές και αρμονικές σχέσεις. Οι χαρακτήρες αυτοί στη πορεία πρέπει να
διαφοροποιηθούν και να αναδειχθούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους αλλά
πάντα μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, η αρμονία και η συνοχή της ομάδας
είναι κύρια και αποκλειστική ευθύνη του κάθε μέλους ατομικά (Richner &
Nicolopoulou, 2001).
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Τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, αντλούν στοιχεία για τις αφηγήσεις τους από τις
ιστορίες των άλλων, ενσωματώνουν επίσης στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα άλλων
πηγών όπως οι μύθοι, τα παραμύθια, άλλα βιβλία αλλά και από την τηλεόραση,
μετασχηματίζοντας τη σημασία τους και αξιοποιώντας τα με τελείως διαφορετικό
τρόπο, προσεγγίζοντάς τα από διαφορετική οπτική και τοποθετώντας τα σε
διαφορετικές δομές νοήματος (Libby & Aries, 1989). Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν
να ειδωθούν μεμονωμένα, αλλά είναι αναγκαίο να ερμηνευτούν στο πλαίσιο των
ευρύτερων δομών νοήματος στο οποίο είναι ενσωματωμένα. Έτσι, τα τέρατα που
τρομάζουν και κατασπαράζουν τους πάντες στις ιστορίες των αγοριών, γίνονται
καλά τέρατα ή ζώα κατοικίδια ή οικογένειες δεινοσαύρων στις ιστορίες των
κοριτσιών (Nicolopoulou & Richner, 2007).
Αυτοί οι τρόποι θέασης και έκφρασης των παιδιών με στόχο τη δημιουργία
κοινών πρακτικών μέσα στους χώρους που κινούνται μπορεί, επίσης, να
λειτουργήσει ως πλαίσιο για την συνάρθρωση των διαφορών τους στο πλαίσιο
αυτής της κοινής κουλτούρας (δραστηριότητες, φιλίες). Η συγκεκριμένη
κοινωνικοπολιτισμική και εν μέρει εθνογραφική προσέγγιση ρίχνει περισσότερο
φως σχετικά με τη δυναμική της συμμετοχής των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην
κατασκευή

των

δικών

τους

ατομικών

και

συλλογικών

ταυτοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων και των ταυτοτήτων φύλου τους (Nicolopoulou, 2008. Miller,
Potts, Fung, Hoogstra & Mintz, 1990).
Οι όποιες όμως διαφυλικές διαφορές εμφανίζονται στις μικρότερες ηλικίες
με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να εξομοιώνονται τόσο σε γλωσσικό όσο και σε
γνωστικό επίπεδο. Αυτό έδειξε η μελέτη των Ardila, Rosselli,

Matute και

Inozemtseva, (2011) οι οποίες μελέτησαν ένα αξιοσημείωτο δείγμα παιδιών (788),
ηλικίας 5-16 ετών, σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων [μνήμη, αισθητηριακή αντίληψη,
προσοχή, προφορικός λόγος, μεταγλωσσική επίγνωση, χωρικές δεξιότητες
(συντονισμού, κατεύθυνσης…) και ικανότητες κατασκευής (αντιγραφή σχεδίων
απλών και σύνθετων κατασκευών, αποτύπωση ανθρώπινων φιγούρων)]. Το
συμπέρασμά τους συνοψίζεται στο γεγονός ότι σημαντικές διαφυλικές διαφορές
δεν προέκυψαν σε καμιά από τις υπό διερεύνηση δεξιότητες και οι όποιες μικρές
διαφορές εντοπίστηκαν σε επιμέρους τομείς όπως του εκφραστικού λεξιλογίου
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(κατονομασία εικόνων), λεκτικής κατανόησης (κατάδειξη εικόνων), της χωρικής
αντίληψης

και της αισθητηριακής αντίληψης, σε μερικά σημεία του τεστ. Οι

ερευνητές θεωρούν ότι από ένα σημείο και πέρα περισσότερες είναι οι διαφυλικές
ομοιότητες παρά οι διαφορές (Hyde & Linn, 1988).
Στη μελέτη τους οι Fivush, Brotman, Buckner και Goodman (2000)
διερεύνησαν αν και κατά πόσο το φύλο επηρεάζει τις συζητήσεις μεταξύ γονέων και
παιδιών οι οποίες κατά κύριο λόγο είχαν σχέση με παλαιότερες συναισθηματικές
εμπειρίες τους. Τα δεδομένα τους προήλθαν από 21 οικογένειες παιδιών ηλικίας
περίπου 4 ετών. Κάθε γονέας συζήτησε 4 συγκεκριμένα γεγονότα με τα παιδιά του
(αγόρια και κορίτσια) κατά τη διάρκεια των οποίων ένιωσαν διάφορα
συναισθήματα όπως φόβο, χαρά, θυμό και θλίψη. Οι αναλύσεις των
βιντεοσκοπήσεων σχετίστηκαν

τόσο με το συναισθηματικό περιεχόμενο των

αφηγούμενων γεγονότων όσο και με το φύλο των γονέων αλλά και των παιδιών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μητέρες αφηγούνταν πιο γενικά και απροσδιόριστα, οι
αφηγήσεις τους ήταν πιο μακροσκελείς και εστίαζαν περισσότερο στις
συναισθηματικές πτυχές των βιωμένων εμπειριών καθώς και χρησιμοποιούσαν πιο
συναισθηματικό λόγο (ρήματα) από ότι οι πατέρες. Αλλά και οι πατέρες, όταν
συζητούσαν με τις κόρες τους, εστίαζαν περισσότερο στα συναισθήματα από όταν
αφηγούνταν τα συγκεκριμένα γεγονότα στα αγόρια τους. Σημαντικό είναι το
γεγονός ότι οι γονείς συζητούσαν λυπηρά γεγονότα καθώς και τις αιτίες που τα
προκαλούν περισσότερο με τις κόρες τους από ότι με τους γιούς τους. Γενικά, το
περιεχόμενο και η συζήτηση των αφηγούμενων γεγονότων μεταξύ γονέων και
κοριτσιών διεξαγόταν σε ένα πιο διαπροσωπικό, βαθιά συναισθηματικό πλαίσιο σε
σύγκριση με τις συζητήσεις που πραγματοποιούσαν με τους γιούς τους (Dunn,
Brown & Beardsall, 1991). Προς έκπληξη των προσδοκώμενων ευρημάτων τα
παιδιά, κορίτσια και αγόρια, συζητούσαν με παρόμοιο τρόπο και σε παρόμοιο
βαθμό τα συναισθήματά τους και αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την
έρευνα των Adams, Kuebli, Boyle και Fivush (1995) όπου τα κορίτσια ηλικίας
περίπου 6 ετών σαφώς εστίαζαν περισσότερο στις συναισθηματικές πτυχές των
αφηγούμενων γεγονότων από ότι τα αγόρια της συγκεκριμένης μελέτης.
Βασιζόμενοι στο ερευνητικό δεδομένο ότι το φύλο αποτελεί ένα από τα
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σημαντικότερα στοιχεία της προσωπικότητας μας (Nicolopoulou, 2008), οι
ερευνητές Buckner και Fivush (1998) διερεύνησαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις
των αγοριών και των κοριτσιών, όταν αφηγούνταν αυτοβιογραφικές εμπειρίες.
Άλλωστε, τα νοητικά σχήματα του φύλου διαμορφώνονται όχι μόνο από τις
παρούσες εμπειρίες αλλά και από τις αναμνήσεις παλαιότερων προσωπικών
γεγονότων (Ross & Holmberg, 1990). Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η
αυτοβιογραφική μνήμη είναι ένα συλλεκτικό «άλμπουμ» από γεγονότα και
καταστάσεις τα οποία σχετίζονται με τoν εσωτερικό (συναισθήματα, ιδέες,
σκέψεις…) και τον εξωτερικό μας «εαυτό» (εικόνα) που, εν μέρει, επηρεάζουν και
διαμορφώνουν τη ζωή μας (Bruner, 1987). Από τα παιδιά της συγκεκριμένης
μελέτης (Buckner & Fivush, 1998) ζητήθηκε να ανακαλέσουν εμπειρίες οι οποίες
σχετίζονταν με εννέα διαστάσεις της αυτοαντίληψης και είχαν ως σημείο
αναφοράς: α) προσωπικά κατορθώματα, β) στιγμές-καταστάσεις αποξένωσης αλλά
και γ) καταστάσεις κοινωνικής εγγύτητας και οικειότητας. Η μελέτη τους έδειξε
σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά γενικά στη διάσταση της κατανόησης του
εαυτού στις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις των αγοριών και των κοριτσιών, με τα
κορίτσια να παρουσιάζουν πιο μακροσκελείς, συνεκτικές και λεπτομερείς
αφηγήσεις από τα αγόρια. Τα κορίτσια, επίσης, παρουσίασαν την τάση να
τοποθετούν το αφήγημά τους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, να εντάσσουν περισσότερα
πρόσωπα και να εκφράζουν πιο πολλά συναισθήματα από τα αγόρια (Schwartz,
1984). Τα αγόρια, από την άλλη, παρουσίασαν προσωπικές αφηγήσεις οι οποίες
χαρακτηρίζονταν από ανεξάρτητα μεταξύ τους πρόσωπα που λειτουργούν
εγωκεντρικά έξω από κοινωνικά πλαίσια και νόρμες. Η εξήγηση που επιχειρείται
από τους ερευνητές, σε ότι αφορά στη γλωσσική ανάλυση των αφηγήσεων,
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι γονείς από μικρή ηλικία συμπεριφέρονται και
συζητούν με διαφορετικό τρόπο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, στα οποία
απευθύνονται συχνότερα, με πιο εκλεπτυσμένο και εξελιγμένο γλωσσικό κώδικα
τον οποίο (τα κορίτσια) αναπαράγουν με φυσικό τρόπο στις προσωπικές τους
αφηγήσεις. Επίσης, σε ότι αφορά στη δομική ανάλυση των αφηγήσεων, η
επεξήγηση συνοψίζεται στο γεγονός ότι τα κορίτσια αναλώνουν πολλές ώρες σε
διαπροσωπικές επαφές, επιζητούν γενικά αρμονικές σχέσεις και λειτουργούν πιο
ομαδικά από τα αγόρια. Τα αγόρια, αντίθετα, λειτουργούν πιο ατομικά και
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μεμονωμένα, επιζητούν την ένταση και τη σύγκρουση, την ατομική-προσωπική
κυριαρχία (Kiecker, Palan & Areni, 2000) ακόμα και μέσω του αποκλεισμού των
άλλων από ομάδες και παιχνίδια (Fivush et al., 1995. Fivush et al., 2006).
Η προηγούμενη μελέτη μπορεί να προσδιορίζει τις όποιες διαφορές στις
αυτοβιογραφικές αφηγήσεις των αγοριών και των κοριτσιών στο τρόπο που οι ίδιοι
οι γονείς συζητούν και εκμαιεύουν αυτές τις αφηγήσεις, όμως η μελέτη των Reese,
Haden και Fivush (1996) κατέδειξε διαφορετικά αποτελέσματα. Οι πειραματικές
διαδικασίες συντελέστηκαν στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού ώστε να υπάρχει
χαλαρότητα και αυθορμητισμός εκατέρωθεν των πλευρών. Τα αποτελέσματα της
διαχρονικής μελέτης τους (διάρκειας 30 μηνών) τα οποία ελήφθησαν σε 4
διαφορετικές χρονικές περιόδους, 3ετών και 6 μηνών, 3 ετών και 10 μηνών, 4 ετών
και 10 μηνών και 5 ετών και 10 μηνών, έδειξαν ότι οι 24 γονείς που συμμετείχαν δε
διαφοροποιούσαν ιδιαίτερα το περιεχόμενο της ομιλίας τους, όταν συζητούσαν με
τα παιδιά τους (αγόρια και κορίτσια) για περασμένα γεγονότα. Η διαφοροποίηση
δεν παρουσιάστηκε (από τους γονείς) ούτε στο επίπεδο της επεξεργασίας, ούτε της
αξιολόγησης αλλά ούτε ακόμα και στο επίπεδο των εκφράσεων εκτός θέματος. Οι
ερευνητές θεωρούν ότι η διαφορά στα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης σε
σχέση με τις άλλες,
εκμαίευσης

των

πιθανότατα οφείλεται

αφηγήσεων,

στο καταστασιακό περιβάλλον

σπίτι/πειραματικός

χώρος,

στα

πρόσωπα

γονείς/ερευνητές αλλά και στους συνδυασμούς σπίτι/πειραματικός χώρος

με

παρόντες ερευνητές ή γονείς (Ross & Holmberg, 1990. Cowan & Davidson, 1984).
Πιθανολογούν ότι, όταν το περιβάλλον είναι οικείο και συγγενικό, άντρες και
γυναίκες τείνουν να παρουσιάζουν παρόμοιους τρόπους αναπολήσεων των
περασμένων γεγονότων.
Παρά ταύτα, υπήρξαν κάποιες διάχυτες διαφοροποιήσεις που σχετίζονταν
τόσο με το φύλο των γονέων όσο και των παιδιών όπως: α) οι γονείς υιοθετούσαν
πιο αξιολογικό στιλ στη συζήτηση, όταν συνομιλούσαν με τις κόρες στη πρώτη
χρονική περίοδο (3-6 ετών), β) με την πάροδο του χρόνου οι μητέρες αξιοποιούσαν
πιο επεξεργασμένο στιλ στις αναπολήσεις τους με τα κορίτσια από ότι με τα αγόρια,
γ) οι πατέρες στην τελική χρονική περίοδο (5-10 ετών) ήταν πιο επαναληπτικοί αλλά
και πιο αξιολογικοί, κατά περίπτωση, στις απαντήσεις των γιών τους σε σχέση με τις
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κόρες τους, δ) τα κορίτσια λάμβαναν πιο συχνά ανατροφοδότηση στη διαδικασία
της αναπόλησης από ότι τα αγόρια (Reese, Haden & Fivush, 1996). Η ανταπόκριση,
όμως, των παιδιών ήταν διαφοροποιημένη, με τα κορίτσια λόγω κοινωνικότητας να
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αφηγήσεις και περισσότερες γενικές πληροφορίες σε
σχέση με τα αγόρια, επιβεβαιώνοντας ότι οι διαφυλικές διαφορές στις
αυτοβιογραφικές αναπολήσεις-αφηγήσεις ξεκινούν από πολύ νωρίς. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς από κοινού προβαίνουν συχνότερα σε
αναλύσεις και αξιολογήσεις με τα κορίτσια, επειδή ανταποκρίνονται περισσότερο,
από ότι με τα αγόρια.
Διαφορετικές διαδρομές στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
αγοριών και των κοριτσιών επισημαίνει η Nicolopoulou (2011) σε συνεχείς μελέτες
που έχει πραγματοποιήσει με στόχο τη διερεύνηση της κοινωνικοπολιτισμικής
διάστασης του περιεχομένου των αφηγήσεων και κατ’ επέκταση της οπτικής που τα
διαφορετικά φύλα αντιλαμβάνονται και χειρίζονται την πραγματικότητα που
βιώνουν καθημερινά (Nicolopoulou 2008. Nicolopoulou & Richner 2007. Richner &
Nicolopoulou 2001). Τα διαφορετικά φύλα, σύμφωνα με την ερευνήτρια,
(Nicolopoulou, 2011) ενσωματώνουν και εκφράζουν διαφορετική εικόνα του
«εαυτού» και του «άλλου» και κατά συνέπεια διαφορετική εικόνα των κοινωνικών
σχέσεων και του κόσμου γενικότερα. Μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας (family
genre) τα κορίτσια απεικονίζουν και αναπτύσσουν, μέσα από τις αφηγήσεις τους,
την έννοια του ατόμου ως βαθιά κοινωνικού και αλληλοεξαρτώμενου. Τα αγόρια
στο πλαίσιο το αγωνιστικό-ηρωικό (heroic-agonistic genre) απεικονίζουν και
αναπτύσσουν την έννοια του «εαυτού» ως ουσιαστικά ανεξάρτητου και μαχόμενου
ατόμου. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαφοροποιημένη αναπτυξιακή εικόνα
διεισδύει στο υπόστρωμα των κοινωνικών σχέσεων των χαρακτήρων των ιστοριών
των μικρών παιδιών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Nicolopoulou (2008) τα αγόρια ξεκινούν την
ιστορία τους εισάγοντας χαρακτήρες ιδιαίτερα κινητικούς και επιθετικούς αλλά και
μεταβατικούς – μη μόνιμους και αποσυνδεμένους από τους άλλους χαρακτήρες. Το
κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αγόρια είναι, κατά συνέπεια, η
σταθεροποίηση των χαρακτήρων και η σύνδεσή τους με τρόπους που θα
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μπορέσουν εν δυνάμει να δημιουργήσουν μια συνεκτική πλοκή. Αντίθετα, τα
κορίτσια ξεκινούν εισαγωγικά με ένα συνεκτικό και αρμονικό πλαίσιο- που συνήθως
αντιπροσωπεύεται από την οικογένεια όπου τα πρόσωπα είναι συνδεδεμένα με το
δίχτυ της προσφοράς σε αλληλοεξαρτώμενους ρόλους. Το σημαντικό θέμα που
αντιμετωπίζουν οι αφηγήσεις των κοριτσιών είναι η δημιουργία κίνησης, δράσης
μέσα στη στατικότητα του πλαισίου της απόλυτης οργάνωσης και της
συνεκτικότητας (Nicolopoulou, 2008).
Παρατηρείται, κατά συνέπεια, μια διακύμανση στα ευρήματα που σχετίζουν
τις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το φύλο.
Ορισμένες μελέτες δεν έχουν διαπιστώσει σημαντικές διαφορές (Κανέλλου κ. ά.,
2016) ίσως γιατί η αφήγηση, όπως και η αναδιήγηση, είναι μια υψηλού γνωστικού
και γλωσσικού επιπέδου άσκηση στην οποία επιδρούν μια σειρά γλωσσικών,
γνωστικών

(ικανότητα

συμπερασμού,

λεξιλόγιο,

ακουστική

κατανόηση,

προγενέστερη γνώση….) αλλά και καταστασιακών παραγόντων πέραν του φύλου
(Lepola et al., 2012. Ross & Holmberg, 1990). Παρά ταύτα, στα πρώτα στάδια και στο
επίπεδο των ελεύθερων αφηγήσεων (αυτοβιογραφικών, φανταστικών) όπου δεν
παρέχεται στα παιδιά καμία διαμεσολαβητική υποστήριξη (εικόνες, βιβλίο χωρίς
κείμενο) παρά μόνο η αλληλεπίδραση με τον ενήλικα, διαφαίνονται σημαντικές
διαφορές οι οποίες, εν πολλοίς, σχετίζονται με τις διαφυλικές στερεοτυπικές δομές
και αντιλήψεις του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου
διαμορφώνεται η κοινωνική ταυτότητα αλλά και η αφηγηματική σκέψη των μικρών
παιδιών (Bruner, 1987. Colombok & Fivush, 1994).
Ανακεφαλαίωση
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ολοκληρωμένης και κατανοητής
αφήγησης δεν είναι μόνο η οργανωτική συνεκτικότητά της αλλά και η γλωσσική της
συνοχή. Για να δημιουργήσει ένα παιδί μία αφήγηση ολοκληρωμένη και εύληπτη
είναι αναγκαίο να συνδέσει τα γεγονότα της ιστορίας με χρονικές και αιτιώδεις
σχέσεις καθώς και να αξιοποιήσει κατάλληλους γραμματικούς και συντακτικούς
κανόνες όπως και λεξιλόγιο, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και κατανοητή ροή των
πληροφοριών (Eisenberg et al., 2008. Snow, 1991). Έρευνες έχουν δείξει ότι η
αναπτυξιακή πορεία της δομικής οργάνωσης της αφήγησης φαίνεται να βρίσκεται
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σε μια παραλληλία με την αναπτυξιακή πορεία της γλωσσικής οργάνωσης της
αφηγούμενης ιστορίας (Berman & Slobin, 1994). Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της
αφήγησης με διάφορες αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικά μέσα και αξιολογικές
κρίσεις που σχετίζονται με την εσωτερική-ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων
της ιστορίας, καταδεικνύει βαθύτερα και ουσιαστικότερα στοιχεία της γνωστικής
και συναισθηματικής ωριμότητας των παιδιών (Bamberg & Damrad-Fray, 1991.
Bamberg & Reilly, 1996. Glenn-Applegate et al., 2010. Ukrainetz & Gillam, 2009.
Ukrainetz et al., 2005).
Σε αυτήν την εξελικτική πορεία η αλληλεπίδραση ως καταστασιακός
παράγοντας ανάπτυξης των αφηγηματικών δεξιοτήτων είναι σημαντική, όμως
εξίσου σημαντική και καθοριστική είναι και η επίδραση του ευρύτερου
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου (Melzi et al., 2011. van Kleeck et al., 2011). Οι πολύ
ενδιαφέρουσες εκφάνσεις – αποχρώσεις που παρουσιάζει το πολυπολιτισμικό χαλί
των αφηγήσεων είναι στην πλειονότητά τους συνυφασμένες με τις πολιτισμικές
συνήθειες και το κοινωνικό status του κάθε λαού (Hofstede, 1986. Gorman et al.,
2011). Παρά τις σημαντικές πολιτισμικές διαφορές σε επίπεδο οργάνωσης και
περιεχομένου, οι αφηγήσεις των παιδιών από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη
παρουσιάζουν παρόμοια εξελικτική πορεία Chang, 2004). Δηλαδή, η δυνατότητα
διαμόρφωσης μιας πιο επεξεργασμένης και πληροφοριακής αφήγησης (στοιχείο
ανεξάρτητο από την έκτασή της) παρουσιάζεται παράλληλα με την αύξηση της
ηλικίας και το επίπεδο κοινωνικής και ατομικής ωριμότητας των παιδιών (Berman &
Slobin, 1994. Gutienez-Clellen & DeCurtis, 2001. Miller et al., 1990. Minami &
McCabe, 1991. Muñoz et al., 2003. Lai et al., 2010. Uccelli, 2008).
Το εγγύτερο περιβάλλον της οικογένειας ως βασικός διαμεσολαβητής των
κοινωνικά καθορισμένων στάσεων και μορφών συμπεριφοράς σηματοδοτεί και
καθορίζει πιο άμεσα τις γνωστικές κα γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών. Πέρα από
τους φυσικούς διαλόγους που διενεργούνται στο οικογενειακό περιβάλλον και τη
συχνότητα ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων από τους γονείς στα παιδιά,
υπάρχουν σημαντικές τεχνικές ενίσχυσης και υποβοήθησης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ιδιαίτερα, όταν αυτές υποστηρίζονται
και αξιοποιούνται παράλληλα και στον σχολικό χώρο (Bailey & Moughamian, 2007.
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Fivush & Fromhoff, 1988. Melzi et al., 2011. Peterson & McCabe, 1994. Reese &
Fivush, 1993).
Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι επισημαίνουν διαφορετικές διαδρομές στην
ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των αγοριών και των κοριτσιών
(Nicolopoulou & Richner, 2007). Τα κορίτσια απεικονίζουν και αναπτύσσουν, μέσα
από τις αφηγήσεις τους, χαρακτήρες πλαισιωμένους, βαθιά κοινωνικοποιημένους
και αλληλοεξαρτώμενους, ενώ τα αγόρια απεικονίζουν και αναπτύσσουν
χαρακτήρες ουσιαστικά ανεξάρτητους και μαχόμενους (Nicolopoulou, 2011.
Nicolopoulou, & Richner, 2004). Τα κορίτσια, επίσης, έχουν την τάση να τοποθετούν
το αφήγημά τους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, να εντάσσουν περισσότερα πρόσωπα
και να εκφράζουν πιο πολλά συναισθήματα από τα αγόρια. Τα αγόρια, από την
άλλη, παρουσιάζουν αφηγήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από πρόσωπα που
λειτουργούν

εγωκεντρικά

και

απομονωμένα.

Οι

όποιες

όμως

διαφορές

εμφανίζονται στις μικρότερες ηλικίες, με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να
εξομοιώνονται τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο (Ardila et al., 2011.
Haden et al., 1997. Hyde & Linn, 1988).
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Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η σημασία της κατανόησης στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όντας γνωστικά και κοινωνιογλωσσικά
ανώριμα, αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες που αφορούν τόσο στη γνωστική
επεξεργασία των βασικών πληροφοριών μιας ιστορίας όσο και στη λεκτική απόδοση
των πληροφοριών αυτών κατά την αναδιήγηση ή την αφήγηση μιας πρωτότυπης
ιστορίας. Κατά συνέπεια, ορισμένες μελέτες βασιζόμενες σε συγκεκριμένες θεωρίες
κατανόησης όπως τη Θεωρία του Σχήματος (Barlett, 1932), τη Θεωρία της Διπλής
Κωδικοποίησης (Paivio, 1991), τη Θεωρία της συναλλαγής, (Rosenblatt, 1986) έχουν
επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην ανεύρεση τρόπων και μεθόδων που
υποβοηθούν την ολοκληρωμένη ανάκληση και οργάνωση του περιεχομένου μιας
ιστορίας με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, την επικέντρωση της προσοχής και τη
λογική διαχείριση των δομικών στοιχείων μιας ιστορίας (Pentimonti & Justice, 2009.
van den Broek et al., 2005). Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια πιο αναλυτική
προσέγγιση στις παραπάνω θεωρίες όπως και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες,
διότι θεωρούνται άμεσα σχετιζόμενες με τους στόχους της παρούσας μελέτης.
Η θεωρία του σχήματος έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της
παρούσας εργασίας, (βλ. σελ. 49) γι’ αυτό θα αναφερθούν επιγραμματικά τα
βασικά της στοιχεία, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να έχει μια σφαιρική αντίληψη
σε σχέση με τις θεωρίες που αναφέρονται στη συνέχεια. Το σχήμα είναι ένα νοητικό
σύστημα και αντιπροσωπεύει τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει γύρω από
αντικείμενα, καταστάσεις, γεγονότα, ακολουθίες γεγονότων, ενέργειες και
ακολουθίες ενεργειών (Bartlett, 1932). Η αντίληψη, η κατανόηση ενός αντικειμένου,
μιας έννοιας κ.λ.π. εξαρτάται από την προηγούμενη εμπειρία, από την
προγενέστερη γνώση που έχουμε γύρω από αυτό το αντικείμενο ή έννοια. Ωστόσο,
τα

νοητικά

σχήματα αναπτύσσονται διαρκώς, καθώς προστίθενται νέες

πληροφορίες γύρω από ένα θέμα (McVee et al., 2005). Τα νοητικά σχήματα
δημιουργούνται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον και
τους ανθρώπους, η διαμόρφωσή τους, όμως, γίνεται αυτόματα στον εγκέφαλο και
δεν είναι μια συνειδητή διαδικασία. Τα σχήματα ως νοητικές διεργασίες τα
συναντάμε στην θεωρία του Piaget (1972) ως έναν εγγενή μηχανισμό ο οποίος
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λειτουργεί μέσω της διαδικασίας της αφομοίωσης (νέων γνώσεων- πληροφοριών)
και της συμμόρφωσης, (τροποποίηση των υπαρχόντων σχημάτων για να δεχθούν τα
νέα δεδομένα) που έχει στόχο την εξισορρόπηση (την ισορροπία ανάμεσα στις
νοητικές δομές και στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος). Τα σχήματα δεν είναι μόνο
μια διαδικασία ερμηνείας – κατανόησης της εμπειρίας, είναι λειτουργίες
προσαρμογής ανάμεσα στο άτομο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Barlett,
1932). Τα παιδιά, πολύ πριν έρθουν στο σχολείο, έχουν αναπτύξει σχήματα για
οποιοδήποτε θέμα, έχουν ασχοληθεί και έχουν μια σχετική εμπειρία. Κατανοώντας
την αξία αυτής της προγενέστερης γνώσης, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των
δραστηριοτήτων, πριν την ανάγνωση ενός αφηγηματικού κειμένου, οι οποίες έχουν
σκοπό να ενεργοποιήσουν ή να δημιουργήσουν μια βάση σχετικών γνώσεων η
οποία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση και πρόσκτηση νέων
πληροφοριών (Gill, 2008).
Στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης των πληροφοριών ο Paivio (1991)
υποστηρίζει την άποψη ότι η γνώση (αντίληψη και κατανόηση) παράγεται με τη
βοήθεια δύο υποσυστημάτων, λεκτικών (verbal) και μη λεκτικών (nonverbal). Τα
δύο αυτά υποσυστήματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αλλά και της ακρόασης
λειτουργούν μεν χωριστά, αλλά και αλληλοσυνδέονται. Το λεκτικό υποσύστημα
δημιουργεί αναπαραστάσεις (οπτικές, ακουστικές, απτικές/κιναισθητικές) που
σχετίζονται με τη γλώσσα (γράμματα, λέξεις, φράσεις..), ενώ το μη λεκτικό
δημιουργεί

αναπαραστάσεις

(οπτικές,

ακουστικές,

απτικές/κιναισθητικές,

γευστικές, οσφρητικές) οι οποίες αφορούν σε αντικείμενα πρόσωπα και γεγονότα.
Έτσι ένα φώνημα αντιπροσωπεύεται στη μνήμη μας με πολλαπλούς τρόπους
δηλαδή, πώς ακούγεται, πώς αρθρώνεται από τα όργανα της ομιλίας καθώς και πώς
εκφωνείται. Τα δύο υποσυστήματα μπορεί να ενεργοποιηθούν από άμεσα
ερεθίσματα π.χ. βλέποντας κείμενα ή αντικείμενα αλλά και έμμεσα π.χ. όταν
μετασχηματίζουμε τις εικόνες σε λέξεις ή κατονομάζουμε αντικείμενα. Επίσης, όταν
βλέπουμε ένα λογότυπο π.χ. ¨ποδόσφαιρο¨ ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σχετικές
λέξεις/έννοιες ¨μπάλα, γήπεδο, διαιτητής…¨ αλλά και οι αναπαραστάσεις/εικόνες
των λέξεων/εννοιών αυτών. Η επαρκής και αποτελεσματική ενεργοποίηση των
αναπαραστάσεων αυτών εξαρτάται από το εύρος των σχετικών ερεθισμάτων που
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δεχόμαστε αλλά και από το πόσο συχνά ή πρόσφατα οι αναπαραστάσεις αυτές
ενεργοποιήθηκαν. Έτσι, τα δύο υποσυστήματα λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε
παράλληλα με ένα δυναμικό και ευέλικτο τρόπο με στόχο την αναγνώριση, τον
χειρισμό και τον μετασχηματισμό των πληροφοριών (Sadoski & Paivio, 2001).
Η δημιουργία, κατ’ επέκταση, νοητικών εικόνων (mental images) από τα
παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μιας ιστορίας, καθώς και η παράλληλη
επίδειξη της εικονογράφησης (όταν είναι αναπαραστατική και ανταποκρίνεται στο
κείμενο) μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση, υποστηρίζουν στην
έρευνά τους οι Gambrell και Jawitz (1993). Προτρέποντας τα παιδιά να
μετασχηματίσουν σε εικόνες τις λέξεις και τις φράσεις που άκουσαν ή διάβασαν,
είτε μέσω προτύπου (εκπαιδευτικός) είτε μέσα από αλληλεπιδραστικές μεθόδους
ανάγνωσης και αναδιήγησης ιστοριών είτε αποδίδοντας με αισθαντικό τρόπο το
περιεχόμενο της ιστορίας, ενισχύουμε την αναπαραστατική τους ικανότητα, την
μνήμη τους και την κατανόησή τους. (Gambrell & Bales, 1986. Olson, 1991. Presley,
Symons, Snyder & Cariglia-Bull, 1989).
Η δημιουργός της θεωρίας της συναλλαγής Rosenblatt (1986) και οι
υποστηρικτές της βλέπουν τη διαδικασία της ανάγνωσης ως μια συναλλαγή (όχι
αλληλεπίδραση). Οι αναπαραστάσεις του κειμένου εισέρχονται στο μυαλό του
αναγνώστη, οι λέξεις αρχίζουν να λειτουργούν συμβολικά μέσω της συναλλαγήςανταλλαγής των εικόνων, των συναισθημάτων και των εννοιών που δημιουργούν
(Rosenblatt, 1986). Αυτή η συμβολική λειτουργία συμβαίνει στη νοητική σφαίρα του
αναγνώστη κατά την ενέργεια - διαδικασία της ανάγνωσης. Το κείμενο δεν
εμπεριέχει έτοιμα σχηματισμένα μηνύματα, αλλά παρουσιάσεις νοημάτων. Το
κείμενο

χωρίς

τον

αναγνώστη

είναι

μόνο

μελάνι,

διαμορφώνεται

και

νοηματοδοτείται από αυτόν (Martin, 2003). Κάθε αναγνώστης «φέρνει»
διαφορετικές σχετικές εμπειρίες σε μια ανάγνωση και γι’ αυτό προσλαμβάνει και
διαφορετικά νοήματα - μηνύματα. Αυτό που ο αναγνώστης «παίρνει» από κάθε
ανάγνωση δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο, διαφοροποιείται σε σχέση με τις
στάσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις που διαθέτει ως ύπαρξη. Το κείμενο παίρνει
νόημα μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες αλλά και από τις ποικίλες αναγνώσειςαφηγήσεις στις οποίες κάθε άτομο έχει εκτεθεί. Η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η
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κατανόηση του κειμένου δεν είναι μόνο η προγενέστερη σχετική γνώση, αλλά και τα
συναισθήματα που αναδύονται κατά την ανάγνωση (aesthetic stance), τα οποία
λειτουργούν ως εσωτερικό κίνητρο και για τις γνωστικές διεργασίες που
ενεργοποιούνται ως απόρροια της «συνεύρεσης» του αναγνώστη με το κείμενο
(συσχετίσεις, αξιολογήσεις, υποθέσεις, προβλέψεις…).
Κατά συνέπεια, η αντίληψη ότι διαφορετικοί τύποι παιδιών κατανοούν
διαφορετικές πληροφορίες και επηρεάζονται από διαφορετικά στοιχεία του
κειμένου, υποβοηθεί τους/τις εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο
αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης το
οποίο θα επιτρέπει την έκφραση αυτής της ποικιλίας των απόψεων, των σκέψεων
και των συναισθημάτων τους. Η θεωρία της συναλλαγής επιδιώκει έναν/μία
εκπαιδευτικό που θα συνδομεί την ερμηνεία του κειμένου μαζί με τα παιδιά,
διαμορφώνοντας ένα υποστηρικτικό συνεργατικό πλαίσιο μάθησης το οποίο θα
ανατροφοδοτεί θετικά την ποικιλία των απόψεων, θα επιτρέπει τη σύνδεση των
ιδεών και των μηνυμάτων του κειμένου με τις βιωμένες εμπειρίες των παιδιών, θα
παρέχει τη δυνατότητα για διακειμενικές συσχετίσεις με νόημα και περιεχόμενο
κ.λ.π. (Probst, 1988). Το κείμενο διευρύνεται και αποκωδικοποιείται χρωματισμένο
από την υποκειμενική εμπειρία του κάθε παιδιού. Έτσι το παιδί διερευνώντας τον
κόσμο γύρω του μέσα από διαδικασίες αποκωδικοποίησης νοημάτων και ιδεών
οδηγείται παράλληλα και σε μονοπάτια αυτοδιερεύνησης και αυτοανακάλυψης
(Piaget, 1972). Η Rosenblatt (1986) επισημαίνει επίσης ότι η συναλλαγή
(transaction) ανάμεσα στο παιδί και το κείμενο είναι από τη φύση της μια
διαδικασία αυτό-απελευθέρωσης, όταν όμως μοιράζεται τις αντιδράσεις του με
τους άλλους, αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία γιατί ξεπερνά τους περιορισμούς
που θέτει η προσωπικότητα του και η υποκειμενική του εμπειρία (Raines, Brabham
& Aycock, 2007).
Ενώ στη θεωρία της συναλλαγής η διαμόρφωση νοήματος έχει καθαρά
υποκειμενικό χαρακτήρα στις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες (Vygotsky, 1978) η
ανθρώπινη ανάπτυξη, η οποία πραγματώνεται μέσα από υψηλού επιπέδου
νοητικές λειτουργίες, διαμεσολαβείται μέσω του ιστορικο-κοινωνικο-πολιτισμικού
πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιείται. Κυρίαρχη αναζήτηση σε αυτές τις
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θεωρίες είναι ο τρόπος με τον οποίο η γνώση (κοινωνικοπολιτισμικά
προσδιορισμένες δραστηριότητες) συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση
ατόμων και σημειωτικών εργαλείων π.χ. προφορικός και γραπτός λόγος, εικόνες
κ.λ.π.

(Σπαντιδάκης,

2010.

Ratner,

2002).

Η

αναπτυξιακή

διαδικασία

πραγματοποιείται μέσα από τη συμμετοχή σε πολιτιστικά, γλωσσικά και ιστορικά
πλαίσια όπως η οικογενειακή ζωή, η συντροφιά συνομηλίκων αλλά και μέσα από
τη συμμετοχή σε διδακτικά – μαθησιακά πλαίσια όπως το σχολείο, οι οργανωμένες
κοινωνικές δραστηριότητες και οι χώροι εργασίας (Lantolf, Thorne & Poehner,
2015). Οι κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες έχουν τις ρίζες τους στη ρώσικη σχολή
ψυχολογίας και ειδικότερα στον L. Vygotsky (1978) και στους συνεργάτες του και η
έρευνα γύρω από τον αναδυόμενο γραμματισμό έχει βαθιά επηρεαστεί από τις
απόψεις τους. Μέσα από αυτήν την οπτική ο κοινωνικός νους προηγείται του
ατομικού και είναι αυτός που αναπτύσσει τη γνώση που δομεί και εσωτερικεύει το
άτομο. Η γλώσσα είναι το αποτέλεσμα των διαλογικών – αλληλεπιδραστικών
μορφών συμπεριφοράς του ατόμου με το κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό του
περιβάλλον. Το άτομο μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου ή άλλων
εργαλείων εξωτερικεύει γνώσεις και εμπειρίες, αλληλεπιδρά, εσωτερικεύει και
μαθαίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι διαφοροποιούνται σε
σχέση με το εκάστοτε περιβάλλον και την εκάστοτε συνθήκη (Σπαντιδάκης, 2010).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι κατανοούν πώς να αξιοποιούν τα
υφιστάμενα και να δημιουργούν νέα πολιτιστικά εργαλεία (μηχανήματα, γραφή,
σχήματα, μουσική....) που τους επιτρέπουν να ρυθμίζουν, να παρακολουθούν και
να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους (Bodrova & Leong, 1996). Γενικά, τα άτομα δεν
είναι εντελώς ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο με όποιο τρόπο θέλουν,
νομίζουν ή τους αρέσει. Ο σχεδιασμός ενός εργαλείου καθώς και τα συνήθη
πρότυπα χρήσης του επηρεάζουν τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται
και τις μεθόδους χρήσης του (Thorne, 2009).
Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, (1978) τα νοητικά εργαλεία (mental
tools) διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη, διότι επεκτείνουν
τις νοητικές ικανότητες των παιδιών. Αυτά τα νοητικά εργαλεία υποβοηθούν στον
έλεγχο της φυσικής, γνωστικής και ψυχολογικής συμπεριφοράς των παιδιών και
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ενεργοποιούν την προσοχή, τη μνήμη και τη σκέψη. Η κατανόηση, ο σχεδιασμός, η
επίλυση προβλημάτων και η απομνημόνευση δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά (Bodrova
& Leong, 2007). Στα αρχικά στάδια τα νοητικά εργαλεία έχουν μια εξωτερική,
συγκεκριμένη, φυσική έκφραση και στην πορεία εσωτερικεύονται και υπάρχουν
στο μυαλό χωρίς την εξωτερική παρέμβαση. Όταν για παράδειγμα ορισμένα παιδιά
χτυπούν τους άλλους, όταν θυμώνουν, με τη παρέμβαση των ενηλίκων μαθαίνουν
σταδιακά να χειρίζονται το θυμό τους αξιοποιώντας ορισμένες διαδικασίες νοερά
(να μετρούν μέχρι το δέκα, να σκέφτονται κάτι διαφορετικό-ευχάριστο). Όταν
ένας/μία εκπαιδευτικός προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι
μπορούν να απασχοληθούν σε μια συγκεκριμένη γωνιά του νηπιαγωγείου χωρίς να
χρειάζεται να παρεμβαίνει αυτός/ή συνέχεια, στην αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει
π.χ. κάρτες που απεικονίζουν καρέκλες, μέχρι να μάθουν να μετρούν και να
ρυθμίζουν την συμπεριφορά τους από μόνα τους.
Κατά συνέπεια ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού είναι να καταστήσει το
παιδί ικανό να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία ανεξάρτητα και δημιουργικά. Αυτή η
«εργαλειοθήκη», όπως γίνεται αντιληπτό, οργανώνεται και εμπλουτίζεται σταδιακά
και τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους αξιοποιούν και διαφορετικά νοητικά
εργαλεία. Χωρίς αυτά, τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τη μάθηση σαν μια
εμπρόθετη διαδικασία. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η απουσία των νοητικών εργαλείων
έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη μάθηση, διότι επηρεάζει το επίπεδο της
αφηρημένης σκέψης που το παιδί μπορεί να προσεγγίσει. Για να κατανοηθούν οι
αφηρημένες έννοιες π.χ. στα μαθηματικά, τα παιδιά πρέπει να έχουν νοητικά
εργαλεία. Χωρίς αυτά τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν κάποια επιστημονικά
δεδομένα αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα δεδομένα σε αφηρημένα
προβλήματα ή προβλήματα που είναι λίγο διαφορετικά από το αρχικό (Bodrova &
Leong, 1996). Η λογική - αφηρημένη σκέψη δεν είναι απαραίτητη μόνο στο σχολείο
αλλά και σε πολλές σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας (διόρθωση οικονομικών
προβλημάτων, συμμετοχή στα κοινά..) και υποβοηθά στην εξέλιξη όλων των
απαιτούμενων γνωστικών δεξιοτήτων.
Στις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες οι διαμεσολαβητές (mediators)
λειτουργούν ως μεσολαβητές ανάμεσα σε ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα και στην
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ατομική αντίδραση-ανταπόκριση σε αυτό το ερέθισμα. Οι ενήλικοι είναι ικανοί να
αξιοποιούν

και

να

δημιουργούν

ένα

πλήθος

περίπλοκων

αφηρημένων

διαμεσολαβητών συμπεριλαμβανομένων των σημείων, των συμβόλων, των
γραφικών αναπαραστάσεων, των σχεδιαγραμμάτων, των χαρτών, οι οποίοι είναι
κατάλληλοι για ένα πλήθος εργασιών. Όπως και στην περίπτωση των νοητικών
εργαλείων οι διαμεσολαβητές έχουν δύο λειτουργίες: η άμεση λειτουργία τους
είναι να βοηθούν τα παιδιά στο σχεδιασμό και στην επίλυση προβλημάτων και σε
ένα δεύτερο επίπεδο να τα καθιστούν ικανά να πραγματοποιούν ανεξάρτητα μια
διαδικασία για την οποία σε προηγούμενο χρόνο απαιτούνταν η καθοδήγηση και η
στήριξη ενηλίκου. Οι διαμεσολαβητές γίνονται στην πορεία νοητικά εργαλεία και τα
παιδιά τούς ενσωματώνουν, νοερά πλέον, στις δραστηριότητές τους. Όπως γίνεται
και με άλλα πολιτισμικά εργαλεία, οι διαμεσολαβητές αρχικά αξιοποιούνται σε
ομαδικές

μαθησιακές

δραστηριότητες

και

στη

συνέχεια

οικειοποιούνται-

εσωτερικεύονται από το παιδί (Vygotsky, 1997).
Συνολικά, με βάση τις σύγχρονες κοινωνικο-γνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που δίνουν έμφαση στις νοητικές διεργασίες και διαδικασίες
αλλά και στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το φυσικό και κοινωνικό του
περίγυρο κατά τη διαδικασία της μάθησης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, όταν
στο μαθησιακό πλαίσιο αξιοποιηθούν νοητικά εργαλεία-διαμεσολαβητές καθώς και
άλλες διαδικαστικές διευκολύνσεις, ενισχύεται το ενδιαφέρον του μικρού παιδιού
σε αυτό που κάνει, αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές του,
δομούνται πιο οργανωμένα οι ασαφείς και αποσπασματικές γνώσεις του και
βοηθιέται πιο αποτελεσματικά να επιτύχει το στόχο του (Vygotsky, 1978. Rogoff,
1990). Κατά συνέπεια, όταν το παιδί εμπλέκεται φυσικά, γνωστικά και γλωσσικά σε
οργανωμένες διδακτικές εμπειρίες όπως η παραγωγή προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ένα δυναμικό αλληλεπιδραστικό κλίμα
και αξιοποιούν μια σειρά διαβαθμισμένων διαμεσολαβητικών εργαλείων (ανάλογα
το βαθμό δυσκολίας της άσκησης), γνώσεων και δεξιοτήτων, έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες να κατανοήσει και να εσωτερικεύσει τα νοητικά σχήματα που
στηρίζουν τις παραγόμενες ιδέες και πράξεις και να εφαρμόσει τη νεοαποκτηθείσα
αυτή γνώση σε παρεμφερή πλαίσια (Bodrova & Leong, 1996). Όλη αυτή η κοινωνικά
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προσδιορισμένη και διαμεσολαβημένη γνώση υπόκειται στους περιορισμούς που
θέτουν εγγενείς μηχανισμοί του παιδιού και κυρίως οι περιορισμοί που τίθενται
από τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη, περιορισμοί που επιδρούν σε
όλες τις γνωστικές και γλωσσικές του δεξιότητες (Baddeley, Gathercole & Papagno,
1998).
Με βάση τις προαναφερόμενες θεωρίες μπορεί να υποστηριχτεί η άποψη
ότι η κατανόηση είναι μια σύνθετη διαδικασία όπου εγγενή χαρακτηριστικά του
παιδιού όπως η αντίληψη, η κρίση, η προσοχή, η μνήμη αλλά και εξωγενή όπως τα
κίνητρα μάθησης, η προϋπάρχουσα γνώση, οι αναγνωστικές εμπειρίες, το πλαίσιο,
η συνθήκη, τα μέσα κ.λ.π. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή
νοήματος. Σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει επίσης και το ψυχογνωστικό φορτίο που
«φέρνει» το παιδί κατά την ανάγνωση, γιατί αυτό διαφοροποιεί και την ερμηνεία
των προσλαμβανομένων πληροφοριών. Όλες αυτές οι παράμετροι διαμορφώνουν
μια διαφορετική ατμόσφαιρα συναλλαγής ανάμεσα στο παιδί, το κείμενο και το
περικείμενο (πλαίσιο, συνθήκη). Σε αυτή την κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να αξιοποιήσουν ένα πλήθος νοητικών εργαλείων για να ενεργοποιήσουν γνωστικά
και γλωσσικά το παιδί και να διαμορφώσουν εκείνο το αλληλεπιδραστικό
μαθησιακό πλαίσιο όπου το κάθε παιδί θα καλύψει τις ανάγκες του, θα ανακαλύψει
και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.
Η σχέση της εργαζόμενης μνήμης με τις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών
προσχολικής ηλικίας
Με τον όρο εργαζόμενη μνήμη αναφερόμαστε σε μια νοητική κατασκευή η
οποία διατηρεί και διαχειρίζεται πληροφορίες και πραγματοποιεί γνωστικές
διεργασίες για περιορισμένο χρόνο (Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002). Η
εργαζόμενη μνήμη έχει ένα θεμελιώδη ρόλο σε πολλά κρίσιμα στοιχεία της
γνωστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εκτελεστικής προσοχής, της
λογικής, της οργάνωσης της σκέψης και της ομιλίας αλλά και της λειτουργίας της
γλώσσας συνολικότερα (Baddeley et al., 1998). Υπάρχουν δύο γνωστικές θεωρίες
για την λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης (Eysenck & Keane, 2010). Στην πρώτη,
την παλαιότερη και επικρατέστερη, του Πολλαπλού αποθηκευτικού μοντέλου
(multi-store approach), (Baddeley, 1986) υποστηρίζεται ότι η αρχιτεκτονική του
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μνημονικού συστήματος περιλαμβάνει την αισθητηριακή αποθήκη (sensory store)
όπου διατηρεί για ελάχιστο χρονικό διάστημα αισθητηριακά μόνο ερεθίσματα, τη
βραχυπρόθεσμη μνήμη (short-term memory) και τη μακροπρόθεσμη μνήμη (longterm memory) όπου έχει απεριόριστη

δυνατότητα αποθήκευσης για μεγάλα

χρονικά διαστήματα (Atkisnon & Shiffrin, 1968). Από την άλλη, πρόσφατα,
αναπτύχθηκε το Ενωτικό μοντέλο λειτουργίας της μνήμης (Unitary-store models)
(Just & Carpenter, 1992) σύμφωνα με το οποίο η βραχυπρόθεσμη μνήμη
πραγματοποιεί

προσωρινή

ενεργοποίηση

των

αναπαραστάσεων

της

μακροπρόθεσμης ή των αναπαραστάσεων που έχουν προσληφθεί πρόσφατα. Έτσι η
απομνημόνευση και η ανάσυρση σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται ως
απόρροια μιας συγχρονικής και αποτελεσματικής ενεργοποίησης τόσο της
βραχυπρόθεσμης όσο και της μακροπρόθεσμης μνήμης. (Beddeley & Logie, 1999.
Hannula & Ranganath, 2008).
Στην παρούσα εργασία θα βασιστούμε στο μοντέλο που προτείνει ο
Beddeley (1986) στο οποίο η εργαζόμενη μνήμη εμπεριέχει τον κεντρικό
επεξεργαστή (central executive), ο οποίος συνδέεται άμεσα με τρία άλλα
υποσυστήματα: το φωνολογικό κύκλωμα (phonological loop), το οπτικοχωρικό
σημειωματάριο (visuospatial sketchpad) και τον επεισοδιακό ρυθμιστή ή
καταγραφέα εισιόντων (episodic buffer), (Alloway, Gathercole, Willis & Adams, 2004.
Σπαντιδάκης, 2010). Ο κεντρικός επεξεργαστής είναι ένα ευέλικτο σύστημα
υπεύθυνο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών
συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής ενεργοποίησης της μακροπρόθεσμης
μνήμης (Baddeley, 1986. Just & Carpenter, 1992. Montgomery, Polunenko &
Marinellie, 2009). Η συγκεκριμένη ικανότητα είναι αναπτυξιακή, υποστηρίζουν οι
Gaulin και Campbell (1994) οι οποίοι διερεύνησαν στην μελέτη τους τις μνημονικές
δυνατότητες παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στα παιδιά αυτά δόθηκαν διάφορες σειρές
– λίστες προτάσεων. Κάθε σειρά περιελάμβανε από 2-7 μικρές προτάσεις και με την
ολοκλήρωση του ακούσματος της κάθε σειράς τα παιδιά ήταν αναγκαίο να
ανασύρουν την τελευταία λέξη κάθε πρότασης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η ικανότητα αυτή βελτιωνόταν με την ηλικία. Ο κεντρικός
επεξεργαστής συμπληρώνεται από το λεκτικό σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών
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που είναι το φωνολογικό κύκλωμα όπου αποθηκεύονται και διαχειρίζονται,
προσωρινά, συγκεκριμένες πληροφορίες και μια υποφωνολογική διαδικασία η
οποία βοηθά στην αποκατάσταση παλαιών αναπαραστάσεων (Baddeley et al.,
1998).
Το δεύτερο σύστημα υποστήριξης της εργαζόμενης μνήμης, το οπτικοχωρικό
σημειωματάριο εξειδικεύεται στην επεξεργασία και συντήρηση υλικού που
αντιπροσωπεύεται από στοιχεία με οπτικά και κινητικά χαρακτηριστικά (Della Sala,
Gray, Baddeley, Allamano & Wilson, 2002). Το τελευταίο στοιχείο της εργαζόμενης
μνήμης, ο επεισοδιακός ρυθμιστής (episodic buffer) αξιοποιεί πολυδιάστατους
τρόπους για να ενσωματώσει - να συνδέσει τις αναπαραστάσεις της εργαζόμενης
και μακροπρόθεσμης μνήμης σε μια ενιαία, η οποία ανταποκρίνεται στη συνειδητή
εμπειρία. Ο επεισοδιακός ρυθμιστής έχει τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων
στην επεισοδιακή μακροπρόθεσμη μνήμη και ενσωματώνει αναπαραστάσεις από
την εργαζόμενη μνήμη, τη μακροπρόθεσμη μνήμη και από όλες τις γλωσσικές
διαδικασίες (Baddeley & Wilson, 2002). Κατά συνέπεια, αυτό το στοιχείο της
εργαζόμενης μνήμης μπορεί να παρέχει μια σημαντική πύλη για τη μάθηση
(Alloway et al., 2004). Γενικά, διάφορες μετρήσεις της εργαζόμενης μνήμης που
αφορούν στην επεξεργασία και απομνημόνευση πληροφοριών, θεωρούνται
αποτελεσματικοί προβλεπτικοί δείκτες πολλών γνωστικών διαδικασιών όπως της
κατανόησης, της επεξήγησης καθώς και της αναγνωστικής και της γλωσσικής
ικανότητας (De Jong, 1998. Kyllonen & Christal, 1990).
Η δυνατότητα (από άποψη χρόνου και χώρου) αποθήκευσης της
εργαζόμενης ή αλλιώς βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι πολύ περιορισμένη (Eysenck
& Keane, 2010). Για παράδειγμα, μια άσκηση για την ικανότητα της εργαζόμενης
μνήμης είναι το άκουσμα μιας λίστας από τυχαία στοιχεία (γράμματα, αριθμούς,
λέξεις, μικρές προτάσεις) τα οποία πρέπει το άτομο να ανακαλέσει αμέσως,
ολοκληρωμένα και με σωστή σειρά. Τα ευρήματα συνηγορούν στο ότι ο
συνηθισμένος αριθμός στοιχείων που ανακαλεί ένα άτομο είναι επτά συν πλην δύο
(Miller, 1955). Στα αποτελέσματα αυτά πιθανότατα όμως επιδρούν και εξωγενείς ή
ενδογενείς παράγοντες όπως: η διάρκεια εμφάνισης των ερεθισμάτων (αν υπάρχει
χρόνος, τα υποκείμενα επαναλαμβάνουν τα στοιχεία άρα τα θυμούνται καλύτερα),
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οι δυνατότητες της μακροπρόθεσμης μνήμης (καλά δομημένες πληροφορίες) κ.ά.
(Cowan, 2001). Έτσι σε μια άλλη ερευνητική μελέτη (Halford, Cowan & Andrews,
2007) όταν αφαίρεσαν αυτούς τους παράγοντες που εν δυνάμει επιδρούν στο
αποτέλεσμα της ανάκλησης, η δυνατότητα ανάκλησης περιορίστηκε σε τρία το πολύ
τέσσερα στοιχεία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην διαδικασία επεξεργασίας και
απομνημόνευσης πληροφοριών, όπως είναι φυσικό, και η συγκέντρωση, η εστίαση
της προσοχής (Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001). Για να μπορέσει ένα άτομο
να αξιοποιήσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, τους μνημονικούς του πόρους, πρέπει να
θυμάται τα στοιχεία που άκουσε, γι’ αυτό η προσοχή πρέπει να είναι παρούσα.
Άτομα τα οποία έχουν χαμηλή δυνατότητα συγκέντρωσης, λόγω περισπασμών,
θυμούνται λιγότερα διότι αξιοποιούν ένα μεγάλο μέρος της ικανότητάς τους για
αποθήκευση, στη διατήρηση πληροφοριών άσχετων προς την υπό εξέταση άσκηση
(Vogel, McCollough & Machizawa, 2005). Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
διάρκεια ενεργοποίησης της εργαζόμενης μνήμης, κατά την εκτέλεση μιας άσκησης,
είναι περίπου δέκα οχτώ δευτερόλεπτα σε σύνθετες ασκήσεις, ενώ αυξάνεται έως
και ένα λεπτό περίπου σε πιο εύκολες (Nairne, Whiteman & Kelley, 1999).
Η ικανότητα της εργαζόμενης μνήμης να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται
πληροφορίες σχετίζεται άμεσα και με την ηλικία. Η ικανότητα αυτή αυξάνεται μέχρι
την ενηλικίωση-εφηβεία όπου θεωρείται διπλάσια σε χωρητικότητα και διάρκεια
επεξεργασίας πληροφοριών, από αυτήν των παιδιών ηλικίας 4 ετών (Gathercole &
Alloway, 2007). Πέρα από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει και ο ατομικός. Υπάρχει
ένα

προσωπικό

όριο

δυνατοτήτων

της

εργαζόμενης

μνήμης

το

οποίο

διαμορφώνεται από εγγενείς κυρίως παράγοντες και έχει ως αποτέλεσμα μια
διαφοροποιημένη ικανότητα από άτομο σε άτομο να επεξεργάζεται και να
αποθηκεύει ένα συγκεκριμένο όγκο πληροφοριών (Just & Carpenter, 1992. Eysenck
& Keane, 2010). Η ομαδοποίηση, η γρήγορη επανάληψη, η εστίαση της προσοχής σε
σχετικές πληροφορίες υποβοηθούν και αναβαθμίζουν άμεσα τη λειτουργία της
εργαζόμενης μνήμης (Cowan, 2001. Eysenck & Keane, 2010). Επιπλέον, το είδος της
πληροφορίας, αν η πληροφορία είναι σχετική με τις προηγούμενες γνώσεις του
ατόμου, αν είναι χρήσιμη στην καθημερινότητά του και δεν είναι αμιγώς σχολική
γνώση, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αφομοιωθεί και να επεξεργαστεί
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αποτελεσματικά από τους μηχανισμούς της μακρόχρονης μνήμης (Kellogg, 2001,
2008).
Οι Gathercole και Alloway (2007) πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
ενισχύσουν τα παιδιά με χαμηλές ικανότητες επιτυχούς ενεργοποίησης της
εργαζόμενης μνήμης (τα οποία προσομοιάζουν στις δυνατότητες των μικρών
παιδιών) καθοδηγώντας τα να διαχειριστούν τις υποκείμενες ελλείψεις τους με: α)
το να κατατμίζουν την άσκηση σε μικρά βήματα, β) ρωτώντας τα τι ακριβώς κάνουν
και τι σκοπεύουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή (έλεγχος πορείας), γ) με
συγκεκριμένες ερωτήσεις που επαναφέρουν το παιδί στην ουσία της άσκησης, δ)
μειώνοντας το φορτίο της εργαζόμενης μνήμης. Αυτό γίνεται όταν: α)
νοηματοδοτούν την άσκηση για το παιδί και τη συνδέουν με τις προγενέστερες
γνώσεις του, β η διατύπωσή τους είναι απλή, ώστε να είναι κατανοητά όλα τα
λεκτικά στοιχεία της άσκησης, γ) αναδιαρθρώνουν μια πολυεπίπεδη άσκηση σε
μικρά βήματα με την παράλληλη υποστήριξη οπτικών βοηθημάτων, δ) αξιοποιούν
μια σειρά λεκτικών βοηθημάτων όπως η επαναδιατύπωση των διαδικασιών και η
επανάληψη των βασικών πληροφοριών για να μην ξεχαστούν (Gathercole &
Alloway, 2007).
Ακόμα, διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα των παιδιών να
κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα της
εργαζόμενης μνήμης τους (Cain, Oakhill & Bryant, 2004. Leather & Henry, 1994.
Seigneuric & Ehrlich, 2005). Επιπλέον μετρήσεις διαπιστώνουν ότι οι δυνατότητες
της εργαζόμενης μνήμης των παιδιών μπορούν να προβλέψουν το επίπεδο της
αναγνωστικής τους κατανόησης (Leather & Henry, 1994. Swanson & Berninger,
1995). Εμπλέκεται όμως η εργαζόμενη μνήμη και τα ποικίλα στοιχεία της στην
κατανόηση μιας αφήγησης; Οι ερευνητές Montgomery, Polunenko και Marinellie
(2009) υποστηρίζουν ότι η δημιουργία κατάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων
(που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας αφήγησης) εμπλέκουν την ικανότητα
προσοχής και ελέγχου των μνημονικών πόρων (κεντρικός επεξεργαστής) αλλά και
τους υποκείμενους μηχανισμούς ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών (speed
processing). Κατά συνέπεια, βρέθηκε μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους
μηχανισμούς της εργαζόμενης μνήμης και της ικανότητας των παιδιών να
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κατανοούν την αφήγηση που ακούν ακόμα και όταν διερευνήθηκε η επίδραση της
ηλικίας, που όπως προαναφέραμε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η υποκείμενη
υπόθεση για την κατανόηση μιας αφηγημένης ιστορίας διαμορφώνεται με τους
παρακάτω τρόπους: α) τα παιδιά πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους ώστε να
διατηρήσουν στη λεκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη, για αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα, τη σειρά των λέξεων ώστε το γλωσσικό σύστημα να επιχειρήσει την
επεξεργασία τους (νόημα), β) το γλωσσικό σύστημα να δημιουργήσει την
κατάλληλη γλωσσική αναπαράσταση, γ) τα προϊόντα αυτά τμηματικά να
διατηρηθούν στην εργαζόμενη μνήμη, δ) να συνδεθούν με τις προηγούμενες
αποθηκευμένες σχετικές πληροφορίες από τη μακροπρόθεσμη μνήμη και τέλος ε)
να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των επιμέρους διεργασιών, οι
οποίες είναι υπεύθυνες για τη συνοχή των αναπαραστάσεων τόσο σε τοπικό τόσο
και σε γενικό επίπεδο, για την κατασκευή του γενικού νοητικού μοντέλου της
αφήγησης (Montgomery et al., 2009). Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τους
μνημονικούς περιορισμούς αλλά και την ατομική και κοινωνική ανωριμότητα των
παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο επόμενο τμήμα της μελέτης θα παρατεθούν
συγκεκριμένες διαδικασίες, συνθήκες και μέσα τα οποία, αν αξιοποιηθούν σωστά
από τους ενηλίκους (εκπαιδευτικούς και γονείς), μπορούν να ενισχύσουν τις
αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών.

166

Η αναδιήγηση ως μέσο ενίσχυσης των αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών
προσχολικής ηλικίας
Η έρευνα για την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων έχει δείξει ότι η
εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών έχει συνήθως ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερες ιστορίες από την πρωτότυπη οι οποίες περιέχουν παράλληλα και
περισσότερα δομικά στοιχεία (Merritt & Liles, 1989. Stadler & Ward, 2010). Ακόμα, η
εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών λειτουργεί ως γέφυρα προς τον
γραμματισμό τους. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην επεξεργασμένη γλώσσα που
χρησιμοποιούν τα παιδιά και στην επεισοδιακή δομή στην οποία μυούνται
σταδιακά από τις επανειλημμένες εκθέσεις τους σε αναγνώσεις και αναδιηγήσεις
ιστοριών (Duke & Pearson, 2002. Greenhalgh & Strong, 2001. Paul & Smith, 1993).
Η Morrow (1985, 1986) ήταν η πρώτη ερευνήτρια η οποία κατέδειξε μέσα
από δύο συγκροτημένες μελέτες ότι η εξάσκηση στην αναδιήγηση ιστοριών, και
κυρίως η καθοδηγούμενη εξάσκηση με συγκεκριμένες οδηγίες, βοήθησε τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο και την πλοκή της
ιστορίας και συνέβαλε τόσο στον εμπλουτισμό των αναδιηγήσεών τους με
περισσότερα δομικά στοιχεία όσο και στη βελτίωση του προφορικού τους λόγου.
Με την επανειλημμένη εξάσκηση στην αναδιήγηση τα παιδιά εσωτερικεύουν το
δομικό πλαίσιο των ιστοριών και έτσι παρέχεται «χώρος» για βαθύτερη και
ουσιαστικότερη κατανόηση των υπονοούμενων πληροφοριών και αιτιωδών
σχέσεων του κειμένου (Nielsen & Friesen, 2012. van den Broek, 1997). Παράλληλα,
βελτιώνεται η ικανότητά τους να παράγουν δικές τους πρωτότυπες ιστορίες και ως
σημαντική γλωσσική άσκηση συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου
αλλά και στην αφομοίωση και εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών στοιχείων
και κανόνων (George-Remy, 1991. Dymoc, 2007. Morrow, 1987. Shcisler et al., 2010.
van den Broek, 1997).
Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εικόνων ή γενικά οπτικών βοηθημάτων
(κούκλες, κινούμενες εικόνες, τσόχινες φιγούρες, μινιατούρες κ.λ.π), κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης και της αναδιήγησης ιστοριών, έχει διερευνηθεί από
αρκετούς μελετητές (Biegler, 1998. Morrow & Cambrell, 2004. Zarra, 1990). Η
Soundy (1993) αξιοποίησε μινιατούρες ως βοήθημα για να ενεργοποιήσει τα παιδιά
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προσχολικής ηλικίας να αναδιηγηθούν ιστορίες από τη βίβλο το ένα στο άλλο. Η
ερευνήτρια Kim (1999) βρήκε ότι τα παιδιά 4-5 ετών εκφράζουν πιο επεξεργασμένες
αναδιηγήσεις, όταν τις συνοδεύουν με κούκλες αντί για εικόνες. Η Biegler (1998)
διαπίστωσε ότι η ανακατασκευή μιας ιστορίας μέσα από μια ποικιλία μοντέλων,
όπως οι κούκλες, οι τσόχινες φιγούρες, το δραματικό παιχνίδι και η παντομίμα,
βοήθησε τα παιδιά της μελέτης της να αναδιηγηθούν πιο παραστατικά και
ολοκληρωμένα την ιστορία. Η Evans (2006) μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα
ενδυνάμωσης ποικίλων όψεων του προφορικού και του γραπτού λόγου (γνώση των
γραμμάτων, φωνολογική επίγνωση, γνώση των συμβάσεων του γραπτού λόγου) των
παιδιών αφροαμερικάνικης καταγωγής, που συμμετείχαν στη μελέτη της,
αξιοποίησε την ανάγνωση και αναδιήγηση ιστοριών, για να ενισχύσει, κυρίως, το
λεξιλόγιό τους (Hargrave & Sénéchal, 2000).
Οι Kadevarek & Sulsby (2000) υποστηρίζουν ότι χωρίς τη βοήθεια
εικονογραφημένων καρτών ή βιβλίων (χωρίς κείμενο) η ιστορία που παράγουν τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι μικρή και καθόλου επεξεργασμένη. Επειδή τα
παιδιά δεν εστιάζουν την προσοχή τους εύκολα και για πολλή ώρα, τα
εικονογραφημένα βιβλία χωρίς κείμενο υποβοηθούν τη μνήμη και κατ’ επέκταση
την ανακλητική διαδικασία. Ενδιαφέροντες χαρακτήρες και έντονα χρωματισμένες
εικόνες είναι ιδεατό αξιολογικό εργαλείο της αναδιήγησης καθώς και άλλων
γλωσσικών μετρήσεων προφορικού λόγου (γραμματικές δομές, λεξιλογική
ποικιλομορφία, δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου κ.λ.π.).
H Zarra (1990) θεωρεί ότι η περιεκτική αναδιήγηση προϋποθέτει την ενεργή
εμπλοκή του παιδιού (Piaget, 1972. Dewey, 1916) και στη μελέτη της καταδεικνύει
ότι οι χειρισμοί στην παρουσίαση (εικονογράφηση- κούκλα) είχαν θετική επίδραση
στις αναδιηγήσεις των παιδιών. Τα παιδιά που αναδιηγήθηκαν με τη βοήθεια των
εικόνων και της κούκλας, ανακάλεσαν πολύ περισσότερες πληροφορίες από τα
παιδιά που απλά άκουσαν την ιστορία και μετά την αναδιηγήθηκαν. Η χρήση της
κούκλας, ειδικά, βοήθησε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τους χαρακτήρες και τις
δράσεις τους ενώ, παράλληλα, τα υποβοήθησε να αντιληφθούν τις σχέσεις αιτίουαποτελέσματος (δράσεις ηρώων και αποτελέσματα που προκαλούν οι δράσεις
αυτές).
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Οι παραπάνω μελέτες (Biegler, 1998. Kadevarek & Sulsby, 2000. Kim, 1999. Soundy
1993. Zarra, 1990), ενώ αξιοποίησαν την αναδιήγηση ως μαθησιακή τεχνική, ως
μέσο δηλαδή για να κατανοήσουν τα παιδιά το περιεχόμενο και τη δομή των
ιστοριών, δεν αναφέρουν σε ικανοποιητικό βαθμό τον μεθοδολογικό τους
σχεδιασμό ώστε ο/η αναγνώστης/στρια να κατατοπιστεί επαρκώς για τα μέσα
(κούκλες, δραματοποίηση, παντομίμα, παιχνίδια ρόλων, εικονογράφηση) και τον
τρόπο που αυτά εφαρμόστηκαν σε κάθε πειραματική μελέτη. Επιπλέον, η ανάλυση
της πειραματικής διαδικασίας σε αυτές της μελέτες ήταν τελείως επιγραμματική και
έτσι δε γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο ενεπλάκησαν τα παιδιά σε αυτές τις
διαδικασίες, αν δηλαδή δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να εξασκηθούν στην
αναδιήγηση ιστοριών, πόσες φορές την εβδομάδα πραγματοποιούνταν η εξάσκηση,
τι παρατήρησαν, τι διαμόρφωσαν, τι αναδιαμόρφωσαν με βάση τις παρατηρήσεις
τους, πώς ακριβώς χειρίστηκαν το κάθε μέσο (π.χ. κούκλα), πώς το ανέδειξαν και το
κατέστησαν αποτελεσματικό κ.λ.π. Επίσης, και στις μελέτες της Morrow (1985,1986)
δεν αναφέρονται κομβικά σημεία της εξάσκησης των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών όπως τα μέσα και οι τεχνικές που αξιοποίησε με αποτέλεσμα να μην
παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε αναγνώστη-ερευνητή να προχωρήσει τη
συγκεκριμένη επιτυχημένη μελέτη ένα βήμα πιο μπροστά. Επιπρόσθετα, οι
συγκεκριμένες μελέτες είχαν πολύ μικρό δείγμα (Biegler, 1998. Kadevarek & Sulsby,
2000. Zarra, 1990), δεν είχαν συμπεριλάβει στο σχεδιασμό τους ομάδα ελέγχου
ώστε τα όποια ευρήματά τους να έχουν ένα σημείο αναφοράς, και δεν ανέφεραν τα
εργαλεία μέτρησης των αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών, με αποτέλεσμα οι
μελέτες αυτές να έχουν χαμηλή εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα και
αξιοπιστία.
Ένα καλά δομημένο ερευνητικό σχεδιασμό εφάρμοσαν οι Spencer και
Slocum (2010), με στόχο τη δυναμική και αποτελεσματική εμπλοκή στις διαδικασίες
της αναδιήγησης και παραγωγής προσωπικών ιστοριών παιδιών από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, που ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για
εμφάνιση γλωσσικών δυσκολιών. Ειδικοί γλωσσολόγοι και λογοθεραπευτές
δημιούργησαν 10 μικρές φανταστικές ιστορίες γύρω από εμπειρίες καθημερινής
ζωής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δομικά
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στοιχεία. Παράλληλα, κατασκεύασαν 5, σχεδόν ασπρόμαυρες, εικόνες οι οποίες
συνόδευαν την κάθε ιστορία που και αυτές απεικόνιζαν 5 βασικά δομικά στοιχεία
(χαρακτήρα, πρόβλημα, εσωτερική ανταπόκριση, δράση, συνέπεια). Επιπρόσθετα,
δημιούργησαν οπτικά βοηθήματα (κύβος, μπίγκο, στικς, γκριμάτσες) τα οποία
αναπαριστούσαν με σύμβολα τα δομικά στοιχεία έτσι ώστε, όσο το δυνατόν,
περισσότερα παιδιά να εμπλέκονται στις διαδικασίες της αναδιήγησης ιστοριών
(την ώρα που αναδιηγούνταν το παιδί ένα τμήμα της ιστορίας τα άλλα παρουσίαζαν
την εικόνα-σύμβολο του μπίγκο ή του κύβου... που συμβόλιζε το ανάλογο δομικό
στοιχείο).
Η διαδικασία της παρέμβασης αποτελούνταν από 6 επίπεδα-βήματα μέσα
από τα οποία το είδος της αφήγησης (αναδιήγηση, προσωπική ιστορία) και το
επίπεδο της οπτικής υποστήριξης διαφοροποιούνταν συστηματικά (στην αρχή με
εικόνες και κάρτες στην πορεία μόνο με κάρτες). Τα αποτελέσματα της έρευνάς
τους κατέδειξαν ότι τα οπτικά βοηθήματα, η περιορισμένη συμμετοχή παιδιών στο
πρόγραμμα παρέμβασης (5 παιδιά) και η ενεργή εμπλοκή τους σε όλα τα επίπεδα
και τις διαδικασίες, βοήθησε όλα τα παιδιά να βελτιώσουν σημαντικά τις
αναδιηγητικές τους ικανότητες (Hayward & Schneider, 2000. Nielsen & Friesen,
2012). Δυστυχώς, δε συνέβη το ίδιο στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, όπου τα
παιδιά δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να παράγουν δικές τους ιστορίες. Η αδυναμία των
παιδιών να αφηγηθούν προσωπικές ιστορίες, δεν μπορεί, βεβαίως, να μη
συνδυαστεί με την έλλειψη κινήτρου που έχουν τα παιδιά από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα να συζητούν και να μοιράζονται σκέψεις και
εμπειρίες καθημερινής ζωής. Συνολικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια
σημαντική πρόταση για οργανωμένες παρεμβάσεις σε παιδιά που ανήκουν στην
ομάδα «υψηλού κινδύνου» και όχι μόνο (Nielsen & Friesen, 2012).
Με δεδομένη τη αξία της αναδιήγησης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
προφορικού λόγου των παιδιών, η ερευνήτρια Carr (2003) θέλησε να διαπιστώσει
αν η ενίσχυση αυτής της δεξιότητας, με στοιχεία αναδυόμενης δημιουργικής
γραφής, έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο της κατανόησης του περιεχομένου
της ιστορίας, όσο και του λόγου, γραπτού και προφορικού, παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Δημιούργησε λοιπόν ένα πρόγραμμα παρέμβασης 6 εβδομάδων όπου οι
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δύο ομάδες της μελέτης πραγματοποιούσαν τη διαδικασία της αναδιήγησης μετά
το άκουσμα της ιστορίας με διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη ομάδα αναδιηγόταν την
κάθε ιστορία, που άκουγε, απλά μέχρι την πέμπτη εβδομάδα. Από την πέμπτη
εβδομάδα μέχρι και την έκτη τα παιδιά εξασκήθηκαν στο να κρατούν σημειώσεις
(journaling) από την ιστορία που είχαν ακούσει. Η δεύτερη ομάδα της μελέτης
κρατούσε σημειώσεις μετά το άκουσμα της ιστορίας και αναδιηγόταν την ιστορία
στη συνέχεια, με βάση αυτές τις σημειώσεις, από το τέλος της δεύτερης εβδομάδας
μέχρι και το τέλος του προγράμματος παρέμβασης. Τις δύο πρώτες εβδομάδες, όλα
τα παιδιά ακολουθούσαν το πρόγραμμα (ανάγνωσης ιστορίας-αναδιήγηση) χωρίς
να κρατούν σημειώσεις. Οι σημειώσεις αφορούσαν στο να «γράψουν» τα παιδιά σε
ένα χαρτί ό,τι τους έκανε εντύπωση από την ιστορία ή ό,τι σκέφτηκαν γύρω από
την ιστορία ή να «γράψουν» ποιο ήταν το αγαπημένο ή τα αγαπημένα σημεία από
την ιστορία που άκουσαν. Τα «γραπτά» τους ήταν ζωγραφιές, σκαριφήματα,
επινοημένη ή και συμβατική γραφή ή και συνδυασμός όλων αυτών. Το
διαφοροποιημένο πρόγραμμα είχε στόχο να διερευνήσει από ποιο σημείο και μετά
τα παιδιά παρουσίασαν καλύτερα επίπεδα κατανόησης, με βάση τις αναδιηγητικές
τους ικανότητες, και αν οι σημειώσεις τους διαδραμάτισαν, εν προκειμένω,
αποφασιστικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα
κατανόησης των παιδιών που κρατούσαν σημειώσεις μετά το άκουσμα της ιστορίας
και των παιδιών που άκουγαν την ιστορία και μετά απλά την αναδιηγόταν.
Συγκεκριμένα, η δεύτερη ομάδα, στην οποία τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις για
τέσσερις εβδομάδες, κατανόησαν πολύ καλύτερα με βάση τις αναδιηγήσεις τους το
περιεχόμενο των ιστοριών που άκουσαν, από τα παιδιά της πρώτης ομάδας που
κρατούσαν σημειώσεις μόνο τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα, οι αναδιηγήσεις
των παιδιών της δεύτερης ομάδας εμπεριείχαν περισσότερα δομικά στοιχεία από
τις αναδιηγήσεις των παιδιών της πρώτης ομάδας. Αναλυτικότερα, πριν τα παιδιά
λάβουν τη συγκεκριμένη εξάσκηση, οι αναδιηγήσεις τους εμπεριείχαν συνήθ
κάποιες σκηνικές πληροφορίες, το βασικό θέμα και την επίλυση του. Μετά το
πρόγραμμα παρέμβασης οι αναδιηγήσεις των παιδιών παρουσίασαν σημαντική
βελτίωση, διότι οι περισσότερες πλέον εμπεριείχαν πληροφορίες σχετικές με τον
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αφηγηματικό τόπο και χρόνο αλλά και τους χαρακτήρες της ιστορίας, παρουσίαζαν
το βασικό θέμα και την επίλυση του, αλλά κυρίως κατάφεραν να αναδιηγηθούν τις
ιστορίες τους ακολουθώντας τη λογική σειρά παρουσίασης των γεγονότων της
ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κατανόησαν, όχι μόνο τα βασικά δομικά
στοιχεία των ιστοριών, αλλά και τη λογική ακολουθία-σειρά με την οποία
δομούνται και, κατά συνέπεια, πρέπει να παρουσιάζονται.
Η ερευνήτρια (Carr, 2003) με αυτό τον τρόπο συνέδεσε τους δύο βασικούς
τομείς του γραμματισμού, τον προφορικό (αναδιήγηση) με τον γραπτό λόγο
(σημειώσεις), με σημαντικά αποτελέσματα στον εμπλουτισμό του πρώτου τομέα
και στη προαγωγή του δεύτερου κατά τη διάρκεια της έρευνάς της (Strickland &
Morrow, 1990). Έτσι, ενέπλεξε έμμεσα τα παιδιά σε μια διαδικασία αναβάθμισης
των γραπτών παραγωγών τους, ενισχύοντας παράλληλα τα επίπεδα κατανόησής
τους μέσα από δυναμικές νοητικές διαδικασίες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο
πιο σταθερές γνωσιακές βάσεις στις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες των
παιδιών της μελέτης της.
Οι παραπάνω μελέτες (Carr, 2003. Spencer & Slocum, 2010), εν αντιθέσει με
τις προηγούμενες (Biegler, 1998. Kadevarek & Sulsby, 2000. Kim, 1999. Soudy, 1993.
Zarra, 1990), είχαν ξεκάθαρο μεθοδολογικό σχεδιασμό, οι ερευνητές κατέγραψαν
αναλυτικά μεθόδους, τρόπους, μέσα και εργαλεία και παρείχαν όλες εκείνες τις
πληροφορίες που, εν δυνάμει, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στη δημιουργική
επέκταση των υπαρχόντων πειραματικών μελετών. Και οι δύο ερευνητικοί
σχεδιασμοί ενέπλεκαν γνωστικά και γλωσσικά τα παιδιά στην αναδιήγηση ιστοριών
κατά τη διάρκεια των καθημερινών διαδικασιών εξάσκησής τους. Όμως, η μελέτη
της Carr (2003) είχε μικρό δείγμα (18 παιδιά) όπως και η μελέτη των Spencer και
Slocum (2010) αξιοποίησε μικρό (5 παιδιά) και ειδικό δείγμα παιδιών. Δηλαδή, η
μικρή ομάδα παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν παιδιά με αντιληπτικές
δυσχέρειες και γλωσσικές αδυναμίες. Εκ των πραγμάτων, τα αποτελέσματα των
συγκεκριμένων μελετών δεν μπορούν να επεκταθούν στο γενικό πληθυσμό των
παιδιών, καθόσον η μεθοδολογία στο σύνολό της ήταν δομημένη για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας (βιβλία, τρόπος ανάγνωσης,
διαχείριση της συνθήκης). Στη μελέτης της Carr (2003) επίσης, δεν καθίσταται
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σαφές στα ενθαρρυντικά συμπεράσματά της ποιο αναπτυξιακό επίπεδο γραφής
(ζωγραφιές, σκαριφήματα, επινοημένη γραφή) των παιδιών φάνηκε να συνδέεται
με την καλύτερη κατανόηση των βασικών στοιχείων της ιστορίας και, κατά
συνέπεια, με τις πιο περιεκτικές αναδιηγήσεις. Είναι προφανές, ότι εάν ο βαθμός
εμπλοκής των παιδιών στην καταγραφή σημειώσεων από την ιστορία ήταν
διαφοροποιημένος και σχετικός με το είδος γραφής που είχε κατακτήσει το κάθε
παιδί, τότε διαφοροποιημένα, κατά συνέπεια, θα ήταν και τα αποτελέσματα αυτών
των διαδικασιών (κατανόηση, αναδιήγηση) στοιχείο που δε γίνεται σαφές. Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αρκούνται στο γεγονός ότι όσο
περισσότερο τα παιδιά εξασκούνταν στην καταγραφή με τη μορφή ημερολογίου,
τόσο ανέβαιναν και τα επίπεδα κατανόησής τους και τόσο πιο περιεκτικές ήταν οι
αναδιηγήσεις τους· στοιχείο όμως αναμενόμενο σε κάθε πρόγραμμα εντατικής
εξάσκησης των παιδιών σε μια δεξιότητα.
Με βάση τον προβληματισμό ότι το πρόγραμμα παρέμβασης δεν αφορούσε
στο σύνολο των παιδιών της τάξης αλλά μια μικρή ομάδα παιδιών τίθεται το
ερώτημα: αν η αναδιήγηση της ιστορίας πραγματοποιούνταν στον οικείο χώρο της
τάξης και όχι σε ένα απομονωμένο χώρο από κάποιο άγνωστο ενήλικο-ερευνητή,
μήπως τα παιδιά εμπεριέκλειαν περισσότερα δομικά στοιχεία και περισσότερες
λεπτομέρειες στην αναδιήγησή τους; Μήπως σε αυτή την ηλικία, όπου τα παιδιά
λειτουργούν πιο παρορμητικά και συναισθηματικά, η παρουσία των φίλων και των
συμμαθητών (μικρή ομάδα της τάξης) λειτουργούσε παρακινητικά και όχι
αποτρεπτικά, όπως γίνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες όπου τα παιδιά αναπτύσσουν
λόγω κοινωνικοποίησης της συμπεριφοράς τους κάποια συστολή; Αυτά τα
ερωτήματα τίθενται διότι υπάρχουν μελέτες (Morrow, 1988. Morrow & Smith, 1990.
Wasik, 2008) οι οποίες έχουν αναδείξει το μέγεθος της ομάδας ως σημαντικής
παραμέτρου στην κατανόηση και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων υποστηρίζοντας
ότι η αλληλεπίδραση αυτού του τύπου προωθεί την παραγωγικότητα, την
ολοκλήρωση εργασιών, τα παιδιά είναι πιο εστιασμένα και παρουσιάζουν καλύτερη
κοινωνική συμπεριφορά (Doyle & Bramwell, 2006). Παρά ταύτα, οι περιορισμοί που
υφίστανται στις παραπάνω μελέτες δεν μειώνουν τη σημαντικότητά τους, διότι οι
ερευνητές παραθέτουν μια σειρά μέσων και τεχνικών ενίσχυσης της αναδιηγητικής
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ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν
με κατάλληλες προσαρμογές στα πλαίσια της προσχολικής τάξης.
Μια ενδιαφέρουσα μελέτη πραγματοποίησαν οι ερευνητές Zevenbergen,
Whitehurst και Zevenbergen (2003) στην οποία διερεύνησαν την επίδραση της
διαλογικής-αλληλεπιδραστικής

ανάγνωσης

ιστοριών

στην

ανάπτυξη

των

αφηγηματικών-αναδιηγητικών δεξιοτήτων 123 παιδιών προσχολικής ηλικίας
(Haden, Haine & Fivish, 1997). Στο πρόγραμμά τους αξιοποίησαν 30 βιβλία για
ανάγνωση (26 αφηγηματικά, 1 πληροφοριακό και 3 βιβλία με ρίμες) και το
πρόγραμμα

διήρκεσε

30

εβδομάδες.

Το

πρόγραμμα

πραγματοποιούνταν

παράλληλα και στο σπίτι με τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στην μελέτη.
Οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο πώς θα
διαχειρίζονταν το αλληλεπιδραστικό κλίμα της διαλογικής ανάγνωσης με τα παιδιά
τους. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ενώ διάβαζαν την ιστορία στα παιδιά αλλά και
με το πέρας της ανάγνωσης, δημιουργούσαν στοχευμένα ένα αλληλεπιδραστικό
κλίμα με ειδικού τύπου ερωτήσεις οι οποίες είχαν πάντα στόχο τη γνωστική και
γλωσσική εμπλοκή των παιδιών (Whitehurst et al., 1999). Ο επιδιωκόμενος στόχος
ήταν να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις αναδιηγήσεις τους με αξιολογικές κρίσεις που
αφορούσαν: α) την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων της ιστορίας, β) την
ψυχολογική κατάσταση του αφηγητή ή του ακροατή, γ) σχόλια προσωπικά του
παιδιού, δ) διαλόγους από την ιστορία, ε) αναφορές σε σχέση με την απουσία
χαρακτήρων, πραγμάτων ή γεγονότων, αναφορές αιτιωδών συνδέσμων (επειδή,
εξαιτίας..), στ) την αναφορά ερωτήσεων του τύπου, πού, πότε και γιατί ή άμεσων
ερωτήσεων (Bamberg & Damrad-Frye, 1991. Peterson & McCabe, 1983).
Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά στη
συμπερίληψη αναφορών γύρω από την ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων
της ιστορίας καθώς και στους διαλόγους τους. Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας
ανέφεραν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό τις παραπάνω αξιολογικές κρίσεις και
ανακάλεσαν πολλές περισσότερες πληροφορίες από την ιστορία που άκουσαν, σε
σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (Bamberg & Damrad-Frye, 1991).
Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν πιο ανεπτυγμένες
αναδιηγήσεις και εμπλουτισμένες με σχόλια γύρω από την εσωτερική κατάσταση
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των χαρακτήρων της ιστορίας ήταν κατά γενική ομολογία και πιο κοινωνικά και
επικοινωνιακά παιδιά. Στοιχείο που καταδεικνύει την άμεση συνάρτηση της
θεωρίας του νου (αντίληψη της οπτική τους άλλου) με την κοινωνική οπτική του
παιδιού είτε αυτή εκφράζεται μέσα από τις αναδιηγήσεις-αφηγήσεις είτε άμεσα
από τον κοινωνικό περίγυρο και τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού (Brigman, Lane,
Switzer, Lane & Lawrence, 1999. Wilde & Sage, 2007).
Οι αναδιηγήσεις των παιδιών, όμως, δεν εμπεριείχαν προσωπικά σχόλια
ούτε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. Οι ερευνητές Zevenbergen, Whitehurst και
Zevenbergen (2003) πιθανολογούν ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης
οι ερωτήσεις που απευθύνονταν στα παιδιά εστίαζαν περισσότερο στην εσωτερική
κατάσταση των χαρακτήρων και λιγότερο στην αναζήτηση προσωπικών εκδοχών για
τα τεκταινόμενα της ιστορίας ή εστίαζαν στις υφέρπουσες αιτιώδεις σχέσεις των
γεγονότων της ιστορίας. Παρά ταύτα, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή της
διαλογικής-αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης και το πώς αυτή μπορεί να επιδράσει με
κατάλληλους

χειρισμούς

στην

ποιοτική

αναβάθμιση

των

αφηγηματικών-

αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας τα οποία βρίσκονται
στην «ομάδα κινδύνου» για πιθανή σχολική αποτυχία, λόγω οικονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων (Feagans & Farran, 1994). Στοιχείο βέβαια που δεν την
καθιστά λιγότερο αποτελεσματική για το σύνολο των παιδιών ανεξάρτητα από το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδό τους. Καταληκτικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
διαλογική-αλληλεπιδραστική ανάγνωση είναι μια πολύπλοκη διδακτική διαδικασία
που προϋποθέτει εκπαίδευση τόσο των εμπλεκόμενων γονέων όσο και των
εκπαιδευτικών. Οι δημιουργοί αυτής της τεχνικής ανάγνωσης (Lonigan &
Whitehurst, 1998) έχουν δημιουργήσει και τα κατάλληλα προς εκπαίδευση
εργαλεία (βιντεοσκοπημένες πρότυπες αναγνώσεις, τεχνικές ανάγνωσης και
ερωτήσεων με προβολή προτύπου, βιντεοσκοπημένα κουίζ όπου δίνονται με
λανθασμένο τρόπο ορισμένες τεχνικές και πρέπει ο/η εκπαιδευτικός ή γονέας να
ανακαλύψει το λάθος κ.λ.π.), διότι τα θετικά αποτελέσματα προϋποθέτουν
αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου. Ωστόσο είναι δύσκολη η εφαρμογή της σε
φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης. Επιπλέον, η αξιοποίηση και των γονέων σε
συνδυασμό με την προαναφερόμενη ειδική εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν οι
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εμπλεκόμενοι ενήλικοι (γονείς, εκπαιδευτικοί) θέτουν σοβαρούς περιορισμούς ως
προς τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε εξωπειραματικές συνθήκες.
Από τις προαναφερόμενες μελέτες φαίνεται ότι, όταν ένα παιδί κατανοεί
ουσιαστικά τη δομή του κειμένου μιας ιστορίας, μπορεί και να την αναδιηγηθεί,
αλλά και όταν αναδιηγείται σωστά την ιστορία που άκουσε σημαίνει ότι επιτέλεσε
μεταγνωστικού τύπου διεργασίες όπως διερμηνείες, σκέψεις, κρίσεις και
συμπερασμούς που ενίσχυσαν και εδραίωσαν την κατανόησή της. Άρα η σχέση
κατανόησης και αναδιήγησης είναι αμφίδρομη. Παράλληλα, ορισμένοι ερευνητές
δεκαετίες τώρα προσδίδουν στην αναδιήγηση και μια άλλη διάσταση τη
χρησιμοποιούν ως εργαλείο αξιολόγησης σε μελέτες που διερευνούν την
αποτελεσματικότητα διάφορων στρατηγικών που έχουν στόχο την ενίσχυση της
κατανόησης των κειμένων που ακούουν ή διαβάζουν τα παιδιά (Mandler &
Johnson, 1977. Rumelhurt, 1975. Stein & Glenn, 1977. Thorndyke,1977). Ο Johnson
(1988) επισημαίνει ότι η αναδιήγηση είναι η πιο άμεση αξιολόγηση του
αποτελέσματος της αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και μαθητή, γι’ αυτό και ένας
μεγάλος αριθμός μελετητών αξιοποιούν στις έρευνές τους το περιεχόμενο της
αναδιήγησης για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις γνωστικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων (δομή συνοχή, γραμματικές και συντακτικές δομές, λεξιλόγιο κ.λ.π.).
Η αναδιήγηση ως αξιολογικό εργαλείο επιτρέπει τη διερεύνηση ενός εύρους
δεξιοτήτων οι οποίες διαφαίνονται από τον υποκειμενικό τρόπο ερμηνείας και
ανακατασκευής των πληροφοριών του κειμένου όπως και από τον τρόπο έκφρασης
ή αποτύπωσης των πληροφοριών αυτών (Johnson 1988). Η αναδιήγηση έχει,
τουλάχιστον, ένα πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης
της κατανόησης μέσω ερωτηματολογίου: Επιτρέπει στους αναγνώστες ή τους
ακροατές να δομήσουν τις απαντήσεις τους ακολουθώντας τον δικό τους τρόπο
παρουσίασης του κειμένου. Ένα μειονέκτημα, από την άλλη μεριά, είναι ότι η
ποσότητα και η ποιότητα μιας αναδιήγησης μπορεί να επηρεάζεται από ορισμένους
ακαθόριστους παράγοντες (π.χ. μνήμη, γλωσσική ευχέρεια, επίγνωση της άσκησης).
Βεβαίως, αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται και με το παραδοσιακό ερωτηματολόγιο
(Irwin & Mitchell 1983. Morrow, 1990).
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Ορισμένες δυσκολίες που ανακύπτουν από την αξιοποίηση της αναδιήγησης ως
αξιολογικού εργαλείου είναι η έκταση του κειμένου, η οποία πρέπει να είναι
ανάλογη του ηλικιακού επιπέδου των παιδιών, η δυσκολία να αξιολογηθεί το
επίπεδο των πληροφοριών που ανακαλεί το παιδί, ιδιαίτερα, όταν αυτές οι
πληροφορίες είναι διακειμενικές (συσχέτιση με άλλα κείμενα) αλλά και σκέψεις
που πραγματοποιεί το παιδί και σχετίζονται με το επίπεδο γνωστικής επεξεργασίας
των πληροφοριών του κειμένου (στοιχεία δηλαδή της αναδιήγησης που δε
σχετίζονται με αποτίμηση ποσοτικών δεδομένων, δομικά στοιχεία, αλλά ευρύτερα
ποιοτικών) (Morrow, 1990).
Τα ποιοτικά συστήματα αξιολόγησης της αναδιήγησης δε βασίζονται στους
αριθμούς των τμημάτων του κειμένου, που ανακαλούνται, αλλά ούτε και στο τρόπο
που διατάσσονται τα επιμέρους τμήματα της ιστορίας. Αξιολογούν τη βαθύτερη
κατανόηση του κειμένου με ορισμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, κρίνεται η ικανότητα
του παιδιού να πραγματοποιεί περιλήψεις (να λέει την ιστορία ή τμήματά της με
λίγες φράσεις) να γενικεύει, να συμπληρώνει, να κρίνει, να συγκρίνει, να
συμπεραίνει, να ερμηνεύει γεγονότα του κείμενου, να προβλέπει και να συσχετίζει
τα γεγονότα της ιστορίας με προσωπικά βιώματα. Επίσης, ερευνητές του σχετικού
πεδίου (Irwin & Mitchell, 1983. Morrow, 1990. Morrow, Gambrell, Kapinus,
Koskinen, Marshall & Mitchell, 1986) θεωρούν ότι η αναδιήγηση πρέπει πρωτίστως
να αξιολογείται στο σύνολό της και όχι αποσπασματικά, γι’αυτό και προτείνουν
ειδικές σχάρες μέτρησης οι οποίες αξιολογούν αν και κατά πόσο οργανωμένο,
ολοκληρωμένο και κατανοητό είναι το παραγόμενο κείμενο της αναδιήγησης και,
σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν (Βρετουδάκη, 2011.
Irwin & Mitchell, 1983. Morrow, 1990. Morrow et al., 1986. Moss, 1997. Myers 2005).
Με σκεπτικισμό «βλέπουν» τη χρήση βοηθημάτων οι ερευνητές Gazella και
Stockman (2003) στη μελέτη τους, όπου η παρουσίαση της ιστορίας
πραγματοποιήθηκε με ακουστικό (ανάγνωση) και οπτικοακουστικό (βίντεο) τρόπο
και η αναδιήγηση χρησιμοποιήθηκε ως αξιολογικό εργαλείο. Το δείγμα της
συγκεκριμένης μελέτης αποτελούνταν από 29 παιδιά, ενώ αξιοποιήθηκε μια ιστορία
η οποία ήταν ειδικά διαμορφωμένη στις ανάγκες της ακουστικής και
οπτικοακουστικής συνθήκης. Το αποτέλεσμα της έρευνας κατέδειξε ότι τόσο τα
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παιδιά που άκουσαν απλά την ιστορία, όσο και τα παιδιά που την παρακολούθησαν
μέσω βίντεο, απέδωσαν εξίσου καλά στις αναδιηγήσεις τους. Διερευνώντας τα αίτια
του αποτελέσματος (γιατί τα παιδιά της οπτικοακουστικής συνθήκης δεν απέδωσαν
καλύτερα) οι ερευνήτριες κατέληξαν στην άποψη ότι η απλή ανάγνωση ιστοριών,
χωρίς οπτικά βοηθήματα, αναγκάζει τα παιδιά να είναι πιο προσεκτικά και
προσηλωμένα στην προσπάθεια τους να ακούσουν και να κατανοήσουν το κείμενο
που τους διαβάζεται. Χρειάζεται, επίσης, να «εργαστούν σκληρά» για να
δημιουργήσουν τις νοητικές αναπαραστάσεις των γεγονότων της ιστορίας, να
θυμούνται τα γεγονότα της, καθώς και να τα συνδέουν μεταξύ τους, διαδικασία που
πραγματοποιείται περισσότερο «άκοπα», όταν η ιστορία παρουσιάζεται και οπτικά
(Stadler & Ward, 2010).
Στην ίδια λογική και η μελέτη των Isbell, Lindauer, Lowrance και Sobol (2004)
κατέδειξε ότι τόσο η ανάγνωση όσο και η αφήγηση ιστοριών ενισχύουν τα επίπεδα
προσοχής των παιδιών, σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, την ευχέρεια του
προφορικού τους λόγου και τη δυνατότητά τους για ανάκληση. Το δείγμα της
μελέτης αποτελούνταν από 38 παιδιά, ηλικίας 3-3 ετών. Η συγκεκριμένη έρευνα
χρησιμοποιεί την αναδιήγηση αλλά και την παραγωγή ιστορίας από βιβλίο χωρίς
κείμενο για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας του προφορικού λόγου των
παιδιών -μήκος προτάσεων, λεξιλογική ποικιλομορφία- και της κατανόησης του
περιεχομένου της ιστορίας. Συγκεκριμένα, πριν την παρουσίαση της κάθε ιστορίας αφήγησης ή ανάγνωσης, ο εκπαιδευτικός πραγματοποιούσε δύο ερωτήσεις
σχετικές με την ιστορία και έκανε μερικές αναφορές γύρω από το περιεχόμενό της,
για να «τραβήξει» την προσοχή των παιδιών στα βασικά γεγονότα και στοιχεία της
ιστορίας. Μετά την ανάγνωση ή αφήγηση της ιστορίας ο/η εκπαιδευτικός
πραγματοποιούσε μερικές ερωτήσεις κατανόησης στα παιδιά. Οι ερωτήσεις
αφορούσαν σε πληροφορίες που αναφέρονταν με σαφήνεια στο κείμενο της
ιστορίας, όπως και σε υπονοούμενες πληροφορίες στις οποίες για να απαντήσουν
τα παιδιά έπρεπε να συμπεράνουν τα στοιχεία από τα συμφραζόμενα (συγκείμενο).
Επίσης, ο εκπαιδευτικός υπέβαλε ερωτήσεις που συνέδεαν την ιστορία με τα
προσωπικά βιώματα των παιδιών, καθώς και ερωτήσεις που για να απαντηθούν
χρειάζονταν τα παιδιά να ανατρέξουν σε προγενέστερες σχετικές εμπειρίες και
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γνώσεις ή έπρεπε να κρίνουν και να συγκρίνουν δεδομένα με παραγωγικό και
δημιουργικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφηνίζονταν τυχόν συγχύσεις και
παρανοήσεις των παιδιών και ενισχύονταν τα επίπεδα κατανόησής τους, ώστε η
όποια διαφορά προκύψει στις μετέπειτα μετρήσεις του προφορικού λόγου των
παιδιών, να οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον τρόπο παρουσίασης και όχι στην
ελλιπή κατανόηση βασικών στοιχείων της ιστορίας.
Η έρευνα των Isbell, Lindauer, Lowrance και Sobol (2004) κατέδειξε ότι
τόσο η ανάγνωση ιστοριών (με βιβλίο) όσο και η αφήγησή τους (χωρίς βιβλίο),
είναι εξίσου αποδοτικές διδακτικές τεχνικές με σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη
του προφορικού λόγου των παιδιών και στην κατανόηση του περιεχομένου της
ιστορίας. Συγκεκριμένα, η αφήγηση ιστοριών (χωρίς βιβλίο) είχε καλύτερα
αποτελέσματα στην κατανόηση των δομικών στοιχείων της ιστορίας, στην
αναδιήγηση και στην κατανόηση της κεντρικής ιδέας της ιστορίας, σε σχέση με την
ανάγνωση ιστοριών (με βιβλίο) που είχε θετική επίδραση στην ικανότητα των
παιδιών να παράγουν φανταστικές ιστορίες από βιβλίο χωρίς κείμενο (Merritt &
Liles, 1989).
Η Lo (1997), στην έρευνά της, συνδύασε τρεις διαφορετικές συνθήκες
ανάγνωσης ιστοριών (ανάγνωση παράσταση, ανάγνωση με λίγες παύσεις για
πραγματοποίηση συγκεκριμένων ερωτήσεων κατανόησης και αλληλεπιδραστική
ανάγνωση) για να διαπιστώσει ποια εξ αυτών είναι πιο επωφελής για τα παιδιά. Η
συγκεκριμένη μελέτη απασχόλησε 24 παιδιά, ηλικίας 5,4 έως 6,3 ετών, στα οποία
διαβάστηκαν 3 βιβλία ακολουθώντας ένα μεθοδολογικό σχεδιασμό 4 φάσεων: α) τα
παιδιά άκουγαν την ιστορία από τον/την ερευνή/τρια ο/η οποίος/α παράλληλα με
την ανάγνωση του κειμένου της ιστορίας επιδείκνυε και τις αντίστοιχες εικόνες του
βιβλίου. Η ανάγνωση πραγματοποιήθηκε με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές, β)
ο/η ερευνητής/τρια ξαναδιάβασε το ίδιο βιβλίο με τους τρεις διαφορετικούς
τρόπους που προαναφέρθηκαν, γ) το κάθε παιδί αναδιηγήθηκε την ιστορία, που
μόλις άκουσε, ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα (βοήθεια δίνονταν μόνο όταν το παιδί
δεν μπορούσε να συνεχίσει), δ) μετά την αναδιήγηση της ιστορίας το κάθε παιδί
καλούνταν να απαντήσει σε έξι ερωτήσεις κατανόησης.
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Η αναδιήγηση στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ως αξιολογικό εργαλείο της
κατανόησης. Διαπίστωσε λοιπόν ότι, τα παιδιά που ούτως ή άλλως είχαν υψηλές
αναδιηγητικές ικανότητες, όπως κρίθηκαν προπειραματικά, τα ευνόησε η πρώτη και
η δεύτερη συνθήκη στις οποίες οι παύσεις ήταν λίγες και στοχευμένες και η
ανάγνωση απρόσκοπτη. Τα παιδιά με χαμηλές μνημονικές και αναδιηγητικές
ικανότητες επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την αλληλεπιδραστική συνθήκη και από
τη συνθήκη του ερωτηματολογίου (δεύτερη) που είχε στόχο την καλύτερη
κατανόηση των πληροφοριών του κειμένου της ιστορίας. Κατά συνέπεια,
διαφαίνεται ότι οι αλληλεπιδραστικές συνθήκες ανάγνωσης ιστοριών, όπου ο /η
εκπαιδευτικός αξιοποιεί όλους τους τρόπους και τα μέσα που διαθέτει για να
υποστηρίξει την κατανόηση των παιδιών, ωφελούν τα παιδιά με χαμηλές
ικανότητες ανάκλησης και μνήμης, διότι πιθανότατα με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένα υποστηριχτικό πλαίσιο ως προς το έλλειμμα των παιδιών
(γνωστικό, εμπειριών).
Οι παραπάνω μελέτες (Gazella & Stockman, 2003. Isbell et al., 2004. Lo, 1997)
αξιοποίησαν διάφορες μορφές παρουσίασης της συνθήκης της ανάγνωσης ιστοριών
για να επηρεάσουν τα επίπεδα κατανόησης των παιδιών έτσι όπως αξιολογήθηκε
από τις αναδιηγήσεις τους. Κρίνεται, όμως, σημαντικό να αναφερθεί το μικρό
δείγμα, που αξιοποίησαν στο σχεδιασμό τους οι συγκεκριμένες μελέτες, στοιχείο
που δημιουργεί προβλήματα στη γενίκευση των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, ο
περιορισμένος αριθμός βιβλίων, τρία στη μελέτη της Lo (1997) και ένα στη μελέτη
των Gazella & Stockman (2003) σε συνδυασμό με τη μικρή περίοδο εξάσκησης των
παιδιών, εγείρουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων
μεθόδων, όταν έρευνες έχουν δείξει ότι η εντατική εξάσκηση και η δημιουργία
μακροσκελούς, καλοδομημένου προγράμματος παρέμβασης αποτελούν σημαντικές
παραμέτρους στην εκμάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (Morrow, 1985, 1986.
Hayward & Schneider, 2000. Nielsen & Friesen, 2012. Spencer & Slocum, 2010).
Επιπλέον, στη μελέτη των Gazella & Stockman (2003) δημιούργησαν ειδικού τύπου
βιβλία και ειδικά διαμορφωμένες κινούμενες εικόνες για να επηρεάσουν τον βαθμό
συγκέντρωσης και να απομακρύνουν κινδύνους αντιληπτικών δυσχεριών των
παιδιών με αποτέλεσμα να δημιουργούν σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα
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στοιχεία (βιβλία, δείγμα) σοβαρούς περιορισμούς στη διατύπωση ασφαλών
συμπερασμάτων όσον αφορά στην επίδραση των τεχνικών που αξιοποίησαν.
Επίσης, η παράλληλη χρήση τεχνικών όπως η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση
ιστοριών και η αξιοποίηση ειδικού ερωτηματολογίου, κατά τη διάρκεια και μετά την
ανάγνωση, δεν καθιστούν σαφές ποιο στοιχείο από όλα τα προαναφερόμενα
επέδρασε σημαντικά στην κατανόηση και στην ανάπτυξη των αναδιηγητικών
δεξιοτήτων των παιδιών, που συμμετείχαν σε αυτές τις μελέτες.
Στον ελλαδικό χώρο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά
μελετών σχετικών με την αναδιήγηση ιστοριών. Οι εν λόγω μελέτες αξιοποίησαν την
αναδιήγηση, είτε ως τεχνική εκμάθησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών είτε ως
αξιολογικό εργαλείο. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Σιβροπούλου και Τσαπακίδου
(2009) είχε ως στόχο την κατανόηση του αλληγορικού νοήματος των μύθων από τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας και η αναδιήγηση αξιοποιήθηκε ως διδακτική τεχνική.
Οργανωμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες γύρω από την ανάγνωση του κάθε
μύθου στόχευαν στην κατανόηση και απόδοση των βασικών στοιχείων του (ήρωες
εισαγωγή και κατάληξη). Στο τέλος, τα παιδιά δημιουργούσαν το δικό τους μύθο τον
οποίο αναδιηγούνταν με τη βοήθεια ενός ζαριού όπου στη κάθε του πλευρά
αναγραφόταν μια λέξη-κλειδί όπως: τίτλος, αρχή, ήρωας, πρόβλημα, τέλος, μήνυμα.
Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά εμπλέκονταν ευχάριστα στη διαδικασία, διότι
απέδιδαν μουσικοκινητικά τα διάφορα στοιχεία του μύθου (ήρωες, πρόβλημα,
κατάληξη..), παρουσίασαν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του αλληγορικού
μηνύματος του μύθου (Richert & Smith, 2011) και, κατά συνέπεια, στη δημιουργία
και αναδημιουργία του δικού τους μύθου. Οι ερευνήτριες υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση ακόμα να αντιληφθούν τις
πολυσημίες και τις εννοιολογικές μεταφορές που είναι διάχυτες σε αυτό το
λογοτεχνικό είδος.
Την ενίσχυση των αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής
ηλικίας είχε ως στόχο η μελέτη που πραγματοποίησε η Βρετουδάκη (2011). Το
σύνολο

των

συμμετεχόντων

παιδιών

(83)

κλήθηκαν

να

αναδιηγηθούν

καλοδομημένες ιστορίες με τη βοήθεια εικονογραφημένων εικόνων και καρτών οι
οποίες ανέγραφαν λέξεις-κλειδιά και αναφερόταν στα βασικά δομικά στοιχεία κάθε
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ιστορίας (Πού; Πώς; Τι; Τέλος). Το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν καθοδηγούμενο
και η καθοδήγηση είχε φθίνουσα πορεία. Ο στόχος ήταν τα παιδιά να
αναδιηγηθούν ελεύθερα την ιστορία που άκουσαν χωρίς κανένα βοήθημα.
Οργανωμένες πολυεπίπεδες δραστηριότητες πραγματοποιούνταν πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το άκουσμα της ιστορίας για να καταστούν ικανά τα παιδιά να
αναδιηγούνται τα γεγονότα της ιστορίας με λογική σειρά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο
επίπεδο, η ερευνήτρια αλληλεπιδρώντας με τα παιδιά δημιουργούσε μια βάση
σχετικών προγενέστερων γνώσεων που αφορούσαν στον τρόπο δομής και
οργάνωσης των ιστοριών. Στη φάση αυτή αναρτούσε και τις κάρτες των δομικών
στοιχείων, επεξηγούσε τη σημασία τους και ανέφερε παραδείγματα από γνωστές
ιστορίες για να επιβεβαιώσουν τα παιδιά την ύπαρξη των στοιχείων αυτών στο
σύνολο σχεδόν των ιστοριών που τους διαβάζονται. Στη συνέχεια, διάβαζε μια
καλοδομημένη ιστορία και κάθε φορά που ολοκλήρωνε την ανάγνωση του κάθε
τμήματός της, τοποθετούσε μια φωτοτυπημένη εικόνα από την ιστορία κάτω από
την αντίστοιχη κάρτα δομικού στοιχείου π.χ. όταν ανέφερε τον τόπο, τον χρόνο και
τον πρωταγωνιστή της ιστορίας τοποθετούσε κάτω από την κάρτα με τη λέξηκλειδί: Πού; μια εικόνα από την ιστορία η οποία απεικόνιζε τα συγκεκριμένα
στοιχεία. Με το πέρας της ανάγνωσης είχαν τοποθετηθεί όλες οι χαρακτηριστικές
εικόνες της ιστορίας κάτω από τις αντίστοιχες κάρτες των δομικών στοιχείων. Έτσι
το παιδί επιβεβαίωνε την απόλυτη σχέση του κειμένου με το δομικό πλαίσιο της
ιστορίας. Στο επόμενο επίπεδο, τα παιδιά με τη βοήθεια των καρτών και των
εικόνων αναδιηγούνταν την ιστορία που μόλις είχαν ακούσει. Στη συνέχεια, τα
παιδιά αναδιηγούνταν την ιστορία με τη βοήθεια μόνο των καρτών, ενώ στο
τελευταίο επίπεδο εξάσκησης τους, μικρές ομάδες 3-4 παιδιών, αναδιηγούνταν
ελεύθερα την ιστορία σε ένα απομονωμένο χώρο έξω από την τάξη. Εκεί τα παιδιά
αναδιηγούνταν την ιστορία με τη βοήθεια ενός χαλιού (το μονοπάτι της ιστορίας) το
οποίο ήταν χωρισμένο σε 4 τμήματα και σε κάθε τμήμα αναγραφόταν μια λέξη –
κλειδί. Το παιδί πατώντας στο κάθε τμήμα του χαλιού αναδιηγούνταν το αντίστοιχο
τμήμα της ιστορίας. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν τόσο ποσοτικές
(δομικά στοιχεία) όσο και ποιοτικές, συμπεριλαμβάνοντας μια ευρεία γκάμα
στοιχείων που αφορούσαν στη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών του
κειμένου, στις αφηγηματικές τεχνικές που αξιοποίησαν τα παιδιά, στα προσωπικά
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στοιχεία που ενσωμάτωσαν καθώς και στον βαθμό οργάνωσης και ολοκλήρωσης
της αναδιήγησης εμπερικλείοντας με αυτές τις εσχάρες όλες σχεδόν τις ποιοτικές
κλίμακες που προβάλλει η διεθνής βιβλιογραφία (Dickinson & Smith, 1994. Irwin &
Mitchell, 1983. Moss, 1997. Moschovaki et al., 2007).
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ ενθαρρυντικά, διότι οι
αναδιηγήσεις, που παρήγαγαν τα παιδιά μετά την πολυεπίπεδη εξάσκηση, ήταν
σχεδόν στο σύνολό τους, δομικά άρτιες και περιείχαν μια σειρά ποιοτικών
χαρακτηριστικών που δύσκολα συναντώνται σε αναδιηγήσεις παιδιών προσχολικής
ηλικίας (κρίσεις, προσωπικά στοιχεία, προβλέψεις, διευκρινήσεις, συμπεράσματα).
Αυτό, ίσως, σημαίνει ότι, όταν αφομοιωθεί μέσα από την εξάσκηση στην
αναδιήγηση το δομικό πλαίσιο των ιστοριών, τα παιδιά μπορούν να προβούν σε
παραπέρα αναλύσεις και σχολιασμούς, αφού έχουν κατανοήσει ποια είναι και πώς
οργανώνονται τα σημαντικά στοιχεία της ιστορίας. Στα συμπεράσματα της έρευνας
δηλώνεται ότι η καθοδηγούμενη εξάσκηση στην αναδιήγηση (Morrow, 1985, 1986),
επιταχύνει την κατανόηση της δομής των ιστοριών, όπως και τα μαθησιακά της
οφέλη, τόσο σε γνωστικό όσο και σε γλωσσικό επίπεδο.
Οι ερευνήτριες Ράλλη και Σιδηροπούλου (2012) μελέτησαν την αναπτυξιακή
πορεία της δομής και του περιεχομένου του αφηγηματικού λόγου των παιδιών,
ηλικίας 4-5 ετών, μέσα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο οποίο τα 74 παιδιά
της μελέτης τους χωρίστηκαν σε δύο πειραματικές ομάδες (ομάδα ανάγνωσης
ιστοριών με βιβλίο και ομάδα αφήγησης ιστοριών χωρίς βιβλίο) και σε δύο
αντίστοιχες ελέγχου. Η έρευνά τους στηρίχτηκε σε μια αντίστοιχη έρευνα με
παρόμοιο πρόγραμμα παρέμβασης των Isbell, Lindauer, Lowrance και Sobol (2004)
η οποία κατέδειξε ότι και οι δύο διδακτικές τεχνικές είναι εξίσου αποδοτικές με
σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών και στην
κατανόηση του περιεχομένου της ιστορίας. Στη μελέτη των Ράλλη και
Σιδηροπούλου (2012), μία φορά την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες, τα παιδιά των
πειραματικών ομάδων εξασκούνταν στην αναδιήγηση ιστοριών μέσα από την
ανάγνωση βιβλίων στη μία ομάδα και μέσα από την αφήγηση ιστοριών χωρίς βιβλίο
στην άλλη. Μετά το πέρας της κάθε παρέμβασης, που πραγματοποιούνταν ατομικά
για κάθε παιδί, ακολουθούσε απευθείας και η αξιολόγηση της αναδιήγησής του.
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Κατά συνέπεια, το κάθε παιδί αξιολογούνταν τρεις φορές, όσο και ο αριθμός των
παρεμβάσεων, συν μία ακόμη χωρίς προηγούμενη παρέμβαση (σύνολο τέσσερις).
Στην ομάδα ελέγχου, τα παιδιά εκτέθηκαν μόνο μια φορά στην ανάγνωση και
αφήγηση ιστοριών· έπειτα, συμμετείχαν στην τελική μεταξιολόηγηση των
αναδιηγήσεων, για να αξιολογηθεί η συμβολή της συστηματικής έκθεσής τους στις
αφηγήσεις και αναγνώσεις στην ανάπτυξη της αναδιηγητικής τους ικανότητας. Στην
συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιήθηκε μια ιστορία «Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις
αρκούδες» η οποία πληρούσε τα κριτήρια που είχαν θέσει οι ερευνήτριες της
μελέτης (είχε χρησιμοποιηθεί κα σε άλλες μελέτες, η δομή της βασιζόταν στη
γραμματική των ιστοριών, ήταν άγνωστη στα παιδιά). Οι αναδιηγήσεις από τις
αναγνώσεις και αφηγήσεις της ιστορίας, που επανειλημμένα διάβασαν και
αφηγήθηκαν

οι

ίδιοι

ερευνητές

στα

παιδιά,

μαγνητοφωνήθηκαν,

απομαγνητοφωνηθήκαν και κωδικοποιήθηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α)
δομή της αναδιήγησης (αρχή-μέση-τέλος), β) επάρκεια περιεχομένου (πλαίσιο,
θέμα, επεισόδια πλοκής, επίλυση προβλήματος) και γ) χρήση ευθύ και πλάγιου
λόγου. Επίσης, οι αναδιηγήσεις των παιδιών αξιολογήθηκαν και με ποιοτικά
κριτήρια για να καθοριστεί το επίπεδο της αφήγησης των παιδιών με βάση των
μοντέλο των Stadler και Ward (2005).
Στα αποτελέσματα της έρευνας (Ράλλη & Σιδηροπούλου, 2012), παρά τις
καλύτερες επιδόσεις των παιδιών που συμμετείχαν στη συνθήκη της ανάγνωσης
ιστοριών, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην πειραματική
ομάδα ανάγνωσης ιστοριών με βιβλίο και την ομάδα αφήγησης ιστοριών χωρίς
βιβλίο. Οι ερευνήτριες επισημαίνουν, όμως, τη σημαντική συμβολή του τρόπου
παρουσίασης της ιστορίας στην εξελικτική πορεία του αφηγηματικού λόγου των
παιδιών, με την ανάγνωση εικονογραφημένων ιστοριών να διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο σε αυτήν την πορεία, οδηγώντας το παιδί πιο γρήγορα σε ανώτερα
επίπεδα αφηγηματικής ικανότητας. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης
έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των Isbell, Lindauer, Lowrance και Sobol
(2004) τα οποία ανέδειξαν την αφήγηση πιο αποτελεσματική μέθοδο για την
ενίσχυση των αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Στη μελέτη των Ράλλη και
Σιδηροπούλου (2012), επίσης, δεν αποσαφηνίζεται η τεχνική ανάγνωσης (ανάγνωση
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παράσταση, ανάγνωση αλληλεπιδραστική-διαλογική), στοιχείο που διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των βασικών πληροφοριών της ιστορίας. Ακόμα,
στο πρόγραμμα παρέμβασης δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συμπληρωματική
δραστηριότητα -ερωτήσεις, διάλογος, συζήτηση-, πέρα από τις επαναλαμβανόμενες
αναγνώσεις κα αφηγήσεις, η οποία να διασφαλίζει στο μέτρο του εφικτού την
αποσαφήνιση αντιληπτικών δυσχεριών που μπορεί να προέρχονται από διάφορες
αιτίες (αμφισημίες του κειμένου, λεξιλόγιο, ελλιπής έκθεση των παιδιών σε
αναγνώσεις και αφηγήσεις ιστοριών κ.λ.π.) και οι οποίες επιδρούν καταλυτικά στην
ποιότητα και την ποσότητα των ανακαλούμενων πληροφοριών (Paris & Paris, 2003.
van den Broek et al., 2005). Επιπλέον, η αξιοποίηση ενός μόνο βιβλίου και οι
ατομικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης, δίνουν τη
διάσταση μιας κλειστής πειραματικής διαδικασίας, απομακρύνοντας τη δυνατότητα
εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος στις φυσικές συνθήκες προσχολικής
τάξης.
Μία παρόμοια μελέτη πραγματοποίησαν οι Κολοβού και Ράλλη (2010) για
να διερευνήσουν τη επίδραση του τρόπου παρουσίασης της ιστορίας στην
κατανόηση της δομής και του περιεχομένου των ιστοριών που διάβασαν και
αφηγήθηκαν στα παιδιά. Η μεθοδολογία τους ήταν πανομοιότυπη με την
προηγούμενη εκτός του στοιχείου των επανειλημμένων αναγνώσεων και
αφηγήσεων ιστοριών. Η αξιολόγηση της κατανόησης της δομής και του
περιεχομένου της ιστορίας πραγματοποιήθηκε με ερωτήσεις κατανόησης, με
σειροθέτηση των εικόνων της ιστορίας και με τις αναδιηγήσεις των παιδιών.
Αντίστοιχα με την προηγούμενη, και σε αυτή τη μελέτη τα παιδιά που ανήκαν στην
πειραματική ομάδα της ανάγνωσης ιστοριών επέδειξαν καλύτερα επίπεδα
κατανόησης από την ομάδα της αφήγησης ιστοριών (Trostle & Hicks, 1990).
Ακόμη μία μελέτη πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο (Χοβαρδά, 2014)
στο πλαίσιο μιας διπλωματικής εργασίας, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των
αναδιηγητικών δεξιοτήτων 64 παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
Δευτερευόντως, συνεξέτασε πέραν της ηλικίας και την επίδραση του φύλου στην
ανάπτυξη της αφηγηματικής τους ικανότητας. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκεσε
1 μήνα. Η αναδιήγηση χρησιμοποιήθηκε και εδώ ως αξιολογικό εργαλείο. Στην
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πρώτη φάση της μελέτης τα παιδιά παρακολούθησαν μία ιστορία μέσω βίντεο. Στη
συνέχεια και μετά τον οπτικοακουστικό τρόπο παρουσίασης της ιστορίας, η
ερευνήτρια παρουσίασε στα παιδιά ένα αυτοσχέδιο εικονογραφημένο βιβλίο στο
οποίο εμφανίζονταν σε μορφή εικόνας τα βασικά επεισόδια της ταινίας και τα
κάλεσε να αφηγηθούν την ιστορία που μόλις είδαν και άκουσαν σαν να ήταν τα ίδια
συγγραφείς. Στη δεύτερη φάση, τα παιδιά παρακολουθούσαν ατομικά σε μορφή
ψηφιακής παρουσίασης με συγχρονισμένη αφήγηση την ανάγνωση μιας δεύτερης,
διαφορετικής ιστορίας και στη συνέχεια καλούνταν να την αναδιηγηθούν, έχοντας
μπροστά τους το ίδιο βιβλίο αλλά χωρίς κείμενο. Αυτό συνέβη για να αποφευχθεί η
ανάγνωση της ιστορίας από τα μεγαλύτερα παιδιά της μελέτης που φοιτούσαν στην
τρίτη τάξη του Δημοτικού σχολείου.
Για την ανάλυση των δεδομένων η ερευνήτρια αξιοποίησε την προτεινόμενη
από τους Curenton και Lucas (2007) κλίμακα της «Πυραμίδας των ιστοριών». Η
συγκεκριμένη κλίμακα αξιολογεί στοιχεία της αναδιήγησης των παιδιών που
αφορούν στην εσωτερική ψυχοσύνθεση των ηρώων της ιστορίας αλλά και δομικά
και γλωσσικά (γραμματικά, λεξιλογικά) στοιχεία. Πέρα από την αναπτυξιακή πορεία
της αφηγηματικής ικανότητας αλλά και των εγγράμματων γλωσσικών δομών που
αξιοποίησαν τα παιδιά στις αναδιηγήσεις τους, η ερευνήτρια διαπίστωσε ακόμα ότι
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν αποπλαισιωμένο λόγο (λόγος που
υποστηρίζεται νοητά και όχι από το περικείμενο, από το εδώ και τώρα) αλλά και
επεξεργασμένο λόγο (αιτιακές συνδέσεις, νοητικά ρήματα). Επίσης, καταδείχτηκε
ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη γλωσσική και στην αφηγηματική δομή και στις
τέσσερις ηλικιακές ομάδες της μελέτης (5,6,7,9 ετών) και στους δύο τύπους
«αφηγηματικών κειμένων» που οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αφηγηθούν. Το
δεδομένο επιβεβαιώνεται και στη μελέτη των Heilmann, Miller, Nockerts, και
Dunaway (2010) όπου υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη του σχήματος των ιστοριών
συμβαδίζει με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, αναφερόμενοι στις ηλικιακές ομάδες
του δείγματός τους που ήταν παιδιά 5-7 ετών. Καταληκτικά, το φύλο φάνηκε να
επηρέασε σε μικρό ποσοστό μόνο ορισμένους γλωσσικούς δείκτες, αφήνοντας
ανεπηρέαστη την αφηγηματική και ψυχολογική δομή της αφήγησης.
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Oι ερευνήτριες Τάφα, Λινού, Σιγούνη, Σπεντζούρη και Παπαδημητρακοπούλου
(2015) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας για να
διαπιστώσουν εάν και κατά πόσο η αναδιήγηση ενισχύει την ικανότητά τους να
κατανοούν τη δομή της ιστορίας και να αναδιηγούνται τα γεγονότα της με σωστή
χρονική αλληλουχία. Το δείγμα αποτέλεσαν 35 παιδιά, ηλικίας 5-6 ετών. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος διαβάστηκαν στα παιδιά 22 βιβλία και το πρόγραμμα
διήρκεσε 6 μήνες. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε 7 επίπεδα
εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών με τη χρήση 5 καρτών (ΠΟΤΕ,
ΠΟΥ, ΠΟΙΟΣ, ΤΙ, ΤΕΛΟΣ). Συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο, αποσαφηνίστηκανεπεξηγήθηκαν στα παιδιά τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και παρουσιάστηκαν οι
κάρτες· στο δεύτερο, τα παιδιά αναδιηγήθηκαν την ιστορία με τη βοήθεια των
καρτών και τις φωτοτυπημένες εικόνες από την εικονογράφηση του βιβλίου· στο
τρίτο, τα παιδιά ζωγράφισαν τα βασικά γεγονότα της ιστορίας και τα
αναδιηγήθηκαν· στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο τα παιδιά αναδιηγήθηκαν την
ιστορία με τη βοήθεια ενός «χάρτη» που δημιούργησαν τα ίδια και στο τελευταίο έβδομο επίπεδο τα παιδιά, με βοήθημα την προϋπάρχουσα γνώση που είχαν
αποκτήσει για τα βασικά δομικά στοιχεία, τα οποία εμπεριέχουν στο σύνολό τους
σχεδόν οι ιστορίες, δημιούργησαν μια δική τους ιστορία.
Τα αποτελέσματα και αυτής της μελέτης κατέδειξαν ότι, όταν τα παιδιά
κατανοήσουν το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών μέσα από την εξάσκηση στην
αναδιήγηση, καταφέρνουν να ανακαλέσουν το σύνολο των γεγονότων τους με
σωστή χρονική σειρά, αλλά και να πραγματοποιήσουν σχόλια σε σχέση με τους
χαρακτήρες και τις δράσεις τους. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει τα δεδομένα της
μελέτης της Βρετουδάκη (2011) η οποία κατέδειξε ότι τα παιδιά, όταν εξασκηθούν
στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών μέσω της αναδιήγησης, αναδιηγούνται πιο
ολοκληρωμένα τα γεγονότα της ιστορίας που άκουσαν, αλλά και γίνονται ικανά να
προχωρήσουν βαθύτερα στο κείμενο, να προβούν σε σχολιασμούς, κρίσεις και
συμπεράσματα και να εμπλουτίσουν την ιστορία τους με αφηγηματικές τεχνικές
και προσωπικές απόψεις.
Ερευνητική εργασία πραγματοποίησαν, πρόσφατα, οι Κανέλλου, Κορβέση,
Ράλλη, Μουζάκη, Αντωνίου, Διαμαντή και Παπαϊωάννου (2016) μέσα από την οποία
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εξέτασαν το αναπτυξιακό προφίλ του αφηγηματικού λόγου των παιδιών
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι
δεξιότητες παραγωγής ελεύθερης αφήγησης και οι δεξιότητες αναδιήγησης 237
παιδιών, τριών ηλικιακών ομάδων 4-5, 5-6, 6-7 ετών από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Λάρισα, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και
Αττική). Παράλληλα, συνεξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στις δύο βασικές
αφηγηματικές δεξιότητες καθώς και η επίδραση του φύλου στις εν λόγω δεξιότητες.
Τέλος, διερευνήθηκε αν οι αναδιηγήσεις και οι αφηγήσεις των παιδιών προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας ακολουθούν την αναπτυξιακή πορεία και συγκεκριμένα
τα εξελικτικά στάδια (ονοματοθεσία, παράθεση, σύνδεση, αλληλουχία, αφήγηση)
που προτείνονται από τους ερευνητές Standler και Ward (2005).
Στη διαδικασία εκμαίευσης των αναδιηγήσεων και των αφηγήσεων
αξιοποιήθηκαν 4 εικονογραφημένα βιβλία χωρίς κείμενο (δύο στην αναδιήγηση και
δύο στην αφήγηση ιστοριών). Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση της αναδιήγησης
στα παιδιά παρουσιάστηκαν προφορικά δύο ιστορίες. Το κάθε παιδί άκουγε την
ιστορία και παράλληλα είχε τη δυνατότητα να κοιτά τις εικόνες από ένα
εικονογραφημένο βιβλίο, ενώ ο/η εξεταστής/ρια άλλαζε τη σελίδα ανάλογα με το
επεισόδιο. Αμέσως μετά του απευθύνονταν έξι ερωτήσεις κατανόησης και στη
συνέχεια το παιδί αναδιηγούνταν την ιστορία, που μόλις άκουσε, κοιτάζοντας το
εικονογραφημένο βιβλίο. Στις δοκιμασίες αξιολόγησης της ελεύθερης αφήγησης
ο/η εξεταστής/ρια παρότρυνε τα παιδιά να δουν μόνα τους την κάθε ιστορία και να
τη διηγηθούν με δικά τους λόγια. Στα παιδιά δε δίνονταν καμία υποβοήθηση, παρά
μόνο αν το παιδί δίσταζε, ο/η εξεταστής/ρια το παρακινούσε να ξεκινήσει ή να
συνεχίσει την ιστορία του με φράσεις όπως: «και μετά;» ή «τι άλλο έγινε;». Οι
αναδιηγήσεις και οι αφηγήσεις των παιδιών καταγράφηκαν και αναλύθηκαν με
βάση τα μακροδομικά τους στοιχεία (περιεχόμενο, δομή, ακολουθία), τα
μικροδομικά (συνδετική συνοχή, συνοχή σχετικά με το λεξιλόγιο), αλλά και ως προς
τα αναπτυξιακά αφηγηματικά επίπεδα που προτείνονται από το μοντέλο των
Stadler και Ward (2005).
Από τα αποτελέσματα διαφάνηκε η αναπτυξιακή πορεία των αφηγηματικών
δεξιοτήτων δηλαδή, ότι όσο μεγαλύτερα ήταν τα παιδιά τόσο πιο βελτιωμένη ήταν
188

η επίδοσή τους στα κριτήρια της συνοχής και συνεκτικότητας της ελεύθερης
αφήγησης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η αναδιήγηση είναι πιο προσιτή και
διαχειρίσιμη γνωστική διαδικασία σε σχέση με την αφήγηση από τα παιδιά του
δείγματος

της

συγκεκριμένης

μελέτης.

Επιπλέον,

αναδείχθηκε

από

τα

αποτελέσματα μια δυναμική σχέση ανάμεσα στις δύο αφηγηματικές δεξιότητες,
ενώ το φύλο φαίνεται και αυτό να διαδραματίζει κάποιο ρόλο, εφόσον τα κορίτσια
αναδιηγήθηκαν και αφηγήθηκαν πιο ολοκληρωμένα από τα αγόρια. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ερευνήτριες στο κριτήριο μακροδομής της
αφήγησης των Stein και Glenn (1977) προσέθεσαν και την κατηγορία ανάπτυξη
χαρακτήρων, όπου αναφερόταν στην εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων της
ιστορίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση εξελιγμένων γλωσσικών δομών
(μεταγνωστικά και μεταγλωσσικά ρήματα), καθώς το παιδί προσπαθεί να
περιγράψει την ψυχική κατάσταση των ηρώων. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι τα παιδιά
δεν έχουν αναπτύξει αρκετά τις συγκεκριμένες γλωσσικές δομές, οι οποίες
προσδίδουν μια πιο συνεκτική και εμπλουτισμένη αφήγηση, με αποτέλεσμα να
αποδώσουν χαμηλά στο εν λόγω κριτήριο. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η παρουσία των
εξελικτικών σταδίων στον αφηγηματικό λόγο των παιδιών με τη μικρότερη ηλικιακή
ομάδα 4-5 ετών να κυμαίνεται στα επίπεδα της Ονοματοθεσίας, της Παράθεσης και
της Σύνδεσης, ενώ τα μεγαλύτερα 5-6 και 6-7 στα επίπεδα της Αλληλουχίας και της
Αφήγησης. Στο επιστέγασμά τους οι ερευνήτριες επισημαίνουν ότι είναι αναγκαία η
διδακτική παρέμβαση για να ξεφύγουν τα παιδιά από το στάδιο της Αλληλουχίας
και να προσεγγίσουν το ανώτερο επίπεδο της Αφήγησης (Κανέλλου κ.ά. 2016).
Οι παραπάνω μελέτες, οι οποίες εφαρμόστηκαν στον ελλαδικό χώρο
(Κανέλλου κ. ά., 2016. Κολοβού & Ράλλη, 2008. Σιδηροπούλου & Ράλλη, 2012.
Χοβαρδά, 2014), εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην αναδιήγηση ως αξιολογικό
εργαλείο κατανόησης της δομής και του περιεχομένου των ιστοριών και όχι ως
διδακτική τεχνική που έχει τόσο ανάγκη η σύγχρονη έρευνα η οποία ασχολείται με
την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Δεξιότητες οι οποίες συνδέονται σημαντικά με τον σχολικό γραμματισμό των
παιδιών. Ελέγχοντας μόνο τα επίπεδα και τις φυσικές δυνατότητες των παιδιών,
αφήνουν στην άκρη το εν δυνάμει επίπεδο το οποίο θα μπορούσαν να αναπτύξουν
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τα παιδιά, αν εκτίθεντο σε μέσα, τρόπους και τεχνικές αφομοίωσης του δομικού
πλαισίου των ιστοριών μέσω ενίσχυσης της αναδιηγητικής ικανότητάς τους η οποία,
όπως έχει δείξει η διεθνής βιβλιογραφία, επηρεάζει τα μετέπειτα επίπεδα
αναγνωστικής κατανόησης και ευχέρειας καθώς και τη δυνατότητα οργάνωσης και
σχεδιασμού των πρώτων αφηγηματικών κειμένων τα οποία, στην πλειονότητά τους,
αφορούν σε αυτοβιογραφικές αναδιηγήσεις (Bukowiecki & McMackin, 1999.
Fitzgerald & Teasley, 1983. Ματσαγγούρας, 2004. Meyer & Wijekumar, 2007. Nation
& Snowling, 2007. Nelson, 1991. Ricketts, Nation & Bishop, 2007. Risko, WalkerDalhouse, Bridges & Wilson, 2011. Sénéchal, 2006. Sénéchal & Le Fevre, 2002. Storch
& Whitehurst, 2002).
Όπως κατέδειξαν οι παραπάνω μελέτες, το σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας
ενός προγράμματος παρέμβασης, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των
αφηγηματικών και κυρίως των αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, είναι ο εμπλουτισμός της ανάγνωσης και αναδιήγησης ιστοριών με κάποιο
οπτικό μέσο-βοήθημα. Τα οπτικά μέσα (εικόνες, κούκλες, τσόχινες φιγούρες,
λειτουργικές σημειώσεις κ.λ.π.), όταν συνδυαστούν με ένα οργανωμένο πλαίσιο
δραστηριοτήτων, βοηθούν στην εστίαση της προσοχής του παιδιού, ενισχύουν τη
γνωστική του εμπλοκή, αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής του και βελτιώνουν σε
μεγάλο βαθμό τα επίπεδα κατανόησής του· κατανόησης που διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο στην πραγματοποίηση οποιαδήποτε μεταγνωστικού τύπου δραστηριότητας
όπως η αναδιήγηση ιστοριών (Biegler, 1998. Carr, 2003. Kadevarek & Sulsby, 2000.
Kim, 1999. Morrow & Cambrell, 2004. Zarra, 1990). Ακόμα, ο τρόπος παρουσίασης
μιας ιστορίας (οπτικοακουστικός, ακουστικός, ανάγνωση, αφήγηση) φαίνεται να
επηρεάζει τα ποσοστά προσοχής και ενεργοποίησης των παιδιών όπως και την
ποιότητα και την ποσότητα των προσλαμβανομένων πληροφοριών που
εμπερικλείουν τα παιδιά στις αναδιήγησείς τους (Gazella & Stockman, 2003. Isbell et
al., 2004). Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι εναλλασσόμενοι τρόποι
παρουσίασης μιας ιστορίας, τα οπτικά βοηθήματα, οι μεταναγνωστικές
δραστηριότητες κ.α. είναι κρίσιμα προαπαιτούμενα της κατανόησης άρα και της
αναδιηγητικής ικανότητας των μικρών παιδιών. Πέραν αυτών των παραμέτρων,
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενίσχυση των αναδιηγητικών δεξιοτήτων
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διαδραματίζει και η διδακτική τεχνική, δηλαδή η μέθοδος που αξιοποιεί ο/η
εκπαιδευτικός, ώστε να εμπλέξει με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους
(φυσικά, γνωστικά, γλωσσικά) το παιδί στην όλη διαδικασία. Με αυτά τα μέσα και
τις τεχνικές φαίνεται να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη σε υψηλό βαθμό της
αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, μιας ικανότητας που
βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους φαντασίας, στην ενίσχυση των
γνωστικών τους μηχανισμών (λογική, κρίση, αντίληψη) και στον εμπλουτισμό της
πολυπλοκότητας του προφορικού τους λόγου.
Η παραγωγή προσωπικών ιστοριών ως μέσο ενίσχυσης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά καθημερινά συνθέτουν με φυσικό τρόπο αφηγήσεις οι οποίες
αφορούν σε προσωπικές βιωμένες εμπειρίες μέσα από μια εσωτερική ανάγκη να τις
μοιραστούν με συνομηλίκους ή άλλους οικείους ενηλίκους (Preece, 1987). Μια
προσωπική αφήγηση προϋποθέτει την αυθόρμητη φυσική εμπλοκή του παιδιού.
Όταν όμως αυτό δε γίνεται στη φυσική ροή της συζήτησης και σε περιβάλλοντα
οικεία, τα παιδιά μικρής ηλικίας δυσκολεύονται να εκφράσουν προσωπικές
αντιδράσεις, σκέψεις και συναισθήματα. Κατά συνέπεια, τα παιδιά χρειάζεται να
ενισχυθούν και να ενθαρρυνθούν με ποικίλους τρόπους ώστε να παραγάγουν
αντιπροσωπευτικά δείγματα αφηγηματικού λόγου και συγκεκριμένα να αφηγηθούν
προσωπικές ιστορίες.
Οι Peterson και McCabe (1983) διεξήγαγαν μια μελέτη με στόχο την
ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας και
χρησιμοποίησαν για την παραγωγή προσωπικών ιστοριών από τα μικρά παιδιά τη
συνομιλητική τεχνική (conversational technique) η οποία ονομάζεται και
συζητητικός χάρτης, όπου παρατίθενται οι τρόποι και τα μέσα, που μπορεί να
αξιοποιήσει ο ενήλικος για να παροτρύνει το παιδί να μιλήσει για προσωπικέςβιωματικές

του

καταστάσεις.

Ο/Η

ενήλικος/εκπαιδευτικός

χρειάζεται

να

ακολουθήσει 4 σκαλοπάτια σε αυτή την τεχνική: α) Να χρησιμοποιεί μια ιστορία για
προτροπή· αυτή η τεχνική ξεκινά από τον προβληματισμό ότι καθένας μας έχει
ζήσει στιγμές κοινωνικής-συλλογικής αμηχανίας μέχρις ότου κάποιος/α αρχίζει μια
ιστορία π.χ. για τα φώτα του αυτοκινήτου που ξέχασε αναμμένα (τότε παρατηρείται
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ότι οι περισσότεροι έχουν μια παρόμοια εμπειρία να μοιραστούν). Συζητώντας
λοιπόν με τα παιδιά για κάτι που, πιθανότατα, έχει συμβεί και σ’ αυτά όπως κάποιο
ατύχημα, μια επίσκεψη στο γιατρό, το κατοικίδιό τους... δημιουργείται μια
καλύτερη συνθήκη ανταλλαγής εμπειριών. β) Να συλλέξει 3 προσωπικές ιστορίες
που θα αφηγηθούν τα παιδιά διότι καμιά ιστορία από αυτές που δημιουργούν τα
παιδιά δεν είναι όμοια σε μήκος και σε περιεχόμενο. Για να έχουμε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα λόγου των παιδιών χρειάζεται να συλλεγούν τρεις
ιστορίες. γ) Να χρησιμοποιεί ανοιχτές προτροπές ως ανταπόκριση στα λεγόμενα
του παιδιού· τα παιδιά είναι εξοικειωμένα να λένε ιστορίες στους γονείς τους οι
οποίοι ανταποκρίνονται ελεύθερα. Κατά συνέπεια, χρειάζονται προτροπές που
ενθαρρύνουν την αφήγηση του παιδιού χωρίς να το καθοδηγούν. Προτροπές οι
οποίες δεν έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά καταδεικνύουν ένα πραγματικό
ενδιαφέρον για ό,τι θέλει να πει το παιδί. δ) Να ενισχύσει την αυτοεπίγνωση του
παιδιού· μια καλή τεχνική για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αφηγηθούν μια
προσωπική αφήγηση είναι να τους δώσουμε να ζωγραφίσουν κάτι ή να
συζητήσουμε μαζί τους σε χαλαρό πλαίσιο, ώστε να μην νιώθουν ότι κρίνονται γι’
αυτό που μοιράζονται. Έτσι οι ιστορίες που θα παραγάγουν θα είναι εκφάνσεις της
ζωής τους με περιεχόμενο και νόημα και γι’ αυτό χρειάζονται τον χώρο και τον
χρόνο τους (McCabe & Rollins, 1994).
Μια άλλη τεχνική για την υποβοήθηση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
μικρών παιδιών, και ιδιαίτερα της παραγωγής προσωπικών ιστοριών, είναι η χρήση
της κούκλας. Θεωρείται μια έξυπνη και ευφάνταστη ιδέα την οποία αποδέχονται τα
παιδιά με ευχαρίστηση και, εξ όσων φαίνεται, με προθυμία της μιλούν για τις
ιστορίες που δεν ξέρει και πρέπει να μάθει. Τα παιδιά αγκαλιάζοντάς την
χαλαρώνουν, αποφορτίζονται και αφηγούνται με περισσότερη ευχέρεια ιστορίες,
αναφέρουν οι ερευνητές Allen, Kertoy, Sherblom και

Pettit (1994). Οι

συγκεκριμένοι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία είχε σκοπό την εστίαση της
προσοχής των παιδιών και την αύξηση του ενδιαφέροντος τους στις διαδικασίες
αφήγησης προσωπικών ιστοριών, αξιοποίησαν μια σειρά από 15 κάρτες που
απεικόνιζαν

δραστηριότητες

καθημερινής ζωής των

παιδιών.

Οι

κάρτες

χρησιμοποιήθηκαν ως έναυσμα για συζήτηση που αφορούσε σε «καταστάσεις που
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έχουν συμβεί στα παιδιά» και «πράγματα που αυτά είχαν κάνει». Απεικόνιζαν
καταστάσεις όπως παίζοντας επιτραπέζιο παιχνίδι με ένα φίλο, παίζοντας στο χιόνι,
πηγαίνοντας στον γιατρό,

καυγάς με ένα συνομήλικο κ.λ.π. Ως εισαγωγή

αξιοποιούνταν από τον/την ερευνητή/τρια η φράση: «αυτό το παιχνίδι θα μας
βοηθήσει να θυμηθούμε πράγματα που μας έχουν συμβεί» και στη συνέχεια
αφηγούνταν ως πρότυπο μια μικρή προσωπική ιστορία. Συγκεκριμένα, χτυπώντας
το δάκτυλο σε ορισμένες κάρτες έλεγε: «κοίταξε εδώ, τα παιδιά παίζουν στο χιόνι,
θυμάμαι κάτι που κάναμε με τα έλκηθρά μας, όταν ήμουν μικρός ή, επέτρεψέ μου
να σου πω την ιστορία μου». Η ιστορία που αφηγούνταν ο ερευνητής περιείχε δύο
ολοκληρωμένα επεισόδια παρέχοντας έτσι, παραδειγματικά, και τον τύπο της
ολοκληρωμένης προσωπικής αφήγησης. Στη συνέχεια, το παιδί αφηγούνταν ένα
βίωμά του. Αν, παρ’ όλα αυτά, το παιδί δεν ανταποκρινόταν, ο ερευνητής
αξιοποιούσε και άλλες κάρτες ως έναυσμα για αφήγηση των προσωπικών του
εμπειριών μέχρι το παιδί να νιώσει την ανάγκη να μοιραστεί τις δικές του εμπειρίες.
Αυτή η διαδικασία καταδεικνύει και τη δυσκολία της «ιδανικής» συνθήκης η οποία
θα λειτουργήσει τόσο χαλαρωτικά όσο και παρωθητικά στην εξωτερίκευση
αυτοβιογραφικών ιστοριών όπου το περιεχόμενό τους θα αντιπροσωπεύει τις
πραγματικές, αλλά και τις εν δυνάμει ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Η συγκεκριμένη έρευνα, παρά τη σημαντικότητά της στην εξεύρεση τεχνικών οι
οποίες προκαλούν την εμπλοκή του παιδιού στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών,
εμπεριέχει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: α) ο
συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ μικρό
δείγμα παιδιών (36 παιδιά) και β) η συνθήκη «ένας προς έναν αφήγηση». Τα δύο
αυτά

στοιχεία

λειτουργούν

απολύτως

περιοριστικά

στη

γενίκευση

των

αποτελεσμάτων, αλλά και στην εφαρμογή των τεχνικών εκμαίευσης σε φυσικές
συνθήκες τάξης όπου η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές πιθανώς να λειτουργεί
είτε ενισχυτικά είτε αποθαρρυντικά είτε αποτρεπτικά. Το τελευταίο στοιχείο,
δυστυχώς, δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ θα έπρεπε, από τους ερευνητές του κάθε
πεδίου οι οποίοι, στη προσπάθειά τους να παρακινήσουν τα παιδιά να αφηγηθούν,
«αποστειρώνουν» το περιβάλλον από μια σειρά επείσακτων μεταβλητών που είναι,
όμως, παρούσες στις φυσικές συνθήκες τάξης και επιδρούν καταλυτικά στην
εφαρμογή της όποιας τεχνικής-μεθόδου.
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Την ιδανική συνθήκη προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι ερευνήτριες Wilde και
Sage (2007) για να υποβοηθήσουν στην ενδυνάμωση των αφηγηματικών και
επικοινωνιακών ικανοτήτων των παιδιών, ηλικίας 4-5 ετών. Διαπιστώνοντας από
προηγούμενες μελέτες τους ότι τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο
έχουν χαμηλό επίπεδο στις αφηγηματικές τους ικανότητες, δημιούργησαν μια
στρατηγική που είχε πολλαπλούς επικοινωνιακούς στόχους (Communication
Opportunity Group Scheme) και αφορούσε στη δόμηση της αφηγηματικής σκέψης
των παιδιών, αλλά και στη διαχείριση του επικοινωνιακού πλαισίου που
διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια αφήγησης κυρίως μιας προσωπικής ιστορίας
(Stone, 1992). Βασιζόμενες στη λογική της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του
Vygotsky (1978) ή της δυνητικής ανάπτυξης του Alexander (2004) δημιούργησαν μια
δομημένη διαδικασία για την παραγωγή, ιεράρχηση και οργάνωση ιδεών γύρω από
μια βιωματική εμπειρία ή μια ιδέα. Έτσι, δημιούργησαν μια δομημένη συνθήκη η
οποία είχε 4 στόχους: α) την αποσαφήνιση του θέματος το οποίο είχε συνήθως
βιωματικό χαρακτήρα με γλωσσικούς και παραγλωσσικούς τρόπους (Clarity),
(δηλαδή για ποιο θέμα θέλει το παιδί να μιλήσει), β) την οργάνωση του κεντρικού
μηνύματος της ιστορίας μέσα από συνδέσεις των μερών της (Content),( δηλαδή,
πώς το παιδί θα οργανώσει σωστά τις ιδέες και τις σχετικές πληροφορίες που έχει
γύρω από το θέμα αυτό), γ) την επίγνωση της συνθήκης η οποία διέπει την
ανταλλαγή μηνύματος (Convention), (δηλαδή, να ξεκαθαρίσει το παιδί τι θα πει και
πώς θα το πει κατανοητά στο ακροατήριο/τάξη), και δ) τη διεξαγωγή της
παρουσίασης όπου αξιοποιούνται όλες οι επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών
όπως η έκφραση του προσώπου και η βλεμματική επαφή (Conduct), (δηλαδή, πώς
θα παρουσιάσει το παιδί το αφήγημά του για να τραβήξει την προσοχή του
ακροατηρίου/τάξης).
Οι ερευνήτριες Wilde και Sage (2007) ακολούθησαν ορισμένα βήματα για
την κατάκτηση των παραπάνω στόχων. Τα βήματα της μεθόδου που ενίσχυσαν την
αφηγηματική σκέψη των παιδιών αλλά και τη δυνατότητα τους να παράγουν
οργανωμένες και κατανοητές αφηγήσεις ήταν: α) παραγωγή και καταγραφή
(record) ενός εύρους ιδεών-εμπειριών, β) εξιστόρηση – απαγγελία (recite) όπου
επιχειρείται η διάταξη – οργάνωση των απλών ιδεών-εμπειριών, γ) επεξήγηση
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(Refer) όπου πραγματοποιείται η σύγκριση των ιδεών-εμπειριών, δ) αναδιάταξη
(Replay) όπου επιτυγχάνεται η χρονική αναδιάταξη των ιδεών-εμπειριών, ε)
αφήγηση (Recount) όπου επεξηγούνται οι ιδέες-εμπειρίες στη βάση του γιατί και
πώς, στ) αναφορά (Report) όπου πραγματοποιείται συζήτηση, περιγραφή και
αξιολόγηση των βιωμάτων-ιδεών, ζ) συσχέτιση (Relate) όπου επιχειρείται συσχέτιση
των δομικών στοιχείων της αφήγησης (κυρίως προσωπικής), δηλαδή του πλαισίου,
των γεγονότων, των δράσεων, των συνεπειών και των αντιδράσεων (Sage, Rogers &
Cwenar, 2004). Ο/Η ενήλικος/εκπαιδευτικός στη διαδικασία αυτή ήταν ενεργός,
συμμετοχικός-αλληλεπιδραστικός, παρακινητικός, ανατροφοδοτικός, διαμεσολαβητικός για τον αναπροσανατολισμό του μηνύματος και τη μοντελοποίηση
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενθαρρυντικός στη αυτοαξιολόγηση και ομαδική
αξιολόγηση των διαδικασιών, συναισθηματικός αλλά και ηθικός υποστηρικτής της
μαθησιακής διαδικασίας. Η ατμόσφαιρα της συζήτησης και οι δραστηριότητες ήταν
ευέλικτες, οι ερωτήσεις ανοιχτές ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται στο να
μοιράζονται τις ιδέες τους (shared thinking), ενώ δεν υπήρχε λάθος ή σωστή
απάντηση. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων ήταν ελεύθερα να
κινούνται (και όχι να κάθονται απέναντι υποχρεωτικά) και να νιώθουν χαρούμενα.
Παράλληλα,

για

να

υπάρχει

ισορροπία

τα

παιδιά

ενθαρρύνονταν

να

πραγματοποιούν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης (τι πήγε καλά), εκπαιδεύονταν στο
δομημένο παιχνίδι και στις καθοδηγούμενες δραστηριότητες από τους ενηλίκουςεκπαιδευτικούς (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004).
Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκαν σημαντικές διαφορές στις
αφηγηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών πριν και μετά το
πρόγραμμα παρέμβασης. Η «δύναμη» του συγκεκριμένου προγράμματος
παρέμβασης, κατά την άποψη των ερευνητριών, ήταν αποτέλεσμα της ισορροπίας
που επιδιώχθηκε ανάμεσα σε άτυπες πρακτικές που εφαρμόζονται συνήθως στο
σπίτι (όπου το παιδί λειτουργεί πιο ελεύθερα και φυσικά) και σε τυπικές
λειτουργίες της επικοινωνίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε ευκαιρίες στα
παιδιά να πραγματοποιήσουν κυρίως μεταγνωστικού τύπου διεργασίες, δηλαδή να
κατανοήσουν τι έμαθαν, πώς το έμαθαν και σε τι συνθήκη διαμορφώθηκε αυτή η
μάθηση που, πιθανότατα, ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη της αφηγηματικής τους
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σκέψης και της επικοινωνιακής τους ικανότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προβάλλεται
μια

λιγότερο

δραστηριότητες

συστηματική
σε

μια

προσέγγιση

χαλαρή

με

περισσότερες

αλληλεπιδραστική

παιγνιώδεις

ατμόσφαιρα

όπου

ο

εκπαιδευτικός χρειάζεται να ξεφεύγει από το ρόλο της παιδαγωγικής αυθεντίας και
να διαχειρίζεται πιο αλληλεπιδραστικές μαθητοκεντρικές τακτικές (Brigman et al.,
1999). Η συγκεκριμένη μελέτη είχε στόχο την ενίσχυση της ικανότητας αφήγησης
κυρίως προσωπικών ιστοριών των παιδιών αλλά και τη διαμόρφωση εκείνου του
επικοινωνιακού πλαισίου το οποίο υποβοηθεί στην ενδυνάμωσή τους. Το εν λόγω
πρόγραμμα μπορεί να απέβη αποτελεσματικό βάζει, όμως, πολλές παραμέτρους
(πολυεπίπεδο πρόγραμμα, υψηλές απαιτήσεις σε γνωστικό και επικοινωνιακό
επίπεδο) οι οποίες δημιουργούν προβληματισμούς για το πόσο εφικτές είναι σε
πραγματικές συνθήκες τάξης με τυπικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Επίσης το
μικρό δείγμα (13 παιδιά) της συγκεκριμένης μελέτης δεν αφήνει περιθώρια
γενίκευσης των αποτελεσμάτων της.
Συνεπώς, η χρήση οπτικών βοηθημάτων όπως η κούκλα, οι εικόνες, οι
κάρτες κ.λ.π. προκαλούν την αύξηση του ενδιαφέροντος και βοηθούν την εστίαση
της προσοχής των μικρών παιδιών καθώς φαίνεται να προκαλούν ευχάριστα τη
διάθεσή τους για αφήγηση προσωπικών/βιωματικών εμπειριών (Allen, Kertoy,
Sherblom & Pettit, 1994. Peterson & McCabe, 1992. Hudson & Shapiro, 1991).
Επίσης, η χρήση τεχνικών όπως οι προτροπές ανοιχτού τύπου, η αξιοποίηση των
προσωπικών εμπειριών των ίδιων των ενηλίκων καθώς και η δημιουργία
χαλαρωτικής ατμόσφαιρας δημιουργεί εκείνο το καταστασιακό περιβάλλον που
προκαλεί τη λεκτική συμμετοχή των παιδιών (Peterson & McCabe, 1983). Ακόμα,
εναλλακτικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες επιχειρείται η οργάνωση, καταγραφή
και αναθεώρηση των παραγόμενων ιδεών των παιδιών με την υποστήριξη και
διαμεσολάβηση των ευέλικτων πρακτικών του/της εκπαιδευτικού μέσα σε ένα
κλίμα ελεύθερης δραστηριοποίησης και χαλαρής διάθεσης φαίνεται να ενισχύουν
την αφηγηματική σκέψη και έκφραση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Sylva et al.,
2004. Wilde & Sage, 2007). Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες αφήγησης προσωπικών
ιστοριών στην προσχολική τάξη, όταν εμπλουτιστούν με τις παραπάνω τεχνικές και
μεθόδους, διαμορφώνουν τις αναγκαίες συνθήκες μέσα από τις οποίες τα μικρά
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παιδιά αναπολούν περασμένα βιώματα και γεγονότα και μοιράζονται γεγονότα της
καθημερινότητας τους, αφήνοντας στην άκρη μια σειρά συναισθηματικών
παραγόντων (άγχος, αμηχανία) που πιθανώς λειτουργούν ανασταλτικά προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Η παραγωγή φανταστικών ιστοριών ως μέσο ενίσχυσης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας
Γενικά η παραγωγή μιας πρωτότυπης φανταστικής ιστορίας θεωρείται πιο
δύσκολη και προκλητική άσκηση από την αναδιήγηση, παρόλο που σε επίπεδο
πολυπλοκότητας και τα δύο αφηγηματικά είδη παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες
(Merrit & Liles, 1987). Ποικίλα ερεθίσματα συχνά αξιοποιούνται από τους ερευνητές
με σκοπό να εκμαιεύσουν και να ενισχύσουν τις φανταστικές αφηγήσεις των
παιδιών όπως λεκτικές προτροπές, εισαγωγές ιστοριών, βίντεο, επίδειξη
εικονογραφημένου βιβλίου χωρίς κείμενο, επίδειξη ακολουθίας εικόνων ή και μιας
εικόνας ενίοτε (Hedberg & Westby, 1993. Hughes et al., 1997. Paris & Paris, 2003.
Pesco & Gagné, 2015). Η δυσκολία αυτής της άσκησης συνήθως οφείλεται είτε στην
αδυναμία των παιδιών να κατανοήσουν τη δομική οργάνωση μιας φανταστικής
ιστορίας, λόγω γενικότερων αδυναμιών της εργαζόμενης μνήμης, είτε λόγω
έλλειψης προγενέστερης σχετικής γνώσης και εμπειρίας, έλλειψη η οποία
δυσχεραίνει σημαντικά την κατανόηση (Eaton, Collis & Lewis, 1999. Hudson &
Shapiro, 1991. Naremore, 1997).
Η παροχή οπτικών βοηθημάτων όπως κάρτες που απεικονίζουν τα βασικά
δομικά στοιχεία μιας ιστορίας φαίνεται να μειώνουν το γνωστικό φορτίο της
εργαζόμενης μνήμης των μικρών παιδιών και τα καθιστούν ικανά να αφηγηθούν πιο
σύνθετες ιστορίες (Hudson & Shapiro, 1991). Ακόμα και οι απλές λεκτικές
προτροπές του τύπου «πες μου μια ιστορία που να μοιάζει αληθινή» φαίνεται να
βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών να παράγουν πιο μακροσκελείς φανταστικές
ιστορίες (Allen et al., 1994). Επίσης, οι ζωγραφιές που δημιουργούν τα παιδιά μόνα
τους με το άκουσμα μιας ιστορίας ενισχύουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και την
αναπαραστατική ικανότητα του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την παραγωγή πιο
σύνθετων φανταστικών ιστοριών (Spinillo & Pinto, 1994). Η πιο συνήθης διαδικασία
για την εκμαίευση φανταστικής ιστορίας από μικρά παιδιά είναι η επίδειξη μιας
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σειράς εικόνων (από 12 έως 30), συνδεδεμένες μεταξύ τους όπως τα βιβλία, χωρίς
κείμενο (wordless book), οι οποίες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ιστορία με
οργανωμένη

επεισοδιακή

πλοκή

που

δίνει

τη

δυνατότητα

πολλαπλών

«αναγνώσεων» και ερμηνειών, ανάλογα το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών και τη
δυνατότητά τους να μεταπηδούν από την απλή περιγραφή, που γίνεται στις
μικρότερες ηλικίες, στην διερμηνεία και αποκάλυψη υπονοούμενων πληροφοριών
και σχέσεων, που γίνεται στις μεγαλύτερες (Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010.
McCabe et al., 2008. Pena et al., 2006).
Η διαλογική ανάγνωση από την άλλη μεριά φαίνεται να δημιουργεί ένα
ισχυρό αλληλεπιδραστικό πλαίσιο ανάμεσα στον ενήλικο (εκπαιδευτικό, γονέα) και
το παιδί μέσα στο οποίο ενισχύεται το λεξιλόγιο και ο προφορικός λόγος των
παιδιών (Hargrave & Sénéchal, 2000. Mol et al., 2008. Τάφα & Χλαπάνα, 2007.
Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, Valdez-Menchaca, DeBaryshe & Caulfield, 1988).
Στη συγκεκριμένη συνθήκη ο/η εκπαιδευτικός-αναγνώστης ενθαρρύνει τη λεκτική
εμπλοκή των παιδιών με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, επαναλαμβάνει τις
ολοκληρωμένες απαντήσεις, επεκτείνει τις ημιτελείς, καταδεικνύοντας με αυτόν τον
τρόπο τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται και σε αυτό που θα μπορούσε να
ειπωθεί, επιβραβεύει και υποστηρίζει το παιδί, όταν χρειάζεται. Σε αυτή τη
συνθήκη της διαλογικής ανάγνωσης βιβλίων, όταν η συζήτηση και η αλληλεπίδραση
στρέφεται γύρω από τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοριών, ενισχύεται η
δυνατότητα των παιδιών να επικεντρώνονται στις βασικές πληροφορίες/στοιχεία
της ιστορίας, ώστε να ενσωματώνουν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα
συναισθήματα, τα κίνητρα και τις αντιδράσεις των χαρακτήρων της ιστορίας, στις
φανταστικές τους αφηγήσεις (Zevenbergen et al., 2003) με συνέπεια την ενίσχυση
των αφηγηματικών τους δεξιοτήτων.
Οι ερευνήτριες Lever και Sénéchal (2011) πραγματοποίησαν μια έρευνα με
40 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών για να διαπιστώσουν τα ευρύτερα οφέλη της διαλογικής
ανάγνωσης (όταν αυτή επικεντρώνεται στη δομή και στο περιεχόμενο της
αφήγησης) όχι μόνο στην αναδιήγηση, αλλά και στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών. Σε αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά ήταν ανάγκη να αντιληφθούν τις
διαφορετικές όψεις της αφήγησης για να μπορέσουν να αποδώσουν στη συνέχεια
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χρονολογικές, γλωσσικά πολύπλοκες, οργανωμένες και πλαισιωμένες φανταστικές
αφηγήσεις. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν 8 βιβλία τα οποία
εμπεριείχαν τα απαραίτητα δομικά στοιχεία, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μικρό
κείμενο (172-177 λέξεων) και άλλα μεγαλύτερο (410-416 λέξεις). Τα βιβλία αυτά
διαβάστηκαν σε μικρές ομάδες παιδιών από δύο φορές το καθένα με στόχο την
εξοικείωση των παιδιών με το περιεχόμενο της ιστορίας και τη δυνατότητα
επικέντρωσής τους σε επιμέρους στοιχεία της αφήγησης (δομικά, γραμματικά). Για
τις ανάγκες της μελέτης, επίσης, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες : Μία πειραματική,
της οποίας τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν μέσω της διαλογικής ανάγνωσης στην
αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών, και μία ελέγχου, της οποίας
τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν μέσα από ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων στη φωνολογία,
και συγκεκριμένα σε διαδικασίες/ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης, εξεύρεσης και
ταύτισης του αρχικού και τελικού φωνήματος λέξεων κ.λ.π. Για την εκμαίευση των
αναδιηγήσεων

και

των

φανταστικών

αφηγήσεων

επιλέχθηκαν

κλασσικές

διαδικασίες (άμεση αναδιήγηση της ιστορίας μετά την ανάγνωσή της και παραγωγή
φανταστικής ιστορίας μετά την παρατήρηση βιβλίου με εικόνες, χωρίς κείμενοwordless book).
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στη συνθήκη
της διαλογικής ανάγνωσης παρήγαγαν πιο καλοδομημένες φανταστικές αφηγήσεις
από τα παιδιά της εναλλακτικής ομάδας τα οποία ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από
ειδικό πρόγραμμα στη φωνολογία. Οι αφηγήσεις των παιδιών περιείχαν
περισσότερες αναφορές για την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων της
ιστορίας σε σχέση με την εναλλακτική ομάδα, αλλά οι διαφορές αυτές δεν
επεκτείνονταν σε άλλα δομικά στοιχεία (Zevenbergen et al., 2003). Η συνθήκη,
αντίθετα από ότι αναμενόταν, δεν επέδρασε στην πολυπλοκότητα του προφορικού
λόγου των παιδιών. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα, όμως, ήταν ότι η συνθήκη της
διαλογικής ανάγνωσης, έτσι όπως διαμορφώθηκε στη παρούσα μελέτη, βελτίωσε
σημαντικά το περιεχόμενο των φανταστικών αφηγήσεων σε δομικά στοιχεία (Cain,
2003). Αδιαμφισβήτητα, η ενσωμάτωση μιας λογικής δομής στην αφηγημένη
ιστορία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, διότι επιτρέπει την σύνδεση του νοήματος
και της πλοκής της ιστορίας (Madler, 1984). Τα παιδιά της μελέτης, μετά την
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εκπαίδευση στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της διαλογικής ανάγνωσης,
συμπεριέλαβαν στην αφήγησή τους τα ονόματα των χαρακτήρων καθώς και τις
αναφορές σ’αυτούς, το αρχικό γεγονός, τα πιθανά εσωτερικά τους σχέδια, την
εσωτερική τους ανταπόκριση στην εμφάνιση του προβλήματος όπως και τις
αντιδράσεις τους. Η δύναμη της διαλογικής ανάγνωσης, όπως υποστηρίζουν οι
ερευνήτριες, οφείλεται πρώτον στις επεξεργασμένες ερωτήσεις και συζητήσεις, που
πραγματοποιούνταν γύρω από τις ιστορίες και δεύτερον στη φύση των ερωτήσεων
οι οποίες επικεντρώθηκαν στη δομή της αφήγησης και όχι σε άλλες όψεις της, για
να διαμορφωθεί ένας συνεχόμενος διάλογος. Παράλληλα, βελτιώθηκε η
δυνατότητα των παιδιών να εισάγουν σωστά τις νέες και τις παλιές οντότητες σε μια
αφήγηση (αναφορά) αντιμετωπίζοντας την αδυναμία των παιδιών αυτής της
ηλικίας να αντιληφθούν γραμματικούς κανόνες και σχέσεις που ορίζονται από το
συγκείμενο (contextual knowledge). Η μελέτη των Lever και Sénéchal (2011) είναι
πολύ σημαντική, διότι καταδεικνύει πως η διαλογική ανάγνωση, αν εμπλουτιστεί με
κατάλληλες ερωτήσεις και διαλόγους, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας να εμπεδώσουν το σχήμα των ιστοριών και να βελτιώσουν τις αφηγηματικές
τους ικανότητες. Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι περιορισμοί, που πρέπει να ληφθούν
υπόψη όπως το σχετικά μικρό δείγμα και η χρήση εξειδικευμένων βιβλίων που
αξιοποιούνται μόνο στη διαλογική ανάγνωση, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την
επέκταση των ευρημάτων στο γενικό πληθυσμό καθώς και την αξιοποίηση της
μεθόδου σε καθημερινές συνθήκες τάξης. Επίσης, η διαλογική ανάγνωση είναι μια
απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει εκπαιδευμένους δασκάλους-νηπιαγωγούς
με αρκετή πείρα, ώστε να μπορούν να χειριστούν τις δυσκολίες που ανακύπτουν
από τη συνεχή αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Ακόμα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
διερευνήθηκαν οι επιδράσεις της παρέμβασης σε δύο διαφορετικές αφηγηματικές
δεξιότητες, στην αναδιήγηση και αφήγηση φανταστικών ιστοριών και τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναδιηγήσεις των παιδιών ήταν πολύ πιο
ολοκληρωμένες σε επίπεδο δομής και περιεχομένου από τις φανταστικές
αφηγήσεις. Αυτό, ίσως, συνέβη διότι η αναδιήγηση ιστοριών είναι μια πιο εύκολη
άσκηση από την παραγωγή φανταστικών ιστοριών (Merritt & Liles, 1989), καθότι
στη μία περίπτωση το παιδί ανακαλεί πληροφορίες, ενώ στην άλλη δημιουργεί
ολοκληρωμένα πρωτότυπα προφορικά κείμενα. Στο σημείο αυτό όμως επεισέρχεται
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και ένας άλλος προβληματισμός: Πώς περιμένουν οι ερευνητές να αποδώσουν τα
παιδιά το ίδιο καλά και στις δύο αφηγηματικές δεξιότητες, όταν δεν υπάρχουν
εξειδικευμένοι πειραματικοί σχεδιασμοί εξάσκησης των παιδιών σε κάθε μία
αφηγηματική δεξιότητα; Πώς περιμένουν να αποδώσουν τα παιδιά εξ ίσου καλά σε
δύο διαδικασίες οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν την εσωτερίκευση των δομικών
σχημάτων της ιστορίας, αλλά απαιτούν πιο εξειδικευμένες γνωστικές διεργασίες
στην προσέγγιση των επιμέρους στόχων; Κατά συνέπεια, ανακύπτει η ανάγκη μιας
μελέτης η οποία θα δημιουργήσει δύο διαφορετικές πειραματικές συνθήκες
εκπαίδευσης των παιδιών σε κάθε μια αφηγηματική δεξιότητα (αναδιήγηση και
παραγωγή φανταστικών ιστοριών), έτσι ώστε το όποιο αποτέλεσμα να οφείλεται σε
πιθανή αδυναμία (γνωστική, γλωσσική, κοινωνική) των παιδιών και όχι σε ελλείψεις
που αφορούν στο μεθοδολογικό σχεδιασμό της μελέτης.
Οι Stadler και Ward (2005) στη μελέτη τους διερεύνησαν την πορεία των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα τους
αποτέλεσαν 14 παιδιά, ηλικίας 3-5 ετών. Κάθε παιδί της μελέτης τους
αναδιηγήθηκε μία ιστορία και αφηγήθηκε μια πρωτότυπη φανταστική ιστορία σε
μια μικρή ομάδα παιδιών/συνομηλίκων. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και
δεύτερη φορά με ακροατή τον ίδιο τον/την ερευνητή/τρια. Το κίνητρο για την
παραγωγή φανταστικής ιστορίας ήταν μία εικόνα, ενώ για την αναδιήγηση ήταν ένα
γνωστό παραμύθι π.χ. Η Χιονάτη. Οι αναδιηγήσεις και οι αφηγήσεις των παιδιών
καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε ένα από τα 5 στάδια-επίπεδα αφήγησης
που δημιούργησαν οι ίδιοι ξεκινώντας από το πιο απλό μέχρι το πιο ολοκληρωμένο
(κατονομασία, παράθεση, σύνδεση, ακολουθία, αφήγηση). Για τη δημιουργία των
παραπάνω σταδίων έλαβαν υπόψη τους τις κλίμακες της Applebee (1978) αλλά και
των Stein και Glenn (1977).
Παράλληλα, παρουσίασαν μέσα και τεχνικές οι οποίες μπορούν να
υποβοηθήσουν τη μετάβαση του παιδιού από το ένα στάδιο στο άλλο.
Συγκεκριμένα, για να περάσει το παιδί από το πρώτο στάδιο της κατονομασίας
(labeling) μη συνδεδεμένων αντικειμένων στο δεύτερο της παράθεσης μη
συνδεδεμένων γεγονότων, ήταν αναγκαία η υποστήριξή του, ώστε να μάθει να
χρησιμοποιεί κατάλληλα ρήματα και να εστιάζει την προσοχή του σε ένα θέμα. Για
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τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν: α) μοντελοποίηση όπου ο/η εκπαιδευτικός
κατονομάζει και περιγράφει στη συνέχεια εικόνες που ενδιαφέρουν το παιδί, β)
καθοδηγούμενες δραστηριότητες όπου ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί το παιδί στο
δραματικό παιχνίδι με ερωτήσεις: «τι είναι αυτό, τι θα το κάνεις..» γ) κατασκευή
προσωπικής αφήγησης όπου το παιδί φέρνει από το σπίτι του αντικείμενα και
διηγείται μια σχετική ιστορία.
Για να περάσει το παιδί από το επίπεδο της παράθεσης (listing) στη
σύνδεση, από το στάδιο, δηλαδή, που περιγράφει μια σειρά ενεργειών ενός
χαρακτήρα, στο στάδιο εκείνο όπου θα συνδέει χαρακτήρες και γεγονότα-ενέργειες
σε μια ιστορία, χρειάζεται ενθάρρυνση (Stadler & Ward, 2005). Για τον λόγο αυτό, οι
ερευνητές προτείνουν: α) ερωτήσεις και διάλογο όπου ο/η εκπαιδευτικός ζητά πιο
αναλυτικές πληροφορίες για ένα θέμα π.χ. πες μου σχετικά με τη βόλτα σου στο
ζωολογικό κήπο, β) καθοδηγούμενες δραστηριότητες από τον/την εκπαιδευτικό
όπως η ανασκόπηση δραστηριοτήτων στο τέλος της ημέρας, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις των παιδιών για να δημιουργηθεί μια εφημερίδα νέων της τάξης, γ)
μεγαλόφωνη ή από κοινού ανάγνωση με τα παιδιά όπου εμπεριέχονται ερωτήσεις
που συνδέουν χαρακτηριστικά των ηρώων με τις εμπειρίες των παιδιών, δ)
προσωπική αφήγηση όπου ο/η εκπαιδευτικός αφηγείται μια μικρή ιστορία και
παρακινεί το παιδί με έξυπνες ιδέες να την ολοκληρώσει (McCabe & Rollins, 1994).
Επίσης, για να μετακινηθεί το παιδί από το επίπεδο της σύνδεσης
(connecting) στην ακολουθία, οι προφορικές αφηγήσεις των παιδιών πρέπει να
εμπεριέχουν χρονικές συνδέσεις και τις αιτίες των γεγονότων (causality). Για να
επιτευχθεί αυτό, πρέπει να καθοδηγηθεί το παιδί στην κλιμάκωση γεγονότων σε
μορφή ακολουθίας της ιστορίας και να ενθαρρυνθεί στην αναγνώριση των αιτιών
των δράσεων και των γεγονότων. Οι ερευνητές προτείνουν: α) ερωτήσεις και
διάλογο· ερωτήσεις που εμπεριέχουν σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος π.χ. «πες μου
γιατί η κάμπια ήταν τόσο πεινασμένη;», ακόμα ερωτήσεις ακολουθιών π.χ. «πες τι
έγινε μετά;», β) μεγαλόφωνη ή από κοινού ανάγνωση με τα παιδιά· ανάγνωση
βιβλίων

που

σταδιακά

προστίθενται

νέοι

χαρακτήρες

ή

επεισόδια,

γ)

καθοδηγούμενο συμβολικό παιχνίδι· χρήση μικρών αντικειμένων για αφήγηση μιας
ιστορίας με συνοχή, με χρήση της προτροπής «τι έγινε μετά», δ) περιγραφή
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αντικειμένων με την προτροπή «πότε, πώς, γιατί...» (van Kleeck, Vander Woude &
Hammett, 2006).
Τα περισσότερα παιδιά, ηλικίας 4-5 ετών αφηγούνται συνήθως προσωπικές
βιωμένες εμπειρίες οι οποίες δεν οδηγούν από μόνες τους στην διαμόρφωση μιας
φανταστικής ιστορίας, μιας και το κάθε αφηγηματικό είδος (προσωπική και
φανταστική αφήγηση) ακολουθεί διαφορετική διαδρομή με σχετικώς διαφορετικά
προαπαιτούμενα (Peterson & McCabe, 1983). Επιπρόσθετα, χρειάζονται γνωστικές
διεργασίες όπως η αντιστρεψιμότητα της σκέψης για «κινηθεί» το παιδί μπρος και
πίσω στο χρόνο της αφήγησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον ακροατή να
προβλέψει τη συνέχεια ή το τέλος της ιστορίας από το ξεκίνημά της (Brown, 1978.
Stadler & Ward, 2005). Τέλος, χρειάζεται μια πιο σύνθετη γλώσσα, διότι τα παιδιά
που τελειώνουν το νηπιαγωγείο και αναδιηγούνται συχνά ιστορίες με πολλαπλά
επεισόδια είναι πιο ικανά να χρησιμοποιήσουν αυτή τη «γνωστική μαγιά» για να
δημιουργήσουν τις δικές τους πρωτότυπες ιστορίες (Morrow, 1986).
Για να μετακινηθεί, κατά συνέπεια, ένα παιδί από την ακολουθία
(sequencing), στην αφήγηση (narrating), οι ερευνητές Stadler και Ward (2005)
προτείνουν: α) Μοντελοποίηση· ο εκπαιδευτικός αφηγείται ιστορίες δίνοντας
έμφαση στα δομικά στοιχεία τους, αξιοποιώντας κούκλες, μινιατούρες, αντικείμενα.
Τα παιδιά ζωγραφίζουν ενώ ακούν την ιστορία. Χρήση ερωτήσεων που αφορούν
στην πρόβλεψη, κρίση και συμπέρασμα. β) Καθοδηγούμενες δραστηριότητες·
χρήση δίσκου με μινιατούρες που αναπαριστούν τμήματα μιας ιστορίας,
δημιουργία χάρτη ιστοριών, χρήση βιβλίων χωρίς κείμενο, παροχή εισαγωγών ως
ερέθισμα για την εκκίνηση αφήγησης από το παιδί, γραφή από κοινού μικρών
ιστοριών που αφορούν στη ζωή του σχολείου. γ) Μεγαλόφωνη ή από κοινού
ανάγνωση· ανάγνωση ιστοριών προβλέψιμων, με χρονική ακολουθία γεγονότων, με
σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος. δ) Συμβολικό παιχνίδι· παροχή σχετικών
αντικείμενων για να δραματοποιήσουν τα παιδιά την ιστορία. ε) Προσωπική
αφήγηση με κοινό· προτροπή των παιδιών να μοιραστούν, σε μικρές ομάδες,
ιστορίες από τις διακοπές τους ή από γενικότερες δραστηριότητες (McGee &
Richgels, 2003. Morrow, 2005). Η συγκεκριμένη μελέτη, παρά τις σημαντικές
προτάσεις της στη διαμόρφωση αναπτυξιακών σταδίων, που αφορούν στις
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αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών, εγείρει ορισμένους προβληματισμούς, διότι
παρέχει πληθώρα πληροφοριών οι οποίες έχουν στόχο την ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας επιγραμματικά, χωρίς
τις αναγκαίες επεξηγήσεις (τρόπος, προϋποθέσεις, μέσα κ.λ.π.), που θα τις
καθιστούσαν αποτελεσματικές και χρήσιμες σε εκπαιδευτικούς και γονείς.
Επιπλέον, δε γίνεται σαφές αν οι αναφερόμενες προτάσεις ενίσχυσης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων αφορούν στις προσωπικές - φανταστικές αφηγήσεις ή
στις αναδιηγήσεις, καθότι τα παραδείγματα, που παραθέτουν, αφορούν και στα
τρία είδη. Ακόμα, δε γίνεται σαφές με ποιο δείγμα και ποιες διαδικασίες κατέληξαν
στην διαμόρφωση των εν λόγω σταδίων τα οποία, εν ολίγοις, δε διαφέρουν επί της
ουσίας από τα αναπτυξιακά στάδια που πρότειναν προγενέστεροι ερευνητές
(Applebee, 1978. Stein & Glenn, 1977).
Για την ενίσχυση της αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών, στο πλαίσιο
των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως,
προτείνεται μια διδακτική μέθοδος όπως αυτή της γνωστικής μαθητείας όπου οι
μαθητές σταδιακά μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν μια σειρά
πληροφοριών, νοητικών εργαλείων και μέσων (Collins, Brown & Newman, 1989.
Dennen, 2004). Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί διαμεσολαβητικά, παροτρύνοντας,
διευκολύνοντας, εμψυχώνοντας, αλλά και καθοδηγώντας τους μαθητές για να
αφομοιώσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες μέχρι το στάδιο της πλήρους
αυτορρύθμισης και ανεξαρτησίας τους (Σπαντιδάκης, 2010). Συγκεκριμένα, με τη
μέθοδο της γνωστικής ή γνωσιακής μαθητείας (cognitive apprenticeship) ο/η
εκπαιδευτικός «εκγυμνάζει» τα παιδιά σε υψηλού επιπέδου γνωστικές, γλωσσικές
αλλά και μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες
για την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου αφηγηματικού κειμένου (Flower, 1994).
Στη βάση της μεθόδου της γνωστικής μαθητείας, δημιουργήθηκε μια στρατηγική η
οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ικανότητας γραφής αφηγηματικών κειμένων
από παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και ονομάζεται Αυτορυθμιζόμενη Στρατηγική
(Self Regulated Strategy). Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται διεθνώς ως η πιο
καινοτόμα και αποτελεσματική, διότι φαίνεται να συμβάλει ουσιαστικά στην
αυτονομία των μαθητών ως αρχάριων συγγραφέων. Η συγκεκριμένη στρατηγική
204

βασίζεται: α) στο γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο παρέμβασης του Meichenbaum
(1977) το οποίο δίνει έμφαση στο Σωκρατικό διάλογο και στο ρόλο του
διαλόγου/συζήτησης στη διδασκαλία, β) στις θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες
των ρώσων ερευνητών Vygotsky (1978), Luria (1982) και Sokolov (1972) για τις
κοινωνικές ρίζες των αυτορρυθμιστικών και αναπτυξιακών νοητικών εργασιών οι
οποίες επηρέασαν και συνέβαλαν στη δημιουργία συνιστωσών στο μοντέλο που
αφορούν στην αυτορρύθμιση και μοντελοποίηση μορφών συμπεριφοράς, γ) στις
εργασίες των Deshler, Alley, Warner και Schumaker (1981) σχετικές με τη αξία των
σταδίων-βημάτων στις διδακτικές στρατηγικές, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
αρνητικές συνέπειες και τα παιδιά να βιώσουν επιτυχία μέσα από τη μαθησιακή
διαδικασία και δ) στην εργασία των Brown, Campione και Barclay (1979) η οποία
αφορά στην ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών, μεταγνωστικών και διδακτικών
στρατηγικών στην εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων (στο Graham & Harris, 1996).
Στην Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική δίνεται έμφαση στη διαδικασία, στις
νοητικές διεργασίες-λειτουργίες και στα παράγωγά τους. Το παιδί λειτουργεί σε ένα
άλλο επίπεδο όπου καθίσταται ικανό, αναλογικά με τις δυνατότητές του, να
παρακολουθεί και να ελέγχει την ίδια του τη σκέψη, την πορεία των εργασιών του
και τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που περιέχει η γνωστική του
«φαρέτρα» (Σπαντιδάκης, 2010). Μπορεί, όμως, ένα παιδί πρωτοσχολικής ηλικίας
και προσχολικής ηλικίας να αυτορρυθμίσει τη συμπεριφορά του και να επιτελέσει
μεταγνωστικού ή ανώτερου νοητικού επιπέδου διεργασίες όπως αυτές της
πρόβλεψης, των συλλογισμών και της αναθεώρησης, την ώρα που δημιουργεί μια
προφορική αφήγηση ή υπαγορεύει ένα κείμενο προφορικά; Και αν ναι, σε ποιο
βαθμό και με ποιο τρόπο;
Η Sulzby (1985) μελέτησε τις δυνατότητες αφήγησης, υπαγόρευσης και
ανεξάρτητης καταγραφής ιστοριών παιδιών, ηλικίας 5 ετών. Από κάθε παιδί
ζητήθηκε να δημιουργήσει και να «διαβάσει» μια προσωπική ιστορία και μια
ιστορία με πλασματικούς - φανταστικούς χαρακτήρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
αρκετά παιδιά πραγματοποίησαν ελέγχους και αυτοαξιολογικές διαδικασίες, αλλά
οι διορθώσεις τους έγιναν στη βάση του τι θεωρούν αυτά σωστό και όχι με βάση τις
ανάγκες του υποτιθέμενου αναγνώστη. Στην ίδια λογική η Cox (1994) διερεύνησε
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τις αναδυόμενες μεταγνωστικές δεξιότητες (σχεδιασμός, αναθεώρηση) 40 παιδιών,
ηλικίας 4 και 5 ετών, κατά τη διάρκεια αφηγηματικών δραστηριοτήτων, τα οποία
δεν είχαν λάβει καμιά προηγούμενη σχετική εξάσκηση. Από κάθε ένα παιδί
ζητήθηκε να παρουσιάσει μια προσωπική αφήγηση, την οποία έπρεπε να
υπαγορεύσει στην ερευνήτρια με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από
τους συμμαθητές τους (διασκευή και αναθεώρηση αρχικού κειμένου). Στην
συνέχεια η ερευνήτρια διάβαζε στο κάθε ένα παιδί την ιστορία που είχε
δημιουργήσει και το καλούσε να την επεξεργαστεί.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατέδειξε 4 κατηγορίες μεταγνωστικών
λειτουργιών1 στα μικρά παιδιά: α) τη φωναχτή σκέψη κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού και των αναθεωρήσεων των κειμένων τους, β) τον ακουστικό
αυτορρυθμιστικό λόγο του τύπου «μμμμ… θα ήθελα κάτι να προσθέσω» ή
«διαγράψτε το τέλος», γ) τις μεταγνωστικές στρατηγικές παρακολούθηση, έλεγχος,
αξιολόγηση, αναθεώρηση της δομής και του περιεχομένου των ιστοριών με στόχο
την καλύτερη κατανόηση του «κοινού» και δ) τα μεταγλωσσικά σχόλια για το
κείμενο ή τη διαδικασία γραφής του τύπου «χρησιμοποιείς μολύβι σε περίπτωση
που κάνεις λάθος;». Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, διότι
34 από τα 40 παιδιά (85%) επέδειξαν και τους 4 τύπους μεταγνωστικών δεξιοτήτων
(Chou, 2005. Fang & Cox, 1999. Hsieh, Ku & Chen, 2013).
Η Coodman (1986) (στο Larkin, 2010) από την άλλη, θεωρεί ότι τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας έχουν περιορισμένες μεταγνωστικές ικανότητες και αδυναμία
ελέγχου

και

ρύθμισης

των

νοητικών

διεργασιών

που

πραγματοποιούν,

αποθαρρύνοντας έτσι κάθε ερευνητική διάθεση. Όμως, οι διάφοροι μέθοδοι
μέτρησης των μεταγνωστικών λειτουργιών όπως η συνέντευξη, η διόρθωση
σφαλμάτων, η διερεύνηση, η φωναχτή σκέψη κ.λ.π. θεωρούνται ότι δεν είναι οι
πλέον κατάλληλες για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μικρών
παιδιών, εξαιτίας του περιορισμένου εκφραστικού λεξιλογίου που διαθέτουν.
1 Μεταγνώση θεωρείται η επίγνωση του ατόμου για τις γνωστικές δυνατότητες που κατέχει αλλά και των
παρεμβατικών διορθωτικών νοητικών στρατηγικών που μπορεί να αξιοποιήσει για να διαχειριστεί με επιτυχία
ένα γνωστικό φορτίο (Brown, 1977).
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Επίσης, οι Brown και Smiley (1977) επισημαίνουν ότι η αδυναμία των παιδιών
προσχολικής ηλικίας να αξιοποιήσουν, σε κάθε συνθήκη, μεταγνωστικές
διαδικασίες, οφείλεται στη μειωμένη εξάσκησή τους και στην ελλιπή εξοικείωσή
τους σε αυτές, και όχι στην ηλικία τους. Η Karmiloff-Smith (1992) θεωρεί ότι η
γνώση αναπαρίσταται στον εγκέφαλο σε διάφορα επίπεδα και όσο το παιδί
εξελίσσεται τόσο η γνώση αυτή γίνεται πιο συγκεκριμένη και συνειδητή. Εν ολίγοις,
στην αρχική φάση το παιδί προσεγγίζει συμπεριφορικά τη μαθησιακή διαδικασία,
στη συνέχεια την εσωτερικεύει και επανεξετάζει την αρχική αυτή αναπαράσταση
και στην τρίτη φάση δημιουργείται ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην εσωτερική
αναπαράσταση της συγκεκριμένης γνώσης και των σχετικών εξωτερικών
ερεθισμάτων. Η Karmiloff-Smith (1992) θωρεί ότι μόνο το δεύτερο και τρίτο επίπεδο
είναι ενσυνείδητες διαδικασίες και μόνο στο τρίτο επίπεδο τα παιδιά είναι ενήμερα
για τη διαδικασία που ακολούθησαν και μπορούν λεκτικά να την περιγράψουν.
Συνεπώς,

πολλές

φορές,

μπορεί

τα

παιδιά

να

γνωρίζουν

επιμέρους

διαφοροποιητικά στοιχεία της κάθε μαθησιακής διαδικασίας, αλλά, μόνο όταν
βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο, είναι ενήμερα για το τι γνωρίζουν και μπορούν να το
περιγράψουν με κατάλληλες λεκτικές φόρμες. Το τρίτο αυτό επίπεδο αναφέρεται
στη μεταγνώση και παρά του ότι το παιδί έχει επίγνωση της διαδικασίας από το
δεύτερο επίπεδο οι εκφραστικές του αδυναμίες υποβαθμίζουν την εικόνα των
μεταγνωστικών του δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια, τα παιδιά κάνουν περισσότερα
από όσα μπορούν να πουν.
Η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική δίνει έμφαση και στις αυτορρυθμιστικές
διεργασίες (self-regulation) και διαδικασίες κατά την παραγωγή αφηγηματικών
κειμένων από παιδιά σχολικής ηλικίας. Κατά γενική εκτίμηση, η αυτορρύθμιση
αφορά σε μια άλλη πτυχή των μεταγνωστικών λειτουργιών που σχετίζεται γενικά με
τη παρακολούθηση και τον έλεγχο των ψυχο-γνωστικών διαδικασιών και
εμπερικλείει συναισθήματα, κίνητρα, γνωστικό και διαδικαστικό έλεγχο και γι’
αυτόν τον λόγο θεωρείται, από ορισμένους ερευνητές, ανώτερη έννοια από τη
μεταγνώση (Efklides, Kourkoulou, Mitsiou & Ziliaskopoulou, 2006. Larkin, 2009.
Nelson & Narens, 1990). Ανεξάρτητα από το ποια έννοια θεωρείται «ομπρέλα» της
άλλης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτήσει κάποιος μαθητής την ικανότητα του
207

αυτορρυθμιστικού ελέγχου χωρίς την παράλληλη ανάπτυξη της μεταγνωστικής
επίγνωσης, της γνώσης δηλαδή του εαυτού και των διαδικασιών που επιτελεί κατά
τη διάρκεια ποικίλων ασκήσεων (Efklides & Petkaki, 2005). Κατά συνέπεια, η μια
έννοια εμπεριέχει ή προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης (Efklides, et al., 2006).
Η ανάπτυξη ισορροπημένων αυτορρυθμιστικών μηχανισμών στα παιδιά θα
έπρεπε να είναι ύψιστης προτεραιότητας για γονείς και εκπαιδευτικούς. Όταν τα
παιδιά πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο, πρέπει να υπάρχει ένα υπόστρωμα
αυτορρυθμιστικών μηχανισμών για να αντιμετωπίσουν τη νέα συνθήκη και τα νέα
δεδομένα, που τόσο πολύ διαφέρουν από αυτά του οικογενειακού περιβάλλοντος
(Larkin, 2009). Στο πρώτο βήμα οι πιο έμπειροι συνομήλικοι και οι ενήλικοι
λειτουργούν ως πρότυπο αυτορρυθμιστικής συμπεριφοράς. Προκαλούν το παιδί σε
απλές, αρχικά, διαδικασίες να σκεφτεί για τον εαυτό του (τι του αρέσει, πώς θα το
έκανε μόνο του….), να αναλύσει δεδομένα, να σχεδιάσει (στο βαθμό που μπορεί),
να παρακολουθήσει τη πορεία της σκέψης του (τι σκέφτηκε στην αρχή, τι σκέφτεται
τώρα…) και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα. Σταδιακά, το παιδί ενθαρρύνεται να
ακολουθήσει τις συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς και να δημιουργήσει ένα
εικονικό ενήλικο ή ένα εσωτερικό οδηγό ο οποίος θα παρουσιάζει τις ίδιες
λειτουργίες όπως ο ενήλικος. Μέσω αυτών των διαδικασιών το παιδί εσωτερικεύει
τις αναγκαίες αυτορρυθμιστικές δεξιότητες τις οποίες επιδεικνύει μόλις εκτεθεί σε
ανάλογες ασκήσεις ή συνθήκες (White & Frederiksen, 2005).
Το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο τα τελευταία χρόνια στην
αναγνώριση, τη μέτρηση και τη θεωρητική μοντελοποίηση της πρώιμης ανάπτυξης
της εκτελεστικής λειτουργίας και του αυτορρυθμιστικού ελέγχου του εγκεφάλου σε
όλο το φάσμα της προσχολικής ηλικίας (Garon, Bryson & Smith, 2008). Τα
αποτελέσματα έχουν δείξει ότι στην ηλικία των 3-6 ετών το παιδί μπορεί να
διαχειριστεί ένα πλήθος αυτορρυθμιστικών μορφών συμπεριφοράς (έλεγχος,
διαχείριση), «σπάζοντας» την προκατάληψη που κυριαρχούσε τα προηγούμενα έτη
και η οποία υποστήριζε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ανώριμα να
οικειοποιήσουν οποιαδήποτε μορφή αυτορρυθμιστικής συμπεριφοράς (FernandezDuque, Baird & Posner, 2000). Η Bronson (2000) κατηγοριοποίησε σε μορφή λίστας
μια σειρά μορφών συμπεριφοράς για τις οποίες η επιστημονική έρευνα έχει δείξει
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ότι μπορούν να προσεγγιστούν, ως ένα βαθμό, από παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Συγκεκριμένα στη μελέτη της αναφέρει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πιο
ικανά: να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που απαιτούν τη γνωστική
ενεργοποίηση του εγκεφάλου, να ολοκληρώσουν ασκήσεις σε πολλά επίπεδα, να
ελέγξουν την προσοχή τους και να αντισταθούν στη διάσπαση, να υιοθετήσουν πιο
προχωρημένες στρατηγικές επίλυσης προβλήματος και να επιλέξουν ασκήσεις μόνα
τους που να ανταποκρίνονται στο δικό τους αναπτυξιακό επίπεδο (Nelson & Narens,
1990). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτελεστική λειτουργία και ο έλεγχος της
συμπεριφοράς σχετίζεται με τον προμετωπιαίο φλοιό του ανθρώπινου εγκεφάλου ο
οποίος εξελίσσεται πολύ αργά μέχρι και την ενηλικίωση (Whitebread & Basilio,
2011). Τα πρώτα 5-6 χρόνια της ζωής του παιδιού πραγματοποιούνται κρίσιμες
εξελίξεις-αλλαγές στη γνωστική του λειτουργία οι οποίες έχουν εκτεταμένες
συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη του (Bronson, 2000). Αυτές οι βασικές γνωστικές
λειτουργίες οι οποίες είναι σημαντικές για τη μετέπειτα ψυχογνωστική εξέλιξη του
παιδιού είναι: α) η εστίαση σε σχετικές πληροφορίες, β) η διατήρηση πληροφοριών
στη βραχυπρόθεσμη μνήμη για περαιτέρω επεξεργασία, γ) η αναστολή των
ενστικτωδών αντιδράσεων και η αντικατάστασή τους με άλλες κατάλληλες και δ) η
ικανότητα προσαρμογής σε κανόνες (Garon et al., 2008). Οι Whitebread, Bingham,
Grau, Pino Pasternak και Sangster (2007) πραγματοποίησαν μελέτες με παρατήρηση
των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε φυσικές συνθήκες τάξης τα οποία είχαν
ενεργοποιηθεί σε ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες (είτε από ατομική
πρωτοβουλία των παιδιών είτε οργανωμένα σε μικρές ομάδες) και διαπίστωσαν
εκτεταμένες αυτορρυθμιστικές μορφές συμπεριφοράς όπως: αυτο-σχολιασμούς,
αξιολόγηση της προόδου και παρακολούθηση της εξέλιξης μιας δραστηριότητας,
έλεγχος δυσκολίας, έλεγχος συμπεριφοράς για τον εντοπισμό σφαλμάτων,
αξιολόγηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, βαθμολόγηση της ποιότητας
της απόδοσης όπως και αξιολόγηση, όταν ένα έργο είχε ολοκληρωθεί. Οι
συγκεκριμένες

αυτορρυθμιστικές

ικανότητες

των

παιδιών

διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική οργάνωση και ολοκλήρωση μιας σειράς
δραστηριοτήτων στο χώρο της προσχολικής τάξης οι οποίες αγγίζουν τα όρια της
«ζώνης επικείμενης ανάπτυξής» (Bruner, 1984. Vigotsky, 1978 στο Chaiklin, 2003),
δηλαδή, είτε εμπεριέχουν πολυεπίπεδη εξάσκηση των παιδιών σε μια δεξιότητα,
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είτε διαδικασίες ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης (Bruner, 1991. Dewey,
1916. Whitebread & Basilio, 2011). Και στις δύο περιπτώσεις, αν και τα παιδιά
ξεκινούν από τελείως διαφορετικό σημείο, στη μεν πρώτη από το πρότυπο στη δε
δεύτερη από τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους δυνατότητες, προχωρούν και
ολοκληρώνουν την κάθε δραστηριότητά τους στηριζόμενα κυρίως στις υπάρχουσες,
αλλά και στις εν δυνάμει προσωπικές και συλλογικές, γνωστικές και ψυχικές τους
δυνατότητες (Whitebread, et al., 2007).
Η Perry (1998) παρατηρώντας συστηματικά τα μικρά παιδιά, διαπίστωσε μια
σειρά αυτορρυθμιστικών πρακτικών που ακολουθούν την ώρα που γράφουν.
Θεωρεί την αυτορρύθμιση ως ανώτερη έννοια η οποία εμπεριέχει μεταγνώση,
κίνητρα, στρατηγικές συμπεριφοράς και ανεξάρτητη μάθηση (Perry, Nordby, &
VandeKamp, 2003). Μέσα από μια αναλυτική σχάρα παρατήρησης βρήκε ότι τα
μικρά παιδιά είναι ικανά να διαχειρίζονται τη μάθησή τους, εμφανίζουν επίγνωση
των δικών τους διαδικασιών σκέψης και διατηρούνται εστιασμένα κατά τη διάρκεια
μιας άσκησης (Perry & Vandekamp, 2000). Οι εκπαιδευτικοί για να ενισχύσουν την
εμφάνιση αυτορρυθμιστικών μορφών συμπεριφοράς στα παιδιά πρέπει να
δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον τάξης, να είναι αρκετά ευέλικτοι
στην τροποποίηση των ασκήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό
στάδιο του κάθε παιδιού, να δημιουργούν προκλητικές ασκήσεις, να παρέχουν με
ποικίλους τρόπους οδηγίες και να μοντελοποιούν τις επιθυμητές συμπεριφορές
μέχρι τα παιδιά να είναι ικανά και ανεξάρτητα να διαχειριστούν το ψυχο-γνωστικό
φορτίο της κάθε άσκησης (Larkin, 2010. Perry, Nordby & VandeKamp, 2003).
Στην Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική

οι τεχνικές της αυτορρύθμισης και της

μεταγνώσης αξιοποιούνται στις προσπάθειες του παιδιού να καταγράψει τις
πρώτες σκέψεις και ιδέες του σε μορφή ολοκληρωμένου κειμένου. Στη μελέτη των
Fischer, Daniel, Immordion-Yang, Stern, Battro, και Koizumi (2007) οι εκπαιδευτικοί
και τα παιδιά, που συμμετείχαν, πραγματοποίησαν μια δομημένη συζήτηση -σαν
υποστηρικτικό πλαίσιο- πάνω στις πρώτες προσπάθειες γραφής των μικρών
παιδιών. Τα παιδιά της συγκεκριμένης μελέτης ήταν 5-7 ετών. Τα παιδιά
δραστηριοποιήθηκαν με τρεις τρόπους : είτε προτείνοντας ιδέες και θέματα προς
καταγραφή (καταιγισμός ιδεών) είτε μιλώντας την ώρα που κατέγραφαν τις σκέψεις
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τους ώστε να αντιλαμβάνεται ο/η εκπαιδευτικός τις γνωστικές τους διεργασίες
(φωναχτή γραφή) είτε αναθεωρώντας το αρχικό τους κείμενο μέσα από
προβληματισμό και συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό (προβληματισμόςαναθεώρηση). Το τελευταίο στάδιο του προβληματισμού είχε στόχο την ανάπτυξη
των μεταγνωστικών δεξιοτήτων της παρακολούθησης και του ελέγχου για να
αποκτήσουν μια πιο ευρεία μεταγνωστική αντίληψη του εαυτού τους ως
συγγραφέων. Από τις απαντήσεις που έδωσαν στις συνεντεύξεις τους τα παιδιά
(π.χ. γράφω καλά γιατί ξέρω να συλλαβίζω ή γιατί σκέφτομαι πριν γράψω….)
φάνηκε ότι ορισμένα από αυτά είχαν αντίληψη του εαυτού τους σαν γραφείς καθώς
και των γνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποίησαν για να γράψουν όπως τον
σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αναθεώρηση και φάνηκε να αναγνωρίζουν τη σχέση
των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής (Fisher, et al., 2007).
Μια μελέτη, επίσης με μικρότερα παιδιά νηπιαγωγείου διεξήγαγε ο Jacobs
(2004)

για να διερευνήσει τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες την ώρα που

γράφουν. Στις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε και αυτός ο ερευνητής με τα
παιδιά διαπίστωσε ότι είναι ικανά όχι μόνο να σκεφτούν πάνω στο γραπτό τους και
να αναφέρουν από πού πήραν τις ιδέες τους, αλλά και να κάνουν τέτοιου τύπου
ερωτήσεις μεταξύ τους την ώρα που σχεδίαζαν ή έγραφαν, προσδίδοντας και μια
κοινωνική διάσταση στο γραπτό τους κείμενο μέσω της αλληλεπίδρασης που
πραγματοποιούσαν. Έτσι, τα παιδιά με πολύ φυσικό τρόπο προσέγγισαν αυθόρμητα
την επικοινωνιακή διάσταση του γραπτού λόγου και αντιλήφθηκαν τη γραφή σαν
μια πράξη επικοινωνίας (Kellogg, 2008). Αυτή η ικανότητα, σύμφωνα με την
κοινωνική Θεωρία του νου, αναπτύσσεται μετά τα 4 έτη, όταν το παιδί μπορεί να
αντιληφθεί και την οπτική του άλλου σε αυτό που σκέφτεται, λέει ή «γράφει»
(Goldman, 2012). Ο ίδιος ερευνητής (Jacobs, 2004) θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να
είναι ενήμερα από αυτήν την ηλικία ότι, για να γράψουν, πρέπει να κατέχουν, ως
ένα βαθμό, το ευρύτερο γλωσσικό πλαίσιο (γράμματα, κανόνες, συμβάσεις), αλλά
και τις συνθήκες που είναι αναγκαίες σε κάθε γραφέα (συγκέντρωση, απόψεις για
το θέμα, αντίληψη του κοινού), διαμορφώνοντας έτσι το κοινωνικο-γλωσσικό
πλαίσιο της γραφής, το οποίο είναι μια καθαρά μεταγνωστική δεξιότητα, που
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επιδρά θετικά και αναβαθμίζει σταδιακά την ποιότητα των πρώτων γραπτών
κειμένων των μικρών παιδιών (Galbraith & Rijlaarsdam, 1999).
Στην ίδια λογική η συνεργατική γραφή (διαδικασία που συμπεριλήφθηκε
στην πειραματική συνθήκη της παραγωγής ιστοριών της παρούσας εργασίας) είναι
πολύ επωφελής και παραγωγική διαδικασία σε αυτήν την ηλικία, διότι η
αλληλεπίδραση των παιδιών (ενθάρρυνση, σχόλια, παροτρύνσεις, υπαινιγμοί)
υποβοηθεί στη διεύρυνση της οπτικής τους και στη συνολική και συλλογική
διαμόρφωση του τελικού τους κειμένου (Farber & Klein, 1999). Η ενεργοποίηση,
παράλληλα, των παιδιών σε αυθεντικές ασκήσεις γραφής π.χ. γράμμα στον
συγγραφέα ή άλλο πρόσωπο της αρεσκείας τους, καταγραφή των εμπειριών τους
σε περιοδικό της τάξης, χρήση του υπολογιστή για κατασκευή μηνύματος με
συγκεκριμένο παραλήπτη κ.λ.π. τα βοηθά να αντιληφθούν τη δημιουργία ενός
κειμένου ως ένα μετασχηματισμό των απόψεων και των ιδεών τους σε κατάλληλες
λεκτικές φόρμες που θα έχουν νόημα και αξία όχι μόνο γι αυτά που το γράφουν,
αλλά και γι αυτούς που το διαβάζουν (Hiebert, 1981. Frank, 1992).
Η

μέθοδος

της

γνωστικής

μαθητείας,

στην

οποία

στηρίζεται

η

Αυτορυθμιζόμενη Στρατηγική, ξεκινά από το σημείο της πλήρους παρουσίασης των
βασικών στοιχείων της –μοντελοποίηση-, προχωρά με φθίνοντες ρυθμούς στη
σταδιακή απόσυρση του εκπαιδευτικού με παράλληλη παροχή κάθε αναγκαίου
υποστηρικτικού νοητικού εργαλείου στα παιδιά, για να φτάσει στο σημείο της
εσωτερίκευσης κάθε γνωστικού και μεταγνωστικού στοιχείου, αλλά και
εξωτερίκευσης όλων των προσλαμβανομένων και υποκειμενικά επεξεργασμένων
νέων δεξιοτήτων και γνώσεων (Brown, Collins & Duguid, 1989. Collins et al., 1989). Ο
ουσιαστικός λόγος της ύπαρξης του αρχικού σταδίου της μοντελοποίησης είναι οι
περιορισμένες δυνατότητες της εργαζόμενης-λειτουργικής μνήμης και του
τεράστιου φορτίου που πρέπει να διαχειριστεί το παιδί για την αποτελεσματική
εφαρμογή της νέας γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο ο έμπειρος ενήλικος παρουσιάζειεκτελεί και παράλληλα σκέφτεται φωναχτά τις απαραίτητες νοητικές διεργασίες για
την επιτυχημένη εκτέλεση της νέας δραστηριότητας. Ακόμα, μέσω της πρακτικής
παρουσίασης όλων των γνωστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών που
απαιτούνται, προσδοκά την ενσυνείδητη, επικεντρωμένη προσπάθεια του παιδιού
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που υποκινούμενο σκόπιμα αυτορρυθμίζεται όσο το δυνατόν συναισθηματικά και
ψυχικά (με δεδομένη την παρορμητική φύση του) για να επιτύχει το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα (Collins, Brown & Holum, 1991).
Στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης και εφόσον έχουν παρουσιαστεί τα
πλήρη δεδομένα και οι διαδικασίες της νέας γνώσης ή δεξιότητας, τα παιδιά
προχωρούν αρχικά στη συνεργατική δημιουργία και δραστηριοποίηση. Εδώ, ο
εκπαιδευτικός είναι όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικός, μεταφέρεται στο
φόντο και το βάρος της καθοδήγησης, μεταβαίνει σταδιακά στους πιο έμπειρους
και ικανούς συνομήλικους της ομάδας (Brown et al., 1989). Το αλληλεπιδραστικό
κλίμα έχει στόχο την πρώτη πρακτική προσέγγιση και δημιουργία ενός πρωτότυπου
έργου. Το επόμενο βήμα της φθίνουσας καθοδήγησης είναι η ατομική εκτέλεση και
η προσωπική δημιουργία του κάθε παιδιού. Εδώ, το παιδί βασιζόμενο στις γνώσεις
και μορφές συμπεριφοράς, που μόλις απέκτησε, προσπαθεί να τις εφαρμόσει
παρουσιάζοντας ένα προσωπικό δημιούργημα που φέρει πάνω του την
αποτελεσματικότητα του επαΐοντα και των νοητικών διαμεσολαβητών που
αξιοποίησε αλλά και την υποκειμενική – προσωπική «σφραγίδα» του (De La Paz &
Graham, 2002).
Η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική αξιοποιεί κάθε γνωστικό και κοινωνικοπολιτισμικό εργαλείο, διαδικασία και μέθοδο για να ενισχύσει και να υποστηρίξει
ανωτέρου επιπέδου νοητικές και μεταγνωστικές διεργασίες οι οποίες αναβαθμίζουν
ποιοτικά τις αφηγήσεις των μικρών παιδιών, ενώ παράλληλα τα μυούν σε
διαδικασίες που θα λειτουργήσουν πολυεπίπεδα σαν δεξιότητες ζωής (Graham &
Harris, 2005). Ο τρόπος, το πρότυπο, η υποστήριξη, η φθίνουσα καθοδήγηση και η
αυτοκαθοδηγούμενη,

αυτορρυθμιζόμενη

εμπέδωση-εξάσκηση

φαίνεται

να

αποτελούν δομικά στοιχεία αυτής της μεθόδου, που δημιουργήθηκε για να
υποστηρίξει μαθητές με ποικιλία μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων,
καθώς αυτές οι ομάδες απαιτούν πιο επίμονες και σαφείς οδηγίες ενώ παράλληλα
έχει αποδειχθεί πολλαπλά ωφέλιμη για την πλειονότητα των μαθητών (Brown &
Campione, 1990. Wong, 1994).

213

Οι Harris, Graham, Mason και Friedlnder (2008) προτείνουν την Αυτορυθμιζόμενη
Στρατηγική για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη γραφή αφηγηματικών κειμένων
η οποία εμπεριέχει έξι σημαντικές φάσεις:
α) Ανάπτυξη προγενέστερης γνώσης (develop background knowledge), όπου
ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές όλες εκείνες τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να κατανοήσουν, να μάθουν και να εφαρμόσουν
αυτή τη στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να
καθορίσουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και παράλληλα να εκτιμήσουν ποιες
από αυτές γνωρίζουν ή όχι οι μαθητές. Σε αυτή τη φάση χρειάζεται ευελιξία και
τροποποιητική ικανότητα.
β) Συζήτηση (Discuss it), όπου ο/η εκπαιδευτικός με κατάλληλους χειρισμούς
(φτάνοντάς τους μαθητές σε γνωστικά αδιέξοδα) τους παρακινεί να την
εφαρμόσουν. Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι η επιβεβαίωση ότι όλα τα παιδιά
έχουν κίνητρο και επιθυμούν ή αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να εφαρμόσουν
τη συγκεκριμένη στρατηγική. Εδώ συζητούνται οι παλαιότερες επιδόσεις των
παιδιών, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν και οι αντιλήψεις τους για τη διαδικασία
της γραφής. Είναι η ιδανική στιγμή να αναφέρουν οι μαθητές τι θέλουν να
βελτιώσουν και να εισαγάγει ο/η εκπαιδευτικός την ανάγκη της καθοδηγούμενης
αλληλεπιδραστικής διαδικασίας ως βασικού μέσου για την υπέρβαση των
δυσκολιών.
γ) Μοντελοποίηση (Model it), όπου ο/η εκπαιδευτικός σκεφτόμενος/η
«φωναχτά» λειτουργεί ως πρότυπο για να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο με
τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή στρατηγική. Μέσα από τις διαδικασίες
της φωναχτής σκέψης ο/η εκπαιδευτικός επισημαίνει το γιατί και το πώς της κάθε
φάσης της στρατηγικής, ενώ παράλληλα υποδεικνύει τρόπους για να αναπτύξουν
και να διατηρήσουν το κίνητρό τους για αυτοβελτίωση (τι μπορώ να κάνω
καλύτερα, πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα). Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να
μοντελοποιήσει τη στρατηγική ή κάποια επιμέρους σημεία της, αρκετές φορές,
μέχρι να γίνει κατανοητή.
δ) Απομνημόνευση (Memorize it), όπου στη φάση αυτή οι μαθητές
εξασκούνται στην απομνημόνευση της στρατηγικής με την δημιουργία μνημονικού
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κανόνα με τη μορφή διαδικαστικών διευκολύνσεων (π.χ. κάρτες) που λειτουργούν
ως οπτικές νύξεις για τους μαθητές, ώστε να ακολουθούν σωστά τα βήματα της
μεθόδου. Στο σημείο αυτό, δηλαδή, αναδεικνύεται συνήθως η ανάγκη
κωδικοποιημένης

διαμεσολαβητικής

διαδικασίας,

ώστε

να

ανασύρεται

αποτελεσματικά ο τρόπος εφαρμογής της. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να
εξοικειωθούν οι μαθητές με τη στρατηγική και να την εφαρμόζουν όσο το δυνατόν
αυτοματοποιημένα.
ε) Υποστήριξη (Support it), όπου οι μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά την
υπευθυνότητα να εφαρμόσουν τη νέα στρατηγική. Αυτή η διαδικασία είναι πιο
αποτελεσματική, όταν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν στρατηγικές σκαλωσιάς ή
υποβοηθητικές οδηγίες, χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές τακτικές, παρέχουν
συχνά εποικοδομητική ανατροφοδότηση, και προσφέρουν θετική ενίσχυση. Σε
αυτήν τη φάση, οι μαθητές υποβοηθούμενοι από τον/την εκπαιδευτικό
προσπαθούν να δημιουργήσουν συνεργατικά ολοκληρωμένα επικοινωνιακά
κείμενα.
στ) Ατομική εκτέλεση (Independent performance), όπου οι μαθητές
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα τη στρατηγική και τις αυτο-οδηγίες.
Δηλαδή, προτείνονται αυτοκαθοδηγητικές διαδικασίες και βαθμιαία ελάττωση της
υποβοήθησης, ώστε οι μαθητές να φτάσουν στο σημείο της ανεξάρτητης και
ολοκληρωμένης εφαρμογής της διαδικασίας. Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί στο
πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης ξεκινώντας από την πληροφόρηση, τη λογική
χρήση της τεχνικής (γιατί και πότε), την εξάσκηση σε συνθήκες ομαδικής και
εξατομικευμένης υποστήριξης, για να καταλήξει, τελικά, στην αυτόνομη εργασία
του μαθητή στην αρχή με πανομοιότυπα και στη πορεία με διαφοροποιημένα και
βελτιωμένα κείμενα. Μετά την ολοκλήρωση της τελικής φάσης μπορεί να
ακολουθήσει συζήτηση και προβληματισμός για τις παραγωγές των μαθητών, για
τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν ή για τον τρόπο βελτίωσής τους
(Ματσαγγούρας, 2004. Graham & Harris, 2005. Santangelo, Harris & Graham, 2007,
2008. Σπαντιδάκης, 2010).
Συνοψίζοντας, οι παραπάνω μελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν με την
ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων έδειξαν ότι η εξάσκηση των παιδιών στην
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αφήγηση φανταστικών ιστοριών έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή πιο σύνθετων
από άποψης περιεχομένου και δομής ιστοριών. Οι αφηγηματικές ικανότητες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι οποίες και αποτέλεσαν το κύριο θέμα και μέλημα
της παρούσας εργασίας, αναπτύσσονται αποτελεσματικά με τη χρήση και
αξιοποίηση μιας σειράς οπτικών διαμεσολαβητών οι οποίοι ενισχύουν τη μνήμη
των μικρών παιδιών, υποβοηθούν στην ανάσυρση της προηγούμενης σχετικής
γνώσης και εμπειρίας όπως και στη συσχέτιση του κειμένου της ιστορίας με το
δομικό της ιστό/πλαίσιο. Ακόμα, ο τρόπος παρουσίασης μιας ιστορίας, ο τύπος της
ανάγνωσης, η δομημένη συζήτηση, ο σκόπιμες παρεμβάσεις και γενικά η
αλληλεπιδραστική ατμόσφαιρα κατά την ανάγνωση ιστοριών βοηθούν τα παιδιά να
αποσαφηνίσουν σημαντικές παραμέτρους (δομή πρότασης και κειμένου, τρόπος
παρουσίασης και διάταξης των δομικών στοιχείων, τρόπους εισαγωγής και
διατήρησης των χαρακτήρων σε μια αφήγηση, σωστή χρήση παρελθοντικών
χρόνων…) που χαρακτηρίζουν το αφηγηματικό είδος από τα άλλα είδη λόγου. Η
ενίσχυση της ικανότητας αφήγησης φανταστικών ιστοριών είναι μια πολύ
προκλητική άσκηση για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πέρα
από τα προαναφερόμενα μέσα και τεχνικές, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν και άλλες
μεθόδους που προτείνει η σύγχρονη έρευνα όπως η φωναχτή σκέψη, η
μοντελοποίηση, η φθίνουσα καθοδήγηση, καθώς και διαδικασίες εδραίωσης και
ενίσχυσης της νέας γνώσης, αλλά και αυτορρυθμιστικές διαδικασίες οι οποίες
βοηθούν στον έλεγχο τόσο των νοητικών, όσο και των ψυχικών διεργασιών που
επιτελεί το παιδί κατά την παραγωγή πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών. Σε αυτή
την κατεύθυνση, η Αυτορρυθμιστική Στρατηγική παρέχει όλα εκείνα τα αναγκαία
επίπεδα/στάδια εκπαίδευσης των παιδιών στον τρόπο σκέψης και διαχείρισης μιας
σειράς πληροφοριών και διαδικασιών οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την
παραγωγή ενός ολοκληρωμένου αφηγηματικού κειμένου (προφορικού ή γραπτού).

Ανακεφαλαίωση
Η διεθνής έρευνα έχει προσφέρει μια σειρά μέσων, μεθόδων και
στρατηγικών που έχουν στόχο πρωτίστως την αξιολόγηση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων και δευτερευόντως (λόγω των γνωστικών και γλωσσικών απαιτήσεων
των ασκήσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας) την ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα,
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έρευνες για την αναδιήγηση ιστοριών έχουν δείξει ότι η χρήση κούκλας, οι
μινιατούρες, οι τσόχινες φιγούρες και οι εικονογραφημένες εικόνες υποβοηθούν
την κατανόηση και την ανάκληση των σημαντικών στοιχείων μιας ιστορίας (Biegler,
1998. Morrow & Cambrell, 2004. Zarra, 1990).
Σημαντική επίδραση επίσης στην κατανόηση και μετέπειτα ανάκληση του
περιεχομένου της ιστορίας διαδραματίζει και ο τρόπος παρουσίασής της
(ακουστικός, οπτικοακουστικός, πολυμεσικός), (Gambrell & Bales, 1986. Olson,
1991. Presley et. al., 1989). Ερευνητές θεωρούν ότι η επίδειξη εικόνων από την
ιστορία καθώς και η παρουσίαση της ιστορίας με βίντεο δεν προσθέτουν στην
κατανόηση και αντικαθιστούν άκοπα τις δυναμικές νοητικές αναπαραστάσεις που
θα δημιουργούσαν τα ίδια τα παιδιά από το άκουσμα μιας ιστορίας. Η μετατροπή
των λέξεων σε εικόνες, ως γνωστική διεργασία, υποβοηθεί στην εστίαση της
προσοχής των παιδιών και εξαίρει τη δημιουργική φαντασία τους (Gazella &
Stockman, 2003. Isbell et al., 2004).
Όταν όμως στόχο του/της εκπαιδευτικού αποτελεί, πέρα από την κατανόηση
των πληροφοριών του κειμένου της ιστορίας, η εκμάθηση των δομικών της
στοιχείων και η ολοκληρωμένη ανάκλησή τους από τα παιδιά, μια γνώση
απαραίτητη στην μετέπειτα οργάνωση των πρώτων γραπτών κειμένων τους, είναι
αναγκαία προϋπόθεση να υπάρξουν κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις,
ξεκινώντας από τον τρόπο ανάγνωσης της ιστορίας (Morrow, 2005). Στην ανάγνωσηπαράσταση, όπου δεν πραγματοποιούνται πολλές παύσεις, ενισχύεται η κατανόηση
της δομικής οργάνωσης μιας ιστορίας. Φαίνεται, όμως, ότι δε βοηθά τα παιδιά από
χαμηλά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα με λίγες εμπειρίες γραμματισμού (Lo,
1997). Ο αλληλεπιδραστικός τύπος ανάγνωσης, όπως και ο διαλογικός, πρέπει να
εμπεριέχει λίγες σκόπιμες παύσεις ώστε να παρέχονται σύντομα στα παιδιά οι
αναγκαίες επεξηγήσεις, χωρίς να χάνεται η συνέχεια της ανάγνωσης και οι
διαδικασίες κατασκευής νοήματος (Paris & Paris, 2003. Zevenbergen et al., 2003).
Ακόμα, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μιας ιστορίας είναι απαραίτητη η επίδειξη
εικονογραφημένου υλικού η οποία να απεικονίζει τα βασικά στοιχεία της δομής της
(πλαίσιο, πρωταγωνιστής, πρόβλημα, πλοκή, επίλυση, τέλος)· απαραίτητη είναι
επίση η δημιουργία ενός στοχευμένου ερωτηματολογίου, με το πέρας της
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ανάγνωσης, γύρω από δηλωτικές πληροφορίες που αφορούν στο προσκήνιο της
ιστορίας καθώς και των άδηλων υπονοούμενων του φόντου (Bamberg & DamradFrye, 1991. Harkins et al., 1994. Zevenbergen et al., 2003).
Η αφήγηση βιωματικών-προσωπικών εμπειριών από τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αν δε δημιουργηθούν και εδώ οι αναγκαίες
συνθήκες και προϋποθέσεις, οι οποίες γενικά είναι: α) η δημιουργία ευχάριστης
χαλαρωτικής ατμόσφαιρας που να προσομοιάζει με αυτήν του σπιτιού, β) η
επίδειξη εικόνων με παραστάσεις καθημερινότητας που θα υποβοηθήσουν στην
ανάσυρση ανάλογων εμπειριών, γ) η πραγματοποίηση διαλόγου σε μορφή
συνομιλίας όπου ο/η εκπαιδευτικός για έναυσμα αξιοποιεί προσωπικές του
εμπειρίες οι οποίες πιστεύει ότι θα κινητοποιήσουν τη λεκτική συμμετοχή των
παιδιών, γ) η τακτική ανατροφοδότηση του παιδιού η οποία θα εμπεριέχει γενικού
τύπου φράσεις και δε θα έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα και δ) η χρήση κούκλας ή
ζωγραφικής για τη συναισθηματική εκτόνωση της φόρτισης που αντιμετωπίζει το
παιδί στην «έναν προς έναν» συζήτηση (Allen et al., 1994. McCabe & Rollins, 1994.
Peterson & McCabe, 1983). Οι παραπάνω προτάσεις δε βρίσκουν σύμφωνους
ορισμένους ερευνητές (Brigman et al., 1999. Sage et al., 2004. Wilde & Sage, 2007) οι
οποίοι προσδίδουν στον/στην εκπαιδευτικό ένα πιο δυναμικό ρόλο στην εκμαίευση
της αφήγησης. Θεωρούν ότι στη συνθήκη εκμαίευσης πρέπει να υπάρχει ισορροπία
ανάμεσα στις πρακτικές του σπιτιού που κυριαρχεί η χαλαρότητα και η ελευθερία
λόγου και στις πλαισιωμένες πρακτικές του σχολείου. Παροτρύνουν τον/την
εκπαιδευτικό να είναι πιο δραστήριος/α και διαμεσολαβητικός/ή και να
αναπροσανατολίζει τα παιδιά στο κύριο θέμα της συζήτησης-αφήγησης ακόμα και
με διαδικασίες μοντελοποίησης. Υποστηρίζουν, επίσης, την πραγματοποίηση
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης από μέρους των παιδιών, μετά το πέρας της
δραστηριοποίησής τους, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο δε διευκολύνουν μόνο
την ανάδυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και των
επικοινωνιακών και αυτορρυθμιστικών τους δυνατοτήτων.
Η παροχή λεκτικών προτροπών, η εισαγωγή ιστοριών, η επίδειξη
εικονογραφημένου βιβλίου χωρίς κείμενο καθώς και η επίδειξη ακολουθίας
εικόνων ή και μιας εικόνας φαίνεται να ενισχύει τη δυνατότητα σχεδιασμού και την
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αναπαραστατική ικανότητα του εγκεφάλου με αποτέλεσμα την παραγωγή πιο
σύνθετων φανταστικών ιστοριών από τα παιδιά. Η επίδειξη καρτών που
απεικονίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία της ιστορίας φαίνεται να υποβοηθούν το
γνωστικό φορτίο της εργαζόμενης μνήμης των μικρών παιδιών, να ενισχύουν την
απομνημόνευση και την κατανόηση, με αποτέλεσμα να αφηγούνται πιο σύνθετες
ιστορίες (Hudson & Shapiro, 1991). Και εδώ η διαλογική ανάγνωση με τις ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις (επέκτασης, διευκρίνισης, συμπλήρωσης…) αλλά και τις
στοχευμένες συζητήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στις βασικές πληροφορίες/
στοιχεία της αφήγησης, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φανταστικών ιστοριών
οι οποίες εμπεριέχουν τα βασικά δομικά στοιχεία αλλά είναι παράλληλα
εμπλουτισμένες με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα συναισθήματα των
πρωταγωνιστών, τα κίνητρα και τις αντιδράσεις τους (Lever & Sénéchal, 2010). Το
παιδί διανύει μια μακρά πορεία για να προσεγγίσει το στάδιο της εξελιγμένης και
της ολοκληρωμένης φανταστικής αφήγησης (Stadler & Ward, 2005). Είναι μια
κοπιώδης γνωστικά διαδικασία, γιατί το παιδί δημιουργεί και γι΄αυτό χρειάζεται
σημαντική υποστήριξη στη ροή των πληροφοριών που προσλαμβάνει, καθώς και
στη ροή της σκέψης του, ώστε αυτή να είναι δημιουργική και παραγωγική και όχι
κυκλική και επαναλαμβανόμενη (Σπαντιδάκης, 2004).
Γενικά, ο τρόπος της ανάγνωσης, ο τύπος της καθοδήγησης, το
υποστηρικτικό πλαίσιο, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, η

πολυδιάστατη και

πολύπλευρη ενεργοποίηση των παιδιών, η ρύθμιση των μορφών συμπεριφοράς
τους, όταν είναι δραστήρια και παραγωγικά, είναι ερωτήματα που δεν έχουν
ειδωθεί σφαιρικά και συνδυαστικά από την παγκόσμια έρευνα η οποία
επικεντρώνεται αποσπασματικά σε επιμέρους παραμέτρους χωρίς να έχει
καταφέρει να προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής φανταστικών
ιστοριών που θα έχει συμπεριλάβει όλες τις προαναφερόμενες διαστάσεις. Μπορεί
το παιδί προσχολικής ηλικίας, όπως είναι φυσικό, να μην μπορεί να αφηγηθεί μια
αφήγηση τόσο εμπλουτισμένη όσο ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί, όμως,
μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, να κατανοήσει και να αφομοιώσει σε ένα πρώτο
επίπεδο, ποιες βασικές πληροφορίες να συμπεριλάβει στην ιστορία του, με ποιο
τρόπο να τις οργανώσει και σε ένα δεύτερο επίπεδο πώς να κάνει την ιστορία του
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ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, δυνατότητες που έχουν να κάνουν με τις ψυχικές,
νοητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μικρών παιδιών.
Στην προσχολική εκπαίδευση η «μοντελοποίηση» και η φθίνουσα
καθοδήγηση βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν σε μικρότερη
ηλικία έννοιες και δεξιότητες, οι οποίες συνήθως δεν κατακτούνται κατά την
προσχολική ηλικία (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του
Νηπιαγωγείου, 2011). Τόσο η αναδιήγηση όσο και η αφήγηση είναι «δυνατά»
γνωστικά και γλωσσικά εργαλεία που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν όχι μόνο
τη δομή και το περιεχόμενο των αφηγηματικών κειμένων αλλά και τον κόσμο που
τα περιβάλλει. Παράλληλα, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την
δημιουργία ολοκληρωμένων προφορικών και γραπτών αφηγήσεων.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης φανταστικών
ιστοριών στην προσχολική ηλικία είναι μια δύσκολη διαδικασία η οποία
προϋποθέτει σωστούς χειρισμούς όπως ανάσυρση της προγενέστερης- σχετικής
γνώσης, εστίαση της προσοχής, γνωστική και γλωσσική ενεργοποίηση των παιδιών,
εμπλοκή σε μια σειρά νοητικών διεργασιών όπως συσχετίσεις, συγκρίσεις,
υποθέσεις και αιτιολογήσεις· προϋποθέτει επίσης τη συνδρομή της δημιουργικής
σκέψης και φαντασίας των μικρών παιδιών κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και
την παραγωγή φανταστικών αφηγήσεων (Brown et al., 1989. Dennen, 2004. Merritt
& Liles, 1989. Stadler & Ward, 2005. Sulzby, 1985). Με τη μέθοδο της γνωστικής ή
γνωσιακής μαθητείας (cognitive apprenticeship) ο/η εκπαιδευτικός «εκγυμνάζει» τα
παιδιά σε υψηλού επιπέδου γνωστικές, γλωσσικές αλλά και μεταγνωστικές και
μεταγλωσσικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή ενός
ολοκληρωμένου κειμένου (Flower, 1994. Kellog, 2008. Little, Lane, Harris, Graham,
Story & Sandmel, 2010. Ματσαγγούρας, 2004. Saddler, Moran, Graham & Harris,
2004. Santangelo et al., 2007. Σπαντιδάκης, 2004, 2010).
Οι Harris, Graham, Mason και Friedlnder (2008) μέσα στο πλαίσιο της
γνωστικής

μαθητείας

και

της

φθίνουσας

καθοδήγησης

προτείνουν

την

Αυτορυθμιζόμενη Στρατηγική για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη συγγραφή
κειμένων από παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας η οποία εμπεριέχει έξι σημαντικές
φάσεις: α) Ανάπτυξη προγενέστερης γνώσης, β) Συζήτηση, γ) Μοντελοποίηση, δ)
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Απομνημόνευση, ε) Υποστήριξη, στ) Ατομική εκτέλεση. (Santangelo et al., 2007.
Σπαντιδάκης, 2010). Με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της τάξης
εκπαιδευτικός και μαθητές, σε ένα κλίμα συνεχούς αλληλεπίδρασης, αξιοποιούν
γνωστικά εργαλεία και στοιχεία από δύο βασικές θεωρίες μάθησης- Μάθηση μέσω
πράξης (Learning by doing) και Μάθηση μέσω παρατήρησης (Learning by
observing)- προσεγγίζοντας το ανώτατο όριο των ικανοτήτων τους (Dewey, 1916,
στο Polito, 2005. Rogoff, Matusov & White, 1996. Vygotsky, 1978). Με βάση αυτήν
την επιτυχημένη μέθοδο σχεδιασμού, οργάνωσης και καταγραφής αφηγηματικών
κειμένων θα ήταν σημαντικό να σχεδιαστεί και να οργανωθεί μια διδακτική
στρατηγική προσαρμοσμένη στα δεδομένα της προσχολικής τάξης η οποία να έχει
στόχο τη γνωστική ενδυνάμωση των μικρών παιδιών για την παραγωγή
ολοκληρωμένων προφορικών αφηγημάτων τα οποία ίσως αποτελέσουν τον
προάγγελο των μετέπειτα επιτυχημένων γραπτών αφηγηματικών τους κειμένων.
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Αναγκαιότητα της έρευνας
Τα

παιδιά

καθημερινά

δημιουργούν

ιστορίες-αφηγήσεις

για

να

αιτιολογήσουν τις δικές τους μορφές συμπεριφοράς όπως και τις μορφές
συμπεριφοράς των ανθρώπων γύρω τους, αλλά και για να κατανοήσουν τα κίνητρα
και τις προθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτές, σε μια προσπάθεια ερμηνείας
του κόσμου που τα περιβάλλει (McCabe & Rollins, 1994. Nelson, 1993). Τα μικρά
παιδιά δημιουργούν τα πρώτα τους αφηγήματα μέσα από τις προσωπικές τους
εμπειρίες καθώς και από το περιεχόμενο των αφηγηματικών κειμένων (ιστορίες)
που συχνά τους διαβάζονται στο σχολείο ή στο σπίτι και η έκφρασή τους καθώς και
η οργάνωσή τους πολλάκις σχετίζεται με την συνθήκη ή αλλιώς το σκηνικό εντός
του οποίου αναδύονται (Virtanen, 1992). Ερευνητές καταγράφοντας εκατοντάδες
αφηγήσεις και παρακολουθώντας τα περιβάλλοντα δημιουργίας τους αναφέρουν
μία σειρά διαφορετικών αφηγηματικών ειδών που ομαδοποιούνται με βάση: α) την
εμπειρία και β) τη συνθήκη-σκηνικό (Heath, 1986. Hicks, 1998). Συγκεκριμένα, οι
λεκτικές δημιουργίες των παιδιών, οι οποίες ξεκινούν από τις άμεσα βιωμένες
εμπειρίες τους, αναφέρονται ως σενάρια, προσωπικές αφηγήσεις και ιστορίες, ενώ,
όταν οι δημιουργίες τους σχετίζονται με το σκηνικό εντός του οποίου εμφανίζονται
τα ίδια, αναφέρονται ως σκηνές γεγονότων, αφηγήσεις, αναδιηγήσεις και
φανταστικές ιστορίες (Heath, 1986. Hemphill et al., 1994. Hicks, 1998. Uccelli et al.,
1998. Shiro, 2003). Ορισμένοι ερευνητές από την άλλη, θεωρούν ότι τα τρία βασικά
είδη αφήγησης (σενάρια, προσωπικές και φανταστικές ιστορίες) διαχωρίζονται με
βάση το είδος των πληροφοριών που παρουσιάζουν (περιεχόμενο), την ακολουθία
αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο αφήγησής τους (Hudson & Shapiro, 1991. Peterson &
McCabe, 1983).
Σημαντικοί ερευνητές του πεδίου της αφήγησης ασχολήθηκαν πέρα από τις
αιτίες δημιουργίας των διαφορετικών αφηγηματικών ειδών (τρόπος σκέψης,
ανθρώπινη ανάγκη, κοινωνική αλληλεπίδραση) με την αναπτυξιακή πορεία των
αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών (Applebee, 1978. Botvin & Sutton-Smith,
1977. Hudson & Shapiro, 1991. Madler, 1984. Petersen et al., 2008. Peterson &
McCabe, 1983). Τα ευρήματά τους κατά κάποιον τρόπο παρουσιάζουν ορισμένες
ομοιότητες:
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•

Οι δυνατότητες των παιδιών να παράγουν αφηγήσεις ξεκινά από την
ηλικία περίπου των 2 ετών (20-30 μηνών), (Applebee, 1978. Bamberg
& Relly, 1996. Gordon et al., 1979. Hedberg, 1986. Hudson, 1990.
Miller & Sperry, 1988. Nelson, 1991. Pasupathi & Mansour, 2006.
Westby, 1984).

•

Οι πρώτες τους προσπάθειες χαρακτηρίζονται από παντελή έλλειψη
δομής και συνοχής και έχουν την εικόνα της περιγραφής και της
κατονομασίας (παρά το γεγονός ότι έχουν ενδεχομένως επίγνωση
μιας στοιχειώδους αφηγηματικής δομής), (Astington, 1990. Botvin &
Sutton-Smith, 1977. McCabe & Rollins, 1994. Stadler & Ward, 2010.
Kadevarek & Sulsby, 2000. Price et al., 2006).

•

Στην πορεία, οι αφηγήσεις των παιδιών παρουσιάζουν κάποια
στοιχειώδη μακροδομή, με την έννοια ότι τα γεγονότα έχουν ένα
κοινό σημείο αναφοράς (ένα χαρακτήρα, ένα τοπίο, συγκεκριμένο
χρόνο..) και συνδέουν πρόσωπα και δράσεις με απλούς τύπους
αιτιωδών σχέσεων (Callander & Nahmad- Williams, 2010. Lyle, 2000.
Marjanovic-Umec et al., 2002. Morrow, 1986, 1987. Nelson & Fivush,
2004. Peterson & McCabe, 1983. Snow, 1983. Thordyke, 1977. van den
Broeck et al., 2000).

•

Στη συνέχεια, γύρω στα 5 έτη και άνω, τα παιδιά συνέχουν τα
γεγονότα που αναφέρουν με αιτιώδεις και χρονικές συνδέσεις,
παρουσιάζουν κάποια στοιχειώδη πλοκή στο αφήγημά τους,
αξιοποιούν σταδιακά παρελθοντικούς χρόνους και στερεοτυπικές
αρχές παραμυθιών (Allen et al., 1994. Callander & Nahmad- Williams,
2010. Carr, 2003. Colins, 1985. Gruendel, 1980. Hudson & Shapiro,
1991. Isbell et al., 2004. Lever & Sénéchal, 2010. Miller & Sperry, 1988.
Morrow et al., 1986. Peterson, 1994. Zevenbergen et al., 2003).
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• Οι πιο σύνθετες επεισοδιακές δομές και το εσωτερικό – ψυχολογικό
περιβάλλον των χαρακτήρων μιας αφήγησης-ιστορίας αποδίδονται
από τα παιδιά μετά την ηλικία των 8 ετών (Currenton & Lucas, 2007.
Glenn-Applegate et al., 2010. Halleck, 1995. Hedberg & Westby, 1993.
Hughes et al., 1997. Mandler, 1978. Mandler & Johnson, 1977. Saliba,
2001. Stein & Glenn, 1982. Umiker-Sebeok, 1979).
Παρά το γεγονός ότι οι γνωστικοί ερευνητές-επιστήμονες συγκλίνουν στις
απόψεις τους για τον τρόπο δημιουργίας των βασικών-αρχικών νοητικών σχημάτων
και δη των σχημάτων της ιστορίας, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το αν οι πρώτες
αφηγήσεις των παιδιών έχουν τον χαρακτήρα του σεναρίου καθημερινών
γεγονότων ή των προσωπικών-βιωματικών αφηγήσεων (Bartlett , 1932. Eisenberg,
1985. Madler, 1984. Miller & Sperry, 1988. Nelson, 1991. Piaget, 1972). Θεωρείται,
όμως, γενικά αποδεκτή η άποψη ότι τα δύο είδη αφήγησης, των σεναρίων και των
προσωπικών αφηγήσεων, «τροφοδοτούνται», αρχικά, από τα ίδια νοητικά σχήματα,
τα οποία αναδύονται σε παρεμφερείς χρόνους. στην πορεία, όμως, καθώς το παιδί
αναπτύσσεται

και

διαφοροποιούνται

εμπειρίες,

γνώσεις

και

μηχανισμοί,

ακολουθούνται διαφορετικοί ρυθμοί και δρόμοι ανάπτυξης (Allen et al., 1994.
Hudson & Shapiro, 1991. Peterson & McCabe, 1983).
Αρχικά, όπως είναι φυσικό, τα παιδιά δημιουργούν τις πρώτες γενικευμένες
αναπαραστάσεις τους από οικεία γεγονότα του περιβάλλοντός τους στα οποία
έχουν εμπλακεί άμεσα (Nelson, 1993. McCabe & Rollins, 1994). Στη πορεία, καθώς
αθροίζουν

εμπειρίες

και

γνώσεις

γύρω

από

συγκεκριμένα

γεγονότα,

αναπαραστάσεις από αναγνώσεις ιστοριών και καθώς ενισχύονται οι μνημονικοί
τους μηχανισμοί, γίνονται σταδιακά ικανά να χρησιμοποιούν λειτουργικά τα
σχήματα της ιστορίας και να καθοδηγούν την αφήγησή τους είτε πραγματική είτε
φανταστική (Hudson & Shapiro, 1991. Gruendel, 1980. Peterson & McCabe, 1983).
Το κάθε αφηγηματικό είδος προϋποθέτει άλλες δεξιότητες, διαφοροποιημένη
προϋπάρχουσα ειδική γνώση και εξελικτική πορεία. Kατά συνέπεια, ανάμεσα στους
παράγοντες που επιδρούν στην αφηγηματική ικανότητα των παιδιών είναι σίγουρα
και το είδος της αφήγησης (Glenn-Applegate et al., 2010). Όμως, στην έρευνα της
ανθρώπινης συμπεριφοράς τίποτα δε λειτουργεί με απόλυτο τρόπο, γι’ αυτό πολλές
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φορές οι αφηγήσεις των παιδιών εμπεριέχουν στοιχεία και από τα τρία πεδία
αφήγησης, καθότι χωρίς δυσκολία το παιδί μεταπηδά από τον χώρο τον φυσικόυπαρκτό στον χώρο της φαντασίας· έτσι μυθοπλασία και βίωμα αλληλοσυγχέονται
και αλληλοσυνδέονται (Gruendel, 1980. Hudson & Shapiro, 1997).
Διάφορες ερευνητικές εργασίες τις τελευταίες δεκαετίες ανέδειξαν τη
σημασία της αναδιήγησης και τη συμβολή της στην κατανόηση τόσο του
περιεχομένου όσο και της δομής των ιστοριών (Dunst et al., 2012. Halleck, 1995.
Strong & Worth 1996). Η προσέγγιση από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μιας
τέτοιας απαιτητικής δεξιότητας προϋποθέτει εκπαίδευση και εξάσκηση (Brown,
1975. Kalmbach, 1986. Morrow, 1985, 1986. Paul & Smith, 1993. Stadler & Ward,
2010). Η εξάσκηση σε αυτή τη δεξιότητα βοηθά τα παιδιά να εσωτερικεύσουν το
δομικό πλαίσιο των ιστοριών που ακούν και να κατανοήσουν ουσιαστικότερα τις
υπονοούμενες πληροφορίες, καθώς και τις αιτιώδεις σχέσεις που διέπουν το
κείμενο και να αναπτύξουν τις αφηγηματικές τους ικανότητες (Bodrova & Leong,
1996. Mandler & Johnson, 1977. Marjanovic-Umec et al., 2002. Nielsen & Friesen,
2012. Rumelhart, 1975. van den Broek, 1990).
Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν μελέτες μερικές από
τις οποίες αξιοποίησαν εικονογραφικό υλικό όπως εικονογραφημένες κάρτες και
βιβλία (Kadevarek & Sulsby, 2000) και άλλες μια πλειάδα οπτικών βοηθημάτων
όπως κούκλες, κινούμενες εικόνες, τσόχινες φιγούρες και μινιατούρες αλλά και
τεχνικές όπως η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων και η παντομίμα για να
υποβοηθήσουν τους μνημονικούς μηχανισμούς των μικρών παιδιών και να
ενισχύσουν τις αφηγηματικές τους δεξιότητες (Biegler, 1998. Karweit, 1989. Kim,
1999. Morrow & Cambrell, 2004. Zarra, 1999). Οι συγκεκριμένοι χειρισμοί βοήθησαν
τα παιδιά να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους και να ανακαλέσουν περισσότερες
πληροφορίες από το κείμενο των ιστοριών που τους διαβάστηκαν, να
αποσαφηνίσουν τους βασικούς ήρωες της ιστορίας καθώς και τις δράσεις τους.
Επίσης, η ενεργή εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες όπως η καταγραφή με τη
μορφή λειτουργικών σημειώσεων κατά το άκουσμα της ιστορίας, η γνωστική τους
ενασχόληση με ειδικού τύπου ερωτήσεις που υποβοηθούν την κατανόηση και την
εμβάθυνση των δεδομένων της ιστορίας, μετά το πέρας της ανάγνωσης, και η
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ενεργοποίηση των παιδιών με οργανωμένες δραστηριότητες που έχουν στόχο την
εκμάθηση των δομικών στοιχείων της ιστορίας φαίνεται να ενισχύουν σημαντικά
την ανακλητική και κατ’ επέκταση την αναδιηγητική ικανότητα των παιδιών
προσχολικής ηλικίας (Carr, 2003. Lo, 1997. Isbell et al., 2004. Spencer & Slocum,
2010), με αποτέλεσμα να ενισχύονται και οι αφηγηματικές τους δεξιότητες.
Στην πλειονότητά τους, όμως, οι παραπάνω μελέτες αξιοποίησαν την
αναδιήγηση ως «εργαλείο» αξιολόγησης της κατανόησης του κειμένου των
ιστοριών και του εμπλουτισμού του προφορικού τους λόγου (Carr, 2003. Lo, 1997.
Isbell et al., 2004) και όχι ως μαθησιακή τεχνική ενίσχυσης της κατανόησης της
δομής και του περιεχομένου των ιστοριών που άκουσαν τα παιδιά. Επίσης, ο
απροσδιόριστος (Biegler, 1998) ή μικρός αριθμός του δείγματος, η απουσία ομάδας
ελέγχου (Zarra, 1999), ο γενικόλογος μεθοδολογικός σχεδιασμός (Biegler, 1998.
Zarra, 1999), δεν αφήνουν περιθώρια αποσαφήνισης σημαντικών παραμέτρων της
κάθε πειραματικής συνθήκης και κατά συνέπεια, το πραγματικό μέγεθος της
επίδρασης των συγκεκριμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Μια βασική αδυναμία
μιας ομάδας μελετών είναι αν και κατά πόσο τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν και σε
ποιο βαθμό ενεπλάκησαν στις αναφερόμενες μαθησιακές διαδικασίες ή αν
παρέμειναν παθητικοί δέκτες της παρουσίασης της κάθε ιστορίας (Biegler, 1998.
Gazella & Stockman, 2003. Isbell et al., 2004. Zarra, 1999). Δηλαδή, η διαφοροποίηση
του τρόπου ανάγνωσης ή η παρουσία διαμεσολαβητών όπως η κούκλα, οι εικόνες
κινούμενες και μη, οι μινιατούρες κ.λ.π. μπορεί να είναι στοιχεία που επιδρούν
ενισχυτικά στην κατανόηση και την απομνημόνευση, αλλά δε λειτουργούν
ανεξάρτητα και μεμονωμένα. Είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός της κάθε τεχνικής με
μέσα και τρόπους που θα προκαλούν και θα ενεργοποιούν φυσικά, γλωσσικά,
γνωστικά όλα τα παιδιά κατά την ανάγνωση και αναδιήγηση ιστοριών. Η
συγκεκριμένη επισήμανση στηρίζεται στην πανθομολογούμενη άποψη ότι, αν το
παιδί προσχολικής ηλικίας δεν εμπλακεί άμεσα και δεν εκπαιδευτεί πολυεπίπεδα
με διάφορους τρόπους, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να προσεγγίσει
αποτελεσματικά δεξιότητες που απαιτούν ανωτέρου επιπέδου νοητικές λειτουργίες
(όπως η αναδιήγηση), οι οποίες στηρίζονται στη βαθιά κατανόηση όλων των
στοιχείων και των σχέσεων που διέπουν μια αφηγούμενη ιστορία (Dickinson &
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Tabors, 2001. Κανέλλου κ. ά., 2016. Lane & Wright, 2007. Moschovaki & Meadows,
2005. Sipe, 2000. Morrow, 2005. van Kleeck et al., 2006).
Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν
ορισμένες μελέτες οι οποίες φαίνεται να ενίσχυσαν τη φυσική και λεκτική
συμμετοχή των παιδιών στον μέγιστο βαθμό με στόχο την αποτελεσματική και
ολοκληρωμένη αναδιήγηση ιστοριών και αφήγηση βιωματικών εμπειριών (Carr,
2003. Spencer & Slocum, 2010). Στις συγκεκριμένες μελέτες παρουσιάστηκαν
αναλυτικά όλα τα μεθοδολογικά στοιχεία και διακρίθηκαν για τη μεθοδολογική
τους αρτιότητα και οργάνωση (Carr, 2003. Spencer & Slocum, 2010). Στις
μεθοδολογίες των δύο αυτών ερευνών υπάρχουν στοιχεία-τεχνικές που
αξιοποιήθηκαν όπως η εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες αναδυόμενης γραφής
(Carr, 2003) και η πολυεπίπεδη εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών
με σειρά οπτικών διαμεσολαβητών (Spencer & Slocum, 2010). Τα αποτελέσματά
τους έδειξαν ότι ενισχύθηκαν σημαντικά οι αναδιηγητικές ικανότητες των παιδιών
είτε κρατώντας λειτουργικές «σημειώσεις» κατά την ανάγνωση των ιστοριών (Carr,
2003) είτε με την επίδειξη εικονιστικού υλικού και την ενεργητική συμμετοχή των
παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες και παιγνίδια κατανόησης (Spencer & Slocum,
2010). Τα αποτελέσματα, όμως, δεν ήταν εξίσου ενθαρρυντικά για την παραγωγή
προσωπικών ιστοριών όπου τα παιδιά είτε δυσκολεύονταν να μιλήσουν είτε
παρήγαγαν μικρές, χωρίς συνοχή, ιστορίες (σε σχέση με τις φανταστικές ιστορίες).
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν φυσικό να προκύψει, εφόσον τα παιδιά δεν
εκπαιδεύτηκαν εξειδικευμένα σε αυτή την αφηγηματική δεξιότητα (Allen et al.,
1994).
Σημαντικοί, όμως, είναι οι περιορισμοί και σε αυτές τις πειραματικές μελέτες
και αφορούν: α) στο μικρό δείγμα των ερευνών [13 νήπια στη μελέτη της Carr
(2003) και 5 στην μελέτη των Spencer και Slocum (2010)] το οποίο δεν αφήνει
κανένα περιθώριο γενίκευσης των αποτελεσμάτων τους, β) στην ιδιομορφία του
δείγματος της μίας μελέτης (Spencer & Slocum, 2010) το οποίο αποτελούνταν από
παιδιά με γλωσσικές αδυναμίες, γ) στη μη αποσαφήνιση στη μελέτη της Carr (2003)
ως προς το είδος καταγραφής (ζωγραφιά, σκαρίφημα, επινοημένη ή συμβατική
γραφή) το οποίο σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα κατανόησης και αναδιήγησης της
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ιστορίας δ) στο ότι η αναδιήγηση αξιοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης της
κατανόησης του περιεχομένου των ιστοριών και όχι ως διδακτική τεχνική, ε) στο ότι
οι πειραματικές συνθήκες και η μεθοδολογία των Spencer & Slocum (2010) ήταν
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του δείγματος το οποίο χαρακτηριζόταν πέραν
των γλωσσικών δυσκολιών και από διάσπαση προσοχής, χαμηλή αντιληπτικότητα
αλλά αποτελούνταν και από παιδιά των οποίων τα αγγλικά δεν ήταν η μητρική τους
γλώσσα και στ) στο ότι διαμορφώθηκαν ειδικές ιστορίες και διαδικασίες
συμμετοχής όλων των παιδιών εκ περιτροπής. Εκ των πραγμάτων, παρά τη
σημαντικότητα των μεθοδολογικών τους προτάσεων, οι έρευνες αυτές έχουν
σημαντικές δυσκολίες για να εφαρμοστούν σε φυσικές συνθήκες της προσχολικής
τάξης.
Οι πειραματικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν σε ορισμένες μελέτες
(Gazella & Stockman, 2003. Isbell et al., 2004. Lo, 1997) βασίστηκαν στον τρόπο
ανάγνωσης και παρουσίασης της ιστορίας και όχι σε συμπληρωματικά βοηθήματα
για να ενισχύσουν την κατανόηση της δομής και του περιεχομένου της ιστορίας από
τα μικρά παιδιά και είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των
αναδιηγητικών δεξιοτήτων τους. Παρά ταύτα, το σχετικά μικρό δείγμα σε όλες
σχεδόν τις μελέτες (38, 29 και 24 παιδιά αντίστοιχα) επιβάλλει την προσεκτική
ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών. Παράλληλα, ο περιορισμένος αριθμός
βιβλίων που αξιοποιήθηκαν για ανάγνωση (1-3) στις μελέτες των Gazella και
Stockman (2003) και Eville Lo (1997) δείχνει ότι οι πειραματικές συνθήκες
δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς και
δεν καθίσταται σαφές αν στην έστω και μικρή διαφοροποίηση μιας παραμέτρου
(βιβλίο, τρόπος αφήγησης, περιεχόμενο ερωτήσεων) θα επαναλαμβάνονταν τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ερώτημα που μένει έωλο, αν συνυπολογιστεί ότι σε
κάθε πειραματική συνθήκη, πέρα από τον τρόπο ανάγνωσης (ανάγνωση ή αφήγηση
ιστοριών), παρενέβαιναν και άλλοι παράγοντες (επαναληπτικές αναγνώσεις της
ίδιας ιστορίας, οπτικοακουστικά μέσα, ερωταπαντήσεις) με αποτέλεσμα να
παραμείνει ασαφής η επίδραση του τρόπου ανάγνωσης στο παραγόμενο
μαθησιακό προϊόν (κατανόηση-ανάπτυξη προφορικού λόγου).
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Μια σειρά ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία ασχολήθηκε με τους τρόπους, τις
τεχνικές, τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τις συνθήκες ενίσχυσης των
διαφορετικών αφηγηματικών ειδών (Hudson & Shapiro, 1991. Fivush, Gray &
Fromholf, 1987. McCabe & Peterson, 1991). Η βασική μέθοδος εκμαίευσης
προσωπικών

αφηγήσεων,

σε

αυτές τις μελέτες, ήταν η

συνθήκη

της

αλληλεπιδραστικής συζήτησης ανάμεσα στον ενήλικο –εκπαιδευτικό- και το παιδί,
διότι φαίνεται να προσομοιάζει σε εκείνες τις φυσικές συνθήκες όπου το παιδί
νιώθει την απαιτούμενη χαλαρότητα, ασφάλεια αλλά και τη διάθεση να μοιραστεί
βιώματα και σκέψεις. Στις συγκεκριμένες μελέτες (Hudson & Shapiro, 1991. Fivush
et al., 1987. McCabe & Peterson, 1991) χρησιμοποίησαν κλασικές κλίμακες
αξιολόγησης των Labov και Waletzky (1967) και Stein και Glenn (1982) οι οποίες
δίνουν έμφαση στη βασική δομή του κάθε τύπου αφήγησης και το δείγμα τους
αποτέλεσαν παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι το περιεχόμενο της αφήγησης των παιδιών επηρεάστηκε σημαντικά από
το εκάστοτε θέμα και φάνηκε ότι προτιμούσαν τις ευχάριστες ιστορίες για ταξίδια
και πάρτι αντί για τις στενάχωρες επισκέψεις στο γιατρό (Fivush et al., 1987).
Βεβαίως, η ηλικία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στο δομικό περιεχόμενο και στην
ποιότητα της αφήγησης (συνοχή, συνεκτικότητα), στοιχείο που δε φάνηκε τόσο σε
μικρές ηλικιακές διαφορές (6 και 7 ετών) όσο σε μεγαλύτερες (5 με 8 ετών), όπως
ήταν φυσικό. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις μελέτες (Hudson &
Shapiro, 1991. McCabe & Peterson, 1991) αποτελούν σταθμό ακόμα και στις μέρες
μας για τις λεπτομερείς και εμπεριστατωμένες περιγραφές των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των μικρών παιδιών, αλλά και των προαπαιτούμενων γνώσεων
(περιεχομένου, δομής, πλαισίου και γλωσσικών δομών), δεν παρέχουν στον
αναγνώστη/ερευνητή εκείνα τα μεθοδολογικά στοιχεία (υλικά, μέσα και
διαδικασίες) για να προχωρήσει ο ερευνητικός σχεδιασμός ένα βήμα παραπέρα.
Παραμένουν σημαντικές στο επίπεδο της αφηγηματικής ανάλυσης, χωρίς όμως να
επεξηγούν και να διευκρινίζουν κομβικά στοιχεία της μεθοδολογίας τους.
Συνδυαστικοί τρόποι αξιοποίθηκαν σε ορισμένες ερευνητικές μελέτες (Allen
et al., 1994. McCabe et al., 2008. McCabe & Rollins, 1994) για να συλλέξουν οι
ερευνητές αντιπροσωπευτικά δείγματα λόγου από τα παιδιά. Στις συγκεκριμένες
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μελέτες χρησιμοποίησαν κούκλες για να αποφορτίσουν και να μειώσουν το άγχος
των παιδιών αλλά αξιοποίησαν και κάρτες οι οποίες απεικόνιζαν καθημερινές
δραστηριότητές τους (παιχνίδι, επίσκεψη στη γιατρό, καυγάς με συνομήλικο…), ενώ
παράλληλα αφηγούνταν και μια προσωπική τους ιστορία, προσδοκώντας την
μεγαλύτερη δυνατόν ανταπόκριση των παιδιών. Τα ευρήματά τους συνηγορούν
στην άποψη ότι το κάθε αφηγηματικό είδος -προσωπικές και φανταστικές
αφηγήσεις-

ακολουθεί

διαφορετικά

αναπτυξιακά

μονοπάτια,

εφόσον

το

περιεχόμενο των αφηγήσεων των παιδιών διαφοροποιούνταν σημαντικά σε σχέση
με το είδος. Σε αυτές, όμως, τις μελέτες υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι
δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των συμπερασμάτων τους σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Οι περιορισμοί αυτοί είναι: το σχετικά μικρό δείγμα (λιγότερα από 50
παιδιά), ότι αφορούν κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας,

ότι αναφέρονται, στην

πλειονότητά τους, σε παιδιά με γλωσσικά προβλήματα, ότι έχουν στόχο την
καταγραφή των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και όχι την ανάπτυξή τους
και τέλος ότι παρουσιάζουν μια πλειάδα ερευνητικών θεμάτων με στόχο ίσως τη
διευκρίνιση των ορίων της αφηγηματικής ικανότητας και της αφηγηματικής
αδυναμίας· ερωτήματα και θέματα που μπαίνουν συσσωρευτικά και δεν
αναλύονται ουσιαστικά (McCabe & Rollins, 1994).
Κατά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας φάνηκε ότι αρκετές
μελέτες (Beck & Clarke-Stewart, 1998. Gazella & Stockman, 2003. Hipfner-Boucher et
al., 2014. Isbell et al., 2004. Lepola et al., 2012. Lo, 1997. Marjanovic-Umec et al.,
2002. Price et al., 2006. Smith & Cowie, 1991. Trabasso et al., 1992. Westerveld et al.,
2010) έχουν ασχοληθεί με την περιγραφή, καταγραφή και αξιολόγηση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών, ενώ ελάχιστες με τους τρόπους
ανάπτυξης και ενίσχυσής τους. Με δεδομένη τη δυσκολία των παιδιών προσχολικής
ηλικίας να παράγουν φανταστικές αφηγήσεις, μια σειρά μελετών, κατά την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ασχολήθηκε με τις οπτικές διευκολύνσεις (εικόνες,
κάρτες, βιβλία χωρίς κείμενο) που τα καθιστούν ικανά να αφηγηθούν πιο σύνθετες
ιστορίες (Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010. McCabe et al., 2008. Pena et al.,
2006. van Kraayenoord & Paris, 1996). Ο βασικός περιορισμός αυτών των μελετών
έγκειται στο γεγονός ότι οι ερευνητές απλά καταγράφουν τι το παιδί παράγει και
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όχι τι εν δυνάμει θα μπορούσε να παραγάγει. Ακόμα, με μόνο βοήθημα την εικόνα,
το παιδί αυτής της ηλικίας παράγει περισσότερο περιγραφικό λόγο και όχι επί της
ουσίας αφηγηματικό, δηλαδή λέει ό,τι βλέπει, χωρίς να επεισέρχεται σε επιμέρους
στοιχεία, χωρίς να εμβαθύνει και να μπαίνει στο δεύτερο επίπεδο της αφήγησης
(Curenton, 2011. Curenton & Lucas, 2007).
Αξιόλογες είναι οι μελέτες των Lever και Sénéchal (2011) και Stadler και
Ward (2005) οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της
παρούσας εργασίας και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων και δη της αφήγησης φανταστικών ιστοριών, των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η προσεγμένη πειραματική συνθήκη που
δημιούργησαν οι ερευνήτριες Lever και Sénéchal (2011) και η πρωτοτυπία τους να
διαμορφώσουν το πλαίσιο της διαλογικής-αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης με τέτοιο
τρόπο, ώστε να ενισχυθούν οι αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών, είχε
σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο δομής και συνοχής της αφήγησης όσο και σε
επίπεδο εκφραστικού λεξιλογίου. Η συγκεκριμένη μελέτη εγείρει κάποιους
προβληματισμούς ως προς τη μεθοδολογία της. Ο σχεδιασμός της μελέτης
οργανώθηκε με βάση: α) το είδος της ανάγνωσης, β) το είδος των ερωτήσεων, γ) τον
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι ερωτήσεις και είχε στόχο την εκμάθηση
χρήσης συνδετικών και επιθέτων στον προφορικό λόγο των παιδιών, την εκμάθηση
εισαγωγής νέων οντοτήτων στην αφήγηση (αναφορά), την εκμάθηση του δομικού
πλαισίου των ιστοριών, την εκμάθηση νέου λεξιλογίου (16 λέξεις) με ειδικές
διευκρινίσεις και επεξηγήσεις για το νόημα της κάθε λέξης. Σε συνδυασμό με το
μικρό δείγμα, η πειραματική συνθήκη ήταν πολύ «επιβαρημένη» γνωστικά για την
μικρή ηλικία των παιδιών και διατηρούνται κάποιες επιφυλάξεις για την
πολυεπίπεδη επίδρασή της. Παράλληλα, δε διαμορφώθηκαν ειδικές συνθήκες
εκπαίδευσης των παιδιών σε κάθε μία αφηγηματική δεξιότητα (αναδιήγηση και
αφήγηση φανταστικών ιστοριών), με αποτέλεσμα οι σημαντικές διαφορές που
βρέθηκαν στις επιδόσεις των παιδιών να μη γνωρίζουμε αν οφείλονται σε
αναπτυξιακές αδυναμίες των παιδιών ή μεθοδολογικές αδυναμίες της μελέτης.
Επίσης, η μελέτη των Stadler και Ward (2005) είναι αρκετά διαφωτιστική για
ένα ερευνητή, διότι παραθέτει όλα τα στάδια της αφηγηματικής ανάπτυξης των
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μικρών παιδιών (με βάση την οπτική των ερευνητών), στάδια όμως τα οποία δε
διαφοροποιούνται επί της ουσίας από τις προτάσεις άλλων ερευνητών του πεδίου
(Applebee, 1978. Botvin & Sutton-Smith, 1977. Stein & Glenn, 1977). Οι
συγκεκριμένοι ερευνητές, παρότι έχει τονιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ότι τα
διαφορετικά αφηγηματικά είδη ακολουθούν διαφορετικά αναπτυξιακά μονοπάτια,
δε διευκρινίζουν εάν τα στάδια εξέλιξης του αφηγηματικού λόγου που προτείνουν
αφορούν σε αναδιηγήσεις, προσωπικές ή φανταστικές αφηγήσεις, εφόσον τα
παραδείγματα που παραθέτουν είναι από όλα τα είδη. Επιπλέον, οι διδακτικές
προτάσεις τους για το «πέρασμα» των παιδιών από το ένα αφηγηματικό στάδιο στο
άλλο είναι πολύ επιγραμματικές χωρίς πειραματική «απόδειξη».
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν ελάχιστες μελέτες οι οποίες διερευνούσαν την
επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων όπως του φύλου, της νοημοσύνης
και των συνηθειών γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον σε σχέση με τις
αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Fiese & Skilman, 2000.
Fivush et al., 2000. Fivush et al., 1995. Κανέλλου, κ.ά., 2016. Kiecker et al., 2000.
Nicolopoulou, 2011. Obregon, 2016). Οι μελέτες αυτές αφορούσαν κυρίως στο κατά
πόσο επηρεάζει ο παράγοντας φύλο την οπτική και το περιεχόμενο τόσο της
αφήγησης φανταστικών ιστοριών (Nicolopoulou, 2011. Obregon, 2016) όσο και της
αφήγησης προσωπικών – βιωματικών εμπειριών (Fiese & Skilman, 2000. Fivush et
al., 2000). Από τους προαναφερόμενους παράγοντες, το φύλο, η ηλικία αλλά και οι
συνήθειες γραμματισμού στο σπίτι φαίνεται ότι επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό
και με διαφορετικό τρόπο το γραμματισμό των παιδιών στον οποίο η αφηγηματική
ικανότητα (προφορική ή γραπτή) διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο. Σε μελλοντικές
πειραματικές μελέτες, κατά συνέπεια, θα ήταν σημαντικό, πέραν της πειραματικής
συνθήκης που διαμορφώνει η κάθε μελέτη, να συνυπολογίζονται και άλλες
σημαντικές επιδράσεις, όπως οι προαναφερόμενες, στο επίπεδο της αφηγηματικής
ικανότητας των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται και διευκρινίζεται το
μέγεθος και ο βαθμός της επίδρασης της πειραματικής παρέμβασης αυτής κάθε
αυτής.
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Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ελάχιστες είναι και οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί στον
ελλαδικό χώρο και αφορούν στις αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών
προσχολικής ηλικίας και αυτές οι μελέτες αφορούν κυρίως στην αναδιήγηση
ιστοριών (Κολοβού & Ράλλη, 2008. Ράλλη & Σιδηροπούλου, 2012. Τάφα, κ.ά., 2014.
Χαβάρδα, 2014).
Συνολικά, κατά την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας
δεν εντοπίστηκαν έρευνες οι οποίες να επιχειρούν να ενισχύσουν, συνδυαστικά,
μέσα από πολυεπίπεδα προγράμματα παρέμβασης, τις αφηγηματικές δεξιότητες
μέσω της αναδιήγησης και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκαν μελέτες στο μεθοδολογικό
σχεδιασμό των οποίων να συμμετέχουν τρεις πειραματικές ομάδες όπου στην κάθε
μία τα υπό μελέτη παιδιά να εκπαιδεύονται σε μια διαφορετική αφηγηματική
δεξιότητα ή σε συνδυασμό δεξιοτήτων. Ακόμη, δεν εντοπίστηκε καμία μελέτη,
διεθνώς, η οποία να έχει διενεργηθεί σε φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης με τη
συμμετοχή του συνόλου των παιδιών, ανεξάρτητα από ηλικιακή βαθμίδα και
εθνικότητα. Επιπλέον, κατά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν
εντοπίστηκε καμία μελέτη η οποία να αξιοποιεί στρατηγικές οι οποίες πέραν των
γνωστικών

στόχων

να

εμπλέκουν

τα

παιδιά

προσχολικής

ηλικίας

σε

αυτορρυθμιστικές και μεταγνωστικές διεργασίες, διαδικασίες που τα οδηγούν σε
ανωτέρου επιπέδου σκέψεις και δημιουργίες. Επιπρόσθετα, δεν επισημάνθηκε
καμία έρευνα η οποία να μετασχηματίζει και να προσαρμόζει μία παγκοσμίως
επιτυχημένη στρατηγική εκμάθησης δεξιοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης και
καταγραφής αφηγηματικών κειμένων, στα δεδομένα της προσχολικής ηλικίας, με
στόχο πρώτον την εκγύμναση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και
δεύτερον την ενίσχυσή τους.
Εκτιμώντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών
η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από την εκπαίδευση τους στην αναδιήγηση,
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών καθώς και στο συνδυασμό αυτών των δύο
αφηγηματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη πειραματική συνθήκη τα
παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών. Η εκπαίδευση των παιδιών
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συνοψίζεται στα εξής: α) επαφή των παιδιών με δομικά στοιχεία των ιστοριών, β)
ανάγνωση της ιστορίας και σύνδεση με τα δομικά στοιχεία, γ) ομαδική αναδιήγηση
της ιστορίας με πλήρη υποστήριξη από την ερευνήτρια, δ) ομαδική αναδιήγηση των
ιστορίας με μειωμένη υποβοήθηση από την ερευνήτρια, ε) ατομική ανεξάρτητη
αναδιήγηση με το «μονοπάτι της ιστορίας».
Στην δεύτερη πειραματική συνθήκη τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Σε αυτή τη συνθήκη τα παιδιά εξασκήθηκαν
ποικιλόμορφα και πολυεπίπεδα στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών μέσα από
τροποποιητικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της Αυτορρυθμιστικής
Στρατηγικής και είχαν στόχο τη «συνάντηση» της στρατηγικής με το επίπεδο και τις
δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των
παιδιών περιελάμβανε: α) την ανάπτυξη της προγενέστερης εκείνης γνώσης που θα
βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη νέα στρατηγική, β) τη συζήτηση, όπου τα
παιδιά πείθονται για το όφελος και τη σκόπιμη εφαρμογή της γ) τη μοντελοποίηση
με χρήση της φωναχτής σκέψης για να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο με τον
οποίο θα χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή στρατηγική, δ) την απομνημόνευση με την
δημιουργία μνημονικού κανόνα που τα βοηθά να ακολουθούν τα σωστά βήματα, ε)
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στη δημιουργία των πρώτων συνεργατικών
ολοκληρωμένων αφηγηματικών «κειμένων» από τα ίδια τα παιδιά.
Στην τρίτη πειραματική συνθήκη τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν διαδοχικά πρώτα
στην αναδιήγηση ιστοριών και στη συνέχεια στη παραγωγή πρωτότυπων
φανταστικών ιστοριών. Ο λόγος δημιουργίας της συγκεκριμένης ομάδας ήταν για να
διερευνηθεί η υπόθεση, εάν η δυνατότητα των παιδιών να παράγουν φανταστικές
αφηγήσεις, επηρεάζεται ή όχι από την προηγούμενη εκπαίδευσή τους στην
αναδιήγηση. Εάν, δηλαδή, η αναδιήγηση λειτουργεί ως προαπαιτούμενο στη
παραγωγή πιο οργανωμένων αφηγήσεων. Παράλληλα, διερευνήθηκε και η
διακύμανση της επίδοσης των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη στην
παραγωγή προσωπικών ιστοριών, χωρίς αυτά να έχουν λάβει κάποια ειδική
εξάσκηση, με το σκεπτικό της πιθανής αλληλεπίδρασης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων.

Δηλαδή,

εάν

τα

εξειδικευμένα

προγράμματα

λειτουργήσουν ενισχυτικά προς όλες τις υπό μελέτη δεξιότητες.
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Η σημαντικότητα της παρούσας μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές
παραμέτρους που θέτει η διεθνής βιβλιογραφία σε σχέση με την εκμάθηση και
ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων, όπως και με τη πρόληψη μελλοντικών
δυσκολιών που αφορούν στην πορεία του παιδιού προς τον γραμματισμό (και
συγκεκριμένα στη συγγραφή των πρώτων αυτοβιογραφικών-αφηγηματικών
κειμένων), εστιάζεται στα παρακάτω:
Όλες οι στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία των
προγραμμάτων παρέμβασης της παρούσας μελέτης στηρίζονται στις αρχές των
σύγχρονων κοιωνικο-γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης, οι
οποίες προϋποθέτουν αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα διαπραγμάτευσης και
κατασκευής νοήματος μέσω της διαμεσολάβησης κοινωνικά προσδιορισμένων
νοητικών εργαλείων και συγκεκριμένα:
α) Η στρατηγική της αναδιήγησης ιστοριών βασίζεται στη «μέθοδο της
σκαλωσιάς», ένα διαρθρωμένο σύστημα διδακτικών καταστάσεων που προτρέπει
τα παιδιά να προχωρήσουν σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες, μέσα από τη
δημιουργία ενός κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου (Holton & Clarke, 2006.
Wood, Brunner & Ross, 1976). Το υποστηρικτικό πλαίσιο στη συγκεκριμένη
στρατηγική ήταν η καθοδηγούμενη εξάσκηση των παιδιών, στα πλαίσια όμως της
φθίνουσας καθοδήγησης, αξιοποιώντας παράλληλα μια σειρά διαμεσολαβητών
ανάκλησης και εφαρμογής της νέας γνώσης. Οι διαμεσολαβητές αυτοί είναι: α)
οπτικοί όπως κάρτες δομικών στοιχείων, εικονογραφημένο υλικό, το «μονοπάτι της
ιστορίας»,

β)

γλωσσικοί

όπως

συζήτηση

και

παροχή

επεξηγήσεων,

ανατροφοδότηση και διαδικασίες αναστοχασμού κατά την ανάγνωση και
αναδιήγηση ιστοριών, και γ) ακουστικές νύξεις που δημιουργούν γνωστικά
αδιέξοδα στα παιδιά όπως αντιπαραβολές κειμένων και δομικών στοιχείων και
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.
β) Η διαμορφωμένη στρατηγική παραγωγής φανταστικών ιστοριών
βασίζεται στο μαθησιακό μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, όπου η κοινωνικά
αποκτημένη γνώση διαμεσολαβείται από τον ενήλικο –εκπαιδευτικό- στο πλαίσιο
της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του παιδιού, στο φυσικό περιβάλλον της τάξης. Σε
αυτή τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός μοντελοποιεί τη νέα γνώση η οποία
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εφαρμόζεται αμέσως μέσω του παρεχόμενου υποστηρικτικού πλαισίου. Στη
μοντελοποίηση η ερευνήτρια ως πρότυπο διαβάζει αξιοποιώντας την τεχνική της
φωναχτής σκέψης, ενώ παράλληλα παρέχει διαδικαστικές διευκολύνσεις για
απομνημόνευση της νέας στρατηγικής και εφαρμογή της νέας γνώσης. Οι
διευκολύνσεις και εδώ είναι: α) γλωσσικές όπως η φωναχτή σκέψη, οι σκόπιμες
παύσεις και οι εμβόλιμες ερωτήσεις, αλλά και ερωτήσεις που οδηγούν σε γνωστικά
αδιέξοδα τα παιδιά για εξεύρεση άμεσων λύσεων, και β) οπτικές όπως κάρτες
δομικών στοιχείων, εικονογραφημένο υλικό, καταγραφή των ιστοριών που
παράγουν τα παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένες χάρτινες επιφάνειες, οι οποίες
εμπεριέχουν οπτικές νύξεις για το τι και πού καταγράφεται το κάθε στοιχείο της
ιστορίας.
γ) Οι δύο βασικές στρατηγικές της αναδιήγησης και της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών, που εφαρμόστηκαν στην παρούσα μελέτη, ξεκινούν την
εκπαίδευση των παιδιών με παροχή της απαιτούμενης προγενέστερης γνώσης, σε
περιβάλλον καθοδηγούμενης εξάσκησης όπου τα παιδιά μυούνται σε όλες τις
αναγκαίες γνωστικές διεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της
νέας γνώσης, προχωρώντας σταδιακά στην εξασθένιση της παρεχόμενης βοήθειας,
όσο τα παιδιά γίνονται πιο ικανά (φθίνουσα καθοδήγηση). Επιπλέον, εμπεριείχαν
παρόμοιο αριθμό τεχνικών, ίδιο αριθμό επιπέδων εξάσκησης των παιδιών με
παρόμοιες διαδικαστικές διευκολύνσεις

εφόσον και οι δύο αφορούσαν στην

ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων, αξιοποιούσαν αφηγηματικά κείμενα και
στηριζόταν στις ίδιες θεωρίες μάθησης, όπως προαναφέρθηκε. Με αυτόν τον τρόπο
δίδεται η δυνατότητα να διαμορφωθούν πιο συγκρίσιμα δεδομένα και να
διατυπωθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα σε σχέση με την επίδραση των δύο
διαφορετικών στρατηγικών στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών προσχολικής ηλικίας.
δ) Στις τρεις διαφορετικές πειραματικές ομάδες, που διαμορφώθηκαν για τις
ανάγκες της παρούσας μελέτης, τα παιδιά με διαδικασίες φθίνουσας καθοδήγησης
φθάνουν σταδιακά στο επίπεδο της άμεσης - ανεξάρτητης εφαρμογής της νέας
γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο η ερευνήτρια διαπίστωνε, «εξ ιδίοις όμμασι», τυχόν
προβλήματα και προέβαινε στις αναγκαίες παρεμβατικές διαδικασίες, ώστε όλα τα
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παιδιά να ενεργοποιούνται γνωστικά και γλωσσικά και να μετέχουν στο ίδιο βαθμό
στις συλλογικές και ατομικές δημιουργίες.
ε) Οι δύο στρατηγικές της αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών, που εφαρμόστηκαν στην παρούσα μελέτη, εμπεριείχαν στοιχεία
μεταγνωστικών και αυτορρυθμιστικών διαδικασιών, στοιχεία που οδηγούν τα
παιδιά σε ανωτέρου επιπέδου νοητικές λειτουργίες, εφόσον μαθαίνουν να είναι
συγκεντρωμένα, να σκέπτονται, να συγκρίνουν, να προτείνουν, να αναθεωρούν, να
αξιολογούν το αποτέλεσμά τους, με βάση κάθε φορά τον επιδιωκόμενο στόχο
(δημιουργία ιστορίας, ανεξάρτητη αναδιήγηση).
στ) Βασιζόμενη στη θεωρία του Vygotsky (1978), που υποστηρίζει ότι η
σκέψη και η μάθηση πραγματώνονται πρώτα σε κοινωνικό επίπεδο (μέσα από την
αλληλεπίδραση προσώπων και ιδεών που στην πορεία εσωτερικεύονται βαθμιαία),
διαμορφώθηκε μία στρατηγική παραγωγής φανταστικών ιστοριών στο καταληκτικό
επίπεδο εξάσκησης των παιδιών που εμπεριέχει διαδικασίες συλλογικής γραφής.
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να σχεδιάζουν ομαδικά, να αλληλοκαθοδηγούνται,

να

αλληλο-διορθώνονται

και

να

αλληλο-ελέγχονται,

εμπλουτίζοντας παράλληλα τη γνωστική και γλωσσική τους φαρέτρα με
ερεθίσματα, που δε θα είχαν, αν δούλευαν εξατομικευμένα σε ένα κλειστό σύστημα
επεξεργασίας ιδεών, σκέψεων και διαδικασιών καταγραφής.
ζ) Η εξάσκηση των παιδιών στις δύο συγκεκριμένες στρατηγικές που
αξιοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε σε φυσικές συνθήκες
προσχολικής τάξης και στις τρεις πειραματικές ομάδες, έτσι όπως προσεγγίζεται η
ανάγνωση και επεξεργασία αφηγηματικών κειμένων-ιστοριών από τους/τις
εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Προσεγγίζοντας τις νέες στρατηγικές
στο αυθεντικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης, δόθηκε η δυνατότητα να
διαπιστωθεί άμεσα η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους τεχνικών
που έχουν ενσωματωθεί στις στρατηγικές αυτές στο σύνολο των παιδιών της τάξης,
ώστε να αποτυπωθεί μια έγκυρη και αξιόπιστη εικόνα για την επίδραση της
εφαρμογής τους.
η) Οι δύο στρατηγικές σε όλες τις πειραματικές ομάδες, καθώς και στην
ομάδα ελέγχου της παρούσας μελέτης, εφαρμόστηκαν από την ίδια την ερευνήτρια
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για να αποφευχθεί η όποια παρέκκλιση, παρερμηνεία ή διαφοροποίηση στοιχείων
και διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίστηκε, κατά το δυνατόν, η
σταθερότητα εφαρμογής τους και η εσωτερική εγκυρότητα της μελέτης.
θ) Στην αξιολόγηση της επίδρασης των τριών πειραματικών παρεμβάσεων
ελέγχονται παράλληλα και σημαντικοί εγγενείς και εξωγενείς παράμετροιπαράγοντες οι οποίοι, κατά καιρούς, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία επιδρούν
είτε άμεσα είτε έμμεσα στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών. Οι εγγενείς και
εξωγενείς παράγοντες που πιθανότατα επηρεάζουν τη αφηγηματική δυνατότητα
των παιδιών είναι το φύλο, η ηλικία, η λεκτική και η μη λεκτική ικανότητα τους,
καθώς και οι συνήθειες γραμματισμού στο οικογενειακό τους περιβάλλον,
συνήθειες οι οποίες σχετίζονται με την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών.
ι) Τέλος, στον συγκεκριμένο μεθοδολογικό σχεδιασμό, ελέγχονται και οι
μακροπρόθεσμες επιδράσεις των διδακτικών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων (αναδιήγηση, αφήγηση) των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι:
1) Να διερευνήσει την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας τρεις διδακτικές
στρατηγικές κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, η στρατηγική
της εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, η στρατηγική της
εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών και η στρατηγική
της διαδοχικής εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών κατά την ανάγνωση ιστοριών στην προσχολική τάξη.
2) Να εξετάσει εάν η επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας οι τρεις παραπάνω
διδακτικές στρατηγικές (στρατηγική εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών, η στρατηγική εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών και ο συνδυασμός αυτών των δύο στρατηγικών) επηρεάζεται από
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Συγκεκριμένα οι παράγοντες αυτοί είναι: η
ηλικία, το φύλο, η μη λεκτική νοημοσύνη, η γλωσσική ικανότητα, η αναδιηγητική
ικανότητα, η αφηγηματική ικανότητα και οι δραστηριότητες γραμματισμού στο
οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.
3) Να διερευνήσει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των τριών διδακτικών
στρατηγικών στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και μετά
την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Υποθέσεις της έρευνας
Ως προς τον πρώτο γενικό σκοπό, οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής:
1η Γενική υπόθεση: Η στρατηγική εκπαίδευσης των παιδιών της πρώτης
πειραματικής ομάδας για την αναδιήγηση ιστοριών, η στρατηγική εκπαίδευσης των
παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας για την παραγωγή φανταστικών
ιστοριών και η στρατηγική της διαδοχικής εκπαίδευσης των παιδιών της τρίτης
πειραματικής ομάδας για την αναδιήγηση και την παραγωγή φανταστικών ιστοριών
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θα συμβάλουν σημαντικά περισσότερο στην ανάπτυξη των αναδιηγητικών και
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας από την τυπική
εκπαίδευση των παιδιών στην ομάδα ελέγχου.
Επιμέρους υποθέσεις:
1α) Οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στο
κριτήριο της αναδιήγησης θα αυξηθούν σημαντικά περισσότερο, μετά την
παρέμβαση, από τις αντίστοιχες επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου, μετά
την εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών
καθώς και μετά τη διαδοχική εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών.
1β) Οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στο
κριτήριο της αφήγησης προσωπικής ιστορίας θα αυξηθούν σημαντικά περισσότερο,
μετά την παρέμβαση, από τις αντίστοιχες επιδόσεις των παιδιών της ομάδας
ελέγχου, μετά την εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών καθώς και μετά τη διαδοχική εκπαίδευσή τους στην
αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών.
1γ) Οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στο
κριτήριο της αφήγησης φανταστικής ιστορίας θα αυξηθούν σημαντικά περισσότερο,
μετά την παρέμβαση, από τις αντίστοιχες επιδόσεις των παιδιών της ομάδας
ελέγχου, μετά την εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών, καθώς και μετά τη διαδοχική εκπαίδευσή τους στην
αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών.
1δ) Με βάση την εκπαίδευση των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων
στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών και μέσα από την εξάσκησή τους στην αναδιήγηση
και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν
παρόμοια βελτίωση στα κριτήρια της αναδιήγησης και της αφήγησης προσωπικών
και φανταστικών ιστοριών. Με βάση όμως την ειδική εκπαίδευση που θα λάβουν σε
κάθε πειραματική ομάδα αναμένεται και η υπεροχή των επιδόσεων των παιδιών
της συγκεκριμένης ομάδας, έναντι των άλλων πειραματικών ομάδων, στην
αντίστοιχη δεξιότητα στην οποία εκπαιδεύτηκαν.
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Ως προς το δεύτερο γενικό σκοπό οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής:
2η Γενική υπόθεση: Οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών των τριών
πειραματικών ομάδων στην αναδιήγηση ιστοριών και στην αφήγηση προσωπικών
και φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες επιδόσεις
τους μετά την παρέμβαση, ανάλογα με τη διδακτική στρατηγική κατανόησης του
αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών
και εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των
αναδιηγητικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Επιμέρους υποθέσεις:
2α1) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές τους
επιδόσεις, ανάλογα με τη διδακτική στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού
πλαισίου των ιστοριών, μετά την παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της
ηλικίας των παιδιών.
2α2) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του φύλου των παιδιών.
2α3) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της μη λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
2α4) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
2α5) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
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παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών.
2α6)Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
2α7) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών.
2α8) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραγόντων που αφορούν στις
δραστηριότητες

γραμματισμού

που

πραγματοποιούνται

στο

οικογενειακό

περιβάλλον των παιδιών.
2β1) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της ηλικίας των παιδιών.
2β2) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση ακόμα και μετά τον έλεγχο του φύλου των παιδιών.
2β3) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της μη λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
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2β4) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
2β5) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών.
2β6) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
2β7) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών.
2β8) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραγόντων που αφορούν στις
δραστηριότητες

γραμματισμού

που

πραγματοποιούνται

στο

οικογενειακό

περιβάλλον των παιδιών.
2γ1) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της ηλικίας των παιδιών.
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2γ2) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του φύλου των παιδιών.
2γ3) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της μη λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
2γ4) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο της λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών.
2γ5) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών.
2γ6) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
2γ7) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών.
2γ8) Οι επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη διδακτική
στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, μετά την
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παρέμβαση, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραγόντων που αφορούν στις
δραστηριότητες

γραμματισμού

που

πραγματοποιούνται

στο

οικογενειακό

περιβάλλον των παιδιών.
Ως προς το τρίτο γενικό σκοπό η υπόθεση της έρευνας είναι η εξής:
3η Γενική υπόθεση: Η στρατηγική της εξάσκησης των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών, η στρατηγική της εξάσκησης των παιδιών στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών και η στρατηγική της διαδοχικής εκπαίδευσης των παιδιών
στην αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών θα συμβάλουν
σημαντικά περισσότερο από την τυπική εξάσκηση των παιδιών της ομάδας ελέγχου,
στη διατήρηση της βελτίωσης των αναδιηγητικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών, ακόμα και μετά την είσοδό τους στην πρώτη τάξη του δημοτικού
σχολείου.
Επιμέρους υποθέσεις:
3α1) Η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών των τριών
πειραματικών ομάδων στο κριτήριο ποσοτικού ελέγχου της αναδιήγησης θα
διατηρηθεί και μετά την είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.
3α2) Η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών των τριών
πειραματικών ομάδων στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών θα
διατηρηθεί και μετά την είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.
Λειτουργικοί ορισμοί
Στην εργασία αυτή ως ανάγνωση ιστοριών ορίζεται η μεθοδολογική
προσέγγιση κατά την οποία ο/η παιδαγωγός, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την
ανάγνωση μιας καλά δομημένης ιστορίας, φέρνει σε επαφή και εξασκεί
συστηματικά τα παιδιά στον τρόπο δόμησης των ιστοριών μέσω της αναδιήγησης.
Αναδιήγηση ή αναδιηγητική δεξιότητα ορίζεται η ικανότητα του παιδιού να
ανακαλεί τα σημαντικά γεγονότα μιας ιστορίας που του διαβάστηκε, να τα
οργανώνει δομικά και να τα εκφράζει λεκτικά με κατανοητό τρόπο.
Αφήγηση ή αφηγηματική δεξιότητα ορίζεται η ικανότητα του παιδιού να
παρουσιάζει προφορικά μια ακολουθία χρονικά διαδοχικών γεγονότων, τα οποία
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συνδέονται με κάποιες σχέσεις αιτιότητας και (τα οποία) μπορεί να είναι
προσωπικά

αφηγήματα

(προσωπικές

καθημερινές

εμπειρίες)

ή

ιστορίες

(πραγματικές ή φανταστικές).
Εκπαίδευση

στην

αναδιήγηση

ιστοριών

ορίστηκε

η

μεθοδολογική

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός φέρνει σε επαφή τα παιδιά
με τη δομή των αφηγηματικών κειμένων μέσω ανάγνωσης και αναδιήγησης
ιστοριών. Η εκπαίδευση των παιδιών με βάση τη συγκεκριμένη στρατηγική έχει
στόχο την εκμάθηση των δομικών στοιχείων των ιστοριών, την αναγνώρισή τους
από τα παιδιά αλλά και τη δυνατότητα χρήσης τους σε κάθε προσπάθεια
ανάκλησης και επαναδημιουργίας ενός αφηγηματικού προφορικού κειμένου
(ιστορίας). Σημαντικές τεχνικές όπως της σκαλωσιάς και της φθίνουσας
καθοδήγησης καθώς και ποικίλα οπτικά βοηθήματα θα αξιοποιηθούν με στόχο την
οργανωμένη και ολοκληρωμένη ανάκληση των βασικών πληροφοριών μιας ιστορίας
από τα παιδιά.
Εκπαίδευση στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών ορίζεται η μεθοδολογική
προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο/η παιδαγωγός φέρνει σε επαφή τα παιδιά με
τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και με τη βοήθεια οπτικών ερεθισμάτων (κάρτες,
εικόνες) καθώς και με την παρουσία προτύπου (τεχνική κατά την οποία ο/η
παιδαγωγός πραγματοποιεί μεγαλόφωνα σχόλια και προβληματισμούς για το πώς
δημιουργείται μια καλοφτιαγμένη ιστορία), παροτρύνει τα παιδιά σε συλλογικό
επίπεδο να δημιουργήσουν πρωτότυπες ιστορίες, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο
αφηγηματικό πλαίσιο.
Αφηγηματικό πλαίσιο ή δομικό πλαίσιο των ιστοριών ορίζεται η εσωτερική
δομή των αφηγηματικών κειμένων η οποία αποτελείται από σειρά αφηγηματικών
μονάδων. Αυτές οι αφηγηματικές μονάδες αποτελούνται από διακριτά στοιχεία τα
οποία πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχική σειρά, γιατί το ένα αποτελεί
προαπαιτούμενο του άλλου. Στις προσωπικές αφηγήσεις τα στοιχεία αυτά είναι: η
περίληψη-εισαγωγή, περιπλοκή-επεισόδια, αξιολόγηση, επίλυση και κατάληξη και
στις φανταστικές αφηγήσεις είναι: σκηνικές πληροφορίες (τόπος, χρόνος,
πρωταγωνιστής και χαρακτήρες), αρχικό γεγονός, πλοκή, κατάληξη και τέλος
(Huston & Shapiro, 1991.Peterson & McCabe, 1983). Μια πιο διεισδυτική ματιά θα
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καθιστούσε ικανό τον/την μελετητή/τρια να παρατηρήσει ότι οι δύο αυτές δομές δε
διαφέρουν ουσιαστικά - άλλωστε τα παιδιά μεταφέρουν στοιχεία της μιας δομής
στην άλλη. Κατά συνέπεια και για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η εκπαίδευση
και η εξάσκηση των παιδιών στη δομή των ιστοριών θα πραγματοποιηθεί με βάση
το πιο αποδεκτό αφηγηματικό μοντέλο: της γραμματικής της ιστορίας της οποίας τα
στοιχεία προαναφέρθηκαν στη δομή των φανταστικών ιστοριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασμός της έρευνας
Για τη διερεύνηση του σκοπού της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκε μια
οιωνεί πειραματική μελέτη (quasi experimental) τριών φάσεων. Η οιονεί
πειραματική μέθοδος επιλέχτηκε ως μεθοδολογικός σχεδιασμός, διότι αυτή, μέσω
της πειραματικής συνθήκης, μπορεί να παραγάγει δεδομένα τα οποία θα ελέγξουν
τις διατυπωμένες υποθέσεις και θα προσδώσει της απαιτούμενη εγκυρότητα στη
μελέτη (Βάμβουκας, 2006). Σύµφωνα µε τους Shadish, Cook και Campbell (2002), ο
σχεδιασµός αυτός αναφέρεται σε πειραματικές μελέτες µε χειρισµούς µεταβλητών
και µετρήσεις, αλλά χωρίς τη χρήση τυχαίου ορισµού των υποκειµένων στις
πειραµατικές συνθήκες που συγκρίνονται.
Ο οιωνεί πειραματικός σχεδιασμός της μελέτης αποτελείται από τρεις
πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου και περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
προπειραματική αξιολόγηση, μεταπειραματική αξιολόγηση μετά το πέρας του
προγράμματος παρέμβασης και μεταγενέστερη επαναξιολόγηση μετά την είσοδο
των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης,
κατά την ανάγνωση ιστοριών, θα εφαρμοστούν δύο διαφορετικές στρατηγικές για
την ενίσχυση των αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών, η στρατηγική της
αναδιήγησης, η στρατηγική της παραγωγής ιστοριών και η στρατηγική η οποία θα
εκπαιδεύσει τα παιδιά στην αναδιήγηση και κατόπιν στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών. Συνολικά, στο σχεδιασμό της πειραματικής παρέμβασης ελήφθησαν
υπόψη τα εξής δεδομένα: α) Η φύση της δραστηριότητας της ανάγνωσης ιστοριών
ως μιας από τις πιο ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται
πλέον, συχνά με διάφορους και ποικίλους στόχους, στο χώρο της προσχολικής
τάξης (Τάφα, 2011), β) Η εφαρμογή της ανάγνωσης ιστοριών στο σύνολο των
παιδιών της τάξης με δεδομένη τη θετική γλωσσική επίδραση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας .
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Πίνακας Α. Αποτύπωση του πειραματικού σχεδιασμού με την προπειραματική, πειραματική
και μεταπειραματική φάση.
Προπειραματική
διαδικασία
Ισοδυναμία των
ομάδων

Ομάδες

η

1 Π.Ο.
Στρατηγική της
αναδιήγησης

Πειραματική
παρέμβαση

Πρώτος μετέλεγχος

Δεύτερος
μετέλεγχος

Ανάγνωση οκτώ
ιστοριών και
εξάσκηση των
παιδιών στην
αναδιήγηση

η

2 Π.Ο.
Στρατηγική της
παραγωγής
φανταστικών
ιστοριών

Ανάγνωση οκτώ
ιστοριών και
εξάσκηση των
παιδιών στην
παραγωγή
φανταστικών
ιστοριών

η

3 Π.Ο.
Συνδυαστική
στρατηγική της
αναδιήγησης
και της
παραγωγής
φανταστικών
ιστοριών

4η Ομάδα
Ελέγχου

Αξιολόγηση των
παιδιών για την
ισοδυναμία των
ομάδων

Ανάγνωση
τεσσάρων ιστοριών
για την εξάσκηση
των παιδιών στην
αναδιήγηση και
ανάγνωση
τεσσάρων ιστοριών
για την εξάσκηση
των παιδιών στην
παραγωγή
φανταστικών
ιστοριών

Αξιολόγηση των
παιδιών του
δείγματος στα
κριτήρια της
αναδιήγησης, της
αφήγησης
προσωπικών και
της αφήγησης
φανταστικών
ιστοριών

Αξιολόγηση ενός
αριθμού παιδιών
του δείγματος
μετά την είσοδό
τους στο
δημοτικό σχολείο
στα κριτήρια της
αναδιήγησης και
της παραγωγής
φανταστικών
ιστοριών

Ανάγνωση
οχτώ ιστοριών

Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας προήλθε από τον πληθυσμό όλων των νηπιαγωγείων
του νομού Χανίων, κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Με τη μέθοδο της
συμπτωματικής δειγματοληψίας επιλέχθηκαν 10 νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούσαν
192 παιδιά, ηλικίας 5-6 ετών (Μ=64,45, SD=4,57). Τα νηπιαγωγεία επιλέχθηκαν
διότι: α) διέθεταν ένα ξεχωριστό χώρο για την εφαρμογή των προπειραματικών και
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μεταπειραματικών κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και για την εξάσκηση των παιδιών
στην αναδιήγηση, β) συστεγάζονταν με δημοτικά σχολεία στα οποία, κατά πάσα
πιθανότητα, θα φοιτούσαν τα παιδιά κατά το επόμενο σχολικό έτος μετά την είσοδό
τους στο δημοτικό σχολείο.
Από το σύνολο των 192 παιδιών που φοιτούσαν στα 10 νηπιαγωγεία
επιλέχθηκαν 113 παιδιά (55 κορίτσια και 58 αγόρια) τα οποία συγκρότησαν τις τρεις
πειραματικές ομάδες και την ομάδα ελέγχου και αποτέλεσαν το δείγμα της
παρούσας μελέτης. Στα παιδιά του δείγματος συμπεριελήφθησαν και αλλόγλωσσα
παιδιά, τα οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν με μεγάλη ευχέρεια στην ελληνική
γλώσσα και η επίδοσή τους στα γλωσσικά κριτήρια ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι οικογένειες των παιδιών της μελέτης ανήκαν σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα. Στο δείγμα δε συμπεριελήφθησαν όσα παιδιά ήταν ηλικίας 4-5 ετών,
διότι στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν αποκλειστικά παιδιά ηλικίας 5-6 ετών,
καθώς και όσα είχαν παραπεμφθεί είτε ήταν υπό παραπομπή για γλωσσικές
διαταραχές. Τα 113 παιδιά του δείγματος χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (τρεις
πειραματικές και μία ελέγχου). Η κάθε ομάδα αποτελούνταν από 28 παιδιά, εκτός
από την τρίτη πειραματική ομάδα η οποία αποτελούνταν από 29 παιδιά. Τα 28
παιδιά (15 αγόρια και 13 κορίτσια) που επελέγησαν για την πρώτη πειραματική
ομάδα φοιτούσαν σε 2 από τις 10 τάξεις (14+14=28) του νηπιαγωγείου. Σε άλλες 2
τάξεις (14+14=28 παιδιά) φοιτούσαν και τα 28 παιδιά (11 αγόρια και 17 κορίτσια)
που επελέγησαν για τη δεύτερη πειραματική ομάδα. Τα 29 παιδιά (14 αγόρια και 15
κορίτσια) που επελέγησαν για την τρίτη πειραματική ομάδα φοιτούσαν σε 3 τάξεις
(10+10+9=29 παιδιά) νηπιαγωγείου, ενώ σε άλλες 3 τάξεις (12+8+8=28 παιδιά)
νηπιαγωγείου φοιτούσαν και τα 28 παιδιά (13 αγόρια και 15 κορίτσια) τα οποία
συγκρότησαν την ομάδα ελέγχου. Από τα 29 παιδιά της τρίτης πειραματικής ομάδα
ένα διέκοψε τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο στην προπειραματική φάση της
έρευνας για προσωπικούς λόγους. Συνεπώς, οι ομάδες του δείγματος είχαν από 28
παιδιά η καθεμία. Για τη συγκρότηση των ομάδων πραγματοποιήθηκε στατιστικός
έλεγχος, ώστε όλες οι ομάδες να είναι ισοδύναμες μεταξύ τους (βλ. Πίνακα 1). Το
πρόγραμμα παρέμβασης πραγματοποιούνταν στο σύνολο των παιδιών της κάθε
τάξης, αλλά αξιολογούνταν μόνο τα παιδιά που συμπεριελήφθησαν στις ομάδες του
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δείγματος. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας
ήταν Μ= 65,06 μήνες και η τυπική απόκλιση SD = 3,36, της δεύτερης πειραματικής
ομάδας ήταν

Μ= 64,42 μήνες και η τυπική απόκλιση SD=3,50, της τρίτης

πειραματικής ομάδας ήταν Μ= 63,80 μήνες και η τυπική απόκλιση SD=2,65 και της
ομάδας ελέγχου ήταν Μ= 65,74 μήνες και η τυπική απόκλιση SD=3,11.
Μέσα συλλογής δεδομένων
Α) Εργαλεία για την συγκρότηση ισοδύναμων ομάδων πριν την παρέμβαση
Για τη συγκρότηση ισοδύναμων ομάδων (βλ. Πίνακας 2 σελ. 310) στη
προπειραματική φάση αλλά και για την εγκυρότητα της παρούσας μελέτης
αξιολογήθηκαν οι λεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες των παιδιών καθώς και οι
αφηγηματικές και οι αναδιηγητικές τους ικανότητες με τα εξής κριτήρια:
Μη λεκτική ικανότητα: Η νοητική ικανότητα αξιολογήθηκε με το τεστ Coloured
Progressive Matrices του Raven (1956. Τσακρής 1970)*. Πρόκειται για ένα τεστ
αξιολόγησης της μη λεκτικής ικανότητας παιδιών ηλικία 5-12 ετών. Το τεστ έχει
σχετικά υψηλή αξιοπιστία (0,87) και υψηλή συντρέχουσα εγκυρότητα (0,97). Η
υψηλή εγκυρότητα περιεχομένου επιβεβαιώνεται από τη χρήση του συγκεκριμένου
τεστ για δεκαετίες στη μέτρηση της μη λεκτικής ικανότητας. Επίσης, η εγκυρότητα
σχετιζόμενη με κριτήριο είναι υψηλή, αφού προβλέπει σε υψηλό βαθμό τη
δυνατότητα του ατόμου να επιτυγχάνει σε υψηλού επιπέδου νοητικές εργασίες
(Carpenter, Just & Sheff, 1990. Fay & Frese, 2001).
Στο συγκεκριμένο τεστ αξιοποιήθηκαν οι αρχικοί βαθμοί και όχι οι
τυπικοί εξαιτίας της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη στάθμιση
του τεστ στην ελληνική γλώσσα (Τσακρής 1970). Το τεστ αποτελείται από 5 ομάδες
των 12 δοκιμασιών ή κάθε μια. Η κάθε δοκιμασία παρουσιάζει ένα σχήμα από το
οποίο λείπει ένα τμήμα. Κάτω από το σχήμα δίνονται 6 ή 8 μικρότερα σχήματα, από
τα οποία το παιδί πρέπει να βρει ποιο αντιστοιχεί στο ζητούμενο. Η κάθε δοκιμασία
είναι λίγο πιο απαιτητική από την προηγούμενη, και η καθεμία από τις πέντε
ομάδες περιλαμβάνει πιο απαιτητικές δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται.
*Όταν υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί η νεότερη ελληνική
στάθμιση του τεστ Coloured Progressive Matrices του Raven (1956) από τους ερευνητές Σιδερίδη,
Αντωνίου, Μουζάκη και Σίμο (2015).
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Κατά τη χορήγηση του τεστ η ερευνήτρια ανέφερε στο παιδί ότι θα του επιδείξει μια
σειρά από διάφορες ζωγραφιές όπου από την καθεμία απουσίαζε ένα μικρό τμήμα
το οποίο ήταν τοποθετημένο μαζί με άλλα διαφορετικά κομμάτια κάτω από κάθε
ζωγραφιά. Στη συνέχεια προέτρεπε το παιδί να διερευνήσει και να ανακαλύψει
ποιο από τα έξι ή οκτώ συνολικά κομμάτια θα ταίριαζε κατά την άποψή του στη
συγκεκριμένη ζωγραφιά. Η κάθε απάντηση του παιδιού καταχωρίστηκε από την
ερευνήτρια σε ειδικό πρωτόκολλο αξιολόγησης.
Γλωσσική ικανότητα: Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών αξιολογήθηκε με το
Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης (Παρασκευόπουλος, Γιαννίτσας &
Καλαντζή-Αζίζι, 1999α) και συγκεκριμένα με τις κλίμακες των Γλωσσικών Αναλογιών
και του Λεξιλογίου. Οι συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Kuder –
Richardson & Cronbach a, για τις επιμέρους κλίμακες και τις ηλικιακές ομάδες είναι
0,80 στις μικρές και μεγάλες ηλικίες και 0,90 στις ενδιάμεσες ηλικίες
(Παρασκευόπουλος, Γιαννίτσας & Καλαντζή-Αζίζι, 1999α).
Γλωσσικές αναλογίες: Η κλίµακα Γλωσσικές αναλογίες αξιολογεί την
ικανότητα του παιδιού να αναλύει και να συσχετίζει έννοιες κατά τρόπο λογικό.
Αποτελείται από 32 ελλιπείς γλωσσικές αναλογίες, όπως π.χ. «Οι λίμνες έχουν
ψάρια, τα δάση έχουν ...». Η κάθε αναλογία αποτελείται από δύο προτάσεις: α) μία
πλήρη πρόταση, η οποία ορίζει µια σχέση ανάμεσα σε πρόσωπα, σε αντικείμενα ή
σε καταστάσεις (σχέση αιτίου-αποτελέσματος, λειτουργικής ομοιότητας, αντιθέτου,
κ.λπ.) και β) μία ελλιπή πρόταση, η οποία ορίζει µια σχέση παρόμοια µε την πρώτη,
αλλά λείπει ο δεύτερος όρος της. Το παιδί καλείται να αναλύσει την πρώτη
πρόταση, να βρει τη σχέση µε την οποία συνδέονται οι όροι της και, στη συνέχεια,
να συμπληρώσει τη δεύτερη ελλιπή πρόταση, με τον κατάλληλο όρο-λέξη π.χ. ζώα.
Συγκεκριμένα, στην Κλίμακα Γλωσσικές Αναλογίες η ερευνήτρια ανέφερε στο παιδί
ότι θα «παίξουν» ένα παιχνίδι με λέξεις, θα του διάβαζε μερικές προτάσεις από τις
οποίες θα έλειπε η τελευταία λέξη και το παιδί θα έπρεπε να πει τη λέξη που λείπει.
Λεξιλόγιο: Η κλίµακα Λεξιλόγιο αξιολογεί τον εννοιολογικό πλούτο
(σαφήνεια, περιεκτικότητα) του παιδιού αλλά και το βαθμό ιεραρχικής οργάνωσης
των

εννοιών

[τον

βαθµό

αφαίρεσης

(υποκείμενες

έννοιες)-γενίκευσης

(υπερκείμενες έννοιες)]. Αποτελείται από 20 λέξεις-έννοιες, ποικίλου περιεχομένου
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(αντικείμενα, καταστάσεις, δράσεις), όπως π.χ. Σφυρί, Δειλός, Παραμελώ κ.λπ. Το
παιδί καλείται να δώσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων αυτών, λέγοντας
ό,τι γνωρίζει για τις λέξεις-έννοιες αυτές. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια ενημέρωνε το
παιδί ότι θα του ανέφερε μερικές λέξεις, μία κάθε φορά και το παιδί θα έπρεπε να
αναφέρει με τη σειρά του τι σημαίνει η κάθε λέξη.
Ερωτηματολόγιο για τη σχέση του οικογενειακού περιβάλλοντος με την
ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών
Η αφηγηματική ικανότητα είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία (MarjanovicUmec et al., 2002. Peterson & McCabe, 1992). Πέρα από τον βιολογικό παράγοντα
(ωριμότητα) η εξελικτική πορεία αυτής της δεξιότητας επηρεάζεται σαφώς και από
το περιβάλλον και συγκεκριμένα το εγγράμματο περιβάλλον που ζει το παιδί (De
Temple &Tabors, 1996. Dickinson, De Temple, Hirschler & Smith, 1992). Η επαφή των
παιδιών με ιστορίες (με βιβλίο ή χωρίς βιβλίο) συντελεί στην αφομοίωση και
ανάπτυξη ενός εσωτερικού σχήματος της ιστορίας. Αυτό από τη μια βοηθά τα
παιδιά να κατανοούν και να θυμούνται τις ιστορίες που ακούν, αφετέρου να
δημιουργούν τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις (Morrow, 1986. Simmons, Griffin,
& Kameenui, 1988).
Για να αφηγηθεί ή να αναδιηγηθεί το παιδί μια ιστορία πρέπει οπωσδήποτε
να την έχει κατανοήσει. Το επίπεδο πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών
ενός κειμένου εξαρτάται, κυρίως, από τις προγενέστερες σχετικές γνώσεις των
παιδιών, το εύρος της γνωστικής τους εμπλοκής (ερωτήσεις, συζητήσεις) αλλά και
από τη θετική ατμόσφαιρα αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης που
διαμορφώνεται μεταξύ ενηλίκων και παιδιών (Roberts et al., 2005. Sonnenschein &
Munsterman, 2002). Η συχνότητα λοιπόν αλλά, κυρίως, η ποιότητα της
αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέα και παιδιού, κατά τη ανάγνωση και αφήγηση
ιστοριών στο σπίτι, συμβάλλουν σημαντικά στη κατανόηση και την εσωτερίκευση
τόσο του πλαισίου όσο και του περιεχομένου της ιστορίας (Bus, 2001. Neuman,
1999. Phillips, Lonigan & Wyatt, 2009. Price, van Kleeck & Huberty, 2009. Weigel,
Martin & Bennett, 2005. Whitehurst et al., 1994. Whitehurst & Lonigan, 1998).
Με

βάση

τους

παραπάνω

προβληματισμούς

σχεδιάστηκε

ένα

ερωτηματολόγιο το οποίο είχε στόχο να εκτιμήσει τις συνήθειες και τις μορφές
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συμπεριφοράς τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειάς του γύρω από την ανάγκη
και αφήγηση ιστοριών και να διερευνήσει το μέγεθος της επίδρασης αυτών των
μορφών συμπεριφοράς στις αφηγηματικές επιδόσεις των παιδιών του δείγματος,
μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του εν
λόγω

ερωτηματολογίου

διερευνήθηκε

η

συχνότητα

με

την

οποία

πραγματοποιούνται δραστηριότητες που σχετίζονται ευρύτερα με τον γραμματισμό
των παιδιών όπως και συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν στην ανάγνωση
και αφήγηση ιστοριών. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στους γονείς των παιδιών
του δείγματος της παρούσας μελέτης, με στόχο να διερευνηθεί εάν οι συνήθειες
γραμματισμού στο σπίτι ή το πρόγραμμα παρέμβασης ή και τα δυο μαζί
επηρεάζουν της αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Για την άντληση των σχετικών πληροφοριών επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο
έναντι της συνέντευξης, επειδή δεν ήταν εφικτή η προσωπική συνάντηση με όλους
τους γονείς των παιδιών που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα αυτής της μελέτης.
Γνωρίζοντας, παράλληλα, ότι μια βασική «αδυναμία» του ερωτηματολογίου είναι η
απάντηση των ερωτήσεων με βάση τι πρέπει να συμβαίνει στην πραγματικότητα και
όχι τι συμβαίνει, ενσωματώθηκε στο κείμενο του ερωτηματολογίου και μια μικρή
επιστολή μέσω της οποίας επιδιώχθηκε η ευαισθητοποίηση των γονέων σε σχέση
με την ειλικρίνεια των απαντήσεών τους (Παπαναστασίου, 1996). Ο σχεδιασμός του
ερωτηματολογίου στηρίχτηκε στις εργασίες των Baker, Mackler, Sonnenschein και
Serpell (2001), Carlson, Bitterman και Jenkins (2012), De Temple και Tabors (1996),
Saracho και Spodek (2009) και van Steensel (2006). Μια σειρά ερωτήσεων, βεβαίως,
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Το ερωτηματολόγιο
δόθηκε δοκιμαστικά σε 10 γονείς οι οποίοι δε συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα για να
διερευνηθούν τυχόν δυσκολίες κατά την ανάγνωση και συμπλήρωσή του. Κατόπιν
διαλογικής συζήτησης με

τους γονείς επισημάνθηκαν

και διορθώθηκαν

συγκεκριμένα σημεία τα οποία, πιθανώς, θα δυσχέραιναν την κατανόηση και κατά
συνέπεια την ορθή, χωρίς παρανοήσεις, συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 38 ερωτήσεις κλειστού τύπου
και αποτελούνταν από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ερωτήσεων αφορούσε σε
δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας (ερωτήσεις 1 έως 7). Το δεύτερο τμήμα του
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ερωτηματολογίου περιελάμβανε 31 κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες
διερευνούσαν τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν από κοινού παιδί και
γονείς δραστηριότητες που σχετίζονται με το γραμματισμό του παιδιού στο σπίτι
και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (ερωτήσεις 2,3,4,5,6,7), τη συχνότητα με
την οποία γονείς και παιδιά πραγματοποιούν δραστηριότητες αφήγησης και
ανάγνωσης ιστοριών (ερωτήσεις, 8,9,12,13,14,15,30,31), την εκτίμηση της
συχνότητας με την οποία το παιδί με τους γονείς του πραγματοποιούν διάφορες
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ανάγνωσης και αφήγησης ιστοριών (ερωτήσεις
από 17 έως 29). Από το σύνολο των ερωτήσεων αποκλείστηκαν 5 ερωτήσεις
(1,10,11,16,27) οι οποίες δε φόρτιζαν ισχυρά σε κανένα παράγοντα. Αναλυτικότερα
το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τις ακόλουθες κλίμακες:
α) Η συχνότητα με την οποία το παιδί πραγματοποιεί ορισμένες
δραστηριότητες γραμματισμού στο σπίτι (ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών)
εκτιμήθηκε από μια κλίμακα η οποία περιελάμβανε 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου
(8,9,12,13,14,15,30,31). Σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν 5/βαθμες κλίμακες
τύπου Likert με τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1=το παιδί πολύ σπάνια
πραγματοποιεί τη δραστηριότητα, 2=το παιδί σπάνια πραγματοποιεί τη
δραστηριότητα, 3 = το παιδί μερικές φορές πραγματοποιεί τη δραστηριότητα, 4 = το
παιδί συχνά πραγματοποιεί τη δραστηριότητα, 5=το παιδί πολύ συχνά
πραγματοποιεί τη δραστηριότητα. Ο δείκτης αξιοπιστίας που διερευνά τη
συχνότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων γραμματισμού από το παιδί στο
οικογενειακό περιβάλλον, όπως υπολογίστηκε με το κριτήριο Cronbach a, ήταν 0,87.
β) Η συχνότητα με την οποία από κοινού παιδί και γονείς πραγματοποιούν
ορισμένες δραστηριότητες γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και
στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, όπως και η δραστηριοποίηση του παιδιού είτε
μεμονωμένα είτε από κοινού με τους γονείς σε εκπαιδευτικά παιχνίδια στον
υπολογιστή, εκτιμήθηκε από μια κλίμακα η οποία περιελάμβανε 6 ερωτήσεις
κλειστού τύπου (2,3,4,5,6,7). Σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν 5/βαθμες
κλίμακες τύπου Likert με τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1=το παιδί και οι γονείς
πολύ σπάνια πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 2=το παιδί και οι γονείς σπάνια
πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 3=το παιδί και οι γονείς μερικές φορές
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πραγματοποιούν

τη

δραστηριότητα,

4=το

παιδί

και

οι

γονείς

συχνά

πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 5=το παιδί και οι γονείς πολύ συχνά
πραγματοποιούν τη δραστηριότητα. Ο δείκτης αξιοπιστίας που διερευνά τη
συχνότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων γραμματισμού από το παιδί και τους
γονείς στο οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπως
υπολογίστηκε με το κριτήριο Cronbach a ήταν 0,68.
γ) Οι μορφές συμπεριφοράς κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών στο
σπίτι εκτιμήθηκε από μια κλίμακα η οποία περιελάμβανε 12 ερωτήσεις κλειστού
τύπου (17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29). Από τις 12 οι 3 ερωτήσεις σχετίζονται
με την αναδιήγηση και αφήγηση ιστοριών (20, 28, 29), και οι υπόλοιπες 9
(17,18,19,21,22,23,24,25,26) σχετίζονται με κοινές δραστηριότητες που αφορούν σε
συζητήσεις, ερωτήσεις και σχολιασμούς γύρω από το κείμενο της ιστορίας ή το
περιεχόμενο της αφήγησης. Σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιήθηκαν 5/βαθμες
κλίμακες τύπου Likert με τις εξής κατηγορίες απαντήσεων: 1=το παιδί ή οι γονείς ή
από κοινού πολύ σπάνια πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 2=το παιδί ή οι γονείς
ή από κοινού σπάνια πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 3=το παιδί ή οι γονείς ή
από κοινού μερικές φορές πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 4=το παιδί ή οι
γονείς ή από κοινού συχνά πραγματοποιούν τη δραστηριότητα, 5=το παιδί ή οι
γονείς ή από κοινού πολύ συχνά πραγματοποιούν τη δραστηριότητα. Ο δείκτης
αξιοπιστίας που διερευνά τη συχνότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων
ανάγνωσης και αφήγησης ιστοριών από το παιδί και τους γονείς στο οικογενειακό
περιβάλλον, όπως υπολογίστηκε με το κριτήριο Cronbach a ήταν 0,93.
Μετρήσεις πριν και μετά την παρέμβαση
Αναδιήγηση ιστοριών
Η

αξιολόγηση

της

αναδιηγητικής

ικανότητας

των

παιδιών

πραγματοποιήθηκε με την 10/βαθμη Κλίμακα: Η Δομή της Ιστορίας (Sense of story
structure) της Morrow (1990), (βλ. Παράρτημα 5). Η συγκεκριμένη κλίμακα μετράει
τον αριθμό των δομικών στοιχείων που αναφέρει το παιδί στην αναδιήγησή του,
καθώς και τον βαθμό ακολουθίας των δομικών αυτών στοιχείων της ιστορίας. Η
κλίμακα βαθμολόγησης των παιδιών κυμαίνεται από 1 έως 10. Η διαδικασία της
αναδιήγησης ήταν άμεση για να μη δυσχεραίνεται από τη διαμεσολάβηση άλλων
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πληροφοριών (Caton, Crowe&Haar, 2003). Η κλίμακα Δομή της Ιστορίας αξιολογεί
αν το παιδί στην αναδιήγησή του αναφέρει τα παρακάτω δομικά στοιχεία:
Εισαγωγή
Αναφέρεται στις συνήθεις φράσεις που χρησιμοποιούνται, όταν
πραγματοποιείται η αναδιήγηση μιας ιστορίας. Οι φράσεις αυτές είναι κοινότυπες,
όμως καταδεικνύουν την αντίληψη του παιδιού ότι αναδιηγείται μια φανταστική
ιστορία και οι φράσεις αυτές ταιριάζουν σε μια τέτοια συνθήκη.
Παράδειγμα 1: Μια φορά και ένα καιρό….
Παράδειγμα 2: Ήταν μια φορά….
Πλαίσιο
Αναφέρεται στον τόπο και τον χρόνο που διαδραματίστηκε η ιστορία, και
στο αν γίνεται αναφορά στον κύριο πρωταγωνιστή και τους δευτερεύοντες
χαρακτήρες της ιστορίας.
Παράδειγμα: …στο σπίτι του ασβού ένα πρωί....
Θέμα
Αναφέρεται στο κύριο πρόβλημα – θέμα της ιστορίας, που γύρω από αυτό
εκτυλίσσεται όλη η πλοκή της ιστορίας.
Παράδειγμα: ….ο ασβός ξύπνησε κακόκεφος γιατί ήταν μόνος του και
είπε: άλλη μια μέρα που θα παίξω μόνος μου……
Πλοκή
Αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην ιστορία, όπου μέσα
από αυτά προσπαθεί ο πρωταγωνιστής να επιλύσει το κεντρικό πρόβλημα ή θέμα
της ιστορίας.
Παράδειγμα: ….στην αρχή έβαλε μια ουρά από ξεσκονόπανο και ένα
πορτοκαλί παλτό και φώναξε την αλεπού να παίξουν·
νόμιζε ότι δε θα τον καταλάβαινε, μετά έβαλε δυο
μαχαίρια στο στόμα του και πήγε στο αγριογούρουνο,
μετά στον λαγό…..
Επίλυση
Αναφέρεται στην επίλυση ή όχι του κεντρικού προβλήματος της ιστορίας, αν
δηλαδή οι προσπάθειες του πρωταγωνιστή της ιστορίας είχαν αίσια κατάληξη ή όχι
και στο αν το παιδί αναφέρει κάποιο τέλος στην αναδιήγησή του.
Παράδειγμα: …και εκεί που έπαιζε ξαφνικά βλέπει ένα ζωάκι που του
έμοιαζε… «θέλεις να παίξουμε είπε» και το ζωάκι κούνησε
με χαρά το κεφάλι του….
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Τέλος
Το τέλος δεν έχει την έννοια της κατακλείδας και του ηθικού διδάγματος,
αλλά την έννοια του συμπληρώματος και της ομαλής κατάληξης της ιστορίας.
Παράδειγμα 1: ….και από τότε έπαιζαν χαρούμενοι και έμειναν για πάντα
μαζί!
Παράδειγμα 2: ….και ‘ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.
Ακολουθία
Η ακολουθία είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που αξιολογεί αν το παιδί
αναφέρει τα παραπάνω δομικά στοιχεία με σωστή διαδοχή – σειρά. Αν δηλαδή το
παιδί ξεκινάει με μια εισαγωγή, αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας, τον
πρωταγωνιστή και τους χαρακτήρες, το κεντρικό θέμα, τα γεγονότα της πλοκής της
ιστορίας, την επίλυση του θέματος και το τέλος της ιστορίας.
Η συγκεκριμένη ποσοτική κλίμακα μετρά με ένα (1) την παρουσία και με
μηδέν (0) την απουσία του χαρακτηριστικού που ορίζεται να μετρήσει, εκτός από
την ακολουθία των δομικών στοιχείων της ιστορίας. Συγκεκριμένα το παιδί
λαμβάνει από ένα (1) βαθμό, εάν αναφέρει μια εισαγωγή, εάν ανακαλέσει τον τόπο
και τον χρόνο διεξαγωγής της ιστορίας, τον πρωταγωνιστή, το πρόβλημα, την
επίλυση και το τέλος της ιστορίας. Για την αξιολόγηση των δομικών στοιχείων των
χαρακτήρων και της πλοκής της ιστορίας, δίδεται η δυνατότητα όλων των
ενδιάμεσων (εντός των δύο αυτών αριθμών) βαθμολογήσεων, σε περίπτωση που δε
δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση του στοιχείου που αξιολογείται π.χ. αν δεν
αναφερθούν όλα τα πρόσωπα ή όλα τα επεισόδια της ιστορίας. Η μονάδα (που
είναι η βαθμολογία της ολοκληρωμένης απάντησης) διαιρείται ανάλογα με τον
αριθμό των προσώπων ή των επεισοδίων της ιστορίας και ο δεκαδικός αριθμός που
προκύπτει αντιστοιχεί στη βαθμολογία του κάθε προσώπου που θα αναφέρει το
παιδί ή αντίστοιχα του κάθε γεγονότος. Αν αναφέρει, δηλαδή, δύο από τους πέντε
χαρακτήρες της ιστορίας η μονάδα διαιρείται με τον αριθμό 5 και προκύπτει ο
δεκαδικός (0,20), άρα το παιδί θα πάρει στο συγκεκριμένο κριτήριο (0,20 Χ 2 =0,40).
Επιπλέον η σωστή ακολουθία των δομικών στοιχείων της ιστορίας εκτιμάται από 0
έως 2. Η παντελής έλλειψη ακολουθίας των δομικών στοιχείων της ιστορίας
αξιολογείται με μηδέν (0), η μερική παρουσία ακολουθίας με ένα (1) και η σωστή
ακολουθία δομικών στοιχείων με δύο (2).
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Ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας της κλίμακας, λόγω του ιδιότυπου τρόπου
βαθμολόγησης, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Ελέγχθηκε, όμως, η αξιοπιστία της
μέτρησης με την μέθοδο των βαθμολογητών. Ελέγχοντας τον βαθμό συσχέτισης στις
μετρήσεις δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών, διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η
εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας και κατ’ επέκταση του τρόπου αξιολόγησης της
δεξιότητας της αναδιήγησης (Βάμβουκας, 2006· Παπαναστασίου, 1996). Γι’ αυτόν
τον λόγο ορίστηκαν δύο ανεξάρτητοι βαθμολογητές στη συγκεκριμένη μελέτη.
Επιλέχτηκε τυχαία (με βάση τον αριθμό καταχώρισης των υποκειμένων) το 10% των
φυλλαδίων αξιολόγησης των αναδιηγήσεων των παιδιών κατά την προπειραματική,
πρώτη

μεταπειραματική

και

δεύτερη

μεταπειραματική

βαθμολογήθηκαν από τους δύο βαθμολογητές και

φάση,

τα

οποία

υπολογίστηκε ο βαθμός

συσχέτισης kappa του Cohen ανάμεσα στις βαθμολογίες αυτές. Ο συντελεστής
kappa του Cohen παίρνει τιμές από 0 (απόλυτη ασυμφωνία) μέχρι 1 (απόλυτη
συμφωνία). Οι επιμέρους κατηγορίες της ποσοτικής αυτής ανάλυσης είναι: α)
εισαγωγή-πλαίσιο, β) θέμα, γ) πλοκή, δ) επίλυση, ε) τέλος, στ) ακολουθία. Ο
βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών για τα επιμέρους
κριτήρια αξιολόγησης των αναδιηγήσεων στην προπειραματική φάση της μελέτης
ήταν για: α) την εισαγωγή-πλαίσιο: 1,00, β) το θέμα: 0,71, γ) την πλοκή: 0,60, δ) την
επίλυση: 1,00, ε) το τέλος: 0,71, στ) την ακολουθία: 0,75. Ο συνολικός βαθμός
συσχέτισης των αναδιηγήσεων του προπειραματικού ελέγχου ήταν 0,60. Ο βαθμός
συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ των δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών για τα
επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης των αναδιηγήσεων στην πρώτη μεταπειραματική
μέτρηση ήταν για: α) την εισαγωγή-πλαίσιο: 0,50, β) το θέμα: 1,00, γ) την πλοκή:
0,52, δ) την επίλυση: 1,00, ε) το τέλος: 0,75, στ) την ακολουθία: 0,72. Ο συνολικός
δείκτης συσχέτισης των αναδιηγήσεων του μεταπειραματικού ελέγχου ήταν 0,62. Ο
βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών για τα επιμέρους
κριτήρια αξιολόγησης των αναδιηγήσεων στη δεύτερη μεταπειραματική μέτρηση
ήταν για: α) την εισαγωγή-πλαίσιο: 0,56, β) το θέμα: 1,00, γ) την πλοκή: 0,58, δ) την
επίλυση: 1,00, ε) το τέλος: 1,00 στ) την ακολουθία: 0,71. Ο συνολικός βαθμός
συσχέτισης των αναδιηγήσεων του δεύτερου μεταπειραματικού ελέγχου ήταν 5,89.
Η αξιολόγηση με την κλίμακα αυτή θεωρείται από τους πιο κλασικούς τρόπους
αξιολόγησης της δεξιότητας της αναδιήγησης και η χρήση της σε προηγούμενες
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έρευνες σχετικές με την κατανόηση ιστοριών (Morrow, 1985, 1986, 1988, 1990. Carr,
2003) συμβάλλει στον βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας της εν λόγω κλίμακας.
Για

την

αξιολόγηση στην

αναδιήγηση κατά

την

προπειραματική,

μεταπειραματική και δεύτερη μεταπειραματική φάση της έρευνας διαβάστηκαν
τρεις διαφορετικές ιστορίες παρόμοιας δυσκολίας, αριθμού σελίδων και
εικονογράφησης. Το κείμενο και στις τρεις ιστορίες ήταν εύληπτο και ο βαθμός
δυσκολίας του περιεχομένου τους ήταν παρεμφερής (θέμα οικείο με λεξιλόγιο
κατανοητό από παιδιά προσχολικής ηλικίας). Η ιστορία διαβάστηκε στο σύνολο των
παιδιών της τάξης. Κατόπιν τα παιδιά κλήθηκαν ατομικά σε ένα χώρο ήσυχο κοντά
στην τάξη για να αναδιηγηθούν την ιστορία που μόλις άκουσαν. Με αυτόν τον
τρόπο

θεωρήθηκε

ότι

διασφαλίστηκε

η

δυνατότητα

εκμαίευσης

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών.
Με τις συγκεκριμένες διαδικασίες εκτιμήθηκε το επίπεδο της αναδιηγητικής
ικανότητας των παιδιών, πριν και μετά την παρέμβαση αλλά και μετά την πάροδο
ενός εύλογου διαστήματος μετά την έλευσή τους στο δημοτικό σχολείο. Σε όλες τις
μετρήσεις έγινε εκ των προτέρων γνωστό στα παιδιά ότι θα τους διαβαστεί μια
ιστορία την οποία πρέπει να ακούσουν πολύ προσεκτικά, γιατί θα τους ζητηθεί μετά
να την αναδιηγηθούν, όπως θα την έλεγαν σε ένα φίλο τους που δεν την είχε
ακούσει. Οι αναδιηγήσεις των παιδιών μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια
απομαγνητοφωνήθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση το περιεχόμενο και τη λογική
ακολουθία των δομικών τους στοιχείων.
Αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Η αξιολόγηση της ικανότητας των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο χώρο του νηπιαγωγείου ατομικά. Για την
αξιολόγηση των προσωπικών αφηγήσεων που παράχθηκαν από τα παιδιά του
δείγματος χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα των Peterson και McCabe (1983) η οποία
βασίστηκε στη θεμελιώδους σημασίας Κλίμακα του Labov (1972), (βλ. Παράρτημα
5). Η συγκεκριμένη Κλίμακα μετράει την παρουσία ή την απουσία συγκεκριμένων
στοιχείων στην αφήγηση του παιδιού όπως :
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Περίληψη
Περιέχει την περιγραφή του θέματος της αφήγησης.
Παράδειγμα: Μια μέρα που πονούσα πήγα στο γιατρό…..
Σκηνικές πληροφορίες
Περιέχει πληροφορίες για τον τόπο, για τον χρόνο και τους συμμετέχοντες
στο γεγονός της αφήγησης.
Παράδειγμα: …και ήταν λίγα παιδάκια με τις μαμάδες του και η
γιατρός η κ. Ζέτα βγήκε και με πήρε….
Περιπλοκή
Περιέχει τον βασικό κορμό του αφηγήματος. Μια σειρά δράσεων που
φτάνουν σε ένα σημείο κορύφωσης (high point) και στη συνέχεια η ένταση
αποφορτίζεται.
Παράδειγμα: ….όταν μου έκανε το εμβόλιο, εγώ έκλαψα δυνατά, γιατί
με πονάει η βελόνα εμένα…
Αξιολόγηση
Περιέχει τα σχόλια του αφηγητή απέναντι στα αφηγούμενα γεγονότα. Τα
στοιχεία αυτά συναντώνται σε όλη την έκταση του αφηγήματος.
Παράδειγμα: …φοβόμουνα πολύ…. κάθε φορά που πάω εκεί φοβάμαι,
αλλά δεν είναι όλες τις φορές τόσο φοβιστικά…..
Λύση
Περιέχει την τελευταία πρόταση της περιπλοκής και περιγράφει το τέλος της
αφήγησης.
Παράδειγμα: …και όταν βγήκαμε έξω η μαμά με κέρασε τυρόπιτα και
μου πέρασε…
Κατάληξη
Περιέχει ένα είδος κλεισίματος της ιστορίας, όπου δηλώνονται οι επιπτώσεις
των γεγονότων που περιγράφηκαν από το παιδί και γεφυρώνεται κατάλληλα το
τέλος της αφήγησης ή ο χρόνος της αφήγησης με τον παρόντα χρόνο.
Παράδειγμα: …και την άλλη φορά που θα πάω, θα της πω να μη μου
κάνει όλο εμβόλια.
Η συγκεκριμένη Κλίμακα αξιολογεί με 2 την πλήρη αναφορά, με 1 την μερική
ή ελλιπή αναφορά και με 0 την απουσία των επιμέρους δομικών στοιχείων της
προσωπικής αφήγησης. Η κλίμακα δεν ακολουθεί και εδώ ενιαίο τρόπο
αξιολόγησης των επιμέρους στοιχείων της αφήγησης. Συγκεκριμένα, για την
αξιολόγηση του δομικού στοιχείου των σκηνικών πληροφοριών η βαθμολόγηση
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ακολουθεί μια τρίβαθμη κλίμακα όπου με μηδέν (0) αξιολογείται η πλήρης απουσία
πλαισίου (σκηνικών πληροφοριών), με ένα (1) αξιολογείται η μερική παρουσία
σκηνικών πληροφοριών όπως η παρουσία μόνο του τόπου ή μόνο του χρόνου, όπως
και η παρουσίαση μόνο ενός έως δύο προσώπων (οντοτήτων) στην αφήγηση, ενώ
με δύο (2) αξιολογείται η πλήρης αναφορά στον τόπο και τον χρόνο του
αφηγούμενου γεγονότος, καθώς και η πλήρης παρουσίαση όλων των προσώπων
που συμμετείχαν στο αφηγούμενο γεγονός. Τρίβαθμη κλιμάκωση βαθμολογίας
ακολουθεί και το δομικό στοιχείο της περιπλοκής, όπου με μηδέν (0) αξιολογείται η
πλήρης απουσία κορύφωσης (highpoint) των γεγονότων της αφήγησης, καθώς και
των σχετικών περιπλοκών που την ακολουθούν συνήθως. Με ένα (1) αξιολογείται η
ελλιπής περιγραφή του βασικού θέματος-γεγονότος της αφήγησης και η απουσία
κορύφωσης π.χ. «πήγαμε στο γιατρό και είχε παιδάκια και η μαμά μετά μου πήρε
γλειφιτζούρι», ενώ με δύο (2) αξιολογείται η πλήρης και εκτενής περιγραφή του
σημαντικού γεγονότος της αφήγησης (high point) καθώς και σχετικών περιπλοκών
που ενίοτε εμφανίζονται. Στη μέτρηση επίσης του δομικού στοιχείου της
αξιολόγησης με μηδέν (0) αξιολογείται η απουσία αξιολογικών κρίσεων εκ μέρους
του παιδιού σε σχέση με τα γεγονότα της αφήγησης, με ένα (1) η παρουσία
συμβατικών αξιολογικών κρίσεων σε περιορισμένο αριθμό (το πολύ μία) στην
αφήγηση του παιδιού π.χ. «ήταν καλά» ή «περάσαμε ωραία», ενώ με δύο (2)
βαθμολογούνται οι αξιολογήσεις που περιέχουν υψηλού γνωστικού επιπέδου
κρίσεις και σχολιασμούς όπως: «ένιωσα πολύ φοβισμένος/η, τρόμαξα πολύ» ή
«ήταν η καλύτερη μου στιγμή, όλα ήταν υπέροχα». Επίσης, η παρουσία του δομικού
στοιχείου της λύσης βαθμολογείται με ένα (1) και με μηδέν (0) η απουσία της.
Τέλος, όσον αφορά στο δομικό στοιχείο της κατάληξης, με μηδέν (0) αξιολογείται η
απουσία αναφοράς στην κατάληξη των γεγονότων της αφήγησης, με ένα (1) η απλή
αναφορά στη κατάληξη, ενώ με δύο (2) η πλήρης αναφορά στην κατάληξη των
γεγονότων της αφήγησης, όπως και η παρουσία εκφράσεων μέσω των οποίων
γεφυρώνεται ο χρόνος της αφήγησης με τον παρόντα χρόνο π.χ. «από τότε, όταν
πάω στο γιατρό δε φοβάμαι, ούτε κλαίω».
Ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας της κλίμακας ελέγχθηκε και εδώ με
την μέθοδο των βαθμολογητών. Ελέγχοντας στην συγκεκριμένη κλίμακα τον βαθμό
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συσχέτισης στις μετρήσεις δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών, διασφαλίζεται η
εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας και κατ’ επέκταση ο τρόπος αξιολόγησης της
δεξιότητας της προσωπικής αφήγησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορίστηκαν δύο
ανεξάρτητοι βαθμολογητές. Επιλέχτηκε τυχαία το 10% των φυλλαδίων αξιολόγησης
των προσωπικών αφηγήσεων των παιδιών, κατά την προπειραματική και
μεταπειραματική φάση, τα οποία βαθμολογήθηκαν από τους δύο βαθμολογητές
και υπολογίστηκε ο βαθμός συσχέτισης kappa του Cohen ανάμεσα στις
βαθμολογίες αυτές. Οι επιμέρους κατηγορίες της ποσοτικής αυτής ανάλυσης είναι:
α) περίληψη, β) σκηνικές πληροφορίες, γ) περιπλοκή, δ) αξιολόγηση, ε) λύση, στ)
κατάληξη. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών για
τα επιμέρους στοιχεία του πρώτου θέματος της προσωπικής αφήγησης που ήταν:
«Επίσκεψη στον γιατρό μου» στην προπειραματική φάση ήταν για: α) το πλαίσιο:
0,74, β) την περιπλοκή: 0,71, γ) την αξιολόγηση: 0,77 δ) τη λύση: 0,75, ε) την
κατάληξη: 1,00. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης των προσωπικών αφηγήσεων του
προπειραματικού ελέγχου ήταν 0,58. Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο
ανεξάρτητων βαθμολογητών για τα επιμέρους στοιχεία του δεύτερου θέματος της
προσωπικής αφήγησης που ήταν: «Το πάρτι των γενεθλίων μου» στην
προπειραματική φάση ήταν για: α) το πλαίσιο: 0,74, β) την περιπλοκή: 0,71, γ) την
αξιολόγηση: 1,00 , δ) τη λύση: 1,00, ε) την κατάληξη: 1,00. Ο συνολικός βαθμός
συσχέτισης των προσωπικών αφηγήσεων του προπειραματικού ελέγχου ήταν 0,64.
Ο συνολικός μέσος όρος των προπειραματικών ενδοβαθμολογικών συσχετίσεων
των προσωπικών αφηγήσεων ήταν 0,65 και είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός
συντελεστής συσχέτισης ο οποίος καταδεικνύει συνέπεια στο τρόπο βαθμολόγησης
των επιμέρους κλιμάκων του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Ο βαθμός συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ των δύο ανεξάρτητων
βαθμολογητών για τα επιμέρους στοιχεία των προσωπικών αφηγήσεων στην
μεταπειραματική φάση για την πρώτη ιστορία: «Επίσκεψη στον γιατρό μου» ήταν
για: α) το πλαίσιο: 1,00, β) την περιπλοκή: 0,75, γ) την αξιολόγηση: 1,00, δ) τη
λύση: 0,60, ε) την κατάληξη: 0,61. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης για την πρώτη
ιστορία των προσωπικών αφηγήσεων του μεταπειραματικού ελέγχου ήταν 0,68. Ο
βαθμός συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ των δύο ανεξάρτητων βαθμολογητών
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για τα επιμέρους στοιχεία των προσωπικών αφηγήσεων στην μεταπειραματική
φάση για τη δεύτερη ιστορία: «Το πάρτι των γενεθλίων μου» ήταν για: α) το
πλαίσιο: 0,60, β) την περιπλοκή: 1,00 , γ) την αξιολόγηση: 0,60 , δ) τη λύση: 1,00, ε)
την κατάληξη: 1,00. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης για τη δεύτερη ιστορία των
προσωπικών αφηγήσεων του μεταπειραματικού ελέγχου ήταν 0,65. Ο συνολικός
βαθμός συσχέτισης των προσωπικών αφηγήσεων του μεταπειραματικού ελέγχου
ήταν 0,62. Ο συντελεστής θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός, κατά συνέπεια, η
ανάλυση των δεδομένων θεωρείται έγκυρη και αντικειμενική (Τσαγρής, 2014). Η
αξιολόγηση με τη συγκεκριμένη κλίμακα θεωρείται από τους πιο κλασικούς
τρόπους αξιολόγησης της ικανότητας της προσωπικής αφήγησης των παιδιών και
μια σειρά σημαντικών μελετητών παγκοσμίως έχουν θεμελιώσει τις προτάσεις τους
για την αξιολόγηση των προσωπικών αφηγήσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας
πάνω στη συγκεκριμένη κλίμακα (Baker-Ward, Eaton & Banks, 2005. Fivush, 1991.
Hedrickson & Shapiro, 2001. Hudson & Shapiro, 1991. McCabe & Peterson, 1991.
O’Kearney, Speyer & Kenardy, 2007. Peterson & Biggs, 2001. Peterson & McCabe,
1983. Trionfi, & Reese, 2009).
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών
Η αξιολόγηση των αφηγήσεων των φανταστικών ιστοριών των παιδιών (με
τα βιβλία χωρίς κείμενο και με τις κάρτες) πραγματοποιήθηκε με την Κλίμακα
Δείκτης της αφηγηματικής πολυπλοκότητας, (Index of narrative complexity-INC-) των
Petersen, Gillam και Gillam (2008). Το συγκεκριμένο κριτήριο σχεδιάστηκε για να
αξιολογήσει τις αλλαγές σε μια ποικιλία αφηγηματικών δεξιοτήτων. Είναι ένα
εργαλείο παρακολούθησης της προόδου της αφηγηματικής ικανότητας των
παιδιών. Στη συσχέτισή του με άλλο κριτήριο βρέθηκε ότι συσχετίζεται υψηλά με το
τεστ Αφηγηματικής Γλώσσας (Test of Narrative Language-TNL-) των Gillam και
Pearson (2004). Το κριτήριο: «Δείκτης της αφηγηματικής πολυπλοκότητας»
θεωρείται από τους δημιουργούς του ότι ενσωματώνει την υφιστάμενη έρευνα και
τις αναλυτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την εκτίμηση πτυχών της
μακροδομής και της μικροδομής ενός αφηγήματος. Είναι παράλληλα σχεδιασμένο,
έτσι ώστε να αντανακλά τη σχετική σημασία-αξία του κάθε στοιχείου,
αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του κάθε αφηγήματος. Οι κατηγορίες, που
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συμπεριλαμβάνονται

στο

εν

λόγω

κριτήριο,

μετρούν

διαφορετικά

την

πολυπλοκότητα της αφήγησης και αντανακλούν τη διαφοροποίηση της επίδοσης
των παιδιών, πριν και μετά την παρέμβαση. Σύμφωνα με τους ερευνητές Petersen,
Gillam και Gillam (2008) η φανταστική αφήγηση αποτελείται από τις σκηνικές
πληροφορίες (setting), που αφορούν τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της
ιστορίας, τους χαρακτήρες (characters) που λαμβάνουν μέρος, ένα εναρκτήριο
γεγονός (initiating event) το οποίο προκαλεί μια εσωτερική αντίδραση στον
πρωταγωνιστή (internal respond). Η αντίδραση αυτή, πιθανώς, σχετίζεται με ένα
σχέδιο (internal plan) που πυροδοτεί μια προσπάθεια (attempt) του πρωταγωνιστή
η οποία σχετίζεται με το αρχικό γεγονός. Στην προσπάθεια αυτή του πρωταγωνιστή
μπορεί

να

υπάρξουν

κάποιες

περιπλοκές

και

εμπόδια

(complication),

ολοκληρώνεται, όμως, με μια κατάληξη που εμπεριέχει κάποιες συνέπειες
(consequences) είτε θετικές είτε αρνητικές (βλ. Παράρτημα 5).
Η συγκεκριμένη ανάλυση προσομοιάζει με την αντίστοιχη ανάλυση της
αναδιήγησης με μικρές διαφοροποιήσεις, διότι, στην ουσία, αυτά είναι τα δομικά
στοιχεία μιας ιστορίας, μόνο που στην αναδιήγηση αναπαράγονται, ενώ στην
αφήγηση πρέπει να αποτελούν τον σκελετό της ιστορίας που το παιδί καλείται να
δημιουργήσει. Επιπλέον, θεωρήθηκε αναγκαίο στο συγκεκριμένο κριτήριο μέτρησης
της παραγωγής της φανταστικής αφήγησης να προστεθούν τα δομικά στοιχεία του
τέλους και της ακολουθίας, διότι είναι στοιχεία απαραίτητα και καθορίζουν τον
βαθμό ολοκλήρωσης και οργάνωσης μιας αφήγησης (Hudson & Shapiro, 1991).
Δεδομένης της σημαντικότητας των παραπάνω, τα παιδιά και των τριών
πειραματικών ομάδων εκπαιδεύτηκαν στην συμπερίληψη των συγκεκριμένων
στοιχείων τόσο στην αναδιήγηση όσο και στην αφήγησή τους. Πιο αναλυτικά τα
στοιχεία που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι τα εξής:
Εισαγωγή
Η αναφορά σε μια φράση που αναγγέλλει την αρχή μιας φανταστικής
εξιστόρησης.
Παράδειγμα: Μια φορά και ένα καιρό…
Πλαίσιο
Η αναφορά στον τόπο και τον χρόνο της αφήγησης.
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Παράδειγμα: Μια μέρα ο Φρόγκι ξύπνησε σηκώθηκε από το κρεβάτι
του και πήγε ……
Χαρακτήρες
Η αναφορά στον κεντρικό πρωταγωνιστή καθώς και σε κάθε άλλο σημαντικό
πρόσωπο της ιστορίας.
Παράδειγμα: Ο Φρόγκι πήγε να κάνει πατινάζ και η μαμά του φώναζε
να προσέχει….
Αρχικό γεγονός
Η αναφορά σε ένα γεγονός ή πρόβλημα το οποίο «απαιτεί» την αντίδραση
του πρωταγωνιστή.
Παράδειγμα: Ο Φρόγκι ξύπνησε είδε ότι χιόνιζε και πήδησε από το
κρεβάτι του….
Εσωτερική αντίδραση
Η αναφορά σε πληροφορίες σχετικές με την ψυχολογική κατάσταση των
χαρακτήρων της ιστορίας (συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες).
Παράδειγμα: Ήθελε πολύ να παίξει με το χιόνι και γεμάτος χαρά
πετάχτηκε έξω χωρίς να φορέσει όλα του τα ρούχα….
Σχεδιασμός
Η αναφορά ή η δήλωση για το πώς θα πρέπει να ενεργήσει ο
πρωταγωνιστής για να λύσει το πρόβλημα.
Παράδειγμα: …δεν έπρεπε να τον δει η μαμά του γιατί θα τον
μάλωνε, γι’ αυτό κατέβηκε σιγά-σιγά να μην τον δει!
Προσπάθεια
Αναφορά στη δράση του πρωταγωνιστή που σχετίζεται με το αρχικό
γεγονός.
Παράδειγμα: …βγήκε έξω και έφτιαξε χιονόμπαλες και ένα
χιονάνθρωπο όταν ….
Περιπλοκές
Η αναφορά σε επεισόδια-γεγονότα τα οποία λειτουργούν ως εμπόδιο στην
προσπάθεια του πρωταγωνιστή να λύσει το πρόβλημα ή το θέμα που τον
απασχολεί.
Παράδειγμα: ….η μαμά του άρχισε να φωνάζει: «Φρόγκι έλα μέσα
θα παγώσεις…»
Συνέπειες
Η αναφορά στην επίλυση ή όχι του βασικού θέματος που απασχολεί τον
πρωταγωνιστή η οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
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Παράδειγμα: …στο τέλος έβαλε τη πιτζάμα του και κοιμήθηκε
κουρασμένος»
Τέλος
Η αναφορά σε κατακλείδες ή φράσεις που σημαίνουν το τέλος και την
ολοκλήρωση της ιστορίας.
Παράδειγμα: ..και τελικά κοιμήθηκε και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα.
Ακολουθία
Αξιολόγηση της χρονικής διάταξης των δομικών στοιχείων και των
γεγονότων της ιστορίας και εκτίμηση του βαθμού οργάνωσής της.
Η κλίμακα Δείκτης της αφηγηματικής πολυπλοκότητας αξιολογεί τα
επιμέρους δομικά στοιχεία της αφήγησης με βαθμολογίες από μηδέν (0) έως και
τρία (3) όπου στο μηδέν αντιστοιχεί η παντελής απουσία του χαρακτηριστικού που
μετράει, ενώ στο δύο ή στο τρία, κατά περίπτωση, η ολοκληρωμένη παρουσία του.
Συγκεκριμένα, στο δομικό στοιχείο του πλαισίου, των χαρακτήρων της ιστορίας, του
αρχικού γεγονότος-προβλήματος, της εσωτερικής αντίδρασης του πρωταγωνιστή,
του σχεδίου ανταπόκρισης στο βασικό θέμα, καθώς και των συνεπειών αυτής της
δράσης απέναντι στο αρχικό γεγονός- πρόβλημα της ιστορίας αξιολογείται με μηδέν
(0) η έλλειψη αναφοράς του συγκεκριμένου στοιχείου, με ένα (1) αξιολογείται η
γενικευμένη αναφορά στο στοιχείο π.χ. «ο βάτραχος δεν ήθελε να κοιμηθεί» «και
με δύο (2) αξιολογείται η συγκεκριμένη ολοκληρωμένη αναφορά στο στοιχείο π.χ.
«Ο Φρόγκι δεν ήθελε να κοιμηθεί και σκέφτηκε διάφορα κόλπα για να
καθυστερήσει να πάει στο κρεβάτι του». Για τα δομικά στοιχεία της δράσης και των
περιπλοκών που παρουσιάζονται στην προσπάθεια του πρωταγωνιστή να επιλύσει
ή να διευθετήσει το πρόβλημα, η βαθμολογία είναι από μηδέν (0) έως τρία (3). Με
μηδέν (0) βαθμολογείται και πάλι η παντελής απουσία του υπό εξέταση
χαρακτηριστικού, με ένα (1) η ελλιπής παρουσία του π.χ. «Ο Φρόγκι έπρεπε να
κοιμηθεί, όμως δεν μπορούσε, γιατί δεν έβρισκε το κουκλάκι του» (αναφορά σε μια
περιπλοκή). Με δύο (2) η πιο ολοκληρωμένη αναφορά στοιχείων π.χ. «Ο Φρόγκι
έπρεπε να κοιμηθεί, όμως δεν μπορούσε, γιατί δεν έβρισκε το κουκλάκι του, την
οδοντόβουρτσά του και ήθελε το φωτάκι του» (αναφορά σε δυο - τρεις περιπλοκές)
και με τρία (3) βαθμολογείται η ολοκληρωμένη αναφορά των υπό εξέταση
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στοιχείων π.χ. όλων των περιπλοκών που εμφανίζονται στην προσπάθεια του
πρωταγωνιστή ή όλων των δράσεων που πραγματοποιούσε ο πρωταγωνιστής,
προκειμένου να διευθετήσει ή να υπερπηδήσει το εκάστοτε εμπόδιο που
εμφανιζόταν. Στη συγκεκριμένη κλίμακα τροποποιήθηκε ο τρόπος βαθμολόγησης
των χαρακτήρων από τρία σε δύο, διότι οι πρωταγωνιστές των συγκεκριμένων
ιστοριών που δόθηκαν στα παιδιά της μελέτης ήταν μόνο δύο. Επίσης, στο δομικό
στοιχείο του αρχικού γεγονότος η εν λόγω κλίμακα βαθμολογεί έως τρία, διότι
εκλαμβάνει τα εκάστοτε εμπόδια στις προσπάθειες του πρωταγωνιστή είτε ως
περιπλοκές είτε ως δεύτερα ή τρίτα αρχικά γεγονότα τα οποία, με τη σειρά τους,
πυροδοτούν μια αντίδραση από τη μεριά του πρωταγωνιστή. Στη συγκεκριμένη
μελέτη για να αποφευχθούν επιπλέον περιπλοκές στην βαθμολόγηση και για να
είναι ξεκάθαρο τι αντιπροσωπεύει το κάθε στοιχείο, χωρίς παρανοήσεις, θεωρούμε
ότι το αρχικό πρόβλημα της κάθε ιστορίας είναι ένα, το πρώτο και βασικό, όπως
ορίζει και η ονομασία του (αρχικό πρόβλημα), και τα υπόλοιπα προβλήματα, που
αναδύονται στη πορεία της ιστορίας, θεωρούνται περιπλοκές και εμπόδια στην
επίλυση του πρώτου και βασικού προβλήματος.
Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης θεωρείται από τους κατασκευαστές
του ότι αντανακλά τη συνεισφορά-σχέση του κάθε στοιχείου με τη συνολική
αφήγηση και αποτυπώνει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της παραγόμενης
αφήγησης κατά μήκος ενός προγράμματος παρέμβασης. Η αξιοπιστία των
μετρήσεων συμφωνίας μεταξύ των ανεξάρτητων βαθμολογητών του συγκεκριμένου
τεστ (interrater reliability) κυμαίνεται από 90% έως 96%, σε ένα σύνολο είκοσι
ιστοριών (4 ιστορίες σε 5 διαφορετικές συνθήκες). Η εγκυρότητα σχετιζόμενη με
κριτήριο (criterion-prediction validity), εν προκειμένω, με το τεστ Αφηγηματικής
Γλώσσας των Gillam και Pearson (2004) κυμαίνεται πολύ ικανοποιητικά από r=0,602
έως

r=0,828. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν τη χρήση του

συγκεκριμένου τεστ ως ερευνητικού εργαλείου μέτρησης των αποτελεσμάτων των
προγραμμάτων παρέμβασης που αφορούν στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου
(Petersen et al., 2008). Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλίματα μέτρησης
υπάρχουν δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας, η εσωτερική αξιοπιστία (internal
validity) της μέτρησης ελέγχθηκε και εδώ με την μέθοδο των βαθμολογητών. Δύο
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ανεξάρτητοι βαθμολογητές αξιολόγησαν το 10% των κριτηρίων μέτρησης των
φανταστικών αφηγήσεων των παιδιών οι οποίες προήλθαν είτε από βιβλίο χωρίς
κείμενο

είτε

μετά

από

επίδειξη

εικονογραφημένων

καρτών

κατά

την

προπειραματική και μεταπειραματική φάση και υπολογίστηκε ο βαθμός συσχέτισης
ανάμεσα στις βαθμολογίες αυτές.
Ο βαθμός συσχέτισης των μετρήσεων kappa του Cohen μεταξύ των δύο
ανεξάρτητων βαθμολογητών που αφορούν στα επιμέρους στοιχεία των
φανταστικών αφηγήσεων στην προπειραματική φάση για την πρώτη ιστορία: «Ο
Φρόγκι ντύνεται» ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το πλαίσιο: 0,71, γ) τους
χαρακτήρες: 0,75, δ) το αρχικό γεγονός: 0,60, ε) την εσωτερική αντίδραση: 1,00, στ)
τον σχεδιασμό: 1,00, ζ) την προσπάθεια: 0,71, η) τις περιπλοκές: 0,57, θ) τις
συνέπειες: 1,00, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 0,60. Ο συνολικός βαθμός
συσχέτισης

για

την

πρώτη

ιστορία

των

φανταστικών

αφηγήσεων

του

προπειραματικού ελέγχου ήταν 0,58.
Ο βαθμός συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ των δύο ανεξάρτητων
βαθμολογητών που αφορούν στα επιμέρους στοιχεία των φανταστικών αφηγήσεων
στην προπειραματική φάση για τη δεύτερη ιστορία ιστορία: «Ο Φρόγκι πάει για
ύπνο» ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το πλαίσιο: 0,71, γ) τους χαρακτήρες:
0,75, δ) το αρχικό γεγονός: 0,56, ε) την εσωτερική αντίδραση: 1,00, στ) τον
σχεδιασμό: 0,60, ζ) την προσπάθεια: 0,75, η) τις περιπλοκές: 0,80, θ) τις συνέπειες:
0,73, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 0,81. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης για
τη δεύτερη ιστορία των φανταστικών αφηγήσεων του προπειραματικού ελέγχου
ήταν 0,58. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης των φανταστικών αφηγήσεων του
προπειραματικού ελέγχου ήταν 0,63.
Στη συνέχεια, ελέγχθηκε ο βαθμός συμφωνίας των δύο ανεξάρτητων
βαθμολογητών στα επιμέρους δομικά στοιχεία της πρώτης ιστορίας «Ο Φρόγκι
ντύνεται» της πρώτης μεταπειραματικής φάσης της μελέτης. Συγκεκριμένα, οι
ενδοβαθμολογικές συσχετίσεις που έγιναν ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το
πλαίσιο: 0,77,

γ) τους χαρακτήρες: 0,58, δ) το αρχικό γεγονός: 1,00, ε) την

εσωτερική αντίδραση: 0,56, στ) τον σχεδιασμό: 0,60, ζ) την προσπάθεια: 0,50, η) τις
περιπλοκές: 1,00, θ) τις συνέπειες: 1,00, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 1,00. Ο
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συνολικός βαθμός συσχέτισης για την πρώτη ιστορία των φανταστικών αφηγήσεων
του μεταπειραματικού ελέγχου ήταν υψηλός 0,71.
Ο βαθμός συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ των δύο ανεξάρτητων
βαθμολογητών για τα επιμέρους στοιχεία των φανταστικών αφηγήσεων στην
πρώτη μεταπειραματική φάση για τη δεύτερη ιστορία ιστορία: «Ο Φρόγκι πάει για
ύπνο» ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το πλαίσιο: 0,78, γ) τους χαρακτήρες:
1,00, δ) το αρχικό γεγονός: 1,00, ε) την εσωτερική αντίδραση: 0,60, στ) τον
σχεδιασμό: 0,71, ζ) την προσπάθεια: 0,79, η) τις περιπλοκές: 1,00, θ) τις συνέπειες:
0,60, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 1,00. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης για
τη δεύτερη ιστορία των φανταστικών αφηγήσεων του πρώτου μεταπειραματικού
ελέγχου ήταν υψηλός 0,80. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης των φανταστικών
αφηγήσεων του πρώτου μεταπειραματικού ελέγχου ήταν 0,69.
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο βαθμός συμφωνίας kappa του Cohen των δύο
ανεξάρτητων βαθμολογητών στα επιμέρους δομικά στοιχεία της ιστορίας
(προπειραματικός έλεγχος) που δημιούργησαν τα παιδιά της μελέτης με βοήθημα
τις 5 κάρτες. Οι ενδοβαθμολογικές συσχετίσεις που προκρίθηκαν για τα επιμέρους
στοιχεία των φανταστικών ιστοριών με κάρτες, κατά την προπειραματική φάση,
ήταν για: α) την εισαγωγή: 1,00, β) το πλαίσιο: 0,63, γ) τους χαρακτήρες: 0,71, δ) το
αρχικό γεγονός: 0,71, ε) την εσωτερική αντίδραση: 1,00, στ) τον σχεδιασμό: 0,60, ζ)
την προσπάθεια: 0,60, η) τις περιπλοκές: 0,71, θ) τις συνέπειες: 1,00, ι) το τέλος:
1,00, κ) την ακολουθία: 0,75. Ο συνολικός βαθμός συσχέτισης των φανταστικών
αφηγήσεων του προπειραματικού ελέγχου των αφηγήσεων με κάρτες ήταν υψηλός
0,71. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ δύο ανεξάρτητων
βαθμολογητών στα επιμέρους δομικά στοιχεία της δεύτερης ιστορίας που
δημιούργησαν τα παιδιά με τη βοήθεια καρτών (πρώτος μεταπειραματικός
έλεγχος). Οι ενδοβαθμολογικές συσχετίσεις, όπως διαμορφώθηκαν για τα
επιμέρους στοιχεία των φανταστικών ιστοριών με κάρτες, κατά τον πρώτο
μετέλεγχο, ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το πλαίσιο: 0,71,

γ) τους

χαρακτήρες: 1,00, δ) το αρχικό γεγονός: 0,77, ε) την εσωτερική αντίδραση: 1,00, στ)
τον σχεδιασμό: 0,58, ζ) την προσπάθεια: 0,75, η) τις περιπλοκές: 0,53, θ) τις
συνέπειες: 1,00, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 0,82. Ο συνολικός βαθμός
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συσχέτισης των φανταστικών αφηγήσεων του πρώτου μεταπειραματικού ελέγχου
των αφηγήσεων με κάρτες ήταν υψηλός 0,78. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε ο βαθμός
συμφωνίας μεταξύ των δύο ανεξάρτητων αξιολογητών στα επιμέρους δομικά
στοιχεία της τρίτης ιστορίας που δημιούργησαν τα παιδιά με τη βοήθεια καρτών
(δεύτερος μεταπειραματικός έλεγχος). Οι ενδοβαθμολογικές συσχετίσεις, όπως
διαμορφώθηκαν για τα επιμέρους στοιχεία των φανταστικών ιστοριών με κάρτες,
κατά το δεύτερο μεταπειραματικό έλεγχο, ήταν για : α) την εισαγωγή: 1,00, β) το
πλαίσιο: 0,57, γ) τους χαρακτήρες: 0,75, δ) το αρχικό γεγονός: 0,71, ε) την
εσωτερική αντίδραση: 1,00, στ) τον σχεδιασμό: 0,57, ζ) την προσπάθεια: 0,85, η) τις
περιπλοκές: 0,57, θ) τις συνέπειες: 0,71, ι) το τέλος: 1,00, κ) την ακολουθία: 0,60. Ο
συνολικός βαθμός συσχέτισης των φανταστικών αφηγήσεων του δεύτερου
μετέλεγχου των αφηγήσεων με κάρτες ήταν 0,75 και θεωρείται, όπως και οι
προηγούμενοι, υψηλός.
Υλικά για την εφαρμογή της παρέμβασης
Βιβλία
Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 28 βιβλία συνολικά. Έξι (6)
βιβλία

χρησιμοποιήθηκαν

κατά

την

προπειραματική

φάση

της μελέτης.

Συγκεκριμένα, ένα (1) βιβλίο διαβάστηκε με στόχο την αξιολόγηση του αρχικού
επίπεδου των παιδιών στην δεξιότητα της αναδιήγησης. Δύο (2) βιβλία
διαβάστηκαν για την αξιολόγηση του αρχικού επιπέδου αφήγησης προσωπικώνβιωματικών ιστοριών από τα παιδιά. Δύο (2) βιβλία αξιοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του αρχικού επιπέδου αφήγησης φανταστικών ιστοριών και από ένα (1)
βιβλίο αξιοποιήθηκε η εικονογράφηση για τη δημιουργία καρτών με στόχο την
αξιολόγηση του αρχικού επιπέδου αφήγησης φανταστικών ιστοριών με κάρτες.
Από τα 28 βιβλία, τα 16 χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
πειραματικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, οχτώ (8) βιβλία διαβάστηκαν στα παιδιά
όλων των ομάδων, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρέμβασης, και από άλλα
οχτώ (8) χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες τους (σε μορφή καρτών) για να
δημιουργήσουν τα παιδιά φανταστικές ιστορίες, κατά τη διάρκεια του
προγράμματος παρέμβασης της ομάδας παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Τέσσερα (4) διαφορετικά βιβλία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταπειραματική φάση
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της μελέτης. Συγκεκριμένα, ένα (1) βιβλίο διαβάστηκε για να επαναξιολογηθεί το
επίπεδο των παιδιών στη δεξιότητα της αναδιήγησης. Δύο (2) βιβλία, όμοια με αυτά
της προπειραματικής διαδικασίας, αξιοποιήθηκαν για την επαναξιολόγηση του
επιπέδου αφήγησης φανταστικών ιστοριών και δύο (2) βιβλία ακόμα διαβάστηκαν
για την επαναξιολόγηση του επιπέδου αφήγησης προσωπικών ιστοριών. Επίσης, η
εικονογράφηση από ένα (1) βιβλίο αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία καρτών με
στόχο την επαναξιολόγηση του επιπέδου αφήγησης φανταστικών ιστοριών με
κάρτες.
Τέλος, στο δεύτερο μεταπειραματικό μετέλεγχο χρησιμοποιήθηκαν δύο (2)
βιβλία. Ένα (1) βιβλίο διαβάστηκε για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των παιδιών
στην αναδιήγηση ιστοριών, μετά την έλευσή τους στο δημοτικό σχολείο, και από
ένα (1) βιβλίο αξιοποιήθηκαν οι εικονογραφήσεις για τη δημιουργία καρτών με
στόχο τη μεταγενέστερη αξιολόγηση αφήγησης φανταστικών ιστοριών από τα
παιδιά του δείγματος.
Τα κριτήρια για την επιλογή όλων των βιβλίων που αξιοποιήθηκαν για
ανάγνωση ήταν τα εξής: Πρώτον, το κείμενο να είναι ενδιαφέρον και να προσελκύει
την προσοχή των παιδιών. Δεύτερον, το περιεχόμενο των ιστοριών να είναι
άγνωστο στα παιδιά, γι’ αυτόν τον λόγο επιλέχθηκαν, κυρίως, βιβλία που
εκδόθηκαν από το 2003 και μετά και βιβλία τα οποία, μετά από σχετική
διερεύνηση, δεν υπήρχαν στις βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων που φοιτούσαν τα
παιδιά του δείγματος. Τρίτον, να έχει ευχάριστη πλοκή, να είναι κατανοητό και να
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Να μην είναι,
δηλαδή, υπερβολικά απλό ή υπερβολικά σύνθετο, διότι αυτό θα επηρέαζε τον
βαθμό κατανόησης του κείμενου από τα παιδιά. Τέταρτον, η δομή του να είναι
ξεκάθαρη. Να προσδιορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας καθώς και να
κατονομάζεται ο κύριος πρωταγωνιστής. Το αρχικό γεγονός ή κύριο θέμα της
ιστορίας να δηλώνεται καθαρά και άμεσα. Τα επεισόδια της ιστορίας να είναι
διακριτά (πρώτα συνέβη αυτό, μετά αυτό κ.λ.π.) και από τα επεισόδια να
διαφαίνεται η προσπάθεια του πρωταγωνιστή να επιλύσει το πρόβλημα που τον
ενδιαφέρει, το οποίο αποτελεί και το κύριο θέμα της ιστορίας. Το τέλος και η λύση
του προβλήματος να παρουσιάζεται ευκρινώς, χωρίς υπονοούμενες σκέψεις και
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αμφισημίες για παραπέρα προβληματισμούς. Πέμπτον, η εικονογράφηση να είναι
παραστατική και να υποστηρίζει το κείμενο. Να βρίσκεται, επίσης, σε απόλυτη
αντιστοιχία με το κείμενο. Έκτον, το μήκος των ιστοριών να είναι ανάλογο της
προσοχής που μπορεί να επιδείξει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας. Ούτε πολύ μικρές
ιστορίες, που είναι εξαιρετικά εύκολο για τα παιδιά να ανακαλέσουν τα δομικά τους
στοιχεία, ούτε πολύ μεγάλες που τα κουράζουν, χάνουν το ενδιαφέρον τους και η
προσοχή τους αποσπάται. Όλα τα βιβλία είχαν περίπου τον ίδιο αριθμό σελίδων (13
σελίδες περίπου) και τον ίδιο αριθμό λέξεων (περίπου 700 λέξεις). Επίσης, τα
βασικά κριτήρια επιλογής των βιβλίων, από τα οποία αξιοποιήθηκαν οι
εικονογραφήσεις για την εκμαίευση φανταστικών αφηγήσεων από τα παιδιά, ήταν
πρώτον, τα βιβλία να εμπεριέχουν όλα τα δομικά στοιχεία των ιστοριών, δεύτερον,
η εικονογράφησή τους να είναι αντιπροσωπευτική και αναπαραστατική αυτών των
στοιχείων και τρίτον, να είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική, όπως επίσης
συγκεκριμένη και όχι εικαστική και αφαιρετική (Carney & Levin, 2002).
Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής:
Βιβλία που αξιοποιήθηκαν για τις Προπειραματικές μετρήσεις
1) Αναδιήγηση:
•

Ragnhild, S. (2005). Άουτς. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
2) Αφήγηση προσωπικών ιστοριών:

•

Hill, E. (2000). Ένα χαρούμενο πάρτι. Εκδότης: ModernTimes.

•

Heather, M. (2005). Η πρώτη μου επίσκεψη στο γιατρό. Αθήνα: Φυτράκης
Α.Ε.

•

3) Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο:
London, J. (2000). Ο Φρόγκι πάει για ύπνο. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

•

London, J. (2000). Ο Φρόγκι ντύνεται. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

•

4) Αφήγηση φανταστικής ιστορίας με κάρτες:
Swoboda, A. & Kuckero, U. (2005). Διακοπές στη Κοκολουλού. Αθήνα:
Εκδόσεις Κονδάρη.

Βιβλία που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης
•

Βιβλία που διαβάστηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρέμβασης:
Sidjanski, B. & Burg, S.E. (2006). Το κοτοπουλάκι και το αλεπουδάκι. Αθήνα:
Πατάκης.

•

Velthuijs, M. (1999). Ο βάτραχος είναι βάτραχος. Αθήνα: Πατάκης.
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•

Velthuijs, M. (1999). Ο βάτραχος είναι ήρωας. Αθήνα: Πατάκης.

•

Παπαθανασοπούλου, Μ. (2006). Τι κι αν είμαι ασβός. Αθήνα: Πατάκης.

•

Weninger, B. (2006). Ένας για όλους και όλοι για έναν. Αθήνα: Πατάκης.

•

Mauman-Villemin, C. (2012).Όταν ο λύκος πεινάει. Αθήνα: Παπαδόπουλος.

•

Bronian, B. (2005). Ο Ατσίδας και ο λαθρεπιβάτης. Αθήνα: Σύγχρονοι
Ορίζοντες.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knister, S. (2009). Θέλω κι εγώ. Αθήνα: Πατάκης.
Βιβλία που αξιοποιήθηκαν οι εικονογραφήσεις τους:
Gonschke, J. (2006). Ο Αυτιάς. Αθήνα: Πατάκης.
Puttock, S. & Julian, R. 2007). Τα γυαλιά ηλίου με τις φράουλες. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Roehe, S. (2005). Ποτέ πια δε θα μαλώσουμε. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Row, J. (2004). Το σκουφί του νάνου. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
Row, J. (2004).Θέλω μια αγκαλιά. Αθήνα: Πατάκης.
Weninger, B. &Tharlet, E. (2004). Κάποιος να μ’ αγαπάει. Αθήνα: Πατάκης.
Ρώσση, Ρ. (2005). Ο Πάκι δε φοβάται το νοσοκομείο. Αθήνα: Μίνωας.
Αναγνώστου, Κ. (2003).Γιατί δεν κοιμάσαι Λάκη Κουνελάκη. Αθήνα: Μικρή
Μίλητος.
Βιβλία που αξιοποιήθηκαν για την πρώτη μεταπειραματική μέτρηση:
1) Αναδιήγηση:

•

Veniger, B. &Gionezou, G. (2007). Καληνύχτα Νόρι. Αθήνα: Πατάκης.
2) Αφήγηση προσωπικών ιστοριών:

•

Kindersley, D. (2010). Ο γιατρός μου και εγώ. Αθήνα: Πασχαλίδης ΕΠΕ.

•

Μπαμπέτα, Ι. (2012). Πριγκιπικά γενέθλια. Αθήνα: Μεταίχμιο.
3) Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο:

•

London, J. (2000). Ο Φρόγκι πάει για ύπνο. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

•

London, J. (2000). Ο Φρόγκι ντύνεται. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
4) Αφήγηση φανταστικής ιστορίας με κάρτες:

•

Δαμουλίδου, Χ. (2012). Μπόιγκ, το θαρραλέο αεροπλανάκι. Αθήνα:
Ψυχογιός.
Βιβλία που αξιοποιήθηκαν για τη δεύτερη μεταπειραματική μέτρηση
1) Αναδιήγηση:

•

Bawin, M-A. (1994). Ο Τομ θέλει να κοιμηθεί. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
2) Αφήγηση φανταστικής ιστορίας με κάρτες:

•

Αυτζής, Μ. (2009). Ένα… ψυγείο για τον Ορφέα. Εκδόσεις: Ψυχογιός.
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Όπως προαναφέρθηκε, οχτώ (8) βιβλία αξιοποιήθηκαν για αναγνώσεις και από
οχτώ (8) βιβλία αξιοποιήθηκαν οι εικονογραφήσεις τους οι οποίες σκαναρίστηκαν,
σμικρύνθηκαν και μετατράπηκαν σε κάρτες με τις οποίες τα παιδιά δημιούργησαν
ιστορίες στη δεύτερη και τρίτη πειραματική ομάδα. Έξι (6) βιβλία ακόμα
αξιοποιήθηκαν για μετρήσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης
και τέσσερα (4) μετά. Τα βιβλία στη μεταπειραματική φάση ήταν λιγότερα κατά
δύο, διότι τα ίδια βιβλία που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της αφήγησης
φανταστικών ιστοριών από τα παιδιά, κατά την προπειραματική φάση της μελέτης,
χρησιμοποιήθηκαν και μετά το πέρας της παρέμβασης. Εκτιμήθηκε ότι στη
διαδικασία παραγωγής φανταστικών ιστοριών ήταν αναγκαίο τα παιδιά να
εκτεθούν στις εικόνες των ίδιων βιβλίων ώστε να είναι δυνατή στη πορεία η
σύγκριση των δειγμάτων ομιλίας που παρήγαγαν. Αυτή η διαδικασία δε θα ήταν
έγκυρη αλλά ούτε και εφικτή (η σύγκριση) αν δινόταν μια νέα ιστορία στα παιδιά
όπου θα διαφοροποιούνταν τόσο η δομική οργάνωση όσο και το περιεχόμενο της
εικονογράφησης.
Ακόμα, θεωρήθηκε σκόπιμο τα βιβλία με τα οποία ελέγχθηκε η
αναδιηγητική ικανότητα των παιδιών να είναι διαφορετικά, για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος της βελτιωμένης επίδοσης των παιδιών, μετά την παρέμβαση, λόγω της
προγενέστερης επαφής των παιδιών με το περιεχόμενο της ίδιας ιστορίας. Στην
εικονογράφηση των βιβλίων, επίσης, που αξιοποιήθηκαν με στόχο τη δημιουργία
καρτών για την παραγωγή φανταστικών ιστοριών, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες
παρεμβολές με ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή, ώστε να απομονωθούν και να
αναδειχθούν τα δομικά στοιχεία του πρωταγωνιστή, του χρόνου και του τόπου. Ο
λόγος της παρέμβασης είναι προφανής: για να ενσωματώσουν τα στοιχεία αυτά
στην παραγωγή της φανταστικής ιστορίας.
Για τις ανάγκες της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν ακόμα μερικές
τροποποιήσεις στο κείμενο των ιστοριών. Πρώτον, σε όλες τις ιστορίες προστέθηκε
μια εισαγωγή επειδή δεν υπήρχε. Δεύτερον, στην

ιστορία «Ποτέ πια δε θα

μαλώσουμε» (Roehe, 2005), επειδή στο πλαίσιο δεν ήταν ξεκάθαρος ο τόπος που
διαδραματίστηκε η ιστορία, συμπληρώθηκε μια μικρή εισαγωγική φράση: «Μια
φορά και ένα καιρό στο σπίτι της κυρίας αλεπούς…». Τρίτον, στην ιστορία
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«Καληνύχτα Νόρι» (Veniger&Gionezou, 2007), που ήταν και η τελευταία ιστορία
(μεταπειραματική φάση), συμπληρώθηκε ένα τέλος, επειδή η συγκεκριμένη ιστορία
περιείχε μόνο την επίλυση του προβλήματος του πρωταγωνιστή και δεν
ολοκληρωνόταν με ένα κλείσιμο – τέλος, που αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο.
Συγκεκριμένα, προστέθηκε: «….Φτάνοντας στο σπίτι του ο Νόρι πλησίασε το
κρεβάτι του, ξάπλωσε αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Θυμήθηκε αυτό που του είπε
ο φίλος του το γουρούνι: «κοίταξε τα αστέρια, αυτά πάντα έχουν μια ιστορία να σου
πουν». Ξαφνικά τα αστέρια ενώθηκαν και σχημάτισαν τις φιγούρες των φίλων του,
που του χαμογελούσαν. Ο Νόρι χαμογέλασε και κοιμήθηκε ήρεμα και γλυκά. Από
τότε, κάθε βράδυ δεν ξεχνάει ποτέ να έχει στο κρεβατάκι του το μαλακό του
μαξιλάρι, το ελεφαντάκι του, το ονειροφτερό του ή κάτι από όλα αυτά».
Τέταρτον, στην ιστορία «Ο βάτραχος είναι βάτραχος» (Velthuijs, 1999)
(προστέθηκε το πλαίσιο: «Μια φορά και ένα καιρό στην άκρη του δάσους κοντά σε
μια λιμνούλα, ζούσε ο βάτραχος με την παρέα του, την πάπια, το γουρουνάκι, το
ποντίκι και τον λαγό. Ένα πρωί...». Πέμπτον, στην ιστορία «όταν ο λύκος πεινάει»
(Mauman-Villemin, 2012) προστέθηκε η επίλυση και το τέλος γιατί η ιστορία
σταματάει απότομα και τα παιδιά θα είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν την
κατάληξή της και το τέλος της. Δηλαδή, προστέθηκε ως επίλυση η φράση: «Ο
Ερμόνδος έκανε πολλούς φίλους σ’ αυτή την πολυκατοικία και αποφάσισε να ζήσει
μαζί τους. Έτσι μαζί με το δάσος ξέχασε και το κυνήγι των ζώων και έγινε ένας
κανονικός χορτοφάγος και στη πόρτα του γράφει πια: «΄Ερμόνδος Ευπατρίδης,
Λύκος Χορτοφάγος» και έσβησε το μοναχικός που ήταν γραμμένο δίπλα στο Λύκος.
Ως τέλος της ιστορίας συμπληρώθηκε: «Η συντροφικότητα και η αγάπη των φίλων
του τον έκανε άλλο άνθρωπο..... χμμ... άλλο λύκο ήθελα να πω». Έκτο, στην ιστορία
«Θέλω κι εγώ» (Knister, 2009) συμπληρώθηκε το πλαίσιο: «Μια φορά και ένα καιρό
ήταν μια αγέλη από πρόβατα που βοσκούσε σε ένα μεγάλο λιβάδι. Η Γωγώ το πιο
μικρό προβατάκι ήταν πολύ ανήσυχο σήμερα το πρωί». Τέλος, στην ιστορία «Τα
γυαλιά ήλιου με τις φράουλες» (Puttock & Julian, 2007) προστέθηκε ένα τέλος: «Ο
Μέλιος και η Έλα, παρόλο που είναι διαφορετικοί, είναι φίλοι πραγματικοί γιατί η
αγάπη ενώνει και τα ¨κάνει¨ όλα να φαίνονται ωραία και διασκεδαστικά». Όλες
αυτές οι μικρές αλλαγές έγιναν διότι σε μια καλογραμμένη και άρτια δομημένη
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ιστορία είναι ανάγκη να υπάρχουν όλα τα δομικά στοιχεία, στοιχεία τα οποία
αναπαρήγαγαν

στις

αναδιηγήσεις

τους

τα

παιδιά

αλλά

λειτούργησαν

παραδειγματικά και στη διαδικασία παραγωγής πρωτότυπων ιστοριών. Σε
ορισμένες ιστορίες παραλείπονται κάποια στοιχεία, διότι τα στοιχεία αυτά
υπονοούνται ή υποδηλώνονται από την εικονογράφηση (πολυτροπικότητα). Σε
αυτήν την ηλικία στην οποία αναφερόμαστε είναι θεμιτό, αν όχι αναγκαίο, να
δηλώνονται τα στοιχεία με σαφήνεια, διότι η αφαιρετική σκέψη και η πολυσημία
κειμένου και εικόνας προϋποθέτει κοινωνική, ατομική και πολιτισμική ωριμότητα
(Lynch, van den Broek, Kremer, Kendeou, White & Lorch, 2008. Skarakis-Doyle &
Dempsey, 2008). Οι συγκεκριμένες προσθήκες ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλοιωθεί
το περιεχόμενο και η πλοκή των ιστοριών.
Κάρτες
Για τις ανάγκες της παρέμβασης κατασκευάστηκαν επτά κάρτες όπου σε
κάθε κάρτα αναγραφόταν μια λέξη: ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟ, ΤΙ, ΠΩΣ, ΤΕΛΟΣ. Οι
επτά αυτές λέξεις λειτούργησαν ως λέξεις–κλειδιά για το δομικό στοιχείο της
ιστορίας που αντιπροσώπευαν. Στην πρώτη κάρτα αναγραφόταν η λέξη ΠΟΥ. Στόχος
ήταν η συνάρτηση της λέξης με τον τόπο που εκτυλίχθηκε η ιστορία. Στη δεύτερη
κάρτα αναγραφόταν η λέξη ΠΟΤΕ και αναφερόταν στο χρόνο που διαδραματίστηκε
η ιστορία. Στην τρίτη κάρτα αναγραφόταν η λέξη ΠΟΙΟΣ και αναφερόταν στον
πρωταγωνιστή της ιστορίας. Στην τέταρτη κάρτα αναγραφόταν η λέξη ΠΟΙΟ και
αναφερόταν στο πρόβλημα ή κύριο θέμα της ιστορίας. Στην πέμπτη κάρτα
αναγραφόταν η λέξη ΤΙ και αναφερόταν στα γεγονότα της πλοκής της ιστορίας, η
έκτη κάρτα ανέγραφε τη λέξη ΠΩΣ και αναφερόταν στην επίλυση του προβλήματος
και η έβδομη κάρτα ανέγραφε τη λέξη ΤΕΛΟΣ και αναφερόταν στο τέλος της
ιστορίας (βλ. Παράρτημα 1). Οι κάρτες, σύμφωνα με τον Hansen (2004), φαίνεται να
λειτουργούν διαμεσολαβητικά στην απομνημόνευση και ανάσυρση των στοιχείων
που αντιπροσωπεύουν ή αναπαριστούν.
Διάδρομος
Επίσης για τις ανάγκες της παρέμβασης κατασκευάστηκε ένας διάδρομος
(0,40 Χ 3,50) χρώματος καφέ, ο οποίος «χωρίστηκε» σε επτά τμήματα με ειδικό
αφρώδες υλικό και σε κάθε τμήμα κολλήθηκε μια από τις επτά λέξεις-κλειδιά. Ο
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διάδρομος ονομάστηκε «το μονοπάτι της ιστορίας» και αποτελούσε μαζί με τις
κάρτες το βασικό εργαλείο εξάσκησης των παιδιών στην αναδιήγηση. Σε κάθε
τμήμα που πατούσε το παιδί, έπρεπε να αναδιηγηθεί το αντίστοιχο τμήμα της
ιστορίας (βλ. Παράρτημα 1). Το «μονοπάτι της ιστορίας» ήταν μια ιδέα βασισμένη
σε διάφορες στρατηγικές αναδιήγησης όπως εικόνες σε σχήμα σκάλας (όπου το
παιδί δείχνοντας το κάθε σκαλοπάτι, αναδιηγούνταν και ένα τμήμα της ιστορίας),
ιστογράμματα με τα κύρια γεγονότα της ιστορίας κ.λ.π. (Gibson, Cold &Sgouros,
2003). «Το μονοπάτι της ιστορίας» θεωρήθηκε ότι ήταν πιο φιλικό στα παιδιά,
αρκετά ενδιαφέρον, και είχε παιγνιώδη και βιωματικό χαρακτήρα.
Διαδικασία
Πριν την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας ζητήθηκε η άδεια για τη
διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής έρευνας σε σχολεία της ευρύτερης
περιοχής του νομού Χανίων και Ρεθύμνης από τη Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία και εγκρίθηκε (Α.Π.
Φ15/623/111943/Γ1/21-09-2012). Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η επικοινωνία με τις
νηπιαγωγούς των σχολείων των οποίων τα παιδιά επιλέχτηκαν να αποτελέσουν το
δείγμα της παρούσας μελέτης με σκοπό ενημερωθούν για τους στόχους και το
περιεχόμενο

της

συγκεκριμένης

παρέμβασης.

Στην

ενημέρωση

επίσης

κατονομάστηκαν στις νηπιαγωγούς τα βιβλία του προγράμματος παρέμβασης και
ιδιαίτερα τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν για τις προπειραματικές κα
μεταπειραματικές αξιολογήσεις των παιδιών του δείγματος, ώστε να αποφευχθεί η
επαφή των παιδιών με αυτά τα βιβλία, σε περίπτωση που υπήρχαν στις βιβλιοθήκες
των σχολείων. Ζητήθηκε επίσης από τις νηπιαγωγούς να μην εξασκούν τα παιδιά
στη δεξιότητα της αναδιήγησης και της παραγωγής ιστοριών κατά τη διάρκεια που
πραγματοποιούνταν το πρόγραμμα της συγκεκριμένης παρέμβασης. Με αυτόν τον
τρόπο έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί η παρασιτική ή επείσακτη μεταβλητή της
επιπλέον εξάσκησης, που θα δημιουργούσε ανομοιογένεια στον βαθμό έκθεσης
των παιδιών στη δεξιότητα της αναδιήγησης αλλά και της δημιουργίας ιστοριών.
Με τον όρο παρασιτική ή επείσακτη μεταβλητή εννοείται η ανεξάρτητη μεταβλητή
που δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί από τον ερευνητή συγχρόνως με τις άλλες
278

ανεξάρτητες μεταβλητές, επηρεάζει όμως τη συμπεριφορά των υποκειμένων
(Βάμβουκας, 2006. Παπαναστασίου, 1996). Εγγράφως ενημερώθηκαν όλοι οι γονείς
των νηπίων των τμημάτων, που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη
έρευνα, για το περιεχόμενο και τους σκοπούς του προγράμματος παρέμβασης και
κλήθηκαν να δηλώσουν ενυπόγραφα την επιθυμία τους ή την απροθυμία τους
αντίστοιχα. Δύο από όλους τους γονείς δεν επιδίωξαν τη συμμετοχή του παιδιού
τους και η επιθυμία τους έγινε απολύτως σεβαστή.
Πιλοτικές εφαρμογές
Πριν την έναρξη της πειραματικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν
πιλοτικές εφαρμογές, σε νηπιαγωγεία που δε συμπεριελήφθησαν στο δείγμα της
παρούσας μελέτης. Στόχος των πιλοτικών εφαρμογών ήταν η διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας των ποικίλων διαμεσολαβητών (κάρτες, διάδρομος), των
τεχνικών και των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν καθώς και η ανίχνευση
δυσκολιών που ίσως προέκυπταν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων
παρέμβασης και η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.
Σε

προηγούμενη

μελέτη,

που

είχε

στόχο

την

ενδυνάμωση

των

αναδιηγητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Βρετουδάκη, 2011),
για την ενίσχυση των μνημονικών μηχανισμών και των γνωστικών διεργασιών των
παιδιών σε ότι αφορά στα δομικά στοιχεία των ιστοριών (απομνημόνευση,
κατανόηση και ανάκληση), είχαν χρησιμοποιηθεί 4 κάρτες που αντιστοιχούσαν στα
βασικά δομικά στοιχεία των ιστοριών (πλαίσιο, χαρακτήρες, πλοκή, επίλυση). Στις
πιλοτικές

εφαρμογές,

που

προηγήθηκαν

του

αντίστοιχου

προγράμματος

παρέμβασης και είχαν στόχο τη διερεύνηση του περιεχομένου των εν λόγω καρτών,
διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση συμβόλων, σχεδίων ή άλλων σχετικών εικόνων που
αναπαριστούσαν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών δυσκόλευαν την κατανόηση,
απομνημόνευση και ανάκληση των βασικών στοιχείων της κάθε ιστορίας.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή είχαν αξιοποιηθεί κάρτες που
απεικόνιζαν σύμβολα (κλειδαρότρυπα για την εισαγωγή στην ιστορία, ερωτηματικό
για την πλοκή, κλειδί για το τέλος της…),(Hansen, 2004), στη δεύτερη είχαν
αξιοποιηθεί άλλου τύπου σύμβολα σε συνδυασμό με λέξεις κλειδιά κ.λ.π. και στην
τρίτη και τελική πιλοτική εφαρμογή οι κάρτες ανέγραφαν λέξεις-κλειδιά του τύπου
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ΠΟΥ; ΠΟΙΟΙ; ΤΙ; ΤΕΛΟΣ, ενώ κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης τοποθετούνταν
φωτοτυπημένες εικόνες από την εικονογράφηση του βιβλίου (γιατί σε άλλες
εφαρμογές είχαν χρησιμοποιηθεί χειροποίητες εικόνες με τα σημαντικά γεγονότα
της ιστορίας) για να μην προκαλείται σύγχυση στα παιδιά. Στη συγκεκριμένη
εφαρμογή αξιοποιήθηκε ο γραπτός λόγος, με δεδομένο ότι οι μικρές λέξεις που
απομνημονεύονται είτε λογογραφικά, περισσότερο δηλαδή σαν εικόνα παρά σαν
κείμενο (Treiman & Broderick, 1998), είτε μέσα από τη συμβατική διαδικασία
ανάγνωσης (διότι κάποια νήπια είχαν αρχίσει να αποκωδικοποιούν λέξεις),
υποκινούν τους ίδιους μηχανισμούς ανάκλησης με αυτές των συμβόλων. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι τα σύμβολα που παραπέμπουν σε άλλα σύμβολα και έννοιες
είναι μια πολύ σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, καθότι είναι απούσα η δυνατότητα αφαιρετικής σκέψης (Φράγκος, 2002).
Άλλωστε, ήταν πρόκληση η χρήση του γραπτού λόγου για την ηλικιακή βαθμίδα των
παιδιών και πρωτοτυπία παράλληλα, αφού, από όσα γνωρίζουμε, δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν κάρτες με λέξεις για την υποβοήθηση στην
αναδιήγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα από τη χορήγηση
αυτών των συγκεκριμένων καρτών ήταν πολύ ενθαρρυντικά.
Ένα σημαντικό θέμα το οποίο έγινε αντικείμενο προβληματισμού, με το
πέρας της συγκεκριμένης μελέτης (Βρετουδάκη, 2011), ήταν ο αριθμός των καρτών,
διότι ανταποκρινόταν στις βασικές ομάδες των δομικών στοιχείων της ιστορίας και
όχι στο κάθε δομικό στοιχείο χωριστά. Επιδιώκοντας τη βελτίωση της αφηγηματικής
ικανότητας των παιδιών του δείγματος της παρούσας μελέτης, δημιουργήθηκαν 7
κάρτες μετά από ανάλογη πιλοτική εφαρμογή σε ολοήμερο νηπιαγωγείο της πόλης
των Χανίων στις 28/9/2012 και 30/09/2012, στην οποία συμμετείχαν 16 παιδιά
ηλικίας 4-6 ετών, όπου φάνηκε ότι ο αριθμός των καρτών ήταν ο ιδανικός, διότι
παρέπεμπε στην ανάκληση καθενός δομικού στοιχείου χωριστά (τόπος, χρόνος,
πρωταγωνιστής, αρχικό γεγονός, πλοκή, επίλυση, τέλος). Με αυτόν τον τρόπο
ελαχιστοποιήθηκε η πιθανότητα απουσίας ενός δομικού στοιχείου από τις
αναδιηγήσεις και τις αφηγήσεις των παιδιών εξαιτίας της έλλειψης εξάσκησης σε
αυτό κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης. Με άλλα λόγια αν τυχόν τα
παιδιά συστηματικά παρέλειπαν στις αναδιηγήσεις και στις αφηγήσεις τους π.χ. τον
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χρόνο διεξαγωγής ή την επίλυση του προβλήματος της ιστορίας, αυτό να μην
οφείλεται στην απουσία καρτών των συγκεκριμένων δομικών στοιχείων.
Η καινοτομία του προγράμματος παρέμβασης της αναδιήγησης ιστοριών σε
επίπεδο υλικών, πέραν των καρτών με τον γραπτό λόγο, ήταν και ο διάδρομος με
τα 7 πλέον σκαλοπάτια-τμήματα, ο οποίος δοκιμάστηκε παράλληλα με τις κάρτες
των δομικών στοιχείων σε ολοήμερα νηπιαγωγεία της πόλης των Χανίων στις 05
/10/2012 και στις 07/10/2012, όπου συμμετείχαν 16 και 20 παιδιά προσχολικής
ηλικίας αντίστοιχα. Οι εν λόγω διαμεσολαβητές όχι μόνο χρησιμοποιήθηκαν χωρίς
καμιά δυσκολία από τα παιδιά αλλά αποτέλεσαν και ευχάριστη έκπληξη.
Το πρόγραμμα παρέμβασης με βάση την Αυτορρυθμιστική Στρατηγική
εφαρμόστηκε σε κλασικό νηπιαγωγείο της πόλης των Χανίων στις 19/10/2012 και
σε ολοήμερο νηπιαγωγείο στις 21/10/2012 με συμμετοχή 15 και 17 παιδιών
προσχολικής ηλικίας αντίστοιχα. Στόχος των πιλοτικών προγραμμάτων ήταν να
εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες, κατά την εφαρμογή των διάφορων τεχνικών που
είχαν ενσωματωθεί όπως των εσκεμμένων παύσεων (σε ποιο σημείο της ιστορίας
και με τι σχόλιο θα συνοδεύεται), της μεγαλόφωνης σκέψης ως προτύπου, της
παροχής εικονογραφημένων εικόνων από μια ιστορία για τη δημιουργία μιας
πρωτότυπης αλλά και της καταγραφής. Όλα αυτά εξετάστηκαν σε επίπεδο
κατανόησης, ανταπόκρισης και αυθόρμητης εμπλοκής. Παρά το γεγονός ότι η
εφαρμογή της μεθόδου την πρώτη φορά ήταν χρονοβόρα (περίπου 1 ώρα) τα
παιδιά παρουσίασαν αμείωτο ενδιαφέρον, πιθανότατα, διότι το συγκεκριμένο
πρόγραμμα παρουσίαζε πολλές εναλλαγές και διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης των
παιδιών στην παραγωγή ιστοριών.
Άλλωστε, όπως αναδείχθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας
μελέτης τα μέσα και οι τεχνικές που αξιοποιήθηκαν όπως οι διαμεσολαβητές
ανάκλησης (κάρτες, διάδρομος), οι οπτικές διευκολύνσεις (εικονογραφημένες
εικόνες, βιβλίο χωρίς κείμενο), η παρουσία προτύπου (μεγαλόφωνη σκέψη) αλλά
και η ενεργή εμπλοκή των παιδιών (διάδρομος-ατομική αναδιήγηση, συνεργατική
δημιουργία ιστοριών και καταγραφή) καθώς και το δυναμικό αλληλεπιδραστικό
κλίμα-ατμόσφαιρα, κατά την εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση και στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών, είναι ό,τι σημαντικότερο έχει να «προσφέρει» η
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διεθνής έρευνα στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών
προσχολικής ηλικίας. (Bereiter & Scardamalia, 1986. Carr, 2003. Fischer, Daniel,
Immordion-Yang, Stern, Battro & Koizumi, 2007. Hedberg & Westby, 1993. Hughes,
McGillivray & Schmidek, 1997. Kellog, 2008. Lo, 1997. McCabe et al., 2008. Nielsen &
Friesen, 2012. Pena et al., 2006. Pesco & Gagné, 2015. Spencer & Slocum, 2010.
Strickland & Morrow, 1990. Zevenbergen, Whitehurst & Zevenbergen, 2003).
Ακόμα, σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία, ένα στην πόλη των Χανίων στις
22/10/ 2012 και ένα στη Νέα Κυδωνία, στα περίχωρα της πόλης των Χανίων, στις
23/10/2012, πραγματοποιήθηκε από μια πιλοτική εφαρμογή που αφορούσε στη
διαδικασία εκμαίευσης φανταστικών αφηγήσεων με τη χρήση βιβλίων χωρίς
κείμενο (wordless books). Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, εάν δεν τους αναφέρονταν
μια εισαγωγή σχετική με την ιστορία κάθε βιβλίου, αδυνατούσαν, στην πλειονότητά
τους, είτε να ξεκινήσουν την αφήγησή τους είτε να αφηγηθούν μια ιστορία η οποία
να έχει στοιχειώδη συνοχή (Allen et al., 1994). Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία,
όπως και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, μια εισαγωγή η οποία να εμπεριέχει
βασικά στοιχεία της αφηγούμενης ιστορίας (ο τίτλος της ιστορίας, το όνομα του
πρωταγωνιστή και το βασικό του πρόβλημα π.χ. η ιστορία αυτή μιλάει για ένα
βατραχάκι τον Φρόγκι που ήταν πολύ κουρασμένος και έπρεπε να κοιμηθεί. Μόλις
όμως του φώναξε η μητέρα του να ετοιμαστεί για τον βραδινό του ύπνο, αυτός
σκέφτηκε διάφορα κόλπα για να μην κοιμηθεί). Ενώ διαφαινόταν ο κίνδυνος, εκ
πρώτης όψεως, η εισαγωγή να καθοδηγήσει τη σκέψη των παιδιών, διαπιστώθηκε,
εκ των υστέρων, ότι απλώς λειτουργούσε ως «εναρκτήριο λάκτισμα» και δεν
επηρέαζε επί της ουσίας τη ροή της σκέψης των παιδιών τα οποία μετά από λίγο
την ξεχνούσαν και «αφήνονταν» στην αλληλεπίδραση των εικόνων του κάθε
βιβλίου (Merritt & Liles, 1987).
Επιπλέον, στα νηπιαγωγεία που επιλέχτηκαν για την πραγματοποίηση των
πιλοτικών εφαρμογών της παρούσας μελέτης, σε κάθε συνάντηση, διαβαζόταν,
παράλληλα, και ένα από τα 8 βιβλία του προγράμματος παρέμβασης, για να
διαπιστωθεί εάν η εικονογράφηση και το θέμα των ιστοριών, που επιλέχτηκαν,
ήταν ενδιαφέροντα και κατανοητά από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ανάγνωση
των βιβλίων πραγματοποιήθηκε με βάση το σκεπτικό ότι τα συγκεκριμένα
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νηπιαγωγεία δε θα συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας έρευνας. Οι αντιδράσεις
των παιδιών και η διάθεση για συμμετοχή που επέδειξαν καθώς και τα θετικά
σχόλια των νηπιαγωγών των τμημάτων, οι οποίες παρακολούθησαν τις εν λόγω
διαδικασίες, ήταν καθοριστικής σημασίας για τη χρήση των συγκεκριμένων βιβλίων
στο πρόγραμμα της πειραματικής παρέμβασης της παρούσας μελέτης.
Συλλογή δεδομένων
Αναδιήγηση ιστοριών
Κατά την προπειραματική και μεταπειραματική διαδικασία (πρώτος και
δεύτερος μετέλεγχος) η ερευνήτρια, πριν την ανάγνωση της κάθε ιστορίας η οποία
είχε στόχο την αξιολόγηση της αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών, τους
εφιστούσε την προσοχή, λέγοντάς τους ότι μετά το τέλος της ανάγνωσης θα
χρειαστεί να την αναδιηγηθούν. Στη συνέχεια επεδείκνυε το εξώφυλλο, διάβαζε τον
τίτλο της ιστορίας και καλούσε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν ορισμένες
υποθέσεις για το περιεχόμενό της. Αφού πραγματοποιούνταν ένας σύντομος
διάλογος, η ερευνήτρια διάβαζε την ιστορία στην ολομέλεια των παιδιών χωρίς
πολλές διακοπές (ανάγνωση παράσταση), ώστε να εστιαστεί η προσοχή τους στη
δομή και το περιεχόμενο της ιστορίας. Ερωτήσεις ανάκλησης των βασικών
πληροφοριών της ιστορίας δεν πραγματοποιούνταν, διότι θεωρήθηκε ότι με αυτό
τον τρόπο τα παιδιά αναδιηγούνται τμηματικά την ιστορία (π.χ. ποιος ήταν ο
πρωταγωνιστής, ποιο πρόβλημα είχε, τι έκανε κ.λ.π.) και διευκολύνεται η μετέπειτα
ανάκλησή της. Μια τέτοια διαδικασία θα αλλοίωνε τις πραγματικές αναδιηγητικές
ικανότητες των παιδιών της μελέτης, εφόσον θα ενισχύονταν οι μνημονικές τους
δυνατότητες. Επίσης, ερωτήσεις επεξεργασίας των σημαντικών στοιχείων των
ιστοριών δεν πραγματοποιήθηκαν διότι: πρώτον, ο στόχος της αξιολόγησης δεν
ήταν η κατανόηση και δεύτερον, για να μην μεσολαβούν μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα και να πραγματοποιείται η αξιολόγηση κατά το δυνατόν πιο άμεσα.
Μετά το πέρας της ανάγνωσης πραγματοποιούνταν η αξιολόγηση των
παιδιών. Η αξιολόγηση ήταν ατομική σε ένα χώρο δίπλα στην τάξη του
νηπιαγωγείου όπου τα παιδιά μπορούσαν να αναδιηγούνται απερίσπαστα. Η
ερευνήτρια καθόταν απέναντι από το κάθε παιδί λέγοντάς του ότι: «Λίγο πριν
διαβάσαμε μια ιστορία, θα ήθελα να μου την αναδιηγηθείς, όσο καλύτερα μπορείς,
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σαν να την έλεγες σε ένα φίλο/η σου που δεν την έχει ακούσει ποτέ ξανά, θυμάσαι
σε τι αναφερόταν;» και αφού διέβλεπε τη θετική αντίδραση του παιδιού, το
ενημέρωνε ότι η αναδιήγησή του θα μαγνητοφωνούνταν και στη συνέχεια το
προέτρεπε να ξεκινήσει. Αν το παιδί δυσκολευόταν να ξεκινήσει η ερευνήτρια
πραγματοποιούσε ορισμένες γενικές ερωτήσεις του τύπου: «θυμάσαι για τι μιλούσε
η ιστορία που διαβάσαμε; ή «θυμάσαι τι έπαθε ο πρωταγωνιστής;», «που πήγε;»,
ποιους συνάντησε;». Όταν το παιδί ανέσυρε σταδιακά τις σχετικές μνήμες, το
παρακαλούσε να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή πού και πότε έγινε η ιστορία,
ποιος και τι έπαθε κλ.π.
Κατά τη διάρκεια της αναδιήγησης παρείχε γενικές προτροπές του τύπου:
«πολύ ωραία», «τι έγινε στη συνέχεια;», «ωραία, και μετά;». Αφού επιβεβαίωνε ότι
το κάθε παιδί είχε τελειώσει με την αναδιήγησή του, το ευχαριστούσε και το
ανατροφοδοτούσε για την προσπάθειά του. Τα θέματα των ιστοριών που
επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών ήταν
ευχάριστα, μέτριας δυσκολίας, με εύληπτο λεξιλόγιο και με ξεκάθαρη πλοκή, διότι
η κατανόηση είναι η σημαντικότερη παράμετρος κατά τη διαδικασία της ανάκλησης
των

γεγονότων

μιας ιστορίας (Fox,

1993). Η συγκεκριμένη

διαδικασία

ακολουθούνταν για κάθε παιδί, σε κάθε αξιολόγηση, σε κάθε φάση της μελέτης. Οι
αναδιηγήσεις στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα
δομικά στοιχεία που είχε συμπεριλάβει το κάθε παιδί στην αναδιήγησή του
(Morrow, 1990).
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Τα δεδομένα, τα οποία αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών
του δείγματος στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια
της προπειραματικής διαδικασίας καθώς και κατά την πρώτη μεταπειραματική
αξιολόγηση. Η ερευνήτρια αρχικά διάβαζε μια σύντομη εικονογραφημένη ιστορία
στο παιδί με θέμα μια επίσκεψη στο γιατρό «Η πρώτη μου επίσκεψη στο γιατρό»
της Heather (2005), (βλ. Παράρτημα 3). Μετά την αφήγηση μιας σχετικής ιστορίας
(βλ. Παράρτημα 3Γ) η ερευνήτρια πραγματοποιούσε μερικές ερωτήσεις στο κάθε
παιδί. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν: α) εσύ έχεις πάει στο γιατρό με τη μαμά σου ή τον
μπαμπά σου; β) τι συνέβη εκεί, όταν πήγες, τι έγινε; Όταν το παιδί δυσκολευόταν
284

να ξεκινήσει την αφήγησή του, η ερευνήτρια πραγματοποιούσε μερικές ακόμα
ερωτήσεις: γ) έχεις παρατηρήσει τι έχει μέσα το δωμάτιο του/της γιατρού, τι
εργαλεία, τι φάρμακα; δ) τι σου κάνει συνήθως ο/η γιατρός, σου εξετάζει τη
κοιλίτσα, τα αυτιά τι; ε) σου έχει συμβεί ποτέ κάτι άσχημο εκεί, έχεις πονέσει, έχεις
φοβηθεί ή όχι; (Petersen et al., 2008. Peterson & McCabe, 1992. Shiro, 2003).
Ο στόχος της ανάγνωσης και της μετέπειτα συζήτησης ήταν να βοηθήσει τα
παιδιά να ανασύρουν σχετικές προγενέστερες προσωπικές εμπειρίες όπως και να
βοηθήσει στη δημιουργία μιας θετικής και άνετης ατμόσφαιρας ανάμεσα στην
ερευνήτρια και τα παιδιά. Άλλωστε, όπως καταγράφεται και στη διεθνή
βιβλιογραφία (Peterson & McCabe, 1983, 1992), τα παιδιά αυτής της ηλικίας
παράγουν πιο οργανωμένα αφηγήματα κατά τη διάρκεια συζητήσεων, παρά όταν
τους ζητηθεί ξαφνικά, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Παράλληλα, επειδή η
αφήγηση του παιδιού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συζήτηση, οι
ερωτήσεις πρέπει να είναι απλές και εύστοχες διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος
αντί το παιδί να επεισέλθει με τις ερωτήσεις σε λεπτομέρειες και λεπτές πτυχές του
βιώματος, να παλινδρομήσει σε γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία (Peterson &
McCabe, 1992). Στη συνέχεια, η ερευνήτρια καλούσε το παιδί να αφηγηθεί μια δική
του εμπειρία που να σχετίζεται με επίσκεψη στο γιατρό. Οι αφηγήσεις των παιδιών
μαγνητοφωνούνταν και στη πορεία απομαγνητοφωνούνταν και καταγράφoνταν σε
ειδικό φυλλάδιο για να αξιολογηθεί το επίπεδο της αφηγηματικής ικανότητας των
παιδιών στις προσωπικές ιστορίες (Labov & Waletzky, 1967. Peterson & McCabe,
1992).
Σημαντικός

παράγοντας

στις

διαδικασίες

εκμαίευσης

προσωπικών

αφηγήσεων, όπως τονίστηκε και προηγουμένως, είναι τα δείγματα λόγου που θα
παραγάγει το παιδί να είναι αντιπροσωπευτικά των ικανοτήτων και των
δυνατοτήτων του (Allen et al., 1994). Παράλληλα, για λόγους εσωτερικής
εγκυρότητας, θεωρήθηκε σκόπιμο η πραγματοποίηση και μιας δεύτερης
διαδικασίας παραγωγής προσωπικής αφήγησης από τα παιδιά του δείγματος. Αυτή
η επιλογή έγινε για δύο λόγους: πρώτον, επειδή ορισμένα παιδιά νιώθουν κάποια
συστολή, διότι δε γνωρίζουν καλά τον/την εκάστοτε ερευνητή/τρια και, κατά
συνέπεια, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απελευθερωθούν και δεύτερον,
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μπορεί το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρώτο βιβλίο να μην είναι τόσο
οικείο ή ευχάριστο στο παιδί. Στην πρώτη περίπτωση, ίσως δε γνωρίζει ή δε
θυμάται σχετικά γεγονότα για να αφηγηθεί μια σχετική εμπειρία, και στη δεύτερη,
ίσως να μην έχει τη διάθεση να ανασύρει και να μιλήσει για δυσάρεστα και
τραυματικά γεγονότα (Hudson & Shapiro, 1991).
Οι ίδιοι μελετητές Hudson και Shapiro (1991), όπως και οι Peterson και
McCabe, (1992), διερευνώντας τις αιτίες των διαφορών που προκύπτουν στις
αφηγήσεις των προσωπικών εμπειριών των παιδιών προσχολικής ηλικίας,
υποθέτουν ότι η μνήμη γύρω από διάφορα γεγονότα (το γενικό νοητικό σχήμα)
επηρεάζει άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά τη μνήμη ενός συγκεκριμένου
γεγονότος (που εμπεριέχεται στο ίδιο νοητικό σχήμα). Έτσι, κάτω από
αδιευκρίνιστες συνθήκες οι λεπτομέρειες των καθημερινών εμπειριών ενώνονται με
την αναπαράσταση των γενικών σχετικών εμπειριών στη μνήμη είτε παρέχοντας το
γενικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι συγκεκριμένες ανακλήσεις (θετικό), είτε
προκαλώντας σύγχυση ανάμεσα σε μνήμες με παρόμοια γεγονότα (αρνητικό). Με
άλλα λόγια, ζητώντας από ένα παιδί να αφηγηθεί μια προσωπική εμπειρία δεν είναι
δεδομένο ότι θα έχει αμέσως διαθέσιμη μια σειρά γενικών και ειδικών σχετικών
πληροφοριών. Παρέχοντας, κατά συνέπεια, δύο ευκαιρίες ανάκλησης και αφήγησης
προσωπικών εμπειριών στα παιδιά, αυξάνεται η πιθανότητα να εισέλθουν σε
περισσότερες λεπτομέρειες στη μία ή στην άλλη αφήγηση καταδεικνύοντας τις
πραγματικές αφηγηματικές τους δυνατότητες. Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε
σκόπιμο να διαβαστεί σύντομα μια δεύτερη ιστορία στα παιδιά με θέμα: «Ένα
χαρούμενο πάρτι» της Hill (2000). Ένα θέμα που θεωρείται ιδιαίτερα οικείο και
ευχάριστο για μικρά παιδιά και, παράλληλα, ένα θέμα που χαίρονται να συζητούν
και αποτελεί καθημερινή συζήτηση στις προσχολικές τάξεις (εφόσον τουλάχιστον
μία με δύο φορές κάθε μήνα κάποιο παιδί της τάξης ή της διπλανής τάξης έχει
γενέθλια). Ακολούθησε μια μικρή συζήτηση για να υποβοηθηθεί η ανάκληση των
σχετικών πληροφοριών από την μνήμη του παιδιού και κατόπιν το παιδί κλήθηκε να
αφηγηθεί μια σχετική ιστορία. Η επιλογή του θέματος των τεσσάρων ιστοριών
συνολικά (2 στην προπειραματική φάση και 2 στη μεταπειραματική) που
διαβάστηκαν στα παιδιά, κατά τη διαδικασία αφήγησης προσωπικής ιστορίας,
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πραγματοποιήθηκε με βάση: α) τα θέματα των ιστοριών που διαβάζουν συνήθως
ερευνητές του χώρου για τη μέτρηση της αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών, β)
τη συχνότητα που εμφανίζονται αυτά τα γεγονότα στη ζωή του παιδιού, γ) τη
συχνότητα που εμφανίζεται αυτή η θεματολογία στις καθημερινές συζητήσεις των
παιδιών (Hudson & Shapiro, 1991. Peterson & McCabe, 1992). Οι αφηγήσεις των
παιδιών μαγνητοφωνήθηκαν και στην πορεία απομαγνητοφωνήθηκαν και
αναλύθηκαν ως προς τα δομικά τους στοιχεία.
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
Τα δεδομένα τα οποία αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών
του δείγματος στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών από εικονογραφημένα βιβλία
χωρίς κείμενο συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της προπειραματικής διαδικασίας
καθώς και κατά την πρώτη και τη δεύτερη μεταξιολόγηση. Στη διαδικασία
αξιολόγησης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών επιδείχτηκαν δύο
βιβλία με εικόνες χωρίς κείμενο (wordless book) για την παραγωγή δύο
φανταστικών ιστοριών, με στόχο την κατοχύρωση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων
ομιλίας (Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010). Η μία διαδικασία ήταν συνέχεια
της άλλης. Στην αρχή δόθηκε το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο χωρίς κείμενο στο
παιδί να το ξεφυλλίσει, να παρατηρήσει τις εικόνες και να σκεφτεί μια ιστορία που
να ανταποκρίνεται στις εικόνες αυτές. Παράλληλα, η ερευνήτρια του ανακοίνωνε
τον τίτλο της ιστορίας, τα ονόματα των πρωταγωνιστών της, καθώς και κάποιες
πληροφορίες γύρω από το θέμα της κάθε ιστορίας, ώστε το παιδί να έχει ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο αναφοράς για να ξεκινήσει την ιστορία του. Εδώ πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη εισαγωγή εισήχθη στη διαδικασία εκμαίευσης
αφηγήσεων, όταν διαπιστώθηκε, σε κάποιες πιλοτικές εφαρμογές, η αδυναμία των
παιδιών να αφηγηθούν μια ιστορία (με νόημα), όταν δεν τους δίνονταν σχετικές
πληροφορίες. Αντίθετα, παρήγαγαν μια ασυνεχή, ακατάληπτη, γεμάτη αναδρομικές
αναφορές ιστορία. Η εισαγωγή της πρώτης ιστορίας ήταν: [Αυτή η ιστορία έχει τίτλο
«Ο Φρόγκι ντύνεται» και μιλάει για ένα βατραχάκι τον Φρόγκι που ήθελε να βγει
έξω και να παίξει με το χιόνι. Η μητέρα του είπε ότι οι βάτραχοι κοιμούνται τον
Χειμώνα, πέφτουν σε χειμερία νάρκη και δεν είναι σωστό να βγει έξω με τέτοιο
κρύο. Ο Φρόγκι, όμως, δεν την άκουσε...]. Η εισαγωγή για τη δεύτερη ιστορία ήταν:
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[Αυτή η ιστορία έχει τίτλο «Ο Φρόγκι πάει για ύπνο» και μιλάει για το ίδιο
βατραχάκι τον Φρόγκι που ήταν πολύ κουρασμένος και έπρεπε να κοιμηθεί. Μόλις,
όμως, του φώναξε η μητέρα του να ετοιμαστεί για τον βραδινό του ύπνο, αυτός
σκέφτηκε διάφορα κόλπα για να μην κοιμηθεί....]. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια, όταν
τελείωνε τη διερεύνηση των εικόνων από το παιδί, τραβούσε το βιβλίο, το έκλεινε
και το τοποθετούσε εκ νέου μπροστά στο παιδί, ζητώντας του να ανοίξει από την
αρχή το βιβλίο και να αφηγηθεί την ιστορία που έφτιαξε (Pena et al., 2006). Όταν το
παιδί παρέλειπε κάποια εικόνα, η ερευνήτρια επανερχόταν στη σελίδα αυτή, ενώ,
όταν το παιδί δυσκολευόταν, του παρείχε ορισμένες γενικές παροτρύνσεις του
τύπου π.χ. «και τι έγινε μετά;» ή «τι λες να έκανε στη συνέχεια ο βάτραχος;» και
όταν ολοκλήρωνε το ξεφύλλισμα του βιβλίου, η ερευνήτρια ρωτούσε το παιδί:
«Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις;» (McCabe et al., 2008). Οι δύο ιστορίες ήταν
σχετικές και είχαν ως θέμα ένα βάτραχο ο οποίος στη μια ιστορία πραγματοποιούσε
την προετοιμασία για τον βραδινό ύπνο, ενώ στην άλλη προσπαθούσε να ντυθεί
κατάλληλα για να βγει έξω. Ήταν και οι δύο ιστορίες του ίδιου συγγραφέα (London,
2000), είχαν τον ίδιο πρωταγωνιστή, παρόμοιο αριθμό εικόνων (12-13) και
αναφέρονταν σε γενικά θέματα που θα μπορούσαν, με την ίδια ευκολία, να
μιλήσουν παιδιά διαφορετικού φύλου (βλ. Παράρτημα 2). Από τα βιβλία που
υπήρχαν στο εμπόριο αφαιρέθηκαν ορισμένες ενδιάμεσες μικρές εικόνες οι οποίες
ανέπτυσσαν

μικρά

παράλληλα

επεισόδια.

Ο

λόγος

αφαίρεσής

τους

πραγματοποιήθηκε με βάση τον προβληματισμό ότι ο αριθμός των εικόνων ήταν
συνολικά πολύ μεγάλος και ίσως το παιδί να κουραζόταν από την πρώτη ιστορία με
τη μεγάλη συσσώρευση πληροφοριών. Επίσης, οι εικόνες αυτές δεν αποτελούσαν
κύρια σημεία της βασικής πλοκής της ιστορίας. Γενικά, η εικονογράφηση ήταν
παραστατική, ξεκάθαρη, χαρούμενη, ενδεικτική και όχι συμπληρωματική της
ιστορίας που διαπραγματευόταν. Το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ σημαντικό,
όταν ζητείται στην πορεία από το παιδί να αφηγηθεί μια ιστορία στηριζόμενο στις
εικόνες ενός βιβλίου. Οι φανταστικές ιστορίες που παρήγαγαν τα παιδιά
μαγνητοφωνήθηκαν και στην πορεία αναλύθηκαν μα βάση τη μακροδομή-δομικά
στοιχεία και τη μικροδομή-γραμματικά και μορφοσυντακτικά στοιχεία (Petersen et
al., 2008).
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Η αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες
Η ικανότητα αφήγησης φανταστικών ιστοριών των παιδιών της
συγκεκριμένης μελέτης αξιολογήθηκε, επίσης, και με την επίδειξη 5 καρτών. Οι
κάρτες αυτές ήταν πλαστικοποιημένες φωτοτυπημένες εικόνες (διαστάσεων 15Χ10
cm2), από τα ειδικά επιλεγμένα βιβλία του προγράμματος παρέμβασης, οι οποίες
απεικόνιζαν τα βασικά στοιχεία μιας ιστορίας (πρωταγωνιστής/χαρακτήρες,
πρόβλημα, 2 γεγονότα πλοκής, επίλυση), (βλ. Παράρτημα 2). Η επίδειξη
περιορισμένου αριθμού καρτών, για τη διαδικασία εκμαίευσης φανταστικής
αφήγησης, θεωρείται πιο προκλητική γνωστικά άσκηση για τα παιδιά, καθώς αυτά
πρέπει να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη αφήγηση, στηριζόμενα σε ελάχιστες
διευκολύνσεις (οπτικές) σε σχέση με τα βιβλία χωρίς κείμενο (Paris & Paris, 2003.
Pesco & Gagné, 2015). Τα βιβλία χωρίς κείμενο δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής
μεγαλύτερων γλωσσικών δειγμάτων τα οποία, όμως, χαρακτηρίζονται, ως επί το
πλείστον, από περιγραφικό λόγο. Τα παιδιά, δηλαδή, κοιτάζουν τις εικόνες και
απλώς περιγράφουν τι βλέπουν χωρίς, πολλές φορές, να μπαίνουν στη διαδικασία
να πραγματοποιήσουν ένα συλλογισμό, πέρα από αυτόν που ξεκάθαρα
απεικονίζεται στο βιβλίο. Ακόμα, όμως, και αυτό το στοιχείο (του περιγραφικού
λόγου), σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι εφικτό για τα μικρά παιδιά, διότι η
ερμηνευσιμότητα των εικόνων προϋποθέτει την αποκωδικοποίηση κοινωνικών
μορφών συμπεριφοράς, διεργασία η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση (McCabe et
al., 2008. Pena et al., 2006). Η δημιουργία ιστορίας με βοήθημα μόνο 5 εικόνες
προτείνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και, κατά την άποψή μας, η αφήγηση που
προέρχεται από αυτές είναι δηλωτική των πραγματικών αφηγηματικών ικανοτήτων
των παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών (Allen et al.,
1994. Hedberg & Westby, 1993. Hughes et al., 1997). Επίσης, κατά τη διάρκεια των
πειραματικών παρεμβάσεων, που πραγματοποιήθηκαν με τη δεύτερη και τρίτη
πειραματική ομάδα της μελέτης, στη βάση της Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής, στο
τελευταίο στάδιο δίνονταν στα παιδιά 5 εικόνες για να δημιουργήσουν και να
καταγράψουν συλλογικά, με όποιο τρόπο μπορούσαν, μία πρωτότυπη φανταστική
ιστορία. Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης της αφηγηματικής
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ικανότητας των παιδιών της μελέτης συνδέεται και με στοιχεία και διαδικασίες που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιμέρους προγραμμάτων παρέμβασης.
Πειραματική παρέμβαση
Περιγραφή της παρέμβασης στην πρώτη Πειραματική ομάδα
Στη πρώτη πειραματική ομάδα τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση
ιστοριών. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκεσε 8 εβδομάδες και η ερευνήτρια
πραγματοποιούσε την εκπαίδευση των παιδιών μία φορά την εβδομάδα. Με το
πέρας του προγράμματος παρέμβασης είχε ολοκληρώσει 8 συναντήσεις με τα
παιδιά του δείγματος στο χώρο του νηπιαγωγείου τους. Η κάθε συνάντηση
διαρκούσε 40-45 λεπτά της ώρας. Οι ημέρες και οι ώρες συνάντησης ήταν
διαμορφωμένες από κοινού με την ερευνήτρια και τις νηπιαγωγούς των εκάστοτε
τμημάτων, ώστε να μην παραβιάζεται η ροή του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης διαβάστηκαν 8 βιβλία
με τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω (επίπεδα εξάσκησης των παιδιών,
τρόπος αξιοποίησης των οπτικών διαμεσολαβητών, μέθοδος ανάγνωσης βιβλίων
κ.ά.).
Η αναδιήγηση ιστοριών είναι μια στρατηγική που έχει απασχολήσει τους
ερευνητές πολλές δεκαετίες, αφού η σχέση της με την κατανόηση των κειμένων
θεωρείται δυναμική (Stadler & Ward, 2010. Fox, 1993). Υποστηρίζεται ότι, όταν ένα
παιδί κατανοεί ουσιαστικά τη δομή του κειμένου μιας ιστορίας, μπορεί και να την
αναδιηγηθεί, αλλά και όταν αναδιηγείται σωστά την ιστορία που άκουσε, σημαίνει
ότι επιτέλεσε μεταγνωστικού τύπου διεργασίες όπως διερμηνείες, σκέψεις, κρίσεις
και συμπερασμούς που ενίσχυσαν και εδραίωσαν την κατανόησή της (Irwin &
Mitchell, 1983. Morrow, 1985. Morrow et al., 1986). Η αναδιήγηση βασίζεται στις
σύγχρονες κοινωνιογνωστικές θεωρίες οι οποίες επιδιώκουν: α) την απόκτηση της
νέας γνώσης με τη γνωστική ενεργοποίηση του παιδιού μέσα σε ένα υποστηρικτικό
μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ενισχύει το ενδιαφέρον του σε αυτό που κάνει και
αναδεικνύει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές του, και β) τη
μεταμόρφωση των υπονοούμενων και μη συστηματοποιημένων γνώσεων σε
προσβάσιμες και συστηματικές με την παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων και
εργαλείων (Vygotsky, 1978. Roggof, 1990). Συνεπώς, η εκπαίδευση των παιδιών, με
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βάση αυτήν τη στρατηγική, ήταν πολυεπίπεδη, πολύμορφη, τα παιδιά
ενεργοποιήθηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους υποστηριζόμενα σε κάθε
επίπεδο με οπτικές και διαδικαστικές διευκολύνσεις.
Ακόμα, στηριζόμενοι στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Paivio, 1991),
όπου η γνώση παράγεται με τη βοήθεια δύο υποσυστημάτων, λεκτικών και μη
λεκτικών, οι πληροφορίες που δόθηκαν στα παιδιά κωδικοποιήθηκαν παράλληλα
σε γραπτό λόγο και εικόνες. Η δημιουργία νοητικών εικόνων από τα παιδιά κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης μιας ιστορίας, καθώς και η παράλληλη επίδειξη της
εικόνας (όταν είναι αναπαραστατική και ανταποκρίνεται στο κείμενο) μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση, υποστηρίζουν οι ερευνητές Gambrell και
Jawitz (1993).
Η στρατηγική της αναδιήγησης είναι επηρεασμένη, επίσης ,από τη «μέθοδο
της σκαλωσιάς» η οποία σύμφωνα με τους Berk και Winsler (2002) είναι ένα
διαρθρωμένο σύστημα διδακτικών καταστάσεων που προτρέπει τα παιδιά να
προχωρήσουν σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες, μέσα από τη δημιουργία ενός
κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου. Στη συγκεκριμένη στρατηγική τα παιδιά
προσέγγισαν το γνωστικό αντικείμενο με τη βοήθεια λεκτικών και οπτικών
διαμεσολαβητών, διαμορφώθηκε η εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση σε
επίπεδα φθίνουσας καθοδήγησης, ενεργοποιήθηκαν τα παιδιά γλωσσικά, γνωστικά
και φυσικά, μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους
και την ερευνήτρια, στη βάση ενός στόχου: την κατάκτηση της δεξιότητας και την
πλήρη ανεξαρτητοποίηση του παιδιού στο τελικό επίπεδο.
Η εξάσκηση των παιδιών περιείχε 5 επίπεδα:
-

Επαφή των παιδιών με δομικά στοιχεία των ιστοριών.

-

Ανάγνωση της ιστορίας και σύνδεση με τα δομικά στοιχεία.

-

Ομαδική αναδιήγηση της ιστορίας με πλήρη υποστήριξη από την
Ερευνήτρια.

-

Ομαδική αναδιήγηση των ιστορίας με μειωμένη υποβοήθηση από
την ερευνήτρια.
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-

Ατομική ανεξάρτητη αναδιήγηση με το «μονοπάτι της ιστορίας».

Η πρώτη πειραματική ομάδα εξασκήθηκε σε πέντε επίπεδα. Στο πρώτο
επίπεδο εξάσκησης των παιδιών, πριν από την ανάγνωση της ιστορίας,
παρουσιάστηκαν στα παιδιά οι επτά κάρτες που έγραφαν πάνω τις λέξεις: ΠΟΥ;
ΠΟΤΕ; ΠΟΙΟΣ; ΠΟΙΟ; ΤΙ; ΠΩΣ; ΤΕΛΟΣ. Τα παιδιά ενημερώθηκαν ότι θα τους
διαβαζόταν μια ιστορία την οποία θα έπρεπε να προσέξουν, γιατί αργότερα θα
έπρεπε να την ξαναπούν, όπως θα την έλεγαν σε ένα φίλο τους ο οποίος δεν θα την
είχε ακούσει. Για να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, αναφέρθηκε ότι στη
συγκεκριμένη συζήτηση θα τους αποκαλυπτόταν ένα «σπουδαίο μυστικό» που
«κρύβουν» μέσα τους όλες οι ιστορίες. Επίσης, πληροφορήθηκαν ότι όλες οι
ιστορίες στην αρχή αναφέρουν που (πόλη, χωριό, δάσος…) και πότε (πρωί, βράδυ,
χειμώνα, άνοιξη...) διαδραματίστηκε η ιστορία και ότι, εάν δεν το γράφουν αυτό,
φαίνεται στην εικονογράφηση του βιβλίου. Για να θυμούνται ότι όλες οι ιστορίες
αναφέρουν τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της ιστορίας, αναρτήθηκαν στον
πίνακα ανακοινώσεων οι κάρτες που ανέγραφαν τα δομικά αυτά στοιχεία
κωδικοποιημένα με τις λέξεις-κλειδιά: ΠΟΥ; και ΠΟΤΕ; Στην πορεία της
παρουσίασης-επαφής των παιδιών με το δομικό πλαίσιο των ιστοριών αναφέρθηκε
ότι, εκτός από τον τόπο και τον χρόνο, όλες οι

ιστορίες αναφέρουν τον

πρωταγωνιστή (παράδειγμα από γνωστά παραμύθια). Συγχρόνως, αναρτήθηκε στον
πίνακα η κάρτα ΠΟΙΟΣ; και επεξηγήθηκε στα παιδιά ότι η λέξη αυτή ήταν γραμμένη
για να θυμούνται ότι όλες οι ιστορίες αναφέρουν τον κύριο πρωταγωνιστή, ο
οποίος διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο σε μια ιστορία, εφόσον αυτός θα
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στη συνέχεια έγινε ανάρτηση της κάρτας ΠΟΙΟ; και
επεξηγήθηκε ότι η λέξη στην κάρτα ΠΟΙΟ; αναφέρεται στο βασικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας (ποιο είναι το πρόβλημα του
πρωταγωνιστή). Ακολούθησε η ανάρτηση της κάρτας με τη λέξη

ΤΙ; και

επεξηγήθηκε ότι αναφέρεται στα γεγονότα της πλοκής της ιστορίας (τι έγινε στην
ιστορία, με ποιο τρόπο προσπάθησε ο πρωταγωνιστής να επιλύσει το πρόβλημά
του ή το θέμα που τον ενδιαφέρει). Ακολούθησαν παραδείγματα από γνωστές
ιστορίες

που

τα

παιδιά

θυμούνταν

τα

γεγονότα

τους

π.χ.

από

την

«Κοκκινοσκουφίτσα» και από τον «Παπουτσωμένο γάτο». Τονίστηκε στα παιδιά ότι
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εδώ όλες οι ιστορίες αναφέρουν πολλά γεγονότα σε μια σειρά (π.χ. στο παραμύθι
με τον παπουτσωμένο γάτο, ότι ο γάτος σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να
βοηθήσει το αφεντικό του που ήταν πολύ φτωχό να αποκτήσει χρήματα, στην αρχή
σταμάτησε την άμαξα του βασιλιά και είπε…, μετά πήγε στον πύργο του γίγαντα και
προσπάθησε… κ.λ.π.). Ακολούθησαν διάφορα παραδείγματα για να εμπεδώσουν τα
παιδιά το θέμα της πλοκής, αυτή την εμπρόθετη αλληλουχία δράσεων μέσα από
την οποία καταδεικνύεται η αγωνία του πρωταγωνιστή για οριστική λύση ή έστω
διευθέτηση του θέματος-προβλήματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν (τα
παιδιά) ότι τα γεγονότα που περιγράφουν τις δράσεις του ήρωα είναι αρκετά γιατί
σε καμιά περίπτωση ένα πρόβλημα δε λύνεται με μαγικό τρόπο, με ένα γεγονός ή
μια δράση. Αυτό λειτουργεί ως μια έμμεση αναφορά (όπως και όλα τα στοιχεία της
ιστορίας) στην πραγματική ζωή, όπου για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος
απαιτούνται οργανωμένες διαδοχικές κινήσεις-δράσεις. Στη συνέχεια έγινε
αναφορά στην επίλυση ή στην κατάληξη του όποιου προβλήματος αντιμετωπίζει ο
πρωταγωνιστής της ιστορίας και αναρτήθηκε η κάρτα ΠΩΣ; (πώς λύθηκε το
πρόβλημα) για να υπενθυμίζει ότι όποιο κι αν είναι το πρόβλημα ή το θέμα που
αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής κάποια στιγμή λύνεται με κάποιο τρόπο. Έπειτα
αναφέρθηκε ότι όλες οι ιστορίες, μετά την κατάληξη του θέματος, ολοκληρώνουν
την ιστορία με ένα τέλος (ανάρτηση της κάρτας ΤΕΛΟΣ) όπου μας περιγράφουν πώς
τα γεγονότα της ιστορίας επέδρασαν στη ψυχολογία των χαρακτήρων της, τι άλλαξε
δηλαδή στην ιστορία μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Στο σημείο αυτό η
ιστορία τελειώνει, συνήθως όμορφα, γι’αυτό λέμε και τη φράση: «και ζήσαν αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα!».
Στο δεύτερο επίπεδο, πριν την ανάγνωση της ιστορίας, τονίστηκε στα παιδιά
το γεγονός ότι πρέπει να είναι προσεκτικά και συγκεντρωμένα, ώστε να θυμούνται
τα βασικά γεγονότα (πού έγινε η ιστορία μας, ποιοι ήταν οι ήρωες, τι έκαναν κ.λ.π.),
όταν θα την αναδιηγηθούν (Morrow, 1990. Morrow & Gambrell, 2004). Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση της ιστορίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογική
προσέγγιση της ανάγνωσης παράστασης. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του
κάθε τμήματος της ιστορίας π.χ. πρωταγωνιστής ή θέμα, η ερευνήτρια τοποθετούσε
μια σχετική φωτοτυπημένη εικόνα από την ιστορία κάτω από την αντίστοιχη κάρτα
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η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέγραφε κωδικοποιημένα το δομικό στοιχείο που
αντιπροσώπευε. Στις περισσότερες ιστορίες προστέθηκε και μια εισαγωγή για να
μεταφερθεί το παιδί ομαλά στο φανταστικό κόσμο της ιστορίας:
Παράδειγμα: «Μια φορά κι έναν καιρό στη κουφάλα μιας γέρικης
βελανιδιάς ένα πρωί ο ασβός σηκώθηκε κακόκεφος»
Με την ανάγνωση του συγκεκριμένου πρώτου τμήματος από την ιστορία: «Τι
κι αν είμαι ασβός» της Μάιρα Παπαθανασοπούλου (2001), η ερευνήτρια
τοποθέτησε μια εικόνα κάτω από τις κάρτα ΠΟΙΟΣ (πρωταγωνιστής) που έδειχνε τον
ασβό να ξυπνά. Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρθηκε στα παιδιά ότι ο χρόνος και ο
τόπος διεξαγωγής της ιστορίας συνήθως παρουσιάζεται στην ίδια εικόνα με τον
πρωταγωνιστή, δηλαδή, πρωί-χρόνος (ο ασβός ξυπνά) και γέρικη βελανιδιά – τόπος
(το σπίτι του ασβού). Επισημάνθηκε επίσης στα παιδιά ότι και στα τρία αυτά δομικά
στοιχεία (ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ) θα αντιστοιχεί πάντα μια εικόνα από την ιστορία, η
οποία θα μας δείχνει τον τόπο, τον χρόνο και τον πρωταγωνιστή, διότι έτσι
απεικονίζονται στις περισσότερες ιστορίες και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να
είναι προσεκτικά και να παρατηρούν την πρώτη εικόνα, γιατί εκεί «κρύβονται» και
τα τρία αυτά στοιχεία. Στην πορεία, με την ανάγνωση του επόμενου τμήματος της
ιστορίας: «στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη και κούνησε το κεφάλι. «Γεια σου
Ανέστη» μουρμούρισε στον εαυτό του. « Άλλη μια μέρα που θα παίξω μονάχος
μου».... η ερευνήτρια τοποθέτησε κάτω από την κάρτα ΠΟΙΟ (πρόβλημα) μια
φωτοτυπημένη εικόνα από την ιστορία με τον ασβό να κοιτάζει τον καθρέπτη του
λυπημένος. Στη συνέχεια, με την ανάγνωση των γεγονότων της πλοκής της ιστορίας,
η ερευνήτρια τοποθέτησε κάτω από την κάρτα ΤΙ τόσες εικόνες όσα τα γεγονότα της
πλοκής της π.χ. τον ασβό να μεταμφιέζεται σε αλεπού (για να τον αποδεχτεί και να
παίξει μαζί του), τον ασβό να μεταμφιέζεται σε γουρούνι, τον ασβό να
μεταμφιέζεται σε λαγό κ.λ.π. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε όλα τα
δομικά στοιχεία της ιστορίας (τόπος, χρόνος, πρωταγωνιστής, θέμα, πλοκή,
επίλυση, τέλος). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά συνέδεαν το τμήμα της ιστορίας που
διαβαζόταν με το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Έτσι τα παιδιά κατανόησαν στη πράξη
ότι η ιστορία δομείται, οργανώνεται με βάση αυτά τα στοιχεία.

294

Στο τρίτο επίπεδο εξάσκησης των παιδιών πραγματοποιήθηκε η αναδιήγηση της
ιστορίας με την βοήθεια των καρτών και των εικόνων. Αρχικά, ξεκίνησε η
ερευνήτρια την αναδιήγηση της πρώτης ιστορίας: «Μια φορά κι έναν καιρό στη
κουφάλα μιας γέρικης βελανιδιάς ένα πρωί ο ασβός σηκώθηκε κακόκεφος»,
παράλληλα έδειξε την εικόνα που ήταν τοποθετημένη κάτω από τις κάρτες ΠΟΥ,
ΠΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ και παρότρυνε τα παιδιά να ακολουθήσουν. Η ερευνήτρια συνέχισε
με την αναδιήγηση του αρχικού γεγονότος, ενώ παράλληλα έδειξε και τη σχετική
εικόνα που ήταν τοποθετημένη κάτω από την κάρτα ΠΟΙΟ: «κοίταξε τον καθρέπτη
του και είπε: «άλλη μια μέρα που θα παίξω μόνος μου....» και τρώγοντας τα
δημητριακά του αποφάσισε: «αφού κανείς δε με κάνει παρέα, επειδή είμαι ασβός
θα μεταμφιεστώ σε άλλο ζώο». Στην πορεία δείχνοντας μια - μια τις
φωτοτυπημένες εικόνες κάτω από την κάρτα της πλοκής ΤΙ αναδιηγούνταν από
κοινού με τα παιδιά τα επεισόδια της πλοκής της ιστορίας με τη σειρά: «Πρώτον, ο
ασβός ντύθηκε σαν αλεπού και κατέβηκε στο δρόμο την ώρα που περνούσε η
Χαρίκλεια η αλεπού... δεύτερον, ντύθηκε σαν αγριογούρουνο και πήγε στο σπίτι του
Ανέστη του αγριογούρουνου… τρίτον, ντύθηκε σαν λαγός και πήγε να παίξει με τον
Θανάση τον λαγό όμως….». Όταν αναφέρθηκαν όλα τα γεγονότα της ιστορίας, η
ερευνήτρια επέδειξε την εικόνα που ήταν τοποθετημένη κάτω από την αντίστοιχη
κάρτα ΠΩΣ και είπε: «για να δούμε παιδιά θυμάστε πως λύθηκε το πρόβλημα του
πρωταγωνιστή της ιστορίας μας;» Τα παιδιά συνοδεύοντας την ερευνήτρια
ανέφεραν την επίλυση του προβλήματος και στη συνέχεια δείχνοντας την κάρτα
ΤΕΛΟΣ αναδιηγήθηκαν από κοινού το τέλος της ιστορίας, ολοκληρώνοντας με αυτόν
τον τρόπο τη φάση της καθοδηγούμενης πρώτης αναδιήγησης.
Στο τέταρτο επίπεδο εξάσκησης των παιδιών πραγματοποιήθηκε μια
δεύτερη πιο σύντομη αναδιήγηση, όπου τα παιδιά υποστηρίχτηκαν λιγότερο από
την ερευνήτρια. Στο τέλος αυτής της φάσης οι εικόνες έφυγαν κάτω από τις κάρτες
και τα παιδιά αναδιηγήθηκαν την ιστορία με μοναδικό βοήθημα τις κάρτες των
δομικών στοιχείων με τις κωδικοποιημένες λέξεις-κλειδιά. Εδώ πρέπει να
επισημανθεί ότι από την αρχή η πορεία αυτή πήγε πολύ καλά, διότι τα παιδιά με τη
μεγαλύτερη αντιληπτική ικανότητα συμμετείχαν ενεργά και επηρέαζαν θετικά τα
υπόλοιπα.
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Στο πέμπτο επίπεδο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας και μετά τις αναδιηγήσεις,
τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, όπου η καθεμία αποτελούνταν από 3-4 παιδιά. Η
κάθε ομάδα οδηγήθηκε σε ένα ειδικό χώρο, ανεξάρτητο, όπου τα παιδιά
εξασκήθηκαν επιπλέον στην αναδιήγηση με το «Μονοπάτι της ιστορίας». Το
«Μονοπάτι», όπως έχει αναφερθεί, ήταν ένας διάδρομος (χαλί) χρώματος καφέ που
είχε χωριστεί σε επτά τμήματα σαν σκαλοπάτια. Το πρώτο τμήμα του χαλιού
έγραφε ΠΟΥ, το δεύτερο ΠΟΤΕ, το τρίτο ΠΟΙΟΣ, το τέταρτο ΠΟΙΟ, το πέμπτο ΤΙ, το
έκτο ΠΩΣ και το έβδομο ΤΕΛΟΣ όπως και οι κάρτες. Η ερευνήτρια λειτούργησε
αρχικά ως πρότυπο. Πάτησε στο πρώτο «σκαλοπάτι» του «μονοπατιού», στο τμήμα
δηλαδή του διαδρόμου που έγραφε ΠΟΥ και ξεκίνησε την αναδιήγηση της ιστορίας.
«Μια φορά κι έναν καιρό στη κουφάλα μιας γέρικης βελανιδιάς…». Προχώρησε στο
δεύτερο σκαλοπάτι που έγραφε τη λέξη ΠΟΤΕ και είπε: «ένα πρωί» και
προχωρώντας στο τρίτο σκαλοπάτι που αναγραφόταν η λέξη ΠΟΙΟΣ είπε: «ο
ασβός», προχωρώντας στη συνέχεια στο επόμενο σκαλοπάτι ΠΟΙΟ αναδιηγήθηκε το
αρχικό γεγονός ή βασικό πρόβλημα: «σηκώθηκε κακόκεφος γιατί…». Στη συνέχεια
στο πέμπτο σκαλοπάτι που έγραφε την λέξη ΤΙ αναδιηγήθηκε τα γεγονότα της
ιστορίας: «Για να δούμε τι έγινε στην ιστορία μας: πρώτον, ο ασβός ντύθηκε
αλεπού…» και πρότεινε στα παιδιά τον αντίχειρα του χεριού της κατά την διάρκεια
της αναδιήγησης του πρώτου γεγονότος. Αναδιηγούμενη το δεύτερο γεγονός
πρότεινε τον δείκτη κ.λ.π.. Όλες οι ιστορίες περιείχαν από τέσσερα έως πέντε
επεισόδια. Η επίδειξη των δακτύλων, κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης του
αντίστοιχου γεγονότος της ιστορίας, βοήθησε τα παιδιά, πρώτον, να θυμηθούν
πόσα ήταν τα γεγονότα που έπρεπε να αναφέρουν και δεύτερον, να ταυτίσουν τη
σειρά των δακτύλων με τη σειρά των γεγονότων. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί
συνδυαστικά

με το γεγονός ότι η ερευνήτρια αναδιηγούνταν

διαφορετικά

γεγονότα της ιστορίας (όπου τα παιδιά θα ανέμεναν λογικά να μετακινηθεί στο
επόμενο σκαλοπάτι) ενώ βρισκόταν στο ίδιο τμήμα – σκαλοπάτι του χαλιού. Έτσι, η
επίδειξη των δακτύλων αντικατέστησε την αναμενόμενη από τα παιδιά κίνηση. Στο
έκτο σκαλοπάτι που έγραφε τη λέξη ΠΩΣ, η ερευνήτρια αναδιηγήθηκε την επίλυση
του προβλήματος και στο επόμενο που έγραφε τη λέξη ΤΕΛΟΣ το τέλος της ιστορίας.
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Τη διαδικασία αυτή επανέλαβαν όλα τα παιδιά της πρώτης πειραματικής ομάδας.
Για λόγους ηθικής, ακόμα και τα παιδιά που φοιτούσαν σε αυτή την τάξη αλλά δε
συμμετείχαν στην έρευνα, έλαβαν μέρος στη διαδικασία της εξάσκησης στην
αναδιήγηση. Στις πρώτες συναντήσεις με τα παιδιά της πρώτης πειραματικής
ομάδας, η εμπλοκή της ερευνήτριας στις διαδικασίες ήταν καθοριστική, αφού
εκείνη διατύπωνε το είδος της δραστηριότητας, έδινε την αφόρμηση και τα παιδιά
ακολουθούσαν. Τα παιδιά στην πορεία, αφομοιώνοντας τη διαδοχή των
δραστηριοτήτων,

αποδεσμεύτηκαν

και

ανέλαβαν

την

πρωτοβουλία

της

διεκπεραίωσης της κάθε δραστηριότητας. Τα παιδιά δηλαδή κατονόμαζαν τις
κάρτες που τοποθετούνταν κάθε φορά στον πίνακα, πριν την ανάγνωση της κάθε
ιστορίας και αναδιηγούνταν μόνα τους την ιστορία συμπληρώνοντας το ένα το
άλλο. Στο «μονοπάτι της ιστορίας» επίσης τα παιδιά, αφού είχαν αναδιηγηθεί τρεις
φορές την ιστορία (δύο φορές με κάρτες και φωτοτυπημένες εικόνες και μία μόνο
με κάρτες), γνώριζαν επακριβώς ποιο τμήμα της ιστορίας θα αναδιηγούνταν σε
κάθε «σκαλοπάτι» του «μονοπατιού». Η αφομοίωση του αφηγηματικού πλαισίου
μέσα από έντονη εξάσκηση ήταν μια απαραίτητη διαδικασία, γιατί τα παιδιά στη
μεταπειραματική διαδικασία κλήθηκαν να αναδιηγηθούν την ιστορία ελεύθερα,
χωρίς καμιά βοήθεια ή καθοδήγηση. Έτσι, η σταδιακή αποδέσμευση των παιδιών
από την καθοδήγηση της ερευνήτριας ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος της
συγκεκριμένης παρέμβασης.
Περιγραφή της παρέμβασης στη δεύτερη Πειραματική Ομάδα
Στη δεύτερη πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε η στρατηγική της
δημιουργίας πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών. Η συγκεκριμένη στρατηγική
αξιοποιεί βασικές αρχές της μεθόδου της γνωστικής μαθητείας (cognitive
apprenticeship). Μέσω αυτής της μεθόδου ο/η εκπαιδευτικός εκγυμνάζει τα παιδιά
σε υψηλού επιπέδου γνωστικές, γλωσσικές αλλά και μεταγνωστικές και
μεταγλωσσικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή ενός
ολοκληρωμένου κειμένου (Kellog, 2008). Με βάση αυτή τη μέθοδο, μέσα στο
πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης, οι Harris, Graham, Mason και Friedlnder
(2008) προτείνουν την Αυτορυθμιζόμενη Στρατηγική (Self-Regulated Strategy) για το
σχεδιασμό, την οργάνωση και τη συγγραφή αφηγηματικών κειμένων η οποία
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εμπεριέχει έξι σημαντικές φάσεις: α) Ανάπτυξη προγενέστερης γνώσης, όπου ο/η
εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που είναι αναγκαίες για να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αυτή τη στρατηγική.
β) Συζήτηση, όπου ο/η εκπαιδευτικός με κατάλληλους χειρισμούς οδηγώντας τα
παιδιά σε γνωστικά αδιέξοδα) τα παρακινεί να την εφαρμόσουν. γ) Μοντελοποίηση,
όπου ο/η εκπαιδευτικός σκεφτόμενος/η «φωναχτά» λειτουργεί ως πρότυπο για να
κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή
στρατηγική. δ) Απομνημόνευση, στη φάση αυτή τα παιδιά εξασκούνται στην
απομνημόνευση της στρατηγικής με την δημιουργία μνημονικού κανόνα που τα
βοηθά να ακολουθούν τα σωστά βήματα. ε) Υποστήριξη, όπου τα παιδιά
υποβοηθούμενα από τον/την εκπαιδευτικό προσπαθούν να δημιουργήσουν είτε
συνεργατικά είτε ατομικά ολοκληρωμένα αφηγηματικά κείμενα. Μπορεί να
ακολουθήσει συζήτηση και προβληματισμός για τις παραγωγές των παιδιών, για τις
τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν ή για τον τρόπο βελτίωσής τους (Santangelo,
Harris & Graham, 2007. Σπαντιδάκης, 2010).
Η προαναφερόμενη στρατηγική, στη συγκεκριμένη μελέτη, διαμορφώθηκε
κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών
προσχολικής ηλικίας που συμμετείχαν στο δείγμα της παρούσας έρευνας.
Περιελάμβανε δηλαδή περισσότερες διαδικαστικές και οπτικές διευκολύνσεις,
εφόσον πραγματοποιούνταν ανάγνωση και όχι αφήγηση της ιστορίας (όπως
πραγματοποιείται στην κλασική εφαρμογή της στρατηγικής,) διότι κρίθηκε
αναγκαίο να παρουσιάζεται και οπτικά η ιστορία μέσω της εικονογράφησής της.
Επίσης, η προβολή προτύπου και οι διαδικασίες φωναχτής σκέψης ενσωματώθηκαν
κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ιστοριών (ενώ αποτελούσαν χωριστό βήμα της
στρατηγικής). Με αυτό τον τρόπο παρείχαν τη δυνατότητα στα παιδιά να
συνδέσουν τα τμήματα της ιστορίας με τα δομικά της στοιχεία άμεσα αλλά και να
προβληματιστούν παράλληλα γύρω από τις διαδικασίες δημιουργίας μιας
καλογραμμένης ιστορίας (περιέχει τα στοιχεία που πρέπει, με τη σωστή σειρά…).
Επιπλέον, οι καταγραφές των παιδιών στο τελικό στάδιο δεν εμπεριείχαν
απαραίτητα γραπτό λόγο με τη συμβατική του μορφή, διότι τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, πλην ελαχίστων, δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και ήταν σύμφωνες με
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τις διαδικασίες του αναδυόμενου γραμματισμού (επικοινωνιακό πλαίσιο,
συμμετοχή ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού κ.λ.π.), (Teberosky,
1997). Οι καταγραφές είχαν αποκλειστικά συλλογικό χαρακτήρα και όχι ατομικό,
διότι η αλληλεπίδραση απέβη ιδιαίτερα ωφέλιμη στο τελικό αποτέλεσμα αλλά και η
διαδικασία αυτή καθαυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη/προκλητική για τα μικρά παιδιά,
οπότε η συνδρομή των πιο έμπειρων συνομήλικων ήταν καθοριστική (Farber &
Klein, 1999. Frank, 1992. Hiebert, 1981). Οι νύξεις και τα γνωστικά αδιέξοδα
αξιοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια της μεθόδου (ανάπτυξη προγενέστερης γνώσης,
ανάγνωση ιστορίας, απομνημόνευση της διαδικασίας και καταγραφή) για να
διαπιστωθεί το οποιαδήποτε κενό κατανόησης ή δυσερμηνείας και να
συμπληρωθεί κατάλληλα και έγκαιρα. Τα παιδιά επίσης καθοδηγήθηκαν και
υποστηρίχτηκαν σε όλα τα βήματα της μεθόδου, διαφοροποιήθηκε απλώς ο
βαθμός υποστήριξης με την πάροδο του χρόνου.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο βήμα η ερευνήτρια αποκωδικοποίησε στα παιδιά
τον τρόπο δομής και οργάνωσης των αφηγηματικών κειμένων, εν προκειμένω των
ιστοριών, δημιουργώντας μια βάση προγενέστερης γνώσης που αφορά στο δομικό
πλαίσιο που ακολουθούν στο σύνολό τους, σχεδόν, οι φανταστικές ιστορίες. Στο
δεύτερο βήμα πραγματοποίησε μια αλληλεπιδραστική συζήτηση με τα παιδιά για
το πώς δημιουργείται μια καλοφτιαγμένη ιστορία, σε αυτό το σημείο εισήχθηκαν
και οι ιδέες για την ανάγκη οπτικών βοηθημάτων και μνημονικών κανόνων. Στο
τρίτο βήμα η ερευνήτρια, λειτουργώντας ως πρότυπο, διάβασε μια ιστορία στα
παιδιά

με

τη

προσέγγιση

της

αλληλεπιδραστικής-διαλογικής

ανάγνωσης,

αξιοποίησε αφηγηματικές τεχνικές (για να ελκύσει την προσοχή των παιδιών),
πραγματοποίησε μεγαλόφωνα σχόλια, έκανε προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει,
και ανέφερε προβληματισμούς και σκέψεις για το αν το περιεχόμενο της ιστορίας
ανταποκρινόταν στο συγκεκριμένο δομικό σχήμα-πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο η
ανάγνωση έγινε αποκαλυπτική των βαθύτερων σχέσεων που διέπουν τα στοιχεία
του κειμένου. Στο τέταρτο στάδιο τα παιδιά επιβεβαίωσαν ότι η ιστορία που τους
διαβάστηκε ακολουθούσε τη δομή των ιστοριών πραγματοποιώντας μια σύντομη
αναδιήγηση αλλά και συζήτησαν ποιές διαδικαστικές διευκολύνσεις (τι πρέπει να
παρατηρούν, τι πρέπει να θυμούνται) θα ήταν χρήσιμο να έχουν όταν θα
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δημιουργούσαν τη δική τους ιστορία. Έτσι παρέμειναν οι κάρτες των δομικών
στοιχείων ως μνημονικοί κανόνες για το επόμενο βήμα. Στην πορεία (πέμπτο βήμα),
τα παιδιά βασιζόμενα στα οπτικά βοηθήματα και τους μνημονικούς κανόνες αλλά
και υποστηριζόμενα κατάλληλα από την ερευνήτρια δημιούργησαν συνεργατικά την
δική τους πρωτότυπη ιστορία (προφορικά), την οποία και κατέγραψαν
αξιοποιώντας τους δικούς τους γραπτούς κώδικες επικοινωνίας, με την συμβατική ή
επινοημένη τους διάσταση, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που αγγίζει τις
ανώτερες διαστάσεις της κοινωνιογνωστικής τους φύσης.
Πιο αναλυτικά, στη δεύτερη πειραματική ομάδα, πριν την ανάγνωση της
ιστορίας παρουσιάστηκαν σταδιακά στα παιδιά οι 7 κάρτες των δομικών στοιχείων
μιας ιστορίας: ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΠΟΙΟΣ; ΠΟΙΟ; ΤΙ; ΠΩΣ; ΤΕΛΟΣ. Για να προκληθεί το
ενδιαφέρον των παιδιών τους ανακοινώθηκε ότι θα τους αποκαλύπτονταν ο τρόπος
που δημιουργούνται οι περισσότερες ιστορίες. Η διαδικασία εισαγωγής και
ανάλυσης της λειτουργίας των καρτών ήταν πανομοιότυπη με αυτήν της πρώτης
πειραματικής ομάδας. Το πρώτο τμήμα της παρέμβασης στη δεύτερη πειραματική
ομάδα συνδέεται με το πρώτο βήμα της Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής, που είναι
η Ανάπτυξη της προγενέστερης γνώσης (develop background knowledge). Σε αυτό το
βήμα τα παιδιά έμαθαν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών, ποια είναι, σε τι
χρησιμεύουν, τι αντιπροσωπεύει το καθένα κ.λ.π. Στο σημείο αυτό αξιοποιήθηκαν
παραδείγματα από γνωστές ιστορίες για να διαπιστώσουν τα παιδιά την ύπαρξη
αυτών των στοιχείων σε όλες τις ιστορίες που έχουν ακούσει. Το επόμενο βήμα
ήταν η Συζήτηση (discuss it) όπου τα παιδιά και η ερευνήτρια σε μια
αλληλεπιδραστική ατμόσφαιρα σκέφτηκαν πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν μια
καλοδομημένη ιστορία. Τι στοιχεία δηλαδή θα έβαζαν στην αρχή με βάση τις κάρτες
των δομικών στοιχείων, ποιο πρωταγωνιστή θα επέλεγαν να είχε, τι πρόβλημα θα
μπορούσε να αντιμετωπίζει κ.λ.π. Επίσης, συζητήθηκε πόσο αναγκαία είναι τα 7
δομικά στοιχεία για να είναι κατανοητή, ευχάριστη και με νόημα η ιστορία που θα
δημιουργήσουν. Η συζήτηση εδώ ήταν κατευθυνόμενη και περιορισμένη, διότι στα
επόμενα βήματα τους δινόταν παραδειγματικά αλλά και πρακτικά η δυνατότητα να
δημιουργήσουν μια ιστορία.
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Στην πορεία, παρουσιάστηκε το βιβλίο, έγινε δηλαδή αναφορά στον τίτλο της
ιστορίας, όπως και στον συγγραφέα της. Έπειτα τα παιδιά παρακινήθηκαν να
πραγματοποιήσουν κάποιες προβλέψεις (παρατηρώντας το εξώφυλλο και τον τίτλο
της ιστορίας) για το περιεχόμενο της ιστορίας, επεξηγήθηκαν τυχόν άγνωστες λέξεις
στον τίτλο της ιστορίας και ξεκίνησε η ανάγνωση της ιστορίας. Διαβάζοντας το κάθε
τμήμα της ιστορίας η ερευνήτρια κολλούσε τη σχετική φωτοτυπημένη εικόνα από
την ιστορία κάτω από την αντίστοιχη κάρτα, για να συνδέσουν τα παιδιά το τμήμα
της ιστορίας με το δομικό στοιχείο και πραγματοποιούσε μια μικρή παύση
σκεφτόμενη μεγαλόφωνα για παράδειγμα, αν η πορεία των τμημάτων της ιστορίας
που έχει διαβαστεί, ακολουθεί το δομικό ιστόγραμμα των ιστοριών.
Παράδειγμα: «Για να δούμε τώρα το τμήμα της ιστορίας που έχω διαβάσει
περιέχει τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια καλογραμμένη ιστορία, δηλαδή,
μας αναφέρει που και πότε έγινε η ιστορία; (δείχνοντας παράλληλα με το
δάχτυλό της τις κάρτες ΠΟΥ; και ΠΟΤΕ; και την αντίστοιχη εικόνα από κάτω)
Βεβαίως, έγινε στην κουφάλα της γέρικης βελανιδιάς, ένα πρωί».
Στη συγκεκριμένη πειραματική συνθήκη όπως και στην ομάδα της
αναδιήγησης ιστοριών δόθηκαν οι ίδιες διευκρινίσεις για τα δομικά στοιχεία του
τόπου, του χρόνου και του πρωταγωνιστή, διότι με αυτό τον τρόπο συναντιούνται
σε όλες τις ιστορίες και είναι αναγκαίο και χρήσιμο το παιδί να μάθει σταδιακά να
παρατηρεί

και

να

«αποκρυπτογραφεί»

εικονογράφησης μιας ιστορίας. Σε όλα τα

τα

παράλληλα

μηνύματα

της

δομικά στοιχεία της ιστορίας

πραγματοποιούνταν μια μικρή παύση η οποία αφορούσε είτε στον έλεγχο της
πορείας της ιστορίας, είτε στην πρόβλεψη του επόμενου τμήματος της ιστορίας, με
βάση το δομικό στοιχείο που ακολουθούσε, είτε στην ερμηνεία και στον
προβληματισμό, στην περίπτωση που οι πληροφορίες, που προέρχονταν από το
κείμενο της ιστορίας, δεν ήταν σαφείς και περιεκτικές (Nelson, 1991).
Παράδειγμα: «...Διαβάσαμε το πρόβλημα που απασχολούσε τον ασβό, τώρα
τι νομίζετε ότι θα μας αφηγείται η ιστορία μας, επίδειξη της κάρτας ΤΙ; Θα
μας αφηγείται τι έκανε ο ασβός για να λύσει το πρόβλημά του, τι λέτε να
έκανε; Να κάθισε σε μια γωνιά και να έκλεγε;», «Όχι!!!!!!!!!!!» (τα παιδιά
εκφράζουν τις απόψεις τους), « λοιπόν για να δούμε τι σκέφτηκε...».
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Η ανάγνωση της ιστορίας πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της Μοντελοποίησης
(model it) και της φωναχτής σκέψης και αφορά στο επόμενο βήμα της στρατηγικής.
Η συγκεκριμένη στρατηγική, όπως αναφέρθηκε, αφορά σε παιδιά δημοτικού
σχολείου και στο συγκεκριμένο «βήμα» ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως μοντέλο
για το πώς δημιουργείται μια καλοφτιαγμένη ιστορία, δημιουργώντας ο ίδιος
αρχικά μια ιστορία. Με βάση τον προβληματισμό ότι η προφορική αφήγηση, εν
προκειμένω της ερευνήτριας, μπορεί να διαφοροποιηθεί από συνθήκη σε συνθήκη,
αλλά, και

για να διατηρηθεί, συγχρόνως, ένα σταθερό μεθοδολογικό πλαίσιο

παρουσίασης της ιστορίας, επιλέχτηκε η ανάγνωση και όχι η αφήγηση μιας
ιστορίας, όπου τόσο η δομή της ιστορίας όσο και τα σχετικά σχόλια που θα
πραγματοποιούνταν

από

την

ερευνήτρια

να

είναι

εκ

των

προτέρων

αποσαφηνισμένα. Στην συγκεκριμένη φάση τα επιτρεπόμενα σχόλια εκ μέρους των
παιδιών ήταν ελεγχόμενα, διότι τα παιδιά έπρεπε να κατανοήσουν το δομικό σχήμα
των ιστοριών, εφόσον στην πορεία θα προχωρούσαν στη διαδικασία της
δημιουργίας.
Το επόμενο βήμα, με βάση την προαναφερόμενη Στρατηγική αφορά στην
Απομνημόνευση (memorize it). Τα παιδιά ανακάλεσαν ομαδικά τα γεγονότα της
ιστορίας με βάση τις εικόνες και τις κάρτες. Η ερευνήτρια υποβοηθούσε στην
αναδιήγηση της ιστορίας, όταν δυσχεραίνονταν η ανάκληση των παιδιών. Έντεχνα,
όμως, εστίαζε την προσοχή των παιδιών στις κάρτες, διότι, στη συγκεκριμένη
πειραματική συνθήκη, ο στόχος δεν ήταν η λεπτομερής αναδιήγηση αλλά η
εμπέδωση της λογικής ακολουθίας των δομικών στοιχείων, ώστε να καταστούν
ικανά στην πορεία να παράγουν μια πρωτότυπη δική τους. Οι κάρτες λειτούργησαν
ως μνημονικός κανόνας και παρέμεναν εκεί σε όλη τη διαδικασία.
Στη συνέχεια δόθηκαν στα παιδιά 5 εικονογραφημένες κάρτες οι οποίες
προέρχονταν

από

μια

άγνωστη

εικονογραφημένη

ιστορία.

Οι

κάρτες

αντιπροσώπευαν τα κύρια σημεία της ιστορίας: πλαίσιο, πρόβλημα, προσπάθεια,
επίλυση, τέλος. Αφού τα παιδιά παρατηρούσαν προσεκτικά τις εικονογραφημένες
κάρτες, προσπαθούσαν να τις τοποθετήσουν σε μια λογική σειρά και να
δημιουργήσουν με βάση τη συγκεκριμένη ακολουθία μια φανταστική ιστορία. Οι
κάρτες των δομικών στοιχείων οι οποίες παρέμεναν αναρτημένες καθοδηγούσαν τη
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σκέψη τους. Η ερευνήτρια λειτουργούσε διαμεσολαβητικά, χωρίς να δίνει έτοιμες
λύσεις-προτάσεις, έως ότου τα παιδιά έφταναν σε μια λογική, ολοκληρωμένη,
οργανωμένη αφήγηση. Το βήμα αυτό αφορά στη συνεργατική δημιουργία ιστορίας
όπου τα παιδιά πρακτικά υποστηρίζουν και εφαρμόζουν σε προφορικό επίπεδο τη
νέα γνώση.
Με βοήθημα τις σειροθετημένες κάρτες καθώς και με κατάλληλο
υποστηρικτικό πλαίσιο (ενθάρρυνση, ανατροφοδότηση) τα παιδιά στη συνέχεια
κατέγραψαν βήμα προς βήμα την ιστορία που μόλις δημιούργησαν ομαδικά. Σε ένα
χαρτί του μέτρου, που είχε χωριστεί εκ των προτέρων σε 7 στήλες και στην κορυφή
της κάθε στήλης αναγραφόταν κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία της ιστορίας, τα
παιδιά έγραψαν με όποιο τρόπο μπορούσαν (ζωγραφική, σκαριφήματα,
ψευδογράμματα, επινοημένη γραφή, συμβατική) την ιστορία τους, ξεκινώντας από
τα στοιχεία του πλαισίου (τόπος, χρόνος, πρωταγωνιστής) και καταλήγοντας στην
επίλυση και το τέλος. Οι εικονογραφημένες κάρτες δε λειτουργούσαν δεσμευτικά,
πέρα από τον σκοπό τους (να υπενθυμίζουν τα ελάχιστα δομικά στοιχεία). Αν
κάποιο από τα παιδιά ήθελε να προσθέσει επεισόδια ή να δημιουργήσει εμπόδια
στον πρωταγωνιστή, κατά την προσπάθεια του να επιλύσει το πρόβλημά του, ήταν
ελεύθερο να το εκφράσει και να το εντάξει στην υπάρχουσα δομή. Στην αντίθετη
περίπτωση, εάν εξέφραζαν ιδέες και προτάσεις άσχετες προς το περιεχόμενο της
ιστορίας, τα μεγαλύτερα και ωριμότερα παιδιά δεν επέτρεπαν την ένταξή τους
χωρίς τη διαμεσολάβηση της ερευνήτριας. Οι συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς
εμφανίζονταν πιο συχνά μετά την πάροδο των 2-3 παρεμβάσεων που τα παιδιά
είχαν εμπεδώσει τη διαδικασία. Το τελευταίο βήμα αφορά στην Ομαδική εκτέλεση
(support it) και όχι στην ατομική, διότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, λόγω
μνημονικών και ευρύτερα γνωστικών περιορισμών, όπως αναφέρονται στη
βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας, αδυνατούν να ολοκληρώσουν
με επιτυχία τόσο προκλητικά γνωστικές ασκήσεις (Harris, Graham, Mason &
Friedlnder, 2008). Το τελικό σημείο έχει στόχο την ανεξάρτητη, κατά το δυνατόν,
δραστηριοποίηση των παιδιών, τα οποία χειριζόμενα αυτορρυθμιστικά τις
νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, φτάνουν στο υψηλότερο σημείο
σχεδιασμού, οργάνωσης και καταγραφής των πρώτων επικοινωνιακών τους
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κειμένων, που δεν μπορεί να είναι άλλα από τις ιστορίες που τόσο καιρό
«τροφοδοτούσαν» τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία και την ανάπτυξη της
προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας. Όταν τα παιδιά ολοκλήρωναν την
καταγραφή της ιστορίας, η ερευνήτρια καλούσε τα παιδιά να διηγηθούν εκ νέου την
ιστορία, που μόλις είχαν δημιουργήσει, την οποία και κατέγραφε στο κάτω μέρος
της επιφάνειας του χαρτιού. Στη συνέχεια, τη διάβαζε φωναχτά ώστε να ακούσουν
και να απολαύσουν τα παιδιά το δημιούργημά τους. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν
με επαινετικά σχόλια και ανατροφοδότηση για το πόνημα των παιδιών.
Περιγραφή της παρέμβασης στην τρίτη Πειραματική ομάδα
Στη τρίτη πειραματική ομάδα εφαρμόστηκαν διαδοχικά και οι δύο
στρατηγικές: η στρατηγική της αναδιήγησης και η στρατηγική της αφήγησης
φανταστικών ιστοριών. Στη πρώτη φάση τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση
ιστοριών και στη δεύτερη φάση στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών. Ο λόγος
δημιουργίας της τρίτης πειραματικής ομάδας ήταν για να διερευνηθεί η υπόθεση,
εάν η δυνατότητα των παιδιών να παράγουν ολοκληρωμένες φανταστικές
αφηγήσεις επηρεάζεται ή όχι από την προηγούμενη εκπαίδευση και εξάσκησή τους
στο αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών μέσω της αναδιήγησης. Εάν δηλαδή η
αναδιήγηση

είναι

ένα

απαραίτητο

προαπαιτούμενο

στη

παραγωγή

πιο

οργανωμένων φανταστικών αφηγήσεων. Υποστηρίζεται ότι με την εξάσκηση στην
αναδιήγηση τα παιδιά αφομοιώνουν το δομικό σχήμα των ιστοριών και είναι σε
θέση να το εφαρμόσουν, όταν τους ζητηθεί να αναδιηγηθούν οποιαδήποτε ιστορία
(Βρετουδάκη, 2011. Morrow, 1986). Θεωρείται, επίσης, ότι συμβάλλει σημαντικά
όχι μόνο στη κατανόηση του τρόπου δομής και οργάνωσης των ιστοριών αλλά και
στη διαδικασία κατασκευής τους (Morrow, 1987). Με άλλα λόγια, όταν το παιδί
συνειδητοποιήσει (αναλογικά με την ηλικία του) ότι οι ιστορίες έχουν συγκεκριμένη
δομική οργάνωση, στοιχείο που προσεγγίζεται εμπειρικά και δαισθητικά από την
ανάγνωση καλογραμμένων βιβλίων, αυτή την οργανωμένη δομή τη μεταφέρουν και
στις πρωτότυπες ιστορίες τους (Morrow, 1987). Με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη
μελέτη υπάρχει πειραματική ομάδα που ασχολήθηκε με τη διαδικασία της
δημιουργίας αφηγήσεων, όπως και πειραματική ομάδα που τα παιδιά

304

εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση, θεωρήθηκε ερευνητικά ενδιαφέρον η αναζήτηση
της δυναμικής που υπάρχει στο συνδυασμό αυτών των δύο τεχνικών.
Στη τρίτη πειραματική ομάδα, κατά τις πρώτες τέσσερις παρεμβάσεις, τα
παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών, ενώ τις επόμενες τέσσερις
εκπαιδεύτηκαν στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών. Από τα 8 βιβλία της μελέτης
τα 4 πρώτα διαβάστηκαν και, στη συνέχεια, τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην
αναδιήγηση με τον τρόπο και τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στην πρώτη
πειραματική ομάδα, και τα υπόλοιπα 4 βιβλία χρησιμοποιήθηκαν με τον τρόπο και
τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στη δεύτερη πειραματική ομάδα. Τα παιδιά που
συμμετείχαν στην τρίτη πειραματική ομάδα μυήθηκαν και στις δύο τεχνικές, για
μικρότερο όμως χρονικό διάστημα, σε σχέση με τις δύο άλλες πειραματικές
συνθήκες.
Περιγραφή της διαδικασίας στην Ομάδα Ελέγχου
Στην ομάδα ελέγχου διαβάστηκαν τα ίδια βιβλία και με την ίδια σειρά με
αυτή των τριών πειραματικών ομάδων της μελέτης. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου
δεν έλαβαν καμία εξάσκηση ούτε στην δεξιότητα της αναδιήγησης ούτε στη
παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Πριν από την κάθε ανάγνωση αναφερόταν ο
τίτλος και ο

συγγραφέας της ιστορίας. Τα

παιδιά

παρακινούνταν

να

πραγματοποιήσουν κάποια σχόλια και υποθέσεις για το περιεχόμενο της ιστορίας
που ακολουθούσε όπως, επίσης, και επεξηγούνταν λέξεις και νοήματα άγνωστα
προς αυτά. Κατά την ανάγνωση της ιστορίας δεν πραγματοποιούνταν σκόπιμες
παύσεις, παρά μόνο αν το επεδίωκαν τα παιδιά είτε για να σχολιάσουν είτε για να
ερωτήσουν. Οι απαντήσεις εκ μέρους της ερευνήτριας ήταν σύντομες και
περιεκτικές, ώστε να μη χαθεί η ροή των πληροφοριών και η εστίαση της προσοχής
των παιδιών, διότι ο κύριος στόχος κα σε αυτές τις αναγνώσεις ήταν η κατανόηση
της δομής της ιστορίας. Μετά την ανάγνωση πραγματοποιούνταν συζήτηση γύρω
από τα ενδιαφέροντα σημεία της ιστορίας και προσπάθεια σύνδεσης των
γεγονότων της ιστορίας με την προσωπική ζωή των παιδιών π.χ. σας έχει συμβεί
ποτέ αυτό, πώς νιώσατε, τι θα κάνατε στη θέση του πρωταγωνιστή κ.λ.π.
Πραγματοποιήθηκε, δηλαδή, η δραστηριότητα της ανάγνωσης ιστοριών με τις
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καθημερινές διαδικασίες με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής τάξης
προσεγγίζουν την ανάγνωση ιστοριών.
Πρώτος Μετέλεγχος
Κατά την μεταπειραματική φάση της έρευνας και, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της παρέμβασης, διαβάστηκε στα παιδιά και των τεσσάρων ομάδων
μια άγνωστη ιστορία «Καληνύχτα Νόρι» (Veniger & Gionezou, 2007) και κατόπιν
κλήθηκαν (ατομικά) να αναδιηγηθούν την ιστορία που άκουσαν. Στη συνέχεια, το
κάθε

παιδί

αφηγούνταν

μια

φανταστική

ιστορία

με

τη

βοήθεια

5

εικονογραφημένων καρτών. Οι εν λόγω κάρτες είχαν δημιουργηθεί από ένα
εικονογραφημένο βιβλίο «Μπόινγκ, το θαρραλέο αεροπλανάκι» (Δαμουλίδου,
2010). Σε μια δεύτερη συνάντηση δύο διαφορετικές ιστορίες από αυτές του
προπειραματικού ελέγχου διαβάστηκαν στα παιδιά: «Ο γιατρός μου και εγώ»
(Kindersley, 2010) και «Πριγκιπικά γενέθλια» (Μπαμπέτα, 2012) και μέσα από το
ίδιο συζητητικό πλαίσιο ζητήθηκε από το κάθε παιδί να αφηγηθεί μια προσωπική
ιστορία σχετική με το περιεχόμενο της ιστορίας που του είχε διαβαστεί (επίσκεψη
στο γιατρό και πάρτι γενεθλίων). Επίσης, σε άλλη συνάντηση τα παιδιά καλούνταν
ατομικά να αφηγηθούν δύο διαφορετικές φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια δύο
βιβλίων χωρίς κείμενο. Τα βιβλία ήταν πανομοιότυπα με αυτά της προπειραματικής
διαδικασίας. Οι διαδικασίες των αναδιηγήσεων και των αφηγήσεων (προσωπικών
και φανταστικών) πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην
προπειραματική φάση της έρευνας. Οι αναδιηγήσεις, όπως και οι αφηγήσεις
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών των παιδιών, μαγνητοφωνήθηκαν και στη
συνέχεια αναλύθηκαν με βάση τη μακροδομή τους (τα δομικά τους στοιχεία).
Δεύτερος Μετέλεγχος
Επιπλέον, την πρώτη περίοδο φοίτησης των παιδιών της μελέτης στην
πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, κατά τον μήνα Νοέμβριο και πριν λάβουν
συστηματική εξάσκηση γύρω από τον

σχεδιασμό, οργάνωση και γραφή των

πρώτων τους κειμένων (εκθέσεις), κλήθηκε εκ νέου ένας αριθμός παιδιών (72) και
αφηγήθηκε μια φανταστική ιστορία καθώς και αναδιηγήθηκε μια ιστορία που
άκουσε. Η διαδικασία εκμαίευσης των αναδιηγήσεων και των αφηγήσεων
φανταστικών ιστοριών πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται
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στην προπειραματική φάση της έρευνας. Στη διαδικασία αφήγησης φανταστικής
ιστορίας αξιοποιήθηκαν ως οπτικοί διαμεσολαβητές μόνο οι 5 κάρτες (και όχι τα
βιβλία χωρίς κείμενο) για δύο λόγους: πρώτον, δεν υπήρχε μεγάλο χρονικό
περιθώριο, διότι τα παιδιά που επανεξετάζονταν στα εν λόγω κριτήρια
αποσπούνταν από το πρόγραμμα της τάξης τους και δεύτερον, θεωρείται μια πιο
προκλητική γνωστικά άσκηση για τα μικρά παιδιά. Οι αναδιηγήσεις και οι
αφηγήσεις των παιδιών αναλύθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους σε δομικά
στοιχεία, όπως και στον πρώτο μετέλεγχο, αμέσως μετά το πέρας της παρέμβασης.
Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να διασαφηνιστεί, εάν οι αποκτηθείσες νέες
γνώσεις, σε σχέση με το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών, διατηρούνται ως
γνωσιακή δομή και μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Αφομοιώνοντας τα παιδιά στάσεις, διαδικασίες και γνώσεις και κατακτώντας
μνημονικούς κανόνες γύρω από δομή των ιστοριών, πιθανότατα, βρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση, σε σχέση με τα παιδιά που δεν έλαβαν σχετική εκπαίδευση, κατά
το σχεδιασμό και την καταγραφή των πρώτων τους κειμένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, τη νοητική, τη
γλωσσική, την αναδιηγητική και την αφηγηματική ικανότητα
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των τριών πειραματικών
ομάδων και της ομάδας ελέγχου ήταν η ισοδυναμία των παιδιών που συμμετείχαν
ως προς μια σειρά ενδογενών και εξωγενών χαρακτηριστικών τα οποία σχετίζονται
με την ανάπτυξη των αναδιηγητικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων τους. Αρχικά,
ελέγχθηκε η ισοδυναμία των ομάδων ως προς το φύλο των παιδιών που
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απόλυτες
και οι σχετικές συχνότητες της κατανομής των αγοριών και των κοριτσιών στις τρεις
πειραματικές ομάδες και στην ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα μετά την
εφαρμογή του κριτηρίου χ2 έδειξαν ότι ο αριθμός των αγοριών και των κοριτσιών,
που συμμετέχουν στις τέσσερις ομάδες της μελέτης, δε διαφέρει στατιστικά
σημαντικά, χ2 (3)= 0,28, p>0.05.
Πίνακας 1. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) της κατανομής των αγοριών
και των κοριτσιών σε κάθε πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.
Ομάδες

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Αναδιήγηση (Π.Ο.1)

f
15

%
53,6

f
13

%
46,4

f
28

%
100%

Παραγωγή φανταστικών ιστοριών (Π.Ο. 2)

11

39,3

17

60,7

28

100%

Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.3)

18

64,3

10

35,7

28

100%

Ομάδα Ελέγχου
(Ο.Ε.)

13

46,4

15

53,6

28

100%

Στην πορεία ελέγχθηκε η ισοδυναμία των τριών πειραματικών ομάδων και
της ομάδας ελέγχου ως προς την ηλικία, τη λεκτική και μη λεκτική ικανότητα καθώς
και ως προς τις αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση και στην αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Η ισοδυναμία ελέγχθηκε με το κριτήριο
μονοπαραγοντικής

ανάλυσης

της

διακύμανσης

(ANOVA)

με

επίπεδο

σημαντικότητας (α=0,05). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται
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στον Πίνακα 2, οι τρεις πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου ήταν ισοδύναμες
ως προς την ηλικία των παιδιών καθώς και ως προς τις επιδόσεις τους στο κριτήριο
για την αξιολόγηση της μη λεκτικής τους ικανότητας Coloured Progressive Matrices
(Raven, 1956). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς
τις επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο γλωσσικής ικανότητας και συγκεκριμένα στο
τεστ Λεξιλόγιο και Γλωσσικές Αναλογίες του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών
Μάθησης (Παρασκευόπουλος, Γιαννίτσας & Καλαντζή-Αζίζι, 1999α) καθώς και στα
κριτήρια των αναδιηγητικών και αφηγηματικών τους δεξιοτήτων.
Στα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, οι τρεις
πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου ήταν ισοδύναμες ως προς την ηλικία των
παιδιών και ως προς τις αρχικές τους επιδόσεις στην αναδιήγηση ιστοριών, έτσι
όπως

ελέγχθηκαν με το κριτήριο αναδιηγητικής ικανότητας (Morrow, 1990).

Παράλληλα, οι τρεις πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου εξισώθηκαν και ως
προς άλλες σημαντικές αφηγηματικές δεξιότητες, οι οποίες μαζί με την
αναδιηγητική ικανότητα διαμορφώνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για το αρχικό
επίπεδο των αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών της παρούσας μελέτης.
Συγκεκριμένα, οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών και των τεσσάρων ομάδων ήταν
ισοδύναμες ως προς στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, έτσι όπως ελέγχθηκε με
το κριτήριο προσωπικής αφήγησης (Labov, 1872. Peterson & McCabe, 1983).
Ομοίως, οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών στις τέσσερις ομάδες της μελέτης
κρίθηκαν ισοδύναμες και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών, η οποία
αξιολογήθηκε με δύο τρόπους, με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες, και
ελέγχθηκε με το κριτήριο Index of Narrative Complexity (Peterson, Gillam & Gillam,
2008). Τέλος, οι ομάδες της μελέτης δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στις
αρχικές επιδόσεις τους και στην αφήγηση ιστορίας με τη βοήθεια καρτών, έτσι
όπως ελέγχθηκε με το κριτήριο Index of Narrative Complexity (Peterson, Gillam &
Gillam, 2008).
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι (Μ) τυπικές αποκλίσεις (sd) και αποτελέσματα της ανάλυσης
ANOVA της ηλικίας των παιδιών, της λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας, της
αναδιήγησης, της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών ανά ομάδα,
πριν την παρέμβαση.
Παράγοντες

Αναδιήγηση Παραγωγή
(Π.Ο. 1)
ιστοριών
(Π.Ο. 2)

M

sd

M

sd

65,06

3,36

64,42

Μη
18,59
λεκτική ικανότητα
(RAVEN)
10,83
Λεξιλόγιο

4,92

Μεικτή
ομάδα
(Π.Ο. 3)

Ομάδα
Ελέγχου
(Ο.Ε.)

M

sd

3,50

63,80

2,65

18,36

2,88

18,93

2,99

3,61

11,29

2,80

10,36

2,31

13,03

3,15

13,57

2,36

13,89

2,07

Αναδιήγηση

3,74

2,38

4,10

1,84

4,04

2,16

4,50

Αφήγηση
προσωπικών
ιστοριών

2,39

0,93

2,78

1,26

2,53

0,87

2,75

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο
χωρίς κείμενο

7,15

2,42

6,67

1,83

7,26

1,83

7,10

2,24 F(2,112)=
0,92
p>0,05

Αφήγηση
φανταστικών
Ιστοριών με
κάρτες

5,41

2,84

5,00

2,03

4,93

2,17

5,32

2,07 F(2,112)=
0,95
p>0,05

Ηλικία

Γλωσσικές
Αναλογίες

M

sd

ANOVA

65,74 3,11 F(2.112)=
1,00
p>0,05
18,75 2,50 F(2,112)=
0,59
p>0,05
10,04 1,52 F(2,112)=
0,76
p>0,05
13,14 2,18 F(2,112)=
0,20
p>0,05
1,46 F(2,112)=
0,06
p>0,05
0,88 F(2,112)=
0,83
p>0,05

Π.Ο.1=Ομάδα αναδιήγησης, Π.Ο.2= Ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών, Π.Ο.3=Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Συνοψίζοντας τα δεδομένα των αποτελεσμάτων που αφορούν στην
ισοδυναμία των ομάδων της μελέτης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι τρεις
πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου είναι ισοδύναμες ως προς τα
χαρακτηριστικά των παιδιών που τις συγκροτούσαν, χαρακτηριστικά τα οποία
σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών τους ικανοτήτων. Αναλυτικότερα,
οι ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς τους ανεξάρτητους παράγοντες του φύλου, της
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ηλικίας και της λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας και ως προς τις εξαρτημένες
μεταβλητές της αναδιηγητικής και αφηγηματικής τους ικανότητας και συγκεκριμένα
της ικανότητάς τους για αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων σε σχέση με τους οικογενειακούς παράγοντες
και τις συνήθειες γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον
Πριν την έναρξη της πειραματικής παρέμβασης κρίθηκε σκόπιμο να
διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα σε σχέση με τους
παράγοντες οι οποίοι, εν δυνάμει, επηρεάζουν και, ως ένα βαθμό, διαμορφώνουν
το επίπεδο της αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών. Οι συνήθειες γραμματισμού
στο οικογενειακό περιβάλλον θεωρούνται ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος
επηρεάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου των παιδιών καθώς και
τις αφηγηματικές τους ικανότητες (Bus, 2001. De Temple & Tabors, 1996. Roberts et
al., 2005. Whitehurst & Lonigan, 1998). Κατά συνέπεια, κρίθηκε σκόπιμη η εκτίμηση
του επιπέδου οικογενειακού γραμματισμού των παιδιών και, στη συνέχεια, ο
έλεγχος ισοδυναμίας των τριών πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως
προς τους παράγοντες/παραμέτρους που διαμορφώνουν το επίπεδο οικογενειακού
γραμματισμού των παιδιών. Οι ευρύτερες συνήθειες γραμματισμού στο σπίτι, όπως
και η λεκτική και η μη λεκτική ικανότητα, καθώς και η ηλικία και το φύλο
αποτέλεσαν τα κύρια υπό μελέτη χαρακτηριστικά των παιδιών (πέραν του
προγράμματος παρέμβασης) τα οποία επιδρούν και σε ένα βαθμό καθορίζουν,
όπως διαφάνηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας,
τις αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Hudson & Shapiro,
1991. Peterson & McCabe, 1983). Η διερεύνηση, κατά συνέπεια, της επίδρασης του
κάθε παράγοντα μεμονωμένα αλλά και της αλληλεπίδρασής του με τους
υπόλοιπους της μελέτης στην εξέλιξη και ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών, κρίθηκε αναγκαία. Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων
σε σχέση με τις συνήθειες γραμματισμού στο σπίτι, χορηγήθηκε ένα σχετικό
ερωτηματολόγιο στους γονείς των παιδιών των πειραματικών ομάδων της μελέτης.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 93 γονείς και αναλογεί στο 83% των
συμμετεχόντων παιδιών στις πειραματικές ομάδες, ποσοστό το οποίο κρίνεται
απολύτως αντιπροσωπευτικό στο σύνολο (112) των παιδιών. Παράλληλα κρίθηκε
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σημαντικός ο έλεγχος ισοδυναμίας των τριών πειραματικών ομάδων και σε σχέση
με

τους

παράγοντες

που

διαμορφώνουν

τις

συνήθειες

οικογενειακού

γραμματισμού.
Ένας

παράγοντας

ο

οποίος

δίνει

πληροφορίες

για

το

επίπεδο

δραστηριοτήτων γραμματισμού στο σπίτι είναι η μόρφωση των γονέων (Nord,
Lennon, Liu & Chandler, 2000). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 ένα
αρκετά υψηλό ποσοστό των πατέρων των συμμετεχόντων παιδιών έχουν
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν όμως και αρκετοί ο οποίοι
έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάλυση των δεδομένων με το
στατιστικό κριτήριο χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των τεσσάρων ομάδων, στο επίπεδο μόρφωσης των πατέρων των παιδιών του
δείγματος, χ2(10)=12,71, p>0,05.
Πίνακας 3. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) του επιπέδου μόρφωσης των
πατέρων των συμμετεχόντων παιδιών.
Μόρφωση
πατέρα

Αναδιήγηση
(Π.Ο.1)

Παραγωγή
ιστοριών
(Π.Ο. 2)

Μεικτή ομάδα
(Π.Ο. 3)

Ομάδα
Ελέγχου
(Π.Ο.4)

f

%

f

%

f

%

f

%

Δημοτικό

1

3,6

2

7,4

1

3,7

2

7,4

Γυμνάσιο

5

17,9

4

14,8

3

11,1

4

14,8

Λύκειο

9

32,1

8

29,6

10

37,0

8

29,6

Τεχνική Σχολή

6

21,4

0

0

2

7,4

4

14,8

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι

1

3,6

7

25,9

4

14,9

3

11,1

Απόφοιτος
Α.Ε.Ι.

6

21,4

6

22,3

7

25,9

6

22,3

Σύνολο

28

100

27

100

27

100

27

100

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα του Πίνακα 4, όπου
ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των μητέρων των παιδιών, που συμμετείχαν στη
μελέτη, έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει όμως και εδώ
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ένα σημαντικό ποσοστό μητέρων που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Η έλλειψη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στο μορφωτικό επίπεδο
των μητέρων μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου
επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή του κριτηρίου χ2(10)=8,35, p>0,05.
Πίνακας 4. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) του επιπέδου μόρφωσης των
μητέρων των συμμετεχόντων παιδιών.
Μόρφωση

Αναδιήγηση

Παραγωγή

Μεικτή ομάδα

Ομάδα

μητέρας

(Π.Ο.1)

ιστοριών

(Π.Ο. 3)

Ελέγχου

(Π.Ο. 2

(Π.Ο.4)

f

%

f

%

f

%

f

%

Δημοτικό

1

3,6

0

0

0

0

1

3,6

Γυμνάσιο

1

3,6

4

14,8

5

18,5

4

14,8

Λύκειο

9

32,1

6

22,2

7

25,9

3

11,1

Τεχνική Σχολή

4

14,4

4

14,8

4

14,8

3

11,1

Απόφοιτος
Τ.Ε.Ι.
Απόφοιτος
Α.Ε.Ι.

8

28,6

5

18,5

3

11,1

8

29,7

5

17,7

8

29,7

8

29,7

8

29,7

Σύνολο

28

100

27

100

27

100

27

100

Βασικός προβληματισμός για την κατασκευή του ερωτηματολογίου, όπως
αναφέρθηκε, ήταν η διερεύνηση δραστηριοτήτων γραμματισμού που αποτελούν
μέρος της καθημερινής οικογενειακής ρουτίνας των συμμετεχόντων παιδιών. Για
αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν 31 ερωτήσεις. Μετά την συλλογή των
ολοκληρωμένων ερωτηματολογίων από τους γονείς κρίθηκε αναγκαίο για την
καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, να οριστούν με στατιστικές διαδικασίες
οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις συνήθειες γραμματισμού στο
οικογενειακό περιβάλλον. Αρχικά, το στατιστικό μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης
υπέδειξε οχτώ παράγοντες, όπως υπολογίστηκαν με την ορθογώνια περιστροφή
των αξόνων με τη μέθοδο Varimax. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες ερμήνευαν το
63,8% της συνολικής μεταβλητότητας του μοντέλου, δηλαδή, ο τρόπος
ομαδοποίησης των ερωτήσεων ανά παράγοντα ερμήνευε περίπου το 63,8% της
συνολικής διακύμανσης των τιμών. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό διερμηνείας
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είναι αρκετά ικανοποιητικό, τόσο οι προτεινόμενοι παράγοντες όσο και οι φορτίσεις
των ερωτήσεων ανά παράγοντα, δε δημιουργούσαν προϋποθέσεις λογικής
επεξήγησης του μοντέλου. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο Promax, όπου οι ερωτήσεις
φορτίζουν υποχρεωτικά στον παράγοντα με τον οποίο παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη συνάφεια, καθορίστηκαν τρεις παράγοντες οι οποίοι διερμήνευαν το
63% της συνολικής μεταβλητότητας. Το ποσοστό αυτό θεωρήθηκε ικανοποιητικό,
διότι οι ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν σε καθέναν από τους παράγοντες είχαν
υψηλή συνάφεια - φόρτιση. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων
απομακρύνθηκαν ο ερωτήσεις 1,10,11,16 και 27 (βλ. Παράρτημα 4) οι οποίες είτε
φόρτιζαν σε παράγοντες που δεν υπήρχε αιτιακή-λογική σχέση σύνδεσης (άσχετες
με τις υπόλοιπες) είτε παρουσίαζαν συγχρόνως χαμηλή φόρτιση σε πολλούς
παράγοντες. Για την επιβεβαίωση του ορισμού των τελικών παραγόντων καθώς και
των σχετικών ερωτήσεων που φορτίζουν σε αυτούς κρίθηκε αναγκαίος ο ορισμός
του δείκτη αξιοπιστίας των ερωτήσεων Cronbach a. Κατά συνέπεια, για τις
ερωτήσεις του πρώτου παράγοντα ο δείκτης Cronbach Alpha a ήταν (0,93), για τις
ερωτήσεις του δεύτερου παράγοντα ήταν (0,87) και για τον τρίτο παράγοντα ήταν
(0,71) και ο συνολικός δείκτης αξιοπιστίας ήταν (0,93). Ο συνολικός αλλά και οι
επιμέρους

υψηλοί

δείκτες

αξιοπιστίας

και

συνέπειας

των

απαντήσεων

επιβεβαιώνουν ανεπιφύλακτα ότι η επιλογή των τριών παραγόντων ήταν η πλέον
ενδεικτική και κατάλληλη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φορτίσεις των
ερωτήσεων ανά παράγοντα (Πίνακας, 5) σε μορφή φθίνουσας πορείας και όχι με τη
σειρά που ήταν καταγεγραμμένες στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς.
Οι Πίνακες (1,2,3) όπου αποτυπώνονται οι τάσεις πραγματοποίησης
δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τον γραμματισμό των παιδιών στο σπίτι ανά
είδος δραστηριότητας, δηλαδή σε κάθε παράγοντα, εμπεριέχονται στο Παράρτημα
4 της παρούσας εργασίας. Για την ευχερέστερη κατανόηση της παρουσίασης των
αποτελεσμάτων ο πρώτος παράγοντας ορίζεται ως «Μορφές συμπεριφοράς κατά
την ανάγνωση ιστοριών στο σπίτι», ο δεύτερος ως «Συχνότητα πραγματοποίησης
δραστηριοτήτων ανάγνωσης και αφήγησης ιστοριών στο σπίτι» και ο τρίτος ως
«Γενικότερες δραστηριότητες γραμματισμού στο σπίτι».
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Πίνακας 5. Φορτίσεις ερωτήσεων οικογενειακού γραμματισμού ανά παράγοντα
Ερωτήσεις
Σχολιάζετε τις δράσεις των ηρώων
Πραγματοποιείτε αναδιήγηση της ιστορίας
Συζητάτε μια εναλλακτική πρόταση για το
τέλος
Συζητάτε τα κίνητρα και τα συναισθήματα
του ήρωα
Πραγματοποιείτε αναδιήγηση της ιστορίας
με λογική ακολουθία
Διαβάζετε ένα σημείο και ζητάτε να
προβλέψει τη συνέχεια

Παράγοντας 1
0,890
0,836
0,787

Δείχνετε το εξώφυλλο και ζητάτε να
μαντέψει το θέμα
Σχολιάζετε την εικονογράφηση του βιβλίου
Σχολιάζετε το περιεχόμενο της ιστορίας που
αφηγείστε
Σχολιάζετε κάποιο σημείο της ιστορίας που
το παιδί έχει σχετικές εμπειρίες
Σχολιάζετε το περιεχόμενο της ιστορίας που
του διαβάζετε
Αναφέρετε τον τίτλο και λέτε περιληπτικά το
περιεχόμενό του
Πόσο συχνά διαβάζει στο παιδί κάποιος ένα
βιβλίο
Πόσο συχνά αφηγείται το παιδί διάφορες
ιστορίες
Πόσο συχνά συζητά τις καθημερινές
εμπειρίες του στο σχολείο
Πόσο συχνά μιλάει για διάφορες ιστορίες
που έχει ακούσει
Πόσο συχνά ζητάει το παιδί να του
διαβάσουν ένα βιβλίο
Πόσο συχνά επιθυμείτε οι ίδιοι να
αφηγηθείτε ή να διαβάσετε μια ιστορία στο
παιδί σας
Πόσο συχνά του αφηγείται κάποιος μια
ιστορία
Πόσο συχνά το παιδί ζητά να του αφηγηθείτε
μια ιστορία
Ασχολείται με εκπ/κά παιχνίδια στο Η/Υ
Απασχολείστε από κοινού στον Η/Υ
Επισκέπτεστε από κοινού ένα βιβλιοπωλείο
Ασχολείται το παιδί σας με επιτραπέζια
παιχνίδια
Παρακολουθεί
προγράμματα
εκπ/κής
τηλεόρασης
Παρακολουθείτε από κοινού προγράμματα
εκπ/κά

0,698

Παράγοντας 2

Παράγοντας 3

0,776
0,768
0,712

0,662
0,630
0,602
0,552
0,535
0,716
0,608
0,646
0,608
0,585
0,523
0,498
0,478
0,604
0,523
0,452
0,380
0,346
0,334
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Μέχρι το σημείο αυτό έχουν εκτιμηθεί οι ευρύτερες τάσεις οικογενειακού
γραμματισμού που τείνουν να έχουν τα παιδιά και οι γονείς που συμμετείχαν στην
παρούσα μελέτη. Παράλληλα με τις εκτιμήσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες μας
παρέχει η συγκριτική εκτίμηση των επιμέρους τάσεων των ομάδων σε σχέση με
καθέναν από τους προαναφερόμενους τρεις παράγοντες.
Κατ’ αρχάς, διερευνήθηκε συνολικά η διακύμανση των μέσων όρων των
ομάδων και στους τρεις παράγοντες οικογενειακού γραμματισμού με την
πολυμεταβλητή μέθοδο διακύμανσης ΜANOVA και διαπιστώθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους συνολικούς μέσους όρους της πειραματικής ομάδας της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2) και της ομάδας αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.3) σε σχέση με τον πρώτο παράγοντα που
αφορούσε στις μορφές συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και
αφήγησης

ιστοριών.

Διαφορές

με

υψηλή

στατιστική

σημαντικότητα

παρουσιάστηκαν και στη διακύμανση των τιμών των μέσων όρων των ίδιων ομάδων
(αναδιήγησης-πρώτης και μεικτής-τρίτης) σε σχέση με τον τρίτο παράγοντα που
αφορά στις γενικότερες δραστηριότητες γραμματισμού στο οικογενειακό
περιβάλλον. Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η εκτίμηση της διακύμανσης των
μέσων όρων των ομάδων σε καθένα παράγοντα ξεχωριστά, ενώ, παράλληλα,
αξιοποιήθηκε το κριτήριο Bonferoni για να πραγματοποιηθεί η σύγκριση ανά ζεύγη
ομάδων, εφόσον ο αριθμός των παιδιών του δείγματος ανάμεσα στις πειραματικές
ομάδες είναι όμοιος.
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι επιλογές των γονέων, όπως και των
παιδιών τους σε σχέση με τις επιμέρους δραστηριότητες γραμματισμού στο σπίτι.
Παρατηρούμε ότι τα παιδιά και οι γονείς της δεύτερης πειραματικής ομάδας, της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών, πραγματοποιούν πιο συχνά δραστηριότητες
που ενεργοποιούν υψηλού γνωστικού επιπέδου λειτουργίες των παιδιών, κατά την
ανάγνωση ιστοριών (1ος παράγοντας), από ότι οι γονείς και τα παιδιά των άλλων
ομάδων.
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Μορφές
συμπεριφοράς
κατά την
ανάγνωση (Π1)
Συχνότητα
ανάγνωσης
και αφήγησης
(Π2)
Γενικότερες
Δραστηριότητες
Γραμματισμού
(Π3)

M

sd

M

sd

M

sd

2,87

0,93

3,21

0,84

2,49

3,84

0,72

3,87

0,61

4,00

0,96

3,77

1,03

Ομάδα Ελέγχου
(Ο.Ε.)

Μεικτή ομάδα
(Π.Ο.3)

Παραγωγής
φανταστικών
ιστοριών
(Π.Ο.2)

Αναδιήγηση
(Π.Ο.1)

Πίνακας 6. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των παραγόντων
οικογενειακού γραμματισμού ανά ομάδα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης
ANOVA.

M

sd

ANOVA

0,91

2,34

0,83

F(2,93)=
5,35
P<0,05

3,69

0,79

3,53

0,83

F(2,93)
=1,20
p>0,05

3,23

0,91

4,05

0,90

F(2,93)=
4,22
P<0,05

partial
2
η
0,13

0,03

0,11

Π.Ο.1=Ομάδα αναδιήγησης, Π.Ο.2= Ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών, Π.Ο.3=Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Οι διαφορές στον πρώτο παράγοντα ανάμεσα στη πειραματική ομάδα της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2) και της μεικτής ομάδας (Π.Ο.3), όπως και
ανάμεσα στην πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2)
και της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.,) κρίνονται στατιστικά σημαντικές p<0,05 γι’ αυτό
αργότερα, όταν θα ελεγχθούν οι επιδράσεις της παρέμβασης στις ελεγχόμενες
μεταβλητές, θα εξεταστεί η επίδραση των δύο παραγόντων στις εξαρτημένες
μεταβλητές της μελέτης.
Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα παιδιά και οι γονείς όλων των ομάδων
πραγματοποιούν με παρόμοια συχνότητα δραστηριότητες ανάγνωσης αλλά και
αφήγησης ιστοριών στην καθημερινότητά τους (2ος παράγοντας). Αντίθετα
παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις συνήθειες των παιδιών και
των γονέων όλων των ομάδων σε σχέση με τις γενικότερες δραστηριότητες
γραμματισμού (3ος παράγοντας). Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης
συνδιακύμανσης ANCOVA αλλά και των επιμέρους ANOVA έδειξαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές p<0,05 στη συχνότητα πραγματοποίησης γενικότερων
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δραστηριοτήτων γραμματισμού (3ος Παράγοντας) ανάμεσα στους μέσους όρους και
πάλι της πειραματικής ομάδας της παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.2) και μεικτής ομάδας
(Π.Ο.3) αλλά και της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.) και της μεικτής ομάδας (Π.Ο.3).
Συνοψίζοντας τα δεδομένα ως προς τους παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού οι τέσσερις ομάδες της μελέτης ήταν ισοδύναμες σε 1 από τους 3
παράγοντες που αφορούν στις συνήθειες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφορές
υπήρξαν στις μορφές συμπεριφοράς που αναδεικνύονται κατά την διάρκεια
ανάγνωσης ιστοριών στο σπίτι (1ος Παράγοντας), καθώς και στις γενικότερες
δραστηριότητες γραμματισμού (3ος Παράγοντας), που πραγματοποιούνται είτε από
το ίδιο το παιδί είτε από κοινού με τους γονείς του, έτσι όπως εκτιμήθηκε από τους
γονείς των συμμετεχόντων παιδιών.
Οι διαφορές των μέσων όρων των τριών πειραματικών ομάδων και της
ομάδας ελέγχου, που αφορούσαν στη συχνότητα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο
παιδιά και γονείς διαβάζουν ή αφηγούνται ιστορίες, έδειξαν ότι οι ομάδες της
αναδιήγησης (Π.Ο.1) και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2) ήταν
ισοδύναμες ως προς το σύνολο των τριών παραγόντων που περιγράφουν τα
επίπεδα οικογενειακού γραμματισμού των παιδιών. Αντίθετα, η μεικτή ομάδα
(Π.Ο.3), υστερούσε σε σχέση με τις άλλες δύο πειραματικές ομάδες, ως προς τη
συχνότητα που πραγματοποιούσαν οι γονείς διάφορες δραστηριότητες που
σχετίζονταν με την βαθύτερη κατανόηση του κειμένου των ιστοριών που διαβάζουν
ή αφηγούνται στα παιδιά τους (1ος Παράγοντας). Υστερούσε, επίσης, και ως προς τις
ευρύτερες παιδαγωγικές δραστηριότητες που συνήθως πραγματοποιούν παιδιά
και γονείς τον ελεύθερο χρόνο τους, στην καθημερινότητά τους (3ος Παράγοντας). Η
ομάδα ελέγχου υστερούσε και αυτή με τη σειρά της έναντι των δύο πρώτων
πειραματικών ομάδων ως προς τις δραστηριότητες που σχετίζονταν με την
ουσιαστικότερη κατανόηση του κειμένου των ιστοριών που διαβάζουν ή
αφηγούνται στα παιδιά τους (1ος Παράγοντας).
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι γονείς και τα παιδιά της μεικτής ομάδας
(Π.Ο.3), όπως και της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.), είχαν λιγότερες αναγνωστικές
εμπειρίες με διαδικασίες, οι οποίες, συνήθως, ενεργοποιούν γνωστικά τα παιδιά και
αυξάνουν την ποιότητα και την ποσότητα των προσλαμβανόμενων πληροφοριών
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έναντι των παιδιών των δύο άλλων πειραματικών ομάδων. Παράλληλα, η μεικτή
ομάδα

(Π.Ο.3)

περιεχομένου

υπολειπόταν
στο

και

οικογενειακό

σε

εμπειρίες

περιβάλλον,

ευρύτερου

παιδαγωγικού

δραστηριότητες

οι

οποίες

δημιουργούν ένα εγγράμματο πλαίσιο που δυναμικά μπορεί να επηρεάσει το παιδί.
Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.) φαίνεται να υπερέχει έναντι των πειραματικών
ομάδων

στις ευρύτερες δραστηριότητες γραμματισμού στο

οικογενειακό

περιβάλλον. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες διαφορές, που αφορούν στις συνήθειες
οικογενειακού γραμματισμού, δεν επέδρασαν σημαντικά στις αναδιηγητικές και
αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών, ώστε να αποτυπωθούν διαφορές κατά την
προπειραματική φάση της μελέτης.
Συνολικά, τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
«θέση εκκίνησης» των παιδών της μεικτής ομάδας (Π.Ο.3), όπως και των παιδιών
της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.), υπολειπόταν ως προς ορισμένες συνήθειες
οικογενειακού γραμματισμού σε σχέση με τα παιδιά των άλλων δύο πειραματικών
ομάδων. Συνολικά όμως, οι ομάδες της παρούσας μελέτης
ικανοποιητική

ομοιογένεια

στην
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εσωτερική

παρουσίασαν μια
τους

σύσταση.

Άμεσες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων
Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν αυξήθηκαν τα
δομικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά στις ιστορίες που αναδιηγούνται
ή παράγουν, έτσι όπως ελέγχθηκε από μια σειρά ειδικών αφηγηματικών κριτηρίων,
έπειτα από την εφαρμογή τριών διαφορετικών στρατηγικών για την εκπαίδευση
των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, για την εκπαίδευση των παιδιών στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών και για την εκπαίδευση των παιδιών στην
αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Για τον σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της
κάθε πειραματικής ομάδας στα συγκεκριμένα κριτήρια πριν, και μετά την
ολοκλήρωση της πειραματικής παρέμβασης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με την
εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης ANOVA repeated measures. Για την
εγκυρότητα των μετρήσεων και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να ληφθεί
λανθασμένη απόφαση, λόγω των πολλαπλών ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η
διόρθωση κατά Bonferroni σύμφωνα με την οποία η αρχική στάθμη σημαντικότητας
α διαιρείται δια του αριθμού των στατιστικών ελέγχων η (α/η) που
πραγματοποιούνται (Huck, 2000b). Αυτό στατιστικά εξασφαλίζει, στο μέτρο του
δυνατού, ότι ένα αποτέλεσμα είναι αδύνατο να εμφανιστεί από τύχη, αυξάνοντας
παράλληλα την πιθανότητα εσφαλμένης απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης· με
λίγα λόγια να εμφανιστεί ένα αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό, χωρίς να είναι. Οι
έλεγχοι που θα εφαρμοστούν σε εξαρτημένα δείγματα είναι τέσσερις. Κατά
συνέπεια έχουμε α=0,05/4=0,012 (Βάμβουκας, Σπαντιδάκης & Μουζάκη, 2008).
Πρώτη πειραματική ομάδα (Π.Ο.1)
Τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης ANOVA repeated
measures για την πρώτη πειραματική ομάδα έδειξαν F(1,28)=98,30, p=0,000 και
partial η2= 0,78 δεδομένα που καταδεικνύουν ότι διερευνήθηκαν πραγματικά
σημαντικές διαφορές κατά την σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων των
παιδιών από την προπειραματική στη μεταπειραματική μέτρηση της αναδιήγησης.
Επίσης, ο δείκτης η2 δείχνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας των
τιμών των επιδόσεων των παιδιών (78%) στην αναδιήγηση οφείλεται στην ομάδα
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συμμετοχής των παιδιών και στο πρόγραμμα παρέμβασης. Επιπλέον, τα δεδομένα
από τη σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών από την
προπειραματική στη μεταπειραματική φάση, στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών
της πρώτης πειραματικής ομάδας, έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
F(1,28)=63,93, p=0,000 και partial η2=0,70, όπως και στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο F(1,28)=146,40, p=0,000 και partial η2=0,84,
καθώς και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες F(1,28) =56,75, p=0,000
και partial η2=0,67.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 7, τα παιδιά της
πρώτης πειραματικής ομάδας της αναδιήγησης βελτίωσαν θεαματικά, μετά την
παρέμβαση, τις αρχικές επιδόσεις τους στη δεξιότητα της αναδιήγησης.
Πίνακας 7. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των
επιδόσεων των παιδιών της ομάδας της αναδιήγησης στα αφηγηματικά κριτήρια
της αναδιήγησης, και της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Ομάδα αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Αφηγηματικά
κριτήρια
Αναδιήγηση
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες

M

sd

p

Προέλεγχος

3,85

0,43

Μετέλεγχος

8,05

0,29

F(1,28) =98,30
p = 0,000, η2=0,78

Προέλεγχος

2,48

0,15

Μετέλεγχος

4,00

0,19

Προέλεγχος

7,41

0,38

Μετέλεγχος 12,57

0,38

Προέλεγχος

5,60

0,59

Μετέλεγχος

9,64

0,39

F(1,28) =63,93
p = 0,000, η2=0,70
F(1,28) =146,40, p =
0,000, η2=0,84
F(1,28) =56,75, p =
0,000, η2=0,67

Με βάση τη διόρθωση Bonferoni όταν p<0,012 τότε p<0,05.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν επίσης, οι επιδόσεις των παιδιών της πρώτης
πειραματικής ομάδας, τα οποία εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών, στα
αφηγηματικά κριτήρια που σχετίζονται με την αφήγηση φανταστικών ιστοριών και
συγκεκριμένα στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με την παρουσία βιβλίου χωρίς
κείμενο, όπως και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με την παρουσία καρτών.
Τέλος, σημαντική αύξηση παρουσίασαν και οι επιδόσεις των παιδιών τη πρώτης
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πειραματικής

ομάδας

στην

αφήγηση

προσωπικών

ιστοριών

από

την

προπειραματική στη μεταπειραματική φάση της μελέτης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι
επιδόσεις των παιδιών κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές με βάση το αυστηρά
διαμορφωμένο επίπεδο σημαντικότητας α=0,012.
Δεύτερη πειραματική ομάδα (Π.Ο.2)
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρόμοιος έλεγχος μονοπαραγοντικής
ανάλυσης ANOVA repeated measures για τη σύγκριση των συνολικών μέσων όρων
των επιδόσεων των παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας, της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών, στα αντίστοιχα αφηγηματικά κριτήρια (αναδιήγηση,
αφήγηση προσωπικών ιστοριών και αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο
χωρίς κείμενο και κάρτες). Οι τιμές των δεικτών και εδώ καταδεικνύουν σημαντικές
διαφορές οι οποίες προέρχονται από τη σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων
των παιδιών στην αναδιήγηση F(1,28)=87,23, p=0,000 και partial η2=0,76, στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών F(1,28)=21,11, p=0,000 και partial η2=0,44, στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο F(1,28)=206,38, p=0,000
και partial η2=0,88 και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες
F(1,28)=59,71, p=0,000 και partial η2=0,69, από την προπειραματική στη
μεταπειραματική φάση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 8 οι επιδόσεις των
παιδιών της ομάδας της παραγωγής φανταστικών ιστοριών αυξήθηκαν σημαντικά
ανάμεσα στις δύο χορηγήσεις των κριτηρίων, πριν την εκκίνηση της πειραματικής
παρέμβασης και μετά την ολοκλήρωσή της. Οι διαφορές των μέσων όρων των
επιδόσεων των παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας αξιολογήθηκαν και
μετά τους αυστηρούς ελέγχους Bonferoni με διαμορφωμένο δείκτη σημαντικότητας
στο α=0,012, ως στατιστικά σημαντικές στο σύνολο των αφηγηματικών κριτηρίων.
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Πίνακας 8. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των
επιδόσεων των παιδιών της ομάδας της παραγωγής ιστοριών στα αφηγηματικά
κριτήρια της αναδιήγησης, και της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών.
Ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2)
Αφηγηματικά κριτήρια

Αναδιήγηση
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες

M

sd

Προέλεγχος

4,10

0,35

Μετέλεγχος

7,37

0,21

Προέλεγχος
Μετέλεγχος
Προέλεγχος

2,78

0,23

3,91
6,67

0,18
0,34

Μετέλεγχος
Προέλεγχος

12,83
5,00

0,30
0,38

Μετέλεγχος

8,96

0,42

F(1,28) =87,23
p = 0,000, η2=0,76
F(1,28) =21,11
p = 0,000, η2=0,44
F(1,28) =206,38,
p = 0,000, η2=0,88
F(1,28) =59,71
p = 0,000, η2=0,69

Με βάση τη διόρθωση Bonferoni όταν p<0,012 τότε p<0,05.

Τρίτη πειραματική ομάδα (Π.Ο.3)
Για τη σύγκριση των συνολικών μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της
τρίτης πειραματικής ομάδας, της μεικτής ομάδας, στα αντίστοιχα αφηγηματικά
κριτήρια (αναδιήγηση, αφήγηση προσωπικών ιστοριών και αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και κάρτες) πραγματοποιήθηκε και πάλι ο
στατιστικός έλεγχος μονοπαραγοντικής ανάλυσης ANOVA repeated measures. Οι
τιμές των δεικτών και σε αυτήν την ανάλυση καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές
από τη σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών, συγκεκριμένα στην
αναδιήγηση F(1,28)=60,70, p=0,000 και partial η2=0,77, στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών F(1,28)=37,17, p=0,000 και partial η2=0,58, στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο F(1,28)=236,08, p=0,000 και partial η2=0,90 και
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες F(1,28)=64.34, p=0,000 και partial
η2=0,70, από την προπειραματική στη μεταπειραματική φάση της μελέτης. Κατά
συνέπεια, παρεμφερής εικόνα παρουσιάζεται (Πίνακας 9) και στις συγκριτικές
επιδόσεις των παιδιών της μεικτής ομάδας (τρίτη), πριν και μετά τη φάση
παρέμβασης σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια. Οι δείκτες που ελέγχουν τη
σημαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της
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μεικτής ομάδας στα συγκεκριμένα κριτήρια, ορίζουν τις διαφορές ως στατιστικά
σημαντικές.
Πίνακας 9. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των
επιδόσεων των παιδιών της μεικτής ομάδας στα αφηγηματικά κριτήρια της
αναδιήγησης, και της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Μεικτή ομάδα (Π.Ο.3)
Αφηγηματικά κριτήρια
Αναδιήγηση
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών
με βιβλίο χωρίς κείμενο
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών
με κάρτες

Μ

sd

Προέλεγχος

4,04

0,40

Μετέλεγχος

7,59

0,30

Προέλεγχος

2,53

0,16

Μετέλεγχος

4,07

0,25

Προέλεγχος

7,26

0,34

Μετέλεγχος

12,87

0,37

Προέλεγχος

4,92

0,41

Μετέλεγχος

8,92

0,46

F(1,28) = 60,70
p = 0,000, η2=0,77
F(1,28) = 37,17
p = 0,000, η2=0,58
F(1,28) = 236,08
p = 0,000, η2=0,90
F(1,28) = 64,34
p = 0,000, η2=0,70

Με βάση τη διόρθωση Bonferoni όταν p<0,012 τότε p<0,05.

Ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.)
Για τη σύγκριση των συνολικών μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών της
ομάδας ελέγχου στα αντίστοιχα αφηγηματικά κριτήρια (αναδιήγηση, αφήγηση
προσωπικών ιστοριών και αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
και κάρτες) πραγματοποιήθηκε και πάλι ο στατιστικός έλεγχος μονοπαραγοντικής
ανάλυσης ANOVA repeated measures. Σημαντικές διαφορές επισημαίνονται από
τον έλεγχο των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών από την προπειραματική
στη μεταπειραματική φάση μόνο στο κριτήριο της αναδιήγησης F(1,28)=15,00,
p=0,001 και partial η2=0,35. Όμως, σημαντικές διαφορές δεν αναδείχθηκαν από την
σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών, από τη προπειραματική στη
μεταπειραματική φάση της μελέτης, στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών
F(1,28)=3,20 p=0,085 και partial η2=0,10, στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο F(1,28)=3,98, p=0,056 και partial η2=0,12 και στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες F(1,28)=2,06 p=0,162 και partial η2=0,07.
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Πίνακας 10. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των
επιδόσεων των παιδιών της ομάδας ελέγχου στα αφηγηματικά κριτήρια της
αναδιήγησης, και της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.)
Αφηγηματικά κριτήρια

Αναδιήγηση
Αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο
Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες

Μ

sd

Προέλεγχος

4,50

0,27

Μετέλεγχος

5,51

0,31

Προέλεγχος

2,75

0,16

Μετέλεγχος

3,25

0,26

Προέλεγχος

7,10

0,42

Μετέλεγχος

7,75

0,39

Προέλεγχος

5,32

0,39

Μετέλεγχος

5,86

0,37

F(1,28) = 15,00
p =0,001 η2=0,35
F(1,28) = 3,20
p =0,085 η2=0,10
F(1,28) = 3,98
p =0,056 η2=0,12
F(1,28) = 2,06
p = 0,162 η2=0,07

Με βάση τη διόρθωση Bonferoni όταν p<0,012 τότε p<0,05.

Κατά συνέπεια, οι επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 10)
στο κριτήριο της αναδιήγησης παρουσίασαν αύξηση από την προπειραματική στη
μεταπειραματική φάση της μελέτης και αυτή η αύξηση κρίθηκε σημαντική. Στα
υπόλοιπα, όμως, αφηγηματικά κριτήρια της αφήγησης προσωπικών και
φανταστικών ιστοριών (με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες) οι αναλύσεις δεν
κατέδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο φάσεις της μελέτης.
Για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
παρέμβασης πραγματοποιήθηκε ακόμα μια πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης
ANCOVA όπου οι προπειραματικές επιδόσεις των παιδιών σε όλες τις αφηγηματικές
δεξιότητες διατηρήθηκαν σταθερές (ελεγχόμενες) για να μην επηρεάσουν το τελικό
τους αποτέλεσμα. Ακόμα και σε αυτήν την ανάλυση οι διαφορές που παρουσίασαν
και οι τρεις πειραματικές ομάδες, από την προπειραματική στη μεταπειραματική
φάση, παραμένουν στατιστικά σημαντικές σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια. Πιο
αναλυτικά, στην αναδιήγηση F(3,112)=22,14, p=0,000, partial η2=0,39, στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο F(3,112)=66,33, p=0,000,
partial η2=0,66, στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες F(3,112)=20,37,
p=0,000, partial η2=0,37 ακόμα και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών
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F(3,112)=3,49, p=0,018, partial η2=0,09 όπου τα παιδιά δεν έλαβαν συγκεκριμένη
εξάσκηση.
Μετά τη διαπίστωση της σημαντικής αύξησης των επιδόσεων των παιδιών
και των τριών πειραματικών ομάδων σε όλα τα κριτήρια σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των συγκριτικών διαφορών των
τεσσάρων ομάδων, ως προς την επίδραση που άσκησαν οι πειραματικές
παρεμβάσεις (για τις πειραματικές ομάδες) και η ανάγνωση ιστοριών (για την
ομάδα ελέγχου) στις μεταπειραματικές επιδόσεις των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών. Για να ελεγχθεί η σημαντικότητα των διαφορών που προκύπτουν από
τον

συγκριτικό

μεταπειραματικών

έλεγχο

των

επιδόσεων

μέσων
των

όρων

παιδιών

των
των

προπειραματικών
τεσσάρων

ομάδων

και
στα

αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης και της αφήγησης προσωπικών και
φανταστικών ιστοριών,

αξιοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση MANOVA. Η

πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης MANOVA, όπως αναφέρθηκε και στις
παραγοντικές αναλύσεις, μας παρέχει μια επιπλέον δυνατότητα που δε μας
παρέχουν οι άλλες αναλύσεις. αυτήν της δημιουργίας σύνθετης πολυμεταβλητής
από όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές, εν προκειμένω, από την σύνθεση όλων των
αφηγηματικών κριτηρίων της αναδιήγησης και της αφήγησης.
Αρχικά θα παρατεθούν τιμές των δεικτών Pillai's trace F(12,112)=7,378,
p<0,01, partial η2=22 και Wilk’s Lambda F(12, 112)=9,866, p<0,01, partial η2=27, οι
οποίοι επιβεβαιώνουν την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης στην συγκεκριμένη
ανάλυση (Carey, Lewis & Parris, 1998). Με δεδομένο πλέον ότι οι διακυμάνσεις των
τιμών των μέσων όρων των μεταπειραματικών επιδόσεων των παιδιών των ομάδων
της μελέτης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, τα αποτελέσματα της ανάλυσης
MANOVA έδειξαν ότι: οι διαφορές που προέκυψαν από τη σύγκριση των μέσων
όρων των μεταπειραματικών επιδόσεων των παιδιών των τριών πειραματικών
ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές σε σχέση με το μέσο όρο των επιδόσεων που
παρουσίασαν τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, στο σύνολο των αφηγηματικών
κριτηρίων.
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Πίνακας 11. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των μεταπειραματικών
επιδόσεων των παιδιών όλων των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου
και συγκριτικοί δείκτες μεγέθους των διαφορών (F) στα αφηγηματικά κριτήρια της
αναδιήγησης, και της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Ομάδα

Αναδιήγηση

Αναδιήγησης
(Π.Ο.1)
Παραγωγής
φανταστικών
Ιστοριών
(Π.Ο.2)
Μεικτή
Ομάδα
(Π.Ο.3)
Ομάδα
Ελέγχου
(Ο.Ε.)
ANOVA

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο
χωρίς κείμενο
M
sd

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με
κάρτες
M
sd

M

sd

8,05

1,57

12,57

2,03

9,64

7,37

1,16

12,13

1,62

7,59

1,61

12,87

5,51

1,66

7,75

F(3,112)=15,25
p=0,000

Αφήγηση
προσωπικών
ιστοριών
M

sd

2,07

4,00

1,01

8,96

2,23

3,91

0,98

2,00

8,93

2,46

4,07

1,33

2,08

5,86

1,99

3,25

1,40

F(3,112)=46,62
p=0,000

F(3,112)=16,58
p=0,000

F(3,112)=2,77
p=0,045

Π.Ο.1=Ομάδα αναδιήγησης, Π.Ο.2= Ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών, Π.Ο.3=Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Αυτό συνέβη προφανώς εξαιτίας της επίδρασης που άσκησαν τα
διαφοροποιημένα
αφηγηματικών

προγράμματα

δεξιοτήτων

των

παρέμβασης
παιδιών

των

στη

ενίσχυση

αντίστοιχων

όλων

των

ομάδων.

Πιο

συγκεκριμένα, οι διαφορές των μέσων όρων των μεταπειραματικών επιδόσεων των
παιδιών μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (Πίνακας 11) ως προς την επίδραση της
πειραματικής παρέμβασης στις μεταπειραματικές επιδόσεις των παιδιών στο
κριτήριο της αναδιήγησης ήταν F(3,112)=15,25, p<0,01, partial η2=0,30. Οι διαφορές
των μέσων όρων των επιδόσεων των παιδιών των τεσσάρων ομάδων ως προς την
επίδραση της παρέμβασης στις μεταπειραματικές επιδόσεις των παιδιών στο
κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο ήταν
F(3,112)=46,62, p<0,01, partial η2=0,56, στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών με κάρτες ήταν F(3,112)=16,58, p<0,01, partial η2=0,31 και στο κριτήριο της
προσωπικής αφήγησης ήταν F(3,112)=2,77, p<0,05, partial η2=0,07 και σε όλες τις εκ
των υστέρων συγκρίσεις υπήρξε στατιστική σημαντικότητα p<0,001. Στο
συγκεκριμένο σημείο πρέπει να γίνει μια επισήμανση: παρά την οριακή
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σημαντικότητα

των

μέσων

μεταπειραματικών

επιδόσεων

στην

αφήγηση

προσωπικών ιστοριών των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου,
στον Πίνακα 11 του συγκεκριμένου μοντέλου που συγκρίνει αναλυτικά τους μέσους
όρους των επιδόσεων των παιδιών ανά ζεύγη ομάδων (Pairwise comparisons) σε
καθεμία αφηγηματική δεξιότητα, καταδείχθηκε ότι στην αφήγηση των προσωπικών
ιστοριών τα παιδιά όλων των ομάδων δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στους
μέσους όρους των επιδόσεών τους. Παρά ταύτα, η επίδραση του προγράμματος
παρέμβασης ήταν αδιαμφισβήτητα αποτελεσματική στην ενίσχυση όλων των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών των πειραματικών ομάδων της παρούσας
μελέτης.
Επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης ως προς το μέγεθος βελτίωσης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των ομάδων
Στη συνέχεια, μετά την παρουσίαση των τελικών επιδόσεων των παιδιών,
κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στο
μέγεθος της βελτίωσης που παρουσίασαν τα παιδιά σε όλα τα αφηγηματικά
κριτήρια. Το μέγεθος βελτίωσης προσδιορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει
από την αφαίρεση της επίδοσης της πρώτης μέτρησης, πριν την παρέμβαση σε όλα
τα αφηγηματικά κριτήρια, και από την επίδοση της δεύτερης μέτρησης, αμέσως
μετά την παρέμβαση στα αντίστοιχα κριτήρια. Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι
μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (sd) του μεγέθους βελτίωσης των
επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση, στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο, στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών
και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, τη
μεγαλύτερη βελτίωση στην αναδιήγηση παρουσίασε η αντίστοιχη πειραματική
ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1). Στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών τη
μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασε η ομάδα που εκπαιδεύτηκε στην δημιουργία
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2). Στην αφήγηση με κάρτες όπως και στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών προβάδισμα παρουσίασαν η ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1)
και η μεικτή ομάδα (Π.Ο.3), η ομάδα δηλαδή που τα παιδιά της εκπαιδεύτηκαν και
στην αναδιήγηση και στη δημιουργία πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών. Στην
πορεία κρίθηκε αναγκαία η σύγκριση των τριών πειραματικών ομάδων και της
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ομάδας ελέγχου για τη διερεύνηση τυχόν διαφορών στο μέγεθος βελτίωσης των
επιδόσεων των παιδιών σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια.
Από τον στατιστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό κριτήριο
πολυμεταβλητής ανάλυσης της διακύμανσης MANOVA, προέκυψαν σημαντικές
διαφορές στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών ανάλογα με την
ομάδα συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, οι τρεις πειραματικές ομάδες δεν
παρουσίασαν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές στο μέγεθος βελτίωσης των
επιδόσεων των παιδιών σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια. Όμως, οι επιδόσεις των
παιδιών στα εν λόγω κριτήρια και στις τρεις πειραματικές ομάδες της μελέτης
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στο μέγεθος βελτίωσής τους, από την
προπειραματική στη μεταπειραματική φάση της έρευνας, σε σχέση με τις επιδόσεις
των παιδιών της ομάδας ελέγχου.
Πιο αναλυτικά, η σύγκριση των διαφορών ως προς το μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων και της ομάδας
ελέγχου στο κριτήριο της αναδιήγησης ιστοριών, που πραγματοποιήθηκε με την
ανάλυση διακύμανσης ANOVA, κατέδειξε σημαντικές διαφορές F(3,112)=15,18,
p<0,01, partial η2=0,29. Η συγκριτική εκτίμηση της διαφοράς στη βελτίωση των
επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών ήταν
F(3,112)=42,58, p<0,01, partial η2=0,54.
Σημαντική εκτιμά το στατιστικό μοντέλο τη διαφορά που προέκυψε από τη
σύγκριση του μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών των τριών
πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες, F(3,112)=12,80, p<0,01, partial η2=0,26. Ακόμα και στο κριτήριο
της αφήγησης προσωπικών ιστοριών, όπου τα παιδιά δε σημείωσαν τόσο
σημαντική βελτίωση ανάμεσα στις δύο φάσεις της μελέτης, οι διαφορές που
προέκυψαν από την σύγκριση του μεγέθους βελτίωσης στις επιδόσεις των παιδιών
ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες και στην ομάδα ελέγχου κρίθηκαν και αυτές
στατιστικά σημαντικές F(3,112)=3,96, p<0,05, partial η2=0,10.
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Πίνακας 12. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) του μεγέθους βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών στα αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης και της
αφήγησης φανταστικών και προσωπικών ιστοριών ανάμες στις δύο μετρήσεις των
αφηγηματικών κριτηρίων.
Μετρήσεις

Ομάδες

Μ

sd

Ομάδα Αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Ομάδα Παραγωγής φανταστικών Ιστοριών (Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.3)
Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.)

4,18
3,26
3,55
1,01

2,23
1,85
1,97
1,36

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με
βιβλίο χωρίς
κείμενο

Ομάδα Αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Ομάδα Παραγωγής φανταστικών Ιστοριών (Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.3)
Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.)

5,16
6,16
5,60
0,64

2,25
2,26
1,93
1,70

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με
κάρτες

Ομάδα Αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Ομάδα Παραγωγής φανταστικών Ιστοριών (Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.3)
Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.)

4,03
3,96
4,00
0,53

2,83
2,71
2,63
1,97

Αφήγηση
προσωπικών
ιστοριών

Ομάδα Αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Ομάδα Παραγωγής φανταστικών Ιστοριών (Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.3)
Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.)

1,51
1,12
1,53
0,50

1,00
1,29
1,33
1,47

Αναδιήγηση

Με βάση τον Πίνακα 13 το συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέγεθος
βελτίωσης στην αναδιήγηση ιστοριών είχε η πρώτη πειραματική ομάδα (Π.Ο.1),
στοιχείο που επιβεβαιώνει την ενισχυτική επίδραση του προγράμματος
παρέμβασης στην εν λόγω δεξιότητα. Για το μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών οι συγκρίσεις των μέσων όρων βελτίωσης των επιδόσεων
των παιδιών κατέδειξαν υπεροχή στη δεύτερη πειραματική ομάδα της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2), στοιχείο επίσης που επιβεβαιώνει τη θετική
επίδραση του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης.
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Πίνακας 13. Δείκτες του t-test για τη σύγκριση του μέσου μεγέθους βελτίωσης των
παιδιών με ομάδα αναφοράς την ομάδα ελέγχου σε κάθε αφηγηματικό κριτήριο.
Ομάδα

Αναδιήγηση

Π.Ο.1 vs Ο.Ε.
Π.Ο.2 vs Ο.Ε.
Π.Ο.3 vs Ο.Ε.

6,32
P<0,001
4,50
P<0,001
5,06
P<0,001

Αφήγηση
Αφήγηση
φανταστικών
φανταστικών
ιστοριών με
ιστοριών με
βιβλίο χωρίς
κάρτες
κείμενο
t-test (df=112)
8,23
5,51
P<0,001
P<0,001
10,05
5,00
P<0,001
P<0,001
9,04
5,05
P<0,001
P<0,001

Προσωπική
αφήγηση

2,95
P=0,004
1,81
P=0,072
3,00
P=0,003

Για το μέσο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες και πάλι η
πειραματική ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1) έχει το προβάδισμα, ενώ για το μέσο
μέγεθος βελτίωσης στη αφήγηση προσωπικών ιστοριών διακρίνεται η υπεροχή της
μεικτής ομάδας (Π.Ο.3). Παρά την υπεροχή των επιδόσεων των παιδιών της κάθε
πειραματικής ομάδας στην αντίστοιχη δεξιότητα, η εκ των υστέρων σύγκριση του
μέσου μεγέθους βελτίωσης όλων των αφηγηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των
πειραματικών ομάδων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Στατιστική
σημαντικότητα παρουσίασε η εκ των υστέρων σύγκριση του μεγέθους βελτίωσης
των πειραματικών ομάδων με την ομάδα ελέγχου p=0,000.
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Επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης ως προς το μέγεθος βελτίωσης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων εντός της κάθε ομάδας
Με

στόχο

τη

διαμόρφωση

μιας

πιο

ολοκληρωμένης

εικόνας

πραγματοποιήθηκαν, παράλληλα, και συγκρίσεις του μεγέθους βελτίωσης των
επιδόσεων παιδιών σε κάθε αφηγηματικό κριτήριο εντός της κάθε ομάδας. Με
αυτό τον τρόπο θα διαφανεί η επίδραση του κάθε προγράμματος παρέμβασης σε
κάθε αφηγηματική δεξιότητα σε κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
έδειξαν ότι στην πρώτη πειραματική ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1) το μέγεθος
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση ήταν t(28)=9,95, p<0,001,
το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο t(28)=12,10, p<0,001, το μέγεθος βελτίωσης των
επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια
καρτών t(28)=7,53, p<0,001 και το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών t(28)=7,99, p<0,001. Άξιο παρατήρησης είναι
το γεγονός ότι τα επίπεδα βελτίωσης των παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών σημείωσαν σημαντικότερη αύξηση από τα
επίπεδα βελτίωσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, αλλά η μεταξύ τους
διαφορά υπολείπεται στατιστικής σημαντικότητας p=0,735.
Στη δεύτερη πειραματική ομάδα της παραγωγής ιστοριών (Π.Ο.2), όπως
ήταν αναμενόμενο, το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών ήταν t(28)=9,34, p<0,001, στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο ήταν t(28)=14,36, p<0,001, το μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση με κάρτες ήταν t(28)=7,27, p<0,001, και
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών t(28)=4,59, p<0,001. Στη συγκεκριμένη ομάδα,
το μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών
παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές με όλες τις άλλες αφηγηματικές
δεξιότητες p<0,001.
Στην τρίτη πειραματική ομάδα τη μεικτή (Π.Ο.3), το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών ήταν t(28)=9,52, p<0,001, στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο ήταν t(28)=15,36, p<0,001,
στην αφήγηση με κάρτες ήταν t(28)=8,02, p<0,001, και στην αφήγηση προσωπικών
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ιστοριών ήταν t(28)=6,09, p<0,001. Στη συγκεκριμένη ομάδα, το μέγεθος βελτίωσης
των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών παρουσίασε στατιστικά
σημαντικές διαφορές με όλες τις άλλες αφηγηματικές δεξιότητες p<0,05. Το
συγκεκριμένο στοιχείο επιβεβαιώνει ότι σε αυτές τις ομάδες (Π.Ο.2 και Π.Ο.3) όπου
τα παιδιά έλαβαν σχετική εξάσκηση στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών
απέδωσαν σημαντικά περισσότερο σε αυτή τη δεξιότητα.
Στην ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.) το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών
στην αναδιήγηση ιστοριών ήταν t(28)=3,87, p=0,001, στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο ήταν t(28)=1,99 p=0,056, στην αφήγηση με κάρτες
ήταν t(28)=1,43, p=0,162, και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών ήταν t(28)=1,79,
p=0,085. Παρατηρείται, κατά συνέπεια, μια στατιστικά σημαντική αύξηση του
μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών της ομάδας ελέγχου στην
αναδιήγηση ιστοριών, ενώ, αντίθετα, το μέγεθος βελτίωσης, που παρουσίασαν τα
παιδιά από την προπειραματική στη μεταπειραματική φάση της μελέτης στις άλλες
αφηγηματικές δεξιότητες, δεν ήταν σημαντικό. Συνολικά, στη συγκεκριμένη ομάδα
το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων, που παρουσίασαν τα παιδιά σε όλες τις
αφηγηματικές δεξιότητες, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα μεγέθη
βελτίωσης των επιδόσεων, που παρουσίασαν τα παιδιά των άλλων πειραματικών
ομάδων της μελέτης.
Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται το μέγεθος βελτίωσης των υπό εξέταση
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, αποτυπωμένα σε κυτία διαφορετικών
αποχρώσεων. Το σώμα του κυτίου ορίζει το 75% των δεδομένων, οι γραμμές πάνω
και κάτω εξωτερικά του κυτίου το 25%, ενώ τα άνω και κάτω άκρα την ανώτατη και
ελάχιστη τιμή βελτίωσης αντίστοιχα. Η διάμεσος που απεικονίζεται με μια γραμμή
εντός του κυτίου αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή. Στο συγκεκριμένο γράφημα
αποτυπώνεται η ελαφρά μεγαλύτερη μεγέθους βελτίωση στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών σε σχέση με την αναδιήγηση στην πρώτη πειραματική
ομάδα, όπως και το αντίστοιχο σημαντικό μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση
φανταστικών αφηγήσεων σε σχέση με τις άλλες αφηγηματικές δεξιότητες των
παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας, της παραγωγής ιστοριών. Σημαντικό
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ρόλο στο γράφημα διαδραματίζει και το σημαντικό μέγεθος βελτίωσης που
παρουσίασε η αφήγηση ιστοριών με κάρτες σε όλες τις πειραματικές ομάδες.
Γράφημα 1. Γράφημα πλαισίου-απολήξεων για το μέγεθος βελτίωσης των
επιδόσεων των παιδιών στα αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης και της
αφήγησης ιστοριών

Άξια παρατήρησης επίσης είναι, η μικρή μεγέθους βελτίωση που
παρουσίασαν τα παιδιά στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών συγκριτικά με τις
άλλες αφηγηματικές δεξιότητες, της αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών, σε όλες τις ομάδες. Συμπερασματικά, η επίδραση της πειραματικής
παρέμβασης της αναδιήγησης (πρώτη) και της αφήγησης φανταστικών ιστοριών
(δεύτερη) βελτίωσε σημαντικά τις αντίστοιχες δεξιότητες των παιδιών και στις τρεις
πειραματικές συνθήκες, εν αντιθέσει με την αφήγηση προσωπικών ιστοριών στην
οποία τα παιδιά παρουσίασαν συγκριτικά μικρή βελτίωση, διότι δεν έλαβαν σχετική
εκπαίδευση.
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Σύνοψη αποτελεσμάτων ως προς το μέγεθος βελτίωσης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων μεταξύ των ομάδων
Τα αποτελέσματα που αναφέρθησαν παραπάνω έδειξαν αναλυτικά ότι οι
επιδόσεις των παιδιών της μελέτης στα αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης, της
αφήγησης φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, της αφήγησης
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών καθώς και της αφήγησης προσωπικών
ιστοριών, βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από την εφαρμογή της στρατηγικής της
εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, τη στρατηγική της
εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών
καθώς και από τον συνδυασμό των στρατηγικών αυτών. Κατά συνέπεια,
επαληθεύεται η πρώτη γενική υπόθεση και οι επιμέρους υποθέσεις της, οι οποίες
αναφέρονται στη θετική επίδραση των δύο διδακτικών στρατηγικών καθώς και του
συνδυασμού τους στην εκμάθηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών, με συνέπεια
την πιο ολοκληρωμένη αναδιήγηση και αφήγηση τόσο φανταστικών όσο και
προσωπικών ιστοριών. Επίσης, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας της
αναδιήγησης ιστοριών βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους στην αναδιήγηση
σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας παραγωγής ιστοριών και τη μεικτή ομάδα,
όμως αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Το ίδιο
ισχύει και για την πειραματική συνθήκη της παραγωγής φανταστικών ιστοριών,
όπου τα παιδιά της αντίστοιχης ομάδας βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών σε σύγκριση με τις επιδόσεις των παιδιών
των άλλων πειραματικών ομάδων, αλλά η βελτίωση αυτή δεν κρίθηκε στατιστικά
σημαντική. Σημαντικές διαφορές δεν προέκυψαν ούτε στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών. Συνολικά, σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις οι οποίες δε σχετίστηκαν
με την ομάδα συμμετοχής των παιδιών. Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύουν την
τέταρτη (1δ) υπόθεση της πρώτης γενικής υπόθεσης της παρούσας μελέτης στην
οποία αναφέρεται ότι με βάση την εκπαίδευση των παιδιών των τριών
πειραματικών ομάδων στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών και μέσα από την
εξάσκησή τους στην αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών
αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν παρόμοια βελτίωση στα κριτήρια της
αναδιήγησης και αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Με βάση,
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όμως, την ειδική εκπαίδευση, που θα λάβουν σε κάθε πειραματική ομάδα,
αναμένεται και η υπεροχή των επιδόσεων των παιδιών της συγκεκριμένης ομάδας,
έναντι των άλλων πειραματικών ομάδων στην αντίστοιχη δεξιότητα.
Συσχετίσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (φύλο, ηλικία, αρχικό επίπεδο
αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού γραμματισμού) με τις
εξαρτημένες μεταβλητές (αναδιήγηση, αφήγηση προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών) της μελέτης ανά ομάδα.
Σημαντικός ερευνητικός προβληματισμός αλλά και διατυπωμένη
υπόθεση στην παρούσα εργασία ήταν εάν και κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι
παράγοντες που υποδηλώνουν εγγενή και επίκτητα χαρακτηριστικά των
υποκειμένων του δείγματος (φύλο, ηλικία, επιδόσεις σε γλωσσικά και μη γλωσσικά
κριτήρια κ.λ.π.) επηρέασαν την επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στην
ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό αρχικά διερευνήθηκε
η πιθανή γραμμική συσχέτιση των ελεγχόμενων και εξαρτημένων μεταβλητών της
μελέτης με στόχο να αναδειχθούν οι σημαντικότερες από αυτές.
Υποθέτοντας ότι το κάθε πρόγραμμα παρέμβασης επηρέασε και
αλληλεπίδρασε με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό τα υποκειμενικά
χαρακτηριστικά και τις ατομικές δυνατότητες των παιδιών της κάθε ομάδας, η
διερεύνηση των συσχετίσεων θα παρουσιαστεί με βάση την ομάδα συμμετοχής των
παιδιών. Στο μοντέλο των αλληλοσυσχετίσεων θα συμμετέχουν και οι παράγοντες
[Μορφές συμπεριφοράς κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών - (1ος
Παράγοντας, Π1) και Γενικότερες δραστηριότητες γραμματισμού στο οικογενειακό
περιβάλλον- (3ος Παράγοντας, Π3)] που αφορούν στον οικογενειακό γραμματισμό
των παιδιών στους οποίους το δείγμα δεν είχε ομοιογενή τάση. Στον Πίνακα 14 και
στην πάνω διαγώνιο παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των μεταβλητών της πρώτης
πειραματικής συνθήκης όπου τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών.
Αρχικά, διαφαίνεται ότι τα παιδιά της ομάδας, τα οποία απέδωσαν ικανοποιητικά
στο τεστ μη λεκτικής νοημοσύνης, είχαν υψηλές αρχικές επιδόσεις και στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο (r=0,39*).
Επίσης, παρατηρείται ότι η ικανότητα των παιδιών να αναδιηγούνται ιστορίες, πριν
την φάση παρέμβασης, σχετίστηκε με τη γλωσσική τους ικανότητα (r=0,45*). Το
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πρόγραμμα παρέμβασης στην αναδιήγηση ιστοριών φαίνεται ότι ωφέλησε
περισσότερο τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με χαμηλές επιδόσεις σε αυτήν τη
δεξιότητα (r=-0,76**). Τα παιδιά, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να αναδιηγούνται
ικανοποιητικά πριν το πρόγραμμα παρέμβασης, είχαν παράλληλα τη δυνατότητα να
αφηγούνται σε ικανοποιητικό βαθμό φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια των
καρτών (r=0,49**) αλλά και προσωπικές βιωματικές ιστορίες (r=0,48**). Ακόμα, η
ικανότητα των παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας να αφηγούνται
φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια ενός βιβλίου χωρίς κείμενο, πριν την
παρέμβαση, σχετίζεται με την ικανότητά τους να παράγουν φανταστικές ιστορίες με
τη βοήθεια καρτών (r=0,50**). Κατά συνέπεια, οι αφηγηματικές δεξιότητες των
παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα
παρέμβασης, είχαν μια ομοιόμορφη αναπτυξιακή πορεία.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην αναδιήγηση ιστοριών δε βοήθησε μόνο
τα παιδιά να βελτιώσουν την αναδιηγητική τους ικανότητα, αλλά ωφέλησε και τα
παιδιά εκείνα που ξεκίνησαν με χαμηλές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο να βελτιώσουν τις αντίστοιχες
ικανότητές τους μετά το πρόγραμμα (r=-0,55**). Η αδυναμία των παιδιών της
συγκεκριμένης ομάδας να αφηγούνται συνοχικές φανταστικές ιστορίες με τη
βοήθεια καρτών, πριν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, φαίνεται ότι βελτιώθηκε
σημαντικά στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης (r=-0,71**). Παράλληλα, τα
παιδιά τα οποία παρουσίασαν και αυτά χαμηλές αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση
προσωπικών

ιστοριών,

παρουσίασαν

σημαντική

βελτίωση

στην αφήγηση

προσωπικών ιστοριών (r=-0,40*) αλλά και στην αναδιήγηση ιστοριών (r=-0,46*).
Επιπλέον, τα παιδιά τα οποία βελτίωσαν τις δυνατότητές τους στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες, βελτίωσαν και τη δυνατότητά τους να
αφηγούνται προσωπικές ιστορίες αντίστοιχα (r=0,39*). Ακόμα, ο Πίνακας
συσχετίσεων μας δείχνει ότι

παιδιά και γονείς οι οποίοι πραγματοποιούσαν

υψηλού γνωστικού επιπέδου συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και
αφήγησης ιστοριών στο σπίτι (1ος Παράγοντας) επηρέασε θετικά την αρχική τους
δυνατότητα να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια καρτών (r=0,40*).
Και τέλος, τα παιδιά τα οποία πραγματοποιούσαν υψηλού γνωστικού επιπέδου
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συζητήσεις με τους γονείς τους, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και αφήγησης
ιστοριών (1ος Παράγοντας), φαίνεται ότι πραγματοποιούσαν συχνά και γενικότερες
δραστηριότητες οι οποίες ενίσχυαν το γραμματισμό τους στο οικογενειακό
περιβάλλον (3ος Παράγοντας), (r=0,51*). Συνολικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ενίσχυσε όλες τις υπό μελέτη αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών της πρώτης
πειραματικής ομάδας.
Στον Πίνακα 14 και στην κάτω διαγώνιο αποτυπώνονται, επίσης, όλες οι
σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις των ελεγχόμενων και εξαρτημένων μεταβλητών της
μελέτης, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, και στη δεύτερη πειραματική
ομάδα όπου τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Εκ
πρώτης όψεως, διαφαίνεται ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της ομάδας παρουσίασαν
πιο υψηλές επιδόσεις στο τεστ μη λεκτικής νοημοσύνης (r=0,43*) και βελτιώθηκαν
αισθητά στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών (r=0,43*) μετά το πέρας της.
Αντίθετα, τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις στο
κριτήριο της αναδιήγησης πριν την παρέμβαση (r=-0,47*) από τα μεγαλύτερα.
Ακόμα, τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά της ομάδας πραγματοποιούσαν πιο συχνά
δραστηριότητες γραμματισμού (3ος Παράγοντας, Π3) στο σπίτι (r=-0,42*) από τα
μεγαλύτερα. Τα παιδιά τα οποία απέδωσαν ικανοποιητικά στο κριτήριο μη λεκτικής
νοημοσύνης παρουσίασαν παράλληλα και υψηλές αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών από βιβλίο χωρίς κείμενο (r=0,49**), αλλά δεν
παρουσίασαν, όπως αναμενόταν, σημαντική βελτίωση στην ίδια δεξιότητα (r=0,56**) μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν
χαμηλές επιδόσεις στην αναδιήγηση ιστοριών, πριν την παρέμβαση, βελτίωσαν
σημαντικά τα μετέπειτα επίπεδα της αναδιηγητικής τους ικανότητας (r=-0,80**).
Επίσης, η αναδιηγητική ικανότητα των παιδιών πριν την παρέμβαση σχετίστηκε με
τη δυνατότητά τους να παράγουν οργανωμένες φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια
καρτών μετά την παρέμβαση (r=0,45*). Παιδιά τα οποία πραγματοποιούσαν
διάφορες συζητήσεις και ανέλυαν τα δεδομένα των ιστοριών και των αφηγήσεων,
που άκουγαν με τους γονείς τους, πραγματοποιούσαν, παράλληλα, και γενικότερες
δραστηριότητες γραμματισμού στο σπίτι (r=0,48*). Επιπλέον, το γεγονός ότι παιδιά
πραγματοποιούσαν διάφορες δραστηριότητες, που σχετίζονταν με το γραμματισμό
338

τους στο οικογενειακό περιβάλλον (3ος Παράγοντας), δε φαίνεται να επηρέασε
θετικά τις αρχικές τους επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες
(r=-0,44*). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ωφέλησε ιδιαιτέρως τα παιδιά εκείνα τα
οποία αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών από βιβλίο
χωρίς κείμενο, εφόσον μετά το πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε
αυτήν τη δεξιότητα (r=-0,70**). Τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν χαμηλές αρχικές
επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, μετά το
πρόγραμμα παρέμβασης, ενίσχυσαν σημαντικά τη συγκεκριμένη τους δεξιότητα (r=0,59**). Επιπλέον, τα παιδιά τα οποία είχαν ικανοποιητικό επίπεδο στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, πριν την παρέμβαση, είχαν,
παράλληλα, και ικανοποιητικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη
βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο και αυτό διαφαίνεται από τη θετική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών (r=0,38*).
Παιδιά της ομάδας παραγωγής ιστοριών τα οποία είχαν μειωμένες
δυνατότητες να δημιουργήσουν προσωπικές αφηγήσεις, πριν το πρόγραμμα
παρέμβασης, βελτιώθηκαν και σε αυτήν τη δεξιότητα (r=-0,70**) μετά το πέρας του
προγράμματος. Επιπλέον, τα κορίτσια της ομάδας παρουσίασαν πιο συνοχικές
ευφάνταστες ιστορίες από τα αγόρια (r=-0,38*). Συνολικά, παρατηρούμε και σε
αυτήν την ομάδα σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις των παιδιών μετά το
πρόγραμμα παρέμβασης, όχι μόνο στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών (με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες), όπως αναμενόταν, αλλά και στο
κριτήριο της αναδιήγησης, όπως και της αφήγησης προσωπικών ιστοριών. Η
βελτίωση και εδώ αγγίζει όλες τις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών της
συγκεκριμένης ομάδας.
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Αφήγηση Φ.Ι. κάρτες (πρ.)

Αφήγηση προσωπικών (πρ.)

Βελτίωση αναδιήγηση

Βελτίωση Φ.Ι. βιβλίο χ. κ .

Βελτίωση Φ.Ι. με κάρτες

Βελτίωση αφήγηση προσωπικών

Μορφές συμπερ. κατά την ανάγνωση (Π1)

Δραστηριότητες Γραμματισμού (Π3)

Ηλικία

Φύλο

,19

Αφήγηση Φ.Ι. με βιβλίο χ. κ. (πρ)

Γλωσσικός
παράγοντας
Αναδιήγηση
(πρ.)
Αφήγηση Φ.Ι.
με βιβλίο χωρίς
κείμενο (πρ,)
Αφήγηση Φ.Ι.
με κάρτες (πρ.)

Αναδιήγηση (πρ.)

Νοημοσύνη

Γλωσσικός παράγοντας

Νοημοσύνη

Πίνακας 14. Δείκτης συσχέτισης (Pearson, r) των ελεγχόμενων μεταβλητών της μελέτης σε
σχέση με την πειραματική ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1) και της παραγωγής φανταστικών
ιστοριών (Π.Ο.2).
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Πάνω διαγώνιος = Π.Ο.3. Κάτω διαγώνιος Ο.Ε.
*=Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο.
**= Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών.
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Στον αντίστοιχο Πίνακα συσχετίσεων (Πίνακας 15) των ανεξάρτητων και
εξαρτημένων μεταβλητών της μελέτης σε σχέση με την τρίτη πειραματική ομάδα, τη
μεικτή (πάνω διαγώνιος), όπου τα παιδιά εξασκήθηκαν συνδυαστικά τόσο στην
αναδιήγηση όσο και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, διαφαίνεται ότι τα
παιδιά τα οποία απέδωσαν ικανοποιητικά στα γλωσσικά κριτήρια, απέδωσαν
εξίσου καλά και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών (r=0,46**) πριν την
παρέμβαση. Ακόμα, τα παιδιά τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη αναδιηγητική ευχέρεια,
πριν την εφαρμογή του προγράμματος, παρουσίασαν με την ολοκλήρωσή του
ιδιαίτερα οργανωμένες αναδιηγήσεις (r=-0,70**). Η δυνατότητα των παιδιών να
αφηγούνται

οργανωμένες

φανταστικές

ιστορίες

με

τη

βοήθεια

ενός

εικονογραφημένου βιβλίου χωρίς κείμενο, σχετίστηκε με την ικανότητά τους να
παράγουν συνοχικές φανταστικές αφηγήσεις με τη βοήθεια καρτών (r=0,55**) πριν
το πρόγραμμα παρέμβασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσε παιδιά τα οποία
παρουσίασαν μειωμένες αρχικές επιδόσεις στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών
με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο να βελτιωθούν μετά το πέρας του (r=-0,44*).
Βελτιωμένες αφηγήσεις με το πέρας της παρέμβασης παρουσίασαν και τα παιδιά
που είχαν μειωμένες αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες (r=0,49**). Παιδιά τα οποία βελτιώθηκαν με το πέρας της παρέμβασης στην
αναδιήγηση ιστοριών, βελτιώθηκαν και στην αφήγηση προσωπικών-βιωματικών
ιστοριών (r=0,38*). Στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών (r=-0,38*), όπως και στις
ευρύτερες δραστηριότητες γραμματισμού (3ος Παράγοντας) στο σπίτι (r=-0,40*),
φαίνεται ότι τα κορίτσια είχαν το προβάδισμα πριν την έναρξη του προγράμματος
παρέμβασης. Συνολικά, σε αυτήν την ομάδα τα παιδιά παρουσίασαν βελτιωμένες
αναδιηγητικές δεξιότητες, μετά την παρέμβαση. Επίσης, οι δυνατότητες των
παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών είτε με βιβλίο χωρίς κείμενο είτε με
κάρτες επηρεάστηκε θετικά από το μεικτό πρόγραμμα παρέμβασης, αλλά μόνο ένα
ποσοστό των παιδιών που αναδιηγήθηκαν με ευχέρεια κατάφεραν και να
αφηγηθούν οργανωμένες προσωπικές αφηγήσεις.
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Πίνακας 15. Δείκτης συσχέτισης (Pearson, r) των ελεγχόμενων μεταβλητών και των
ανεξάρτητων μεταβλητών της μελέτης σε σχέση με την μεικτή πειραματική ομάδα (Π.Ο.3)
και την ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.).
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*=Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
**= Αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών.
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Κάτω διαγώνιος Ο.Ε.

-.16
.18

Στον ίδιο Πίνακα 15 παρουσιάζονται στην κάτω διαγώνιο οι συσχετίσεις των
ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της μελέτης και στην ομάδα ελέγχου.
Αρχικά, διαφαίνεται ότι τα παιδιά τα οποία είχαν μειωμένες αρχικές επιδόσεις στα
γλωσσικά κριτήρια παρουσίασαν πιο βελτιωμένες φανταστικές αφηγήσεις (από
βιβλίο χωρίς κείμενο) από τα παιδιά τα οποία είχαν καλύτερες επιδόσεις στα ίδια
κριτήρια (r=-0,38*). Επίσης, τα παιδιά που παρουσίασαν υψηλές αρχικές επιδόσεις
στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
απέδωσαν εξίσου καλά και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια
καρτών (r=0,44*) πριν την παρέμβαση. Παιδιά τα οποία είχαν υψηλές αρχικές
επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών από βιβλίο χωρίς κείμενο, είχαν
υψηλές αρχικές επιδόσεις και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών (r=-0,48*). Στην
ομάδα ελέγχου τα παιδιά που ξεκίνησαν με μειωμένες αρχικές επιδόσεις στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο κατάφεραν να βελτιώσουν
τις επιδόσεις τους μετά το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοριών (r=-0,47*). Στην ίδια
λογική, τα παιδιά που ξεκίνησαν με χαμηλές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, πριν την έναρξη του προγράμματος ανάγνωσης
ιστοριών, βελτίωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις επιδόσεις τους στην ίδια δεξιότητα
(r=-0,51**) μετά το πέρας του προγράμματος. Τέλος, και στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με αδυναμίες παρουσίασαν
μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης από τα παιδιά που είχαν πιο υψηλές επιδόσεις στη
συγκεκριμένη δεξιότητα (r=-0,38*).
Οι επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (πειραματική παρέμβαση, φύλο,
ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού) στο μέγεθος βελτίωσης των αφηγηματικών δεξιοτήτων
Οι σημαντικές συσχετίσεις των ελεγχόμενων-ανεξάρτητων μεταβλητών της
μελέτης με τις αντίστοιχες εξαρτημένες, που αναδείχθηκαν από τους παραπάνω
συσχετιστικούς Πίνακες, θα γίνουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για να
καταδειχθεί ποιες από αυτές επέδρασαν και σε ποιο βαθμό στο μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια. Η επεξεργασία θα
πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικών στατιστικών αναλύσεων όπως της
ανάλυσης συνδιακύμανσης ANCOVA με τη μέθοδο αποκλεισμού μεταβλητών. Η
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μέθοδος ανάλυσης συνδυακύμανσης ANCOVA θεωρήθηκε αναγκαία, διότι διερευνά
τις κύριες επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων πάνω στην εξαρτημένη
μεταβλητή, αλλά και την αλληλεπίδραση των ανεξάρτητων παραγόντων πάνω στην
εξαρτημένη μεταβλητή, όπως θα προέκυπταν, εάν όλοι οι συμμετέχοντες
(παράγοντες) είχαν την ίδια τιμή στην υπό μελέτη (συμμεταβολή ή μεταβλητή)
συμμεταβλητή. Αυτό συμβαίνει, διότι αφαιρεί την επίδραση των τρίτων
παραγόντων οι οποίοι δεν μπορεί να απομονωθούν εκ των προτέρων.
Αρχικά ελέγχθηκε αν είναι κανονική η μορφή της κατανομής της
εξαρτημένης μεταβλητής, στις συγκρινόμενες ομάδες, με το τεστ KolmogorovSmirnov, διότι το δείγμα είναι πάνω από 50 υποκείμενα. Τα αποτελέσματα του τεστ
(p=0,20>0,05) δεν επιτρέπουν να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση και
συμπεραίνουμε ότι η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το
δείγμα είναι προσεγγιστικά κανονική (Καραματσούκης, 2008). Επίσης το τεστ
Levene (p=0,73>0,05) είναι και αυτό στατιστικώς ασήμαντο που σημαίνει ότι ο
πληθυσμός από τον οποίο προήλθε το δείγμα ήταν ομοιογενής. Στη συνέχεια και,
εφόσον οι προκαταρκτικοί έλεγχοι έδειξαν ότι δεν παραβιάζονται οι βασικές
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ANCOVA στα δεδομένα, εφαρμόστηκε η
συγκεκριμένη ανάλυση, εξετάζοντας την επίδραση σημαντικών ανεξάρτητων
παραγόντων στο μέγεθος βελτίωσης των αφηγηματικών κριτήριων, ξεκινώντας από
το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση. Αναλυτικά
εξετάστηκαν:
Α) Οι επιδράσεις των τριών βασικών παραγόντων της πειραματικής παρέμβασης και
του φύλου των παιδιών.
Β) Οι επιδράσεις άλλων παραγόντων, όπως το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην
αναδιήγηση, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών,
το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες και
με βιβλίο χωρίς κείμενο, η μη λεκτική νοητική ικανότητα, ο γλωσσικός παράγοντας
που συναποτελείται από δύο γλωσσικά τεστ, η ηλικία και δύο παράγοντες
οικογενειακού γραμματισμού [Μορφές συμπεριφοράς κατά την ανάγνωση και
αφήγηση

ιστοριών

(1ος

Παράγοντας)
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και

Γενικότερες

δραστηριότητες

γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον (3ος Παράγοντας)] στους οποίους το
δείγμα δεν είχε ομοιογενή τάση, δηλαδή, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
στις συγκεκριμένες συνήθειες ανάμεσα στις τρεις πειραματικές ομάδες της μελέτης.
Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν τις συμμεταβλητές της ανάλυσης.
Γ) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των βασικών παραγόντων, πειραματική παρέμβαση και
φύλο.
Δ)Η αλληλεπίδραση της πειραματικής παρέμβασης και του φύλου με τις
συμμεταβλητές της ανάλυσης, ηλικία, μη λεκτική νοητική ικανότητα, γλωσσικός
παράγοντας, αρχικό επίπεδο στην αναδιήγηση, αρχικό επίπεδο στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών, αρχικό επίπεδο στην αφήγησης ιστοριών με κάρτες και
αρχικό επίπεδο στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
Επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (πειραματική παρέμβαση, φύλο,
ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού) στο μέγεθος βελτίωσης στην αναδιήγηση ιστοριών
Η ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο
αποκλεισμού των μεταβλητών. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο από το αρχικό
σύνθετο μοντέλο όπου έχουν εισαχθεί το σύνολο των κύριων παραγόντων και
συμμεταβλητών των οποίων επιδιώκεται η διερεύνηση της επίδρασής τους στην
εξαρτημένη μεταβλητή της μελέτης, απομακρύνονται σταδιακά εκείνες οι οποίες
δεν έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη συνολική διακύμανση των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής. Κατά συνέπεια, παραμένουν μόνο εκείνες που διατηρούν
τη στατιστική τους σημαντικότητα (p<0,05), παρά τις συνεχείς αναδιαμορφώσεις
του υποδείγματος. Το αρχικό μοντέλο συναποτέλεσαν οι σημαντικές μεταβλητές
που αναδύθηκαν από τους προηγούμενους Πίνακες συσχετίσεων. Από το μοντέλο
αυτό απομακρύνθηκαν το φύλο και η αρχική επίδοση των παιδιών στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους με τις υπόλοιπες
μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντική επίδραση στο μέγεθος
βελτίωσης της αναδιήγησης είχε η πειραματική παρέμβαση, το αρχικό επίπεδο των
παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών καθώς και η ηλικία. Κατά συνέπεια, στο τελικό
υπόδειγμα της ANCOVA παρέμειναν λόγω της σημαντικότητας της επίδρασής τους
345

στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών: α)
η ομάδα συμμετοχής F(3,112)=24,23, p<0,01, partial η2=0,41, β) η αρχική επίδοσή
τους στην αναδιήγηση, F(1,112)=107,93, p<0,01, partial η2=0,51 γ) η ηλικία,
F(1,112)=7,67, p<0,01, partial η2=0,07. Συνολικά το μοντέλο ερμηνεύει το 66% της
συνολικής μεταβλητότητας R2=0,66 (προσαρμοσμένο R2=0,64) των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής και το ποσοστό αυτό θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό.
Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 16 εκτίμησης των παραμέτρων του
τελικού υποδείγματος της ANCOVA με τις παραπάνω μεταβλητές οι οποίες φαίνεται
να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των
παιδιών στην αναδιήγηση.
Πίνακας 16. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση.
Παράμετροι
Σταθερά
Αρχικές επιδόσεις στην αναδιήγηση
Π.Ο.1 = Αναδιήγησης
Π.Ο.2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο.3=Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. Ελέγχου
Ηλικία
2

2

Συντελεστής
Β
3,692
-0,700
2,840

Τυπικό
σφάλμα
2,745
0,067
0,362

t

p

-1,345
-10,389
7,851

0,182
0,000
0,000

2,134

0,361

5,904

0,000

2,458

0,371

6,623

0,000

*
0,114

0,041

2,770

0,007

Σημ.: R =0,66 (προσαρμοσμένο R =0,55).
*Η Ο.Ε. μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Οι επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης, της αρχικής επίδοσης των
παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών και της ηλικίας κρίνονται σημαντικές σύμφωνα
με τον Πίνακα 16 εκτίμησης των παραμέτρων του συγκεκριμένου υποδείγματος
ANCOVA. Η συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση υπολογίζει τους προσαρμοσμένους
μέσους όρους (adjusted means), δηλαδή τις διορθωμένες τιμές των μέσων όρων
της εξαρτημένης μεταβλητής (βελτίωση στην αναδιήγηση), οι οποίες θα
προέκυπταν για κάθε ομάδα, εάν όλα τα άτομα είχαν την ίδια επίδοση σε κάθε
συμμεταβλητή του υποδείγματος (ηλικία, γλωσσική ικανότητα, αρχικές επιδόσεις
στην αφήγηση ιστοριών….), (Λουκαΐδης, 2011). Ως κατηγορία αναφοράς σε κάθε
παράγοντα καθορίζεται από το υπόδειγμα η τελευταία κατηγορία του κάθε
παράγοντα, και είναι πάντα 0. Παράλληλα, ο συντελεστής Β αποτυπώνει τη μέση
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διαφορά της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής από τη μέση τιμή της κατηγορίας
αναφοράς, πάντα με την προϋπόθεση ότι οι τιμές των συμμεταβλητών του
υποδείγματος παραμένουν σταθερές. Ο αρνητικός συντελεστής Β στις αρχικές
επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών σημαίνει ότι τα παιδιά με
μειωμένες επιδόσεις στην αναδιήγηση, πριν την έναρξη της πειραματικής
παρέμβασης, σημείωσαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης
στην αναδιήγηση, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η ομάδα συμμετοχής και η
ηλικία. Αντίθετα, η θετική τιμή του συντελεστή Β για την ηλικία σημαίνει ότι τα
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά παρουσίασαν βελτίωση στην αναδιήγηση ιστοριών σε
σημαντικά υψηλότερο βαθμό ανεξάρτητα από την ομάδα συμμετοχής καθώς και τις
αρχικές επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο της αναδιήγησης, πριν την έναρξη της
πειραματικής παρέμβασης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων
των παιδιών στην πρώτη πειραματική ομάδα της αναδιήγησης ιστοριών είναι
υψηλότερο από το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών της ομάδας
ελέγχου και η διαφορά αυτή εκτιμάται ως στατιστικά σημαντική. Ανάλογα,
στατιστικά σημαντική είναι και η διαφορά του μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων
των παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας, της παραγωγής φανταστικών
ιστοριών σε σύγκριση με το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών της
ομάδας ελέγχου. Ομοίως, και στη μεικτή πειραματική ομάδα το μέγεθος βελτίωσης
των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το
μέγεθος βελτίωσης των παιδιών της ομάδας ελέγχου και η εκτιμώμενη διαφορά
ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι στατιστικά σημαντική.
Για την παραπέρα διερεύνηση της διαφοράς που παρουσίασαν οι
πειραματικές ομάδες στην αναδιήγηση, πραγματοποιήθηκε ξανά η ανάλυση
συνδιακύμανσης ANCOVA στην οποία ορίστηκε ως κατηγορία αναφοράς στην
παράμετρο της πειραματικής παρέμβασης η ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
ιστοριών (Π.Ο.3).
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Πίνακας 17. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών με κατηγορία αναφοράς την
ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Παράμετροι

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

0,638

0,549

1,161

0,249

Π.Ο.2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο.3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

-0,200

0,554

-0,361

0,719

*

*Η Π.Ο.3 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 17 οι συγκριτικές διαφορές που
παρουσίασαν οι πειραματικές ομάδες της μελέτης ως προς την επίδραση που
άσκησαν στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών, δεν κρίνονται στατιστικά σημαντικές. Εφόσον δεν προέκυψαν σημαντικές
διαφορές στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών με ομάδα αναφοράς την ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής ιστοριών
διερευνήθηκε περαιτέρω η επίδραση που άσκησε η πειραματική συνθήκη στη
βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών με ομάδα
αναφοράς την πειραματική ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1).
Πίνακας 18. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών με κατηγορία αναφοράς την
ομάδα της αναδιήγησης.
Παράμετροι
Π.Ο.3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο.2= Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

-0,638

0,549

-1,161

0,249

-0,838

0,549

-1,526

0,131

*

*Η Π.Ο.1 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Ο παραμετρικός έλεγχος του συγκεκριμένου υποδείγματος της ANCOVA
(Πίνακας 18) δείχνει ότι οι συγκριτικές διαφορές που παρουσίασαν οι πειραματικές
ομάδες της μελέτης ως προς την επίδραση που άσκησαν στο μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών δεν κρίνονται στατιστικά
σημαντικές. Εφόσον δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές πραγματοποιήθηκε
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παρόμοιος έλεγχος (Πίνακας 19) με ομάδα αναφοράς την πειραματική ομάδα της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2).
Πίνακας 19. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών με κατηγορία αναφοράς την
πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Παράμετροι

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

0,838

0,549

1,526

0,131

Π.Ο.3= Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

0,200

0,554

0,361

0,719

Π.Ο.2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών

*

*Η Π.Ο.2 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σύνοψη αποτελεσμάτων στο μέγεθος βελτίωσης στην αναδιήγηση ιστοριών
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι στρατηγικές εκμάθησης του
δομικού πλαισίου των ιστοριών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις τρεις
πειραματικές συνθήκες, δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την
επίδραση που άσκησαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών. Σημαντική επίδραση άσκησαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών
στην αναδιήγηση ιστοριών, πέραν της πειραματικής παρέμβασης, οι αρχικές
επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών καθώς και η ηλικία. Τα
αποτελέσματα αυτά δεν επαληθεύουν τη δεύτερη γενική υπόθεση της παρούσας
μελέτης, σύμφωνα με την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη στρατηγική εκμάθησης του δομικού
πλαισίου των ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αναδιηγητικών και
αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών.

349

Επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (πειραματική παρέμβαση, φύλο,
ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού) στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο
Μια ακόμα σημαντική υπόθεση στην παρούσα εργασία ήταν εάν και κατά
πόσο οι παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην
αναδιήγηση και αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών, η μη λεκτική
νοητική ικανότητα και ο γλωσσικός παράγοντας, διαμορφωμένος από τα δύο
γλωσσικά

κριτήρια

του

Αθηνά

Τεστ

Διάγνωσης

Δυσκολιών

Μάθησης

(Παρασκευόπουλος, Γιαννίτσας & Καλαντζή-Αζίζι, 1999α), επηρεάζουν την επίδραση
της πειραματικής παρέμβασης ως προς το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των
παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Αρχικά, και εδώ ελέγχθηκε η μορφή
της κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής στις συγκρινόμενες ομάδες αν είναι
κανονική με το τεστ Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσματα του τεστ (p=0,24>0,05)
δεν επιτρέπουν να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι η
κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα είναι προσεγγιστικά
κανονική (Καραματσούκης, 2008). Επίσης το τεστ Levene (p=0,30>0,05) είναι και
αυτό στατιστικώς ασήμαντο που σημαίνει ότι ο πληθυσμός από τους οποίους
προήλθε το δείγμα ήταν ομοιογενής.
Κατάλληλη στατιστική μέθοδος για την διερεύνηση του παραπάνω σκοπού
κρίθηκε η ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA με την μέθοδο αποκλεισμού των
μεταβλητών, δηλαδή από το μοντέλο απομακρύνονται οι μεταβλητές των οποίων η
επίδραση δε θεωρείται στατιστικά σημαντική. Από το μοντέλο απομακρύνθηκε η
ηλικία των υποκειμένων.
Το τελικό μοντέλο διαμορφώθηκε από τις επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις
παραγόντων που άσκησαν σημαντική επίδραση στο μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Το τελικό αυτό
μοντέλο ερμηνεύει το 72% της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης
μεταβλητής, δηλαδή του μεγέθους βελτίωσης της επίδοσης στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών (R2=0,70). Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα ανέδειξαν
σημαντική την επίδραση της πειραματικής παρέμβασης, F(3,112)=63,53, p<0,01,
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partial η2=0,64, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο F(1,112)=54,80, p<0,01, partial η2=0,34, το αρχικό
επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες
F(1,112)=8,22, p>0,05, partial η2=0,07 και φύλο F(1,112)=6,43, p<0,05, partial
η2=0,06.
Για την ερμηνεία των παραπάνω δεδομένων κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση
των παραμέτρων του υποδείγματος (Πίνακας, 20). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο στην πειραματική ομάδα της αναδιήγησης
ιστοριών είναι υψηλότερο από αυτό της ομάδας ελέγχου και η διαφορά αυτή
εκτιμάται ότι είναι στατιστικά σημαντική. Διαφορές επισημαίνονται και στο μέγεθος
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο ανάμεσα στις δύο πειραματικές ομάδες (της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών και της μεικτής πειραματικής ομάδας) και της ομάδας
ελέγχου και οι διαφορές αυτές θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.
Ουσιαστικό

ρόλο

στην

ερμηνεία

των

παραπάνω

αποτελεσμάτων

διαδραμάτισε και σε αυτή τη δεξιότητα το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Ο αρνητικός συντελεστής Β και εδώ σημαίνει ότι
σημαντικό μέγεθος βελτίωσης στις τελικές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο παρουσίασαν τα παιδιά τα οποία είχαν χαμηλές
αρχικές επιδόσεις στην ίδια δεξιότητα, δηλαδή, για καθεμία μονάδα βελτίωσης της
επίδοσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, μετά το
πέρας της παρέμβασης, το αρχικό επίπεδο των παιδιών, πριν την παρέμβαση, ήταν
κατά 0,65 πιο χαμηλό. Με λίγα λόγια, ευνοήθηκαν και εδώ τα παιδιά τα οποία είχαν
χαμηλότερες αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Η
συγκεκριμένη βελτίωση υπήρξε ανεξάρτητα από την ομάδα συμμετοχής των
παιδιών, το αρχικό επίπεδο στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες και το φύλο των
παιδιών.
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Πίνακας 20. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο.
Συντελεστής
Β
3,711

Τυπικό
σφάλμα
0,682

Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

4,594

0,440

10,449 0,000

Π.Ο.2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο.3 = Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών
Ομάδα Ελέγχου
Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση Φ.Ι.
με βιβλίο χωρίς κείμενο
Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση Φ.Ι. με
κάρτες
Φύλο 1 = αγόρι

5,368

0,440

12,192 0,000

5,013

0,443

11,313 0,000

*
-0,651

0,084

-7,792

0,000

0,223

0,074

3,031

0,003

0,803

0,317

2,536

0,013

Παράμετροι
Σταθερά

Φύλο 2 = κορίτσι
2

t

p

5,442

0,000

*
2

Σημ.: R =0,69 (προσαρμοσμένο R =0,57).
*Η Ο.Ε. μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Στη συνέχεια, το αρχικό επίπεδο του δείγματος στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο
μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που είχαν καλές
επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες, πριν την παρέμβαση,
σημείωσαν, παράλληλα, μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης από τα παιδιά εκείνα τα
οποία δεν είχαν καλές επιδόσεις στην ίδια δεξιότητα, πριν την έναρξη του
προγράμματος παρέμβασης. Η μέση βελτίωση που παρουσίασαν επίσης τα αγόρια
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από τη
μέση βελτίωση που παρουσίασαν τα κορίτσια της μελέτης, και η βελτίωση αυτή
υπήρξε ανεξάρτητα από την ομάδα συμμετοχής και την επιδεξιότητα των παιδιών
να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες είτε με βιβλίο χωρίς κείμενο είτε με κάρτες.
Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 21 εκτίμησης των παραμέτρων του
τελικού μοντέλου της ANCOVA για τη διερεύνηση της επίδρασης που άσκησαν οι
πειραματικές ομάδες της μελέτης στο μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στη αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς
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τη μεικτή ομάδα. Οι συντελεστές που προκύπτουν είναι η μέση διαφορά των τιμών
της εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς.
Πίνακας 21. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο με κατηγορία αναφοράς την ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών.
Παράμετροι

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

-0,562

0,579

-0,969

0,335

Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο..3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

0,500

0,585

0,855

0,395

*

*Η Π.Ο.3 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σύμφωνα με τον Πίνακα 21 οι συγκριτικές διαφορές που παρουσίασαν
οι πειραματικές ομάδες της μελέτης ως προς την επίδραση που άσκησαν στο
μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο δεν κρίνονται στατιστικά σημαντικές. Εφόσον δεν
προέκυψαν σημαντικές διαφορές στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των
παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, με ομάδα
αναφοράς τη μεικτή πειραματική ομάδα, πραγματοποιήθηκε, στη συνέχεια, μία
επιπλέον παραμετρική ανάλυση (Πίνακας 22) για την επίδραση που άσκησε η
πειραματική συνθήκη στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, με ομάδα αναφοράς την
πειραματική ομάδα της αναδιήγησης (Π.Ο.1).
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 22 ο παραμετρικός έλεγχος ως προς την
επίδραση που άσκησε η πειραματική συνθήκη στο μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης
των παιδιών των πειραματικών ομάδων στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 22. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο με κατηγορία αναφοράς την ομάδα της αναδιήγησης ιστοριών.
Παράμετροι
Π.Ο.3 = Ομάδα αναδιήγησης
παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο..1 = Αναδιήγησης

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

0,562

0,579

0,969

0,335

1,062

0,579

1,833

-0,071

και

*

*Η Π.Ο.1 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρόμοιος έλεγχος (Πίνακας 23) με
ομάδα αναφοράς την πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών
(Π.Ο.2). Αντίστοιχα και σε αυτόν τον έλεγχο οι πειραματικές ομάδες της μελέτης δεν
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την επίδραση που άσκησαν στο
μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο.
Πίνακας 23. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο με κατηγορία αναφοράς την ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Παράμετροι

Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Π.Ο.1 = Αναδιήγησης

-1,062

0,579

-1,833

0,071

Π.Ο. 3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

-0,500

0,585

-0,855

0,395

Π.Ο.2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών

*

*Η Π.Ο.2 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σύνοψη αποτελεσμάτων στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι στρατηγικές εκμάθησης του
δομικού πλαισίου των ιστοριών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις τρεις
πειραματικές συνθήκες, δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την
επίδραση που άσκησαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο. Οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, οι αρχικές επιδόσεις
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των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες, καθώς και το φύλο
αποτέλεσαν τους παράγοντες εκείνους (πέρα από τη πειραματική παρέμβαση) οι
οποίοι επέδρασαν σημαντικά στη βελτίση των επιδόσεων των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα δεν επαληθεύουν τη δεύτερη γενική υπόθεση της παρούσας μελέτης
σύμφωνα με την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο διαφέρουν ανάλογα με τη στρατηγική εκμάθησης
του δομικού πλαισίου των ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών και
εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αναδιηγητικών
και αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών.
Επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (πειραματική παρέμβαση, φύλο,
ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού) στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες
Βασικός στόχος, παράλληλα, της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η
επίδραση που άσκησε η πειραματική παρέμβαση στην ανάπτυξη της αφήγησης
φανταστικών ιστοριών με κάρτες, επηρεάζεται από παράγοντες εγγενείς ή
επίκτητους, όπως το φύλο, η ηλικία, η μη λεκτική νοητική ικανότητα, η λεκτική
ικανότητα, το αρχικό τους επίπεδο στην αναδιήγηση και αφήγηση προσωπικών και
φανταστικών ιστοριών, όπως και παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τις συνήθειες
γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον. Για το στόχο αυτό πραγματοποιήθηκε
εκ νέου η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) κατά δύο πληθυσμούς με την
μέθοδο αποκλεισμού των μεταβλητών. Αρχικά και εδώ ελέγχθηκε αν η μορφή της
κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής στις συγκρινόμενες ομάδες είναι κανονική
με το τεστ Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσματα του τεστ (p=0,41>0,05) δεν
επιτρέπουν να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι η κατανομή
από

την

οποία

προέρχεται

το

δείγμα

είναι

προσεγγιστικά

κανονική

(Καραματσούκης, 2008). Επίσης, το τεστ Levene (p=0,52>0,05) είναι και αυτό
στατιστικώς ασήμαντο που σημαίνει ότι ο πληθυσμός από τον οποίο προήλθε το
δείγμα ήταν ομοιογενής. Στο μοντέλο εισήχθησαν όλες οι στατιστικά σημαντικές
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μεταβλητές που αναδείχθηκαν από τους πίνακες συσχέτισης και αφορούν στην
αφήγηση ιστοριών με τη βοήθεια καρτών όπως και οι αλληλεπιδράσεις τους.
Μετά από επανειλημμένους ελέγχους για την εξεύρεση του πιο
αντιπροσωπευτικού μοντέλου ερμηνείας των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τη
σταδιακή απομάκρυνση των μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών στο μοντέλο
παρέμειναν μόνο εκείνες που παρουσίασαν στατιστικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα,
τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντική επίδραση στο μέγεθος βελτίωσης της
αφήγησης φανταστικών ιστοριών με κάρτες άσκησε η πειραματική παρέμβαση
F(1,112)=20,38, p<0,01, partial η2=0,37. Η αρχική επίδοση των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, επίσης, διαδραμάτισε
σημαντικότατο ρόλο F(1,112)=64,62, p<0,01, partial η2=0,38. Τα δεδομένα
επιβεβαιώνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό της διασποράς των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής (38%) οφείλεται στην αρχική επίδοση των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες. Επίσης, σημαντικό ρόλο άσκησε το
αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών F(1,112)=4,03, p<0,05, partial
η2=0,04, το αρχικό επίπεδο στην αναδιήγηση ιστοριών F(1,112)=3,73, p=0,05, partial
η2=0,04, και η αλληλεπίδραση του αρχικού επιπέδου των παιδιών στις φανταστικές
ιστορίες * με το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών
F(1,112)=5,43, p<0,05, partial η2=0,05. Το τελικό αυτό μοντέλο ερμηνεύει το 55% της
συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή του μεγέθους
βελτίωσης της επίδοσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών (R2=0,52).
Τα αποτελέσματα (Πίνακας 24) έδειξαν ότι στην πειραματική ομάδα της
αναδιήγησης (Π.Ο.1) το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το
μέγεθος της βελτίωσης που παρουσίασαν οι επιδόσεις των παιδιών της ομάδας
ελέγχου και η εκτιμώμενη διαφορά των επιδόσεων των παιδιών ανάμεσα στις δύο
ομάδες είναι στατιστικά σημαντική. Αντίστοιχα, η μέση βελτίωση που παρουσίασαν
τα παιδιά της πειραματικής ομάδας της παραγωγής φανταστικών ιστοριών ήταν
μεγαλύτερη από τη μέση βελτίωση της ομάδας ελέγχου και η διαφορά των μέσων
εκτιμήθηκε ως στατιστικά σημαντική. Κατ’ ανάλογο τρόπο και η διαφορά της μέσης
βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες ανάμεσα στη μεικτή
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ομάδα και την ομάδα ελέγχου κρίθηκε αξιοσημείωτη, με τις επιδόσεις των παιδιών
της μεικτής ομάδας να υπερέχουν σημαντικά έναντι των επιδόσεων των παιδιών
της ομάδας ελέγχου.
Πίνακας 24. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες.
Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Σταθερά

3,618

0,634

05,707

0,000

(Π.Ο.1)= Αναδιήγηση

3,800

0,547

6,951

0,000

(Π.Ο.2) = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών

3,325

0,547

6,078

0,000

(Π.Ο.3)= Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Ομάδα Ελέγχου

3,229

0,545

5,921

0,000

Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες
Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
Αρχικό επίπεδο στην αναδιήγηση

-0,747

0,093

-8,039

0,000

0,492

0,245

2,010

0,056

0,761

0,394

1,934

0,046

Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο * αρχικό
επίπεδο στην αναδιήγηση

-0,27

0,012

2,330

0,022

Παράμετροι

2

*

2

Σημ.: R =0,72 (προσαρμοσμένο R =0,59). *Η Ο.Ε. μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι άσκησε η αρχική επίδοση των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες. Από τους παραμετρικούς δείκτες
φαίνεται ότι τα παιδιά, που είχαν χαμηλές αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες, σημείωσαν μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης μετά
την παρέμβαση στην ίδια δεξιότητα από τα παιδιά που ξεκίνησαν με πιο υψηλές
επιδόσεις. Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα λειτούργησε αντισταθμιστικά προς τα
παιδιά που ξεκίνησαν με έλλειμμα στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Στη συνέχεια, οι
αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο
χωρίς κείμενο και στην αναδιήγηση ιστοριών διαδραμάτισαν ένα οριακά σημαντικό
ρόλο στη μέση βελτίωση των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες. Από τους θετικούς παραμετρικούς δείκτες διαφαίνεται ότι τα παιδιά με
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καλύτερο αρχικό επίπεδο στις συγκεκριμένες αφηγηματικές δεξιότητες είχαν
περισσότερες πιθανότητες να

αφηγηθούν (με τη βοήθεια των καρτών) πιο

οργανωμένες φανταστικές ιστορίες μετά την παρέμβαση.
Ακολούθως, η αλληλεπίδραση των αρχικών επιδόσεων των παιδιών της
μελέτης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, με τις
αρχικές επιδόσεις τους στην αναδιήγηση ιστοριών κρίνεται σημαντική ως προς την
επίδραση που άσκησαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες. Η αρνητική τιμή του συντελεστή Β στην
αλληλεπίδραση δείχνει ότι τα παιδιά που είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στην
αφήγηση ιστοριών με βιβλίο χωρίς εικόνες καθώς και στην αναδιήγηση ιστοριών,
πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης, βελτίωσαν περισσότερο τις
επιδόσεις τους στην αφήγηση ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, μετά την
ολοκλήρωσή του, σε σύγκριση με τα παιδιά που ξεκίνησαν με καλύτερες επιδόσεις
στην αφήγηση και αναδιήγηση ιστοριών.
Για την παραπέρα διερεύνηση των διαφορών που προέκυψαν ανάμεσα στις
πειραματικές ομάδες της μελέτης σε σχέση με το μέγεθος βελτίωσης που
παρουσίασαν τα παιδιά στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες,
πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA, ορίζοντας ως
κατηγορία αναφοράς στην παράμετρο του υποδείγματος τη μεικτή ομάδα (Π.Ο.3).
Στον Πίνακα 25 διαφαίνεται ότι οι συγκριτικές διαφορές που παρουσίασαν οι
πειραματικές ομάδες της μελέτης ως προς την επίδραση που άσκησαν στο μέγεθος
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
κάρτες δεν κρίνονται στατιστικά σημαντικές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε
παρόμοιος έλεγχος (Πίνακας 26) με ομάδα αναφοράς την πειραματική ομάδα της
αναδιήγησης ιστοριών (Π.Ο.1).
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Πίνακας 25. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες με
κατηγορία αναφοράς την ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής φανταστικών
ιστοριών.
Παράμετρος
Π.Ο. 1 = Αναδιήγηση
Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών
ιστοριών
Π.Ο. 3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Συντελεστής
Β
-0,075
-0,074

Τυπικό
σφάλμα
0,737
0,744

t

p

-0,102
-0,100

0,919
0,921

*

*Η Π.Ο.3 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Με βάση τον Πίνακα 26 η επίδραση που άσκησε η πειραματική συνθήκη ως
προς το μέγεθος βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών με κάρτες έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά ενδιαφέρουσες διαφορές.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρόμοια ανάλυση (Πίνακας 27) με ομάδα
αναφοράς την πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2).
Πίνακας 26. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες με
κατηγορία αναφοράς την πειραματική ομάδα της αναδιήγησης ιστοριών.
Παράμετρος
Π.Ο. 3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Συντελεστής
Β
0,075

Τυπικό
σφάλμα
0,737

t

p

0,102

0,919

0,001

0,737

0,002

0,999

Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 1 = Αναδιήγησης

*

*Η Π.Ο.1 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Πίνακας 27. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες με
κατηγορία αναφοράς την πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών
ιστοριών.
Παράμετρος
Π.Ο. 1 = Αναδιήγησης

Συντελεστής
Β
-0,001

Τυπικό
σφάλμα
0,737

t

p

-0,002

0,999

0,074

0,744

0,100

0,921

Π.Ο. 3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών

*

*Η Π.Ο.2 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες
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Σύνοψη αποτελεσμάτων στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πειραματικές ομάδες της
μελέτης δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την επίδραση που
άσκησαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών μετά την παρέμβαση. Οι αρχικές επιδόσεις των
παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, οι αρχικές
επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες, αλλά και οι
αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών αποτέλεσαν τους
παράγοντες εκείνους οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων
των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα δεν επαληθεύουν τη δεύτερη γενική υπόθεση της παρούσας μελέτης
σύμφωνα με την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες διαφέρουν ανάλογα με τη στρατηγική εκμάθησης του δομικού
πλαισίου των ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραγόντων οι οποίοι
σχετίζονται με την ανάπτυξη των αναδιηγητικών και αφηγηματικών ικανοτήτων των
παιδιών.
Επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων (πειραματική παρέμβαση, φύλο,
ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών δεξιοτήτων, παράγοντες οικογενειακού
γραμματισμού) στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών
Παράλληλος στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν οι επιδόσεις που
παρουσίασαν τα παιδιά στην αφήγηση προσωπικών ή αυτοβιογραφικών ιστοριών,
θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση ανάλογα με την πειραματική
συνθήκη που ακολούθησαν, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών και
εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών
ικανοτήτων των παιδιών (φύλο, μη λεκτική νοητική ικανότητα, λεκτική ικανότητα,
παράγοντες οικογενειακού γραμματισμού, ηλικία, αρχικό επίπεδο αφηγηματικών
δεξιοτήτων). Αρχικά και εδώ ελέγχθηκε μέσω του τεστ κανονικότητας η μορφή της
κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής στις συγκρινόμενες ομάδες με το τεστ
Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσματα δεν επιτρέπουν να απορριφθεί η μηδενική
υπόθεση (p=0,18>0,05) και συμπεραίνουμε ότι η κατανομή του πληθυσμού από
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τον οποίο προέρχεται το δείγμα είναι προσεγγιστικά κανονική (Καραματσούκης,
2008). Επίσης το τεστ Levene (p=0,14>0,05) είναι και αυτό στατιστικώς ασήμαντο
που σημαίνει ότι ο πληθυσμός από τους οποίους προήλθε το δείγμα ήταν
ομοιογενής.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η ανάλυση συνδιακύμανσης
ANCOVA με τη μέθοδο αποκλεισμού των μεταβλητών. Το τελικό υπόδειγμα της
ανάλυσης, έπειτα από την απομάκρυνση των μεταβλητών και συμμεταβλητών
ανέδειξαν ως σημαντική την επίδραση που άσκησαν και πάλι η πειραματική
παρέμβαση F(3,112)=5,07, p<0,01, partial η2=0,13, το αρχικό επίπεδο των παιδιών
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών F(1,112)=26,05, p<0,01, partial η2=0,20, το
αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο F(1,112)=5,87, p<0,05, partial η2=0,05, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες F(1,112)=5,26, p<0,05, partial η2=0,05
και η αλληλεπίδραση του αρχικού επιπέδου των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο με τη αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών F(2,112)=6,13, p<0,05, partial η2=0,06 στο μέγεθος
βελτίωσης της αφήγησης προσωπικών ιστοριών. Το τελικό υπόδειγμα ερμηνεύει το
43% της συνολικής διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής (R2=40).
Για την βαθύτερη ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στον
Πίνακα 28 η εκτίμηση των παραμέτρων του παραπάνω υποδείγματος.
Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 28, σημαντικό ρόλο στο μέγεθος
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών,
άσκησε και εδώ, όπως και στις άλλες αφηγηματικές δεξιότητες, το αρχικό επίπεδό
τους στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών και η επίδραση αυτή εκτιμήθηκε
στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα, ο αρνητικός συντελεστής επιβεβαιώνει ότι τα
παιδιά τα οποία είχαν χαμηλή αρχική επίδοση στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών
βελτίωσαν σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό τις επιδόσεις τους στην ίδια δεξιότητα,
ανεξάρτητα από το αρχικό τους επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο, το αρχικό τους επίπεδο στην αφήγηση με κάρτες και την
ομάδα συμμετοχής τους.
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Πίνακας 28. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
Συντελεστής
Β

Τυπικό
σφάλμα

t

p

Σταθερά

-4,259

2,469

-1,725

0,088

Π.Ο.1=Αναδιήγηση

0,969

0,304

3,183

0,002

Π.Ο.2=Παραγωγής φανταστικών ιστοριών

0,529

0,312

1,693

0,093

Π.Ο.3= Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών
Ομάδα Ελέγχου

1,108

0,313

3,543

0,001

Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών

-0,584

0,114

-5,105

0,000

Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες

0,430

0,187

2,296

0,024

Αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο

0,325

0,134

2,425

0,017

Αρχικό επίπεδο φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο * αρχικό επίπεδο
φανταστικών με κάρτες

-0,058

0,024

-2,477

0,015

Παράμετροι

2

*

2

Σημ.: R =0,65 (προσαρμοσμένο R =0,53).
Η Ο.Ε. μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Ακολούθως, διαφαίνεται ότι στατιστικά σημαντικό ρόλο άσκησε και το
αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο, με τη διαφορά ότι μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης παρουσίασαν τα παιδιά
εκείνα που είχαν υψηλό αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο.
Σημαντική ήταν επίσης η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης όπου
φαίνεται ότι το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών της πειραματικής
ομάδας της αναδιήγησης (Π.Ο.1) στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών είναι
μεγαλύτερο σε σχέση με το μέγεθος βελτίωσης που παρουσίασαν οι επιδόσεις των
παιδιών της ομάδας ελέγχου (Ο.Ε.) και η συγκεκριμένη διαφορά των επιδόσεων των
παιδιών ανάμεσα στις δύο ομάδες εκτιμάται στατιστικά σημαντική. Επίσης,
παρουσιάζεται μια υπεροχή στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών της μεικτής πειραματικής ομάδας (Π.Ο.3)
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έναντι της ομάδας ελέγχου. Συνεπώς, η ομάδα της αναδιήγησης και η μεικτή ομάδα
είχαν το προβάδισμα στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών από την ομάδα
παραγωγής ιστοριών και την ομάδα ελέγχου.
Αναμενόμενη φαίνεται η σημαντική επίδραση που ασκούν οι ευρύτερες
αφηγηματικές δεξιότητες της αφήγησης φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια
βιβλίου χωρίς κείμενο και τη βοήθεια καρτών στη μέση βελτίωση της αφήγησης
προσωπικών ιστοριών. Η συγκεκριμένη βελτίωση συνέβη ανεξάρτητα από την
πειραματική ομάδα στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά της μελέτης και το αρχικό
τους επίπεδο στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
Στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και η αλληλεπίδραση του
αρχικού επιπέδου στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες με την αρχική
επίδοση των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
στη μέση βελτίωση των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Με βάση
τους παραμετρικούς δείκτες, η αρνητική τιμή του συντελεστή Β δείχνει ότι τα παιδιά
που ξεκίνησαν με χαμηλότερες αρχικές επιδόσεις στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, όπως και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο, παρουσίασαν μεγαλύτερη μέση βελτίωση στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών από τα παιδιά που ξεκίνησαν με πιο υψηλές
επιδόσεις στις συγκεκριμένες δεξιότητες.
Για την παραπέρα διερεύνηση των διαφορών που προέκυψαν ανάμεσα στις
πειραματικές ομάδες της μελέτης ως προς το μέγεθος βελτίωσης που παρουσίασαν
τα παιδιά στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη
ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA, ορίζοντας ως κατηγορία αναφοράς στην
παράμετρο του υποδείγματος τη μεικτή πειραματική ομάδα (Π.Ο.3).
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Πίνακας 29. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών με κατηγορία
αναφοράς την ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Παράμετρος
Π.Ο. 1 = Αναδιήγησης

Συντελεστής
Β
-0,019

Τυπικό
σφάλμα
0,333

t

p

-0,058

0,954

-0,407

0,336

-1,212

0,229

Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 3 = Ομάδα αναδιήγησης και
παραγωγής φανταστικών ιστοριών

*

*Η Π.Ο.3 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Στον Πίνακα 29 ο παραμετρικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε για τη
διερεύνηση της επίδρασης που άσκησε η πειραματική συνθήκη στο μέγεθος
βελτίωσης της επίδοσης των παιδιών των πειραματικών ομάδων στην παραγωγή
προσωπικών ιστοριών έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα ανάλυση για την εκτίμηση της
επίδρασης που άσκησε η πειραματική συνθήκη στη βελτίωση των επιδόσεων των
παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών (Πίνακας 30) με ομάδα αναφοράς την
πειραματική ομάδα της αναδιήγησης ιστοριών (Π.Ο.1).
Πίνακας 30. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών με κατηγορία
αναφοράς την πειραματική ομάδα της αναδιήγησης.
Παράμετρος
Π.Ο.3 = Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών

Συντελεστής
Β
0,019

Τυπικό
σφάλμα
0,333

t

p

0,058

0,954

-0,388

0,333

-1,165

0,247

Π.Ο. 1 = Αναδιήγησης

*

* Η Π.Ο.1 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Στον Πίνακα 30 φαίνεται ότι οι συγκριτικές διαφορές που παρουσίασαν οι
πειραματικές ομάδες της μελέτης ως προς την επίδραση που άσκησαν στο μέγεθος
βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών δεν
κρίνονται στατιστικά σημαντικές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρόμοιος
έλεγχος (Πίνακας 31) με ομάδα αναφοράς την πειραματική ομάδα της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2).
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι στρατηγικές εκμάθησης του δομικού πλαισίου
των ιστοριών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τις τρεις πειραματικές συνθήκες, δεν
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς την επίδραση που άσκησαν στη
βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Οι
αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, οι αρχικές
επιδόσεις των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς
κείμενο αλλά και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες αποτέλεσαν τους
παράγοντες εκείνους οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων
των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
Πίνακας 31. Εκτίμηση παραμέτρων της ANCOVA για το μέγεθος βελτίωσης της
επίδοσης των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών με κατηγορία
αναφοράς την πειραματική ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών.
Παράμετρος
Π.Ο. 1 = Αναδιήγησης

Συντελεστής
Β
0,388

Τυπικό
σφάλμα
0,333

t

p

1,165

0,247

0,407

0,336

1,212

0,229

Π.Ο. 3= Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών
Π.Ο. 2 = Παραγωγής φανταστικών ιστοριών

*

*Η Π.Ο.2 μηδενίζεται και θεωρείται ως ομάδα σύγκρισης με τις άλλες

Σύνοψη αποτελεσμάτων στο μέγεθος βελτίωσης στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών
Οι παραπάνω παραμετρικοί έλεγχοι οι οποίοι διερευνούσαν την επίδραση
της πειραματικής παρέμβασης στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών αλλά και τυχόν διαφορές στην επίδραση που
άσκησαν τα επιμέρους προγράμματα παρέμβασης έδειξαν ότι οι επιδόσεις των
παιδιών της πειραματικής ομάδας της αναδιήγησης και της μεικτής πειραματικής
ομάδας παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών από τις αντίστοιχες επιδόσεις των παιδιών της
ομάδας ελέγχου, ενώ το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών της
ομάδας παραγωγής φανταστικών ιστοριών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών δε
φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από το μέγεθος βελτίωσης που παρουσίασαν οι
επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Σημαντικό ρόλο στο μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών διαδραμάτισε το
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αρχικό επίπεδο των παιδιών σε όλες τις αφηγηματικές δεξιότητες εκτός από αυτήν
της αναδιήγησης.
Η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης, με βάση τα παραπάνω
αποτελέσματα, φαίνεται συνολικά να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε σχέση με το
μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση, στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο, στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών και στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών και των εξωγενών παραγόντων
της συγκεκριμένης μελέτης. Η θετική επίδραση της πειραματικής συνθήκης ήταν
καθολική χωρίς να εμφανίζονται επιμέρους διαφορές ως προς την επίδραση που
άσκησε το κάθε πρόγραμμα παρέμβασης, σε σχέση με το άλλο, στην ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων που διερευνούνται στην παρούσα μελέτη. Παρά ταύτα,
τη σημαντικότερη επίδραση στο μέγεθος βελτίωσης αφενός της αναδιήγησης και
αφετέρου της αφήγησης προσωπικών και φανταστικών ιστοριών άσκησε το αρχικό
επίπεδο των παιδιών στις αντίστοιχες αφηγηματικές δεξιότητες. Παράλληλα,
σημαντική ήταν και η επίδραση του φύλου και της ηλικίας στο μέγεθος βελτίωσης
των επιδόσεων των παιδιών σε επιμέρους αφηγηματικές δεξιότητες όπως της
αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών ιστοριών. Συνολικά, οι μορφές
συμπεριφοράς κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών, οι ευρύτερες συνήθειες
γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον, η λεκτική και η μη λεκτική ικανότητα
φαίνεται να άσκησαν περιορισμένη επίδραση στο μέγεθος βελτίωσης των
επιδόσεων των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της μελέτης. Κατά συνέπεια,
δεν επαληθεύεται η δεύτερη γενική υπόθεση της παρούσας μελέτης σύμφωνα με
την οποία οι αρχικές επιδόσεις των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στην
αναδιήγηση ιστοριών και τα αρχικά επίπεδα των παιδιών στην αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών θα διαφέρουν σημαντικά μετά την
παρέμβαση ανάλογα με τη διδακτική στρατηγική κατανόησης του αφηγηματικού
πλαισίου των ιστοριών, ακόμα και μετά τον έλεγχο των ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αναδιηγητικών και
αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών.
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Διατήρηση της πειραματικής παρέμβασης
Σημαντικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν
διατηρήθηκε η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης και μετά την είσοδο των
παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Για τον λόγο αυτό, πέντε μήνες
μετά από την πρώτη μεταπειραματική αξιολόγηση των αφηγηματικών ικανοτήτων
των παιδιών, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη μεταπειραματική μέτρηση στα
αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών
με τη βοήθεια καρτών. Ο αριθμός των παιδιών που προσεγγίστηκαν ήταν
διαφοροποιημένος από τον αρχικό (72 παιδιά από 113 στο σύνολο) για
οικογενειακούς λόγους (μεταθέσεις γονέων, μετακίνηση παιδιών από σχολείο σε
σχολείο…).
Σε καθεμία ομάδα της μελέτης, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των
επιδόσεων των παιδιών στα αφηγηματικά κριτήρια της αναδιήγησης και της
αφήγησης φανταστικών ιστοριών με κάρτες, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη
μεταπειραματική αξιολόγηση, μέσω της μονοπαραγοντικής ανάλυσης MANOVA
repeated measures. Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M) και οι
τυπικές αποκλίσεις (sd) της διαφοράς των επιδόσεων των παιδιών από την πρώτη
έως τη δεύτερη μεταπειραματική αξιολόγηση των αφηγηματικών ικανοτήτων των
παιδιών των πειραματικών ομάδων της μελέτης.
Τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης ANOVA repeated
measures έδειξαν ότι παρουσιάστηκαν μικρές αυξομειώσεις στο μέσο όρο των
επιδόσεων των παιδιών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη μεταπειραματική
αξιολόγηση της αναδιήγησης, στις τρεις πειραματικές ομάδες της μελέτης, οι
οποίες,

όμως,

δεν

κρίθηκαν

στατιστικά

σημαντικές.

Παρόμοια

εικόνα

παρατηρήθηκε και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες όπου και εδώ
οι μικρές μειώσεις στις μέσες επιδόσεις των παιδιών ανάμεσα στην πρώτη και τη
δεύτερη μεταπειραματική αξιολόγηση, των πειραματικών ομάδων της μελέτης, δεν
κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές.
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ιστοριών με κάρτες

Αφήγηση φανταστικών

Αναδιήγηση

Πίνακας 32. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) και οι δείκτες F των
επιδόσεων των παιδιών ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη μεταπειραματική
αξιολόγηση στην αναδιήγηση και αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες.
Ομάδες

M

sd

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.1)

8,56

1,42

F(1,52)=0,63

2η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.1)

8,13

2,04

p=0,43, η2=0,04

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.2)

7,50

1,16

F(1,52)=2,03

2η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.2)

8,12

1,69

p=0,17, η2=0,11

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.3)

7,66

1,46

F(1,52)=2,95

2η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.3)

8,29

1,71

p=0,10, η2=0,13

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.1)

10,27

2,12

F(1,52)=1,94

2η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.1)

9,20

2,39

p=0,18, η2=0,12

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.2)

9,88

2,14

F(1,52)=0,70

2 μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.2)

9,35

2,37

p=0,41, η2=0,04

1η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.3)

9,35

1,81

F(1,52)=1,61

2η μεταπειραματική μέτρηση (Π.Ο.3)

8,75

1,41

p=0,21, η2=0,08

η

p

(n=72)

Η εικόνα των παραπάνω αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι τα παιδιά της
παρούσας μελέτης και στις τρεις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες κατανόησαν
και συγκράτησαν ως γνωσιακή δομή το αφηγηματικό πλαίσιο το ιστοριών και αυτό
επέδρασε θετικά στη διατήρηση των επιδόσεών τους. Σημαντικό είναι το γεγονός
ότι στην αναδιήγηση ιστοριών, κατά το δεύτερο μετέλεγχο, τα παιδιά της
αντίστοιχης πειραματικής ομάδας μείωσαν ελαφρά τις επιδόσεις τους, ενώ τα
παιδιά της πειραματικής ομάδας της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.2) και
της μεικτής πειραματικής ομάδας (Π.Ο.3) παρουσίασαν μια μικρή αύξηση. Αντίθετα,
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, μια μαθησιακή
διαδικασία αρκετά «προκλητική» και επίπονη για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών,
οι επιδόσεις των παιδιών και των τριών πειραματικών ομάδων δεν παρουσίασαν
στατιστικά σημαντική μείωση.
Παρά τις αδιάφορες από στατιστικής άποψης αυξομειώσεις που
παρατηρήθηκαν στη δεξιότητα της αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών
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ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη
μεταπειραματική αξιολόγηση των επιδόσεων των παιδιών, θεωρήθηκε σκόπιμη η
διερεύνηση κάποιας σημαντικής διαφοράς μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων
της μελέτης στη δεύτερη μεταπειραματική αξιολόγηση των εν λόγω κριτηρίων,
μέσω της στατιστικής ανάλυσης ANOVA

(με επίπεδο σημαντικότητας και εδώ

p<0,025).
Στον Πίνακα 33 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις
(sd) και τα αποτελέσματα ANOVA των επιδόσεων των παιδιών για κάθε πειραματική
ομάδα, στην αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες, κατά
την δεύτερη μεταπειραματική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στις
επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών
με κάρτες.

Αφήγηση
φανταστικών
ιστοριών με
κάρτες

Αναδιήγηση

Πίνακας 33. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της διαφοράς των
επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση και παραγωγή φανταστικών ιστοριών με
κάρτες στο δεύτερο μετέλεγχο και τα αποτελέσματα ANOVA.
Ομάδες

M

sd

Αναδιήγησης (Π.Ο.1)

8,13

2,04

Παραγωγής φανταστικών ιστοριών
(Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.3)

8,12

1,69

8,29

1,71

M
9,20

sd
2,39

9,35

2,37

8,75

1,41

Αναδιήγησης (Π.Ο.1)
Παραγωγής φανταστικών ιστοριών
(Π.Ο.2)
Ομάδα αναδιήγησης και παραγωγής
φανταστικών ιστοριών (Π.Ο.3)

ANOVA
F(2,51)=0,056
P>0,05

F(2,51)=0,431
P>0,05

Συμπερασματικά, τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την
διατήρηση των επιδράσεων των πειραματικών παρεμβάσεων που δέχτηκαν τα
παιδιά και των τριών πειραματικών ομάδων της μελέτης. Κατά συνέπεια,
επαληθεύεται η τρίτη γενική υπόθεση όπως και οι επιμέρους υποθέσεις του τρίτου
σκοπού της συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με τις οποίες η σημαντική βελτίωση
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που εμφανίστηκε στις επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο ποσοτικού ελέγχου της
αναδιήγησης και στο κριτήριο αφήγησης φανταστικών ιστοριών, μετά την
εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση, στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών και στη
διαδοχική εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση και παραγωγή προσωπικών
και φανταστικών ιστοριών, θα διατηρηθεί και μετά την είσοδο των παιδιών στο
δημοτικό σχολείο.

370

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την
επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών
προσχολικής ηλικίας τρεις διδακτικές στρατηγικές κατανόησης του αφηγηματικού
πλαισίου των ιστοριών, η στρατηγική της εκπαίδευσης των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών, η στρατηγική της εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών και ο συνδυασμός αυτών των δύο στρατηγικών κατά την
ανάγνωση ιστοριών στην προσχολική τάξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις
τρεις πειραματικές συνθήκες τα παιδιά βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους
στην αναδιήγηση και αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Κατά
συνέπεια, επαληθεύτηκε η πρώτη γενική υπόθεση καθώς και οι τρεις πρώτες
επιμέρους υποθέσεις της σύμφωνα με τις οποίες η στρατηγική εκπαίδευσης των
παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας για την αναδιήγηση ιστοριών, η
στρατηγική εκπαίδευσης των παιδιών της δεύτερης πειραματικής ομάδας για την
παραγωγή φανταστικών ιστοριών και η στρατηγική της διαδοχικής εκπαίδευσης των
παιδιών της τρίτης πειραματικής ομάδας για την αναδιήγηση και την παραγωγή
φανταστικών ιστοριών συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη των
αναδιηγητικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας
από την τυπική εκπαίδευση των παιδιών στην ομάδα ελέγχου.
Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι η εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση και
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών είχε αποτέλεσμα να παρουσιάσουν παρόμοια
βελτίωση στα κριτήρια της αναδιήγησης και αφήγησης προσωπικών και
φανταστικών ιστοριών. Επίσης, από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας
επαληθεύτηκε, εν μέρει, και η τέταρτη επιμέρους υπόθεση (1δ) της πρώτης γενικής
υπόθεσης σύμφωνα με την οποία η ειδική εκπαίδευση που έλαβαν τα παιδιά σε
κάθε πειραματική συνθήκη επέδρασε καταλυτικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να
βελτιώσουν σε σημαντικότερο βαθμό την αντίστοιχη δεξιότητα έναντι των άλλων
πειραματικών ομάδων της μελέτης. Συγκεκριμένα, τα παιδιά, τα οποία έλαβαν
εξάσκηση στην αναδιήγηση ιστοριών, βελτίωσαν σε υψηλότερο βαθμό τις επιδόσεις
τους στο κριτήριο της αναδιήγησης σε σύγκριση με τα παιδιά των δύο άλλων
πειραματικών ομάδων (τόσο εκείνων που εξασκήθηκαν στην αφήγηση φανταστικών
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ιστοριών όσο και αυτών που εξασκήθηκαν διαδοχικά στην αναδιήγηση και στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών). Κατά τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά, τα οποία έλαβαν
εξάσκηση στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών, βελτίωσαν σε υψηλότερο βαθμό
τις επιδόσεις τους στο κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών σε σχέση με
τα παιδιά των δύο άλλων πειραματικών ομάδων. Επιπλέον, τα παιδιά τα οποία
έλαβαν εξάσκηση στην αναδιήγηση ιστοριών βελτίωσαν σε υψηλότερο βαθμό όχι
μόνο τις επιδόσεις τους στο κριτήριο της αναδιήγησης ιστοριών αλλά και στο
κριτήριο της αφήγησης φανταστικών ιστοριών με κάρτες όπως και της αφήγησης
προσωπικών ιστοριών σε σχέση με τα παιδιά των δύο άλλων πειραματικών
ομάδων.
Δεύτερος βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν
η επίδραση που ασκούν οι τρεις πειραματικές συνθήκες (και συγκεκριμένα η
πειραματική συνθήκη της αναδιήγησης ιστοριών, της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών και ο συνδυασμός των δύο στρατηγικών) διαφοροποιείται από ενδογενείς
και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των
αναδιηγητικών και αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών. Από τα αποτελέσματα
της μελέτης δεν επαληθεύτηκε η δεύτερη γενική υπόθεση σύμφωνα με την οποία η
ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων διαφοροποιείται ανάλογα με τη
στρατηγική εκμάθησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών, ακόμη και μετά τον
έλεγχο ενδογενών και εξωγενών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται γενικότερα με
την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι
διαφοροποίησαν την επίδραση που άσκησαν οι τρεις στρατηγικές εκμάθησης του
δομικού πλαισίου των ιστοριών στην αναδιήγηση ιστοριών ήταν οι αρχικές
επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών καθώς και η ηλικία. Επίσης, το
αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο όπως
και με τη βοήθεια καρτών καθώς και το φύλο ήταν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι
διαφοροποίησαν σημαντικά την επίδραση των τριών στρατηγικών εκμάθησης του
δομικού πλαισίου των ιστοριών ως προς την αφήγηση φανταστικών ιστοριών.
Ακόμα, το αρχικό επίπεδο στην αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και με κάρτες ήταν οι παράγοντες οι οποίοι
διαφοροποίησαν σημαντικά την επίδραση των τριών στρατηγικών εκμάθησης του
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δομικού πλαισίου των ιστοριών ως προς την αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη
βοήθεια καρτών. Τέλος, το αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών καθώς και το αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο και με κάρτες επηρέασαν και διαφοροποίησαν σημαντικά την επίδραση των
τριών στρατηγικών εκμάθησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών ως προς την
αφήγηση προσωπικών ιστοριών.
Ο τρίτος γενικός σκοπός της παρούσας μελέτης αφορούσε στη διερεύνηση
των μακροπρόθεσμων επιδράσεων των τριών διδακτικών στρατηγικών στην
ανάπτυξη των αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών μετά την είσοδό τους στο
δημοτικό σχολείο. Από τα αποτελέσματα επαληθεύτηκε η τρίτη γενική υπόθεση
καθώς και οι επιμέρους υποθέσεις της σύμφωνα με τις οποίες η επίδραση που
άσκησαν οι τρεις πειραματικές συνθήκες

(και συγκεκριμένα η πειραματική

συνθήκη της αναδιήγησης ιστοριών, της αφήγησης φανταστικών ιστοριών και ο
συνδυασμός των δύο στρατηγικών) συνέβαλαν σημαντικά περισσότερο από την
τυπική εξάσκηση των παιδιών της ομάδας ελέγχου στη διατήρηση της βελτίωσης
των αναδιηγητικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, ακόμα και μετά την
είσοδό τους στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου.
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην αναδιήγηση ιστοριών στην ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν ότι σε κάθε
πειραματική συνθήκη τα παιδιά βελτίωσαν σε σημαντικό βαθμό τις αναδιηγητικές
τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, η στρατηγική της αναδιήγησης των ιστοριών
επέδρασε θετικά στην εκμάθηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών και επηρέασε
ενισχυτικά την ανακλητική ικανότητα των παιδιών, με αποτέλεσμα να
αναδιηγούνται ολοκληρωμένα και με σωστή χρονική και δομική αλληλουχία τα
γεγονότα των ιστοριών που άκουσαν. Η πολυεπίπεδη, δομημένη με φθίνουσα
καθοδήγηση εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών η οποία
αποτελούνταν από: α) την αναγνώριση και εκμάθηση των στοιχείων εκείνων που
αποτελούν το δομικό πλαίσιο των ιστοριών, την ανάγνωση και σύνδεση των
επιμέρους τμημάτων των ιστοριών με τα δομικά τους στοιχεία, γ) την ομαδική
αναδιήγηση της ιστορίας με πλήρη υποβοήθηση (κάρτες, εικόνες και λεκτικές νύξεις
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και προτροπές), δ) την ομαδική αναδιήγηση των ιστορίας με μειωμένη υποβοήθηση
(κάρτες) και ε) την ατομική ανεξάρτητη αναδιήγηση με το «μονοπάτι της ιστορίας»,
βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν σε σημαντικό βαθμό το δομικό πλαίσιο των
ιστοριών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις αναδιηγούνται. Η πεμπτουσία
της παρέμβασης βασίστηκε στη θεωρία του σχήματος των ιστοριών (Μadler, 1984)
και τα δεδομένα της επιβεβαίωσαν την άποψη των γνωστικών ψυχολόγων Stein και
Glenn (1977) και Thorndyke (1977) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, όταν μια ιστορία
οργανώνεται δομικά στη βάση της Γραμματικής των ιστοριών, η οποία ακολουθεί
την αφηγηματική σκέψη που είναι έμφυτη στον άνθρωπο, γίνεται πιο καταληπτή
και εσωτερικεύεται πιο άμεσα (Bruner, 1987). Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης
έδειξαν ότι η εξάσκηση στη δομή των ιστοριών βοήθησε τα παιδιά να αφομοιώσουν
ως γνωσιακή δομή το βασικό δομικό πλαίσιο των ιστοριών και τα κατέστησε ικανά
να το εφαρμόζουν σε κάθε αναδιηγητική τους προσπάθεια. Σύμφωνα με τους
προαναφερόμενους

γνωστικούς

ψυχολόγους

οι

διαδικασίες

κατανόησης,

κωδικοποίησης, απομνημόνευσης και ανάκλησης ενός αφηγηματικού κειμένου
στηρίζονται στην ενεργοποίηση καλά διαμορφωμένων μνημονικών σχημάτων τα
οποία αναφέρονται ως σχήματα της ιστορίας και διέπουν το σύνολο σχεδόν των
αφηγηματικών κειμένων στα οποία εκτίθενται τα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με την
έκθεση των παιδιών σε καλοδομημένα αφηγηματικά κείμενα (ιστορίες), με την
οπτικοποίηση της δομικής οργάνωσης των ιστοριών, με την παροχή υποστηρικτικού
πλαισίου κατά την αναδιήγηση ιστοριών και με τη φθίνουσα καθοδήγηση που
οδηγεί στην ελεύθερη μη καθοδηγούμενη ανάκληση των βασικών πληροφοριών
που εμπεριέχει μια ιστορία (Cambrell & Bales, 1986. Kadevarek & Sulsby, 2000.
McGee & Richgels, 2003. Sadoski et al., 1995). Σε αυτή τη διαδρομή οπτικοί,
ακουστικοί και γλωσσικοί διαμεσολαβητές επέδρασαν σημαντικά στη διαδικασία
απομνημόνευσης και ανάσυρσης των σημαντικών στοιχείων των ιστοριών (Bordova
& Leong, 2007). Κατά την εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, η
διαμεσολάβηση της γλώσσας αποτέλεσε το βασικό μέσο για την παροχή
αναλυτικών πληροφοριών-επεξηγήσεων που αφορούσαν στον τρόπο δομής και
οργάνωσης των ιστοριών, στη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων μιας ιστορίας με
το δομικό της πλαίσιο, στην υποστήριξη των παιδιών κατά την αναδιήγηση των
ιστοριών αλλά και στις διαδικασίες αναστοχασμού, πριν την ελεύθερη ανάκληση374

αναδιήγηση των παιδιών (Evans & Shaw, 2008. Justice & Ezell, 2000. van Kleeck,
2003. Zuker et al., 2010).
Παράλληλα, η εικονογράφηση των βιβλίων που αξιοποιήθηκαν στην
παρούσα μελέτη, η οποία ήταν αναπαραστατική και υποστήριζε το κείμενο,
βοήθησε τα παιδιά να οπτικοποιήσουν τις σημαντικές πληροφορίες της ιστορίας και
αυτό είχε αποτέλεσμα την ευχερέστερη κατανόηση και ανάκληση των βασικών
γεγονότων της (Kadevarek & Sulsby, 2000. McGee & Richgels, 2003). Η
αναπαραστατική εικονογράφηση, επίσης, υποβοήθησε στη σύνδεση των επιμέρους
τμημάτων της ιστορίας με τα δομικά της στοιχεία κατά τις διαδικασίες ανάγνωσης
όπου οι κάρτες των δομικών στοιχείων συνδεόταν με τις φωτοτυπημένες εικόνες
από την ιστορία (Carney & Levin, 2002. Serafini, 2012). Έτσι, το παιδί είχε
οπτικοποιημένη τη σύνδεση του κάθε δομικού στοιχείου και της αντίστοιχης
παραγράφου (σε μορφή εικόνας) από το κείμενο, διαδικασία που ενίσχυσε τις
γνωστικές διεργασίες της αντίληψης, της απομνημόνευσης και, βεβαίως, της
ανάκλησης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του προγράμματος παρέμβασης βασίστηκαν
στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (1991), σύμφωνα με την οποία, η
γνώση παράγεται με τη βοήθεια δύο υποσυστημάτων λεκτικών και μη λεκτικών
(νοητική αναπαράσταση), τα οποία αλληλοσυνδέονται, σε μια προσπάθεια
διερμηνείας και κατανόησης των νέων πληροφοριών (Gambrell & Jawitz, 1993).
Επίσης, η συγκεκριμένη χρήση των εικόνων από μια ιστορία προεκτείνει τους
υπάρχοντες τρόπους αξιοποίησης της εικονογράφησης των ιστοριών από μια σειρά
μελετών οι οποίες, σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούσαν μεμονωμένα τις εικόνες
για την ανάκληση των αντίστοιχων πληροφοριών από την ιστορία (Biegler, 1998.
Brown, 1975. Kadevarek & Sulsby, 2000. Morrow & Cambrell, 2004. Price et al., 2006.
Zarra, 1990). Στην παρούσα μελέτη, συνδέοντας την εικόνα με το αντίστοιχο δομικό
στοιχείο, το παιδί όχι μόνο υποβοηθιόταν να ανακαλέσει την αντίστοιχη νοηματική
παράγραφο, αλλά και να κατανοήσει σταδιακά τι δομικό στοιχείο αντιπροσωπεύει
το κάθε τμήμα της ιστορίας, τη σχέση δηλαδή της δομής με το κείμενο. Με αυτόν
τον τρόπο, κωδικοποιούσε, με τον δέοντα τρόπο, το δομικό πλαίσιο των ιστοριών.
Ανάμεσα στους οπτικούς διαμεσολαβητές ήταν και οι κάρτες γραπτού λόγου
με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών, οι οποίες θεωρήθηκαν καινοτομικές τόσο για
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την λειτουργία τους όσο και για το περιεχόμενό τους. Οι κάρτες των δομικών
στοιχείων

φαίνεται

ότι

λειτούργησαν

άμεσα

και

επιβεβαίωσαν

τον

διαμεσολαβητικό τους χαρακτήρα, εφόσον τα παιδιά εξοικειώθηκαν γρήγορα,
αποκωδικοποίησαν το περιεχόμενό τους και αντιλήφθηκαν τη συμβολική τους
σχέση με το δομικό πλαίσιο των ιστοριών. Όπως έδειξαν και οι πιλοτικές εφαρμογές
της παρούσας εργασίας, εξυπηρέτησαν πιο λειτουργικά το ρόλο τους από τις κάρτες
με σύμβολα ή ζωγραφιές (χρωματιστές ή ασπρόμαυρες). Είναι άξιο παρατήρησης το
γεγονός, ότι κάρτες δομικών στοιχείων των ιστοριών με σύμβολα και ζωγραφιές
εντοπίστηκαν μόνο σε μελέτες που αφορούσαν σε παιδιά με γλωσσικές αδυναμίες
(Davies, Shanks & Davies, 2004. Hayward & Schneider, 2000. Nielsen & Friesen, 2012.
Spencer & Slocum, 2010) ή μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και όχι σε
τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας (Brown, Campione
& Day, 1981. Graham, Harris & MacArthur, 2006. Graham & Harris, 2005. Hayward &
Schneider, 2000. Little et al., 2010. Spencer & Slocum, 2010). Όμως, με βάση τα
υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα της γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας, το
σύνολο των παιδιών προσχολικής ηλικίας παρουσιάζει διαφοροποιημένου βαθμού
δυσκολίες τόσο στην κατανόηση όσο και στην επεξεργασία των νέων πληροφοριών,
εξαιτίας των εγγενών περιορισμών που θέτει η εργαζόμενη μνήμη και των
περιορισμένων ατομικών και κοινωνικών τους εμπειριών (Baddeley et al., 1998.
Cain, Oakhill & Bryant, 2004. Gathercole & Alloway, 2007. Seigneuric & Ehrlich,
2005). Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζει και ο Vygotsky (1978), είναι απαραίτητη
η ενίσχυση της οποιαδήποτε παρεμβατικής διαδικασίας με οπτικούς και
γλωσσικούς διαμεσολαβητές (νοητικά εργαλεία) οι οποίοι έχουν στόχο την
κατανόηση και αφομοίωση των προσλαμβανόμενων γνώσεων και πληροφοριών,
καθώς και την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των παιδιών (Bodrova & Leong,
2007).
Σε φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης έχουν παρατηρηθεί, κατά καιρούς,
ορισμένες άτυπες προσπάθειες δημιουργίας χαρτών, σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π. που
έχουν στόχο την επαφή-γνωριμία των παιδιών με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών,
όμως, ο τρόπος παρουσίασης (δεν εμπεριέχονται όλα τα δομικά στοιχεία,
ιδιόμορφος τρόπος αποτύπωσης) και οι διαδικασίες εξάσκησης των παιδιών (χωρίς
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δομημένη ανάλυση και οργανωμένη εκπαίδευση), με δεδομένες τις γνωστικές,
γλωσσικές και κοινωνικές αδυναμίες των παιδιών, δεν μπορούν να ληφθούν
σοβαρά υπόψη για την αποτελεσματικότητά τους (Gibson et al., 2003. Owcki, 1999).
Παρά ταύτα, η παρούσα μελέτη η οποία διενεργήθηκε σε φυσικές συνθήκες
προσχολικής τάξης σε κανονικά αναπτυσσόμενα παιδιά, όπως και μία προηγούμενη
(Βρετουδάκη, 2011. Τάφα, κ.ά., 2014), επιβεβαιώνουν τη σημαντική επίδραση των
καρτών των δομικών στοιχείων των ιστοριών στην κατανόηση και απομνημόνευσή
τους από τα παιδιά, αλλά κυρίως στην εσωτερίκευσή τους με μακροπρόθεσμα
οφέλη (Hansen, 2004).
Στην ίδια λογική με αυτή των καρτών όπου όλα τα δομικά στοιχεία
αντιπροσωπεύονταν με λέξεις-κλειδιά, έτσι και το «μονοπάτι της ιστορίας», το
οποίο αξιοποιήθηκε στην ελεύθερη αναδιήγηση των παιδιών, αποτέλεσε ένα
αποτελεσματικό νοητικό διαμεσολαβητή στην απομνημόνευση, εκμάθηση και
ανάκληση όλων των δομικών στοιχείων και κατ’ επέκταση της κάθε ιστορίας στο
σύνολό της (Bodrova & Leong, 2007). Η φυσική-βιωματική εμπλοκή των παιδιών
(περπατώντας το μονοπάτι) στο τελευταίο στάδιο εξάσκησης των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών ήταν μία τροποιητική τεχνική γνωστικής και φυσικής
ενεργοποίησής τους. Παράλληλα, η γραμμική διάταξη των επιμέρους τμημάτων του
μονοπατιού μυούσε άτυπα αλλά ουσιαστικά τα παιδιά στην έννοια της διαδοχής
και

της

ακολουθίας,

καθώς

το

κάθε

στοιχείο-σκαλοπάτι

αποτελούσε

προαπαιτούμενο του επόμενου. Έτσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονταν και διαισθητικά
ότι για να προχωρήσουν π.χ. στα επεισόδια της ιστορίας, ήταν αναγκαίο να έχουν
αναφέρει το πλαίσιο και το θέμα της.
Στις περισσότερες μελέτες, όταν τα παιδιά αναδιηγούνται ελεύθερα την
ιστορία, που μόλις άκουσαν, διαδικασία που πραγματοποιείται συνήθως με στόχο
την αξιολόγηση και όχι την εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση (δε
διερευνούν τις αναδιηγητικές δυνατότητες του παιδιού με στόχο να τις ενισχύσουν,
αλλά να τις αξιολογήσουν), η διαδικασία πραγματοποιείται απλά με την παρουσία
του παιδιού και του εκάστοτε ερευνητή (Gazella & Stockman, 2003. Heilmann et al.,
2010. Isbell et al., 2004. Lo, 1997. Morrow et al., 1986. Stevens, Van Meter &
Warcholak, 2010). Μόνο σε μία μελέτη έχουν εντοπιστεί διαδικασίες ελεύθερης
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αναδιήγησης (και όχι αξιολόγησης), στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης των
παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών (Spencer & Slocum, 2010), ενώ σε καμία μελέτη
δεν έχει διερευνηθεί παρόμοιος τρόπος ενεργοποίησης των παιδιών. Η
συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μια καινοτομία του προγράμματος παρέμβασης
της παρούσας μελέτης, καθώς το παιδί ενεργοποιείται βιωματικά κατά την
ανεξάρτητη, μη υποβοηθούμενη αναδιήγηση της ιστορίας, που μόλις άκουσε.
Θεωρήθηκε ότι πέρα από το βιωματικό της χαρακτήρα έχει και παιγνιώδη μορφή
καθώς και ότι υποβοηθεί στη συγκέντρωση των παιδιών, εφόσον τα περισσότερα,
την ώρα που «διέσχιζαν» αργά το μονοπάτι, είχαν την προσοχή τους απόλυτα
εστιασμένη στη διαδικασία, με τα μάτια προς το σημείο-σκαλοπάτι στο οποίο
πατούν, σε μια προσπάθεια να ανακαλέσουν το αντίστοιχο τμήμα από την ιστορία
(πού βρίσκομαι, τι πρέπει να πω).
Σχετικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ανάγκη, όσο το δυνατόν, περισσότερων
τρόπων δραστηριοποίησης και ενεργοποίησης των παιδιών κατά την εκμάθηση
νέων δεξιοτήτων, στάσεων και σχετικών γνώσεων (Dewey, 1980. Kadevarek &
Sulsby, 2000. Kraayenoord & Paris, 1996. Moschovaki et al., 2007. Samuels, 1994).
Με αυτές τις διαδικασίες εδραιώνεται η νέα γνώση και παρέχεται ο αναγκαίος
χώρος στη μνημονική λειτουργία των παιδιών για παραπέρα ανάλυση και
επεξεργασία των υφιστάμενων πληροφοριών, σε μια πορεία προσέγγισης
ανώτερου επιπέδου γνωστικών και αυτορρυθμιστικών διεργασιών (Σπαντιδάκης,
2010).
Επιπλέον, στo πρόγραμμα παρέμβασης της αναδιήγησης, πριν και μετά την
ανάγνωση αξιοποιήθηκαν νύξεις καθώς και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Με αυτόν
τον τρόπο, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να αναλάβουν πιο δραστήριους γνωστικά
ρόλους στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της κάθε ιστορίας. Πριν από την
ανάγνωση αλλά και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα συνοπτικής συζήτησης, τα
παιδιά πραγματοποίησαν διάφορες γνωστικές διεργασίες όπως η ανάσυρση
προγενέστερων σχετικών γνώσεων για την αφομοίωση των νέων, συγκρίσεις,
αιτιολογήσεις, συμπεράσματα και κρίσεις (Dickinson & McCabe, 2001. Lane &
Wright, 2007. McGee & Richgels, 2003. Morrow, 2005. Sipe, 2000). Ακόμα,
παρακινήθηκαν να εμπλακούν σε μεταγνωστικού τύπου διεργασίες (ελέγχους) για
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το αν οι διαδικασίες της λογικής παράθεσης των γεγονότων της ιστορίας ήταν
ακριβείς (van Kleeck, 2008). Για να πραγματοποιήσουν τα μικρά παιδιά αυτές τις
επίπονες γνωστικά διεργασίες ήταν αναγκαίο να υποκινηθούν και να ενθαρρυνθούν
και, σε αυτή την κατεύθυνση, οι νύξεις, όπως και οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι
οποίες διατυπώθηκαν μέσα σε ένα αντίστοιχο υποστηρικτικό αλληλεπιδραστικό
πλαίσιο, προκάλεσαν εκείνα τα γνωστικά αδιέξοδα στα παιδιά που τα οδήγησαν σε
ανωτέρου επιπέδου γνωστικές λειτουργίες στις οποίες δε θα έφταναν με ένα απλό
στείρο ερωτηματολόγιο (Green & Halsall, 1991. McKneown & Beck, 2003. Zucker et
al., 2010).
Τα συγκεκριμένα στοιχεία του προγράμματος παρέμβασης συνάδουν με τα
δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας η οποία υποστηρίζει συνολικά ότι η
αδυναμία των παιδιών να συνάγουν κρίσεις και συμπεράσματα καθώς και
ανωτέρου γνωστικού επιπέδου διεργασίες, οφείλεται στη φτωχή κατανόηση του
κειμένου (Applegate, Quinn & Applegate, 2006. McGee & Purcell-Gates, 1997. van
den Broek et al., 2005. van Kleeck, 2008). Όταν, όμως, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από
τα παιδιά να προβλέψουν, να κρίνουν και να συγκρίνουν, να ανακαλύψουν τις
πιθανές αιτίες και να τις συνδέσουν με τα αποτελέσματά τους, ενισχύεται η
ακουστική τους κατανόηση καθώς και η συμπερασματική τους ικανότητα η οποία
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μετέπειτα αναγνωστική κατανόηση και ευχέρεια
(Kendeou et al., 2009. Lane & White, 2007. Lepola et al., 2012. McGee & Richgels,
2003. Sipe, 2000).
Οι διαδικασίες εξάσκησης των παιδιών εμπλουτίστηκαν με σύγχρονες
τεχνικές στο πνεύμα της φθίνουσας καθοδήγησης (Brown et al., 1989. De La Paz &
Graham, 2002). Σε κάθε στάδιο-επίπεδο η παρέμβαση της ερευνήτριας μειωνόταν
μέχρι το στάδιο της πλήρους ανεξαρτησίας όπου το παιδί παρουσίαζε φυσικά και
αυθόρμητα τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητές του (εν προκειμένω,
αναδιηγόταν ελεύθερα την ιστορία που είχε ακούσει), (Brown et al., 1989. Collins et
al., 1989). Η πορεία αυτή της σταδιακής εμπρόθετης καθοδήγησης των παιδιών τα
βοήθησε να αξιοποιήσουν όλο το γνωστικό τους δυναμικό, να αυτορρυθμίσουν την
συμπεριφορά τους για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να αποφύγουν τη
συμπεριφορική-μιμητική αποτύπωση μιας δεξιότητας και να την επενδύσουν και
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γνωστικά (πότε, τι, με ποια σειρά και γιατί), ώστε να την αφομοιώσουν
αποτελεσματικά και λειτουργικά (Collins et al., 1991). Από την άλλη, βοήθησε την
ερευνήτρια να οργανώσει τις παρεμβατικές της διαδικασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε
το κάθε στοιχείο του υποστηρικτικού πλαισίου να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα,
να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, να είναι
δοκιμασμένο είτε σε πιλοτικές εφαρμογές της παρούσας μελέτης είτε να
προτείνεται από μελέτες με υψηλή εσωτερική εγκυρότητα (Hayward & Schneider,
2000. Neilsen & Friesen, 2012. Spencer & Slocum, 2010. Zevenbergen et al., 2003).
Επίσης, τα υλικά και οι τεχνικές-μέθοδοι αξιοποίησής τους, κατά τη διάρκεια του
προγράμματος παρέμβασης, ήταν σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να
λειτουργούν ευέλικτα [π.χ. οι κάρτες ήταν χρωματισμένες για να είναι
αναγνωρίσιμες και από τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να διαβάζουν, η
αναδιήγηση πραγματοποιούνταν σε δύο φάσεις ομαδικά (άλλαζε μόνο το
υποστηρικτικό πλαίσιο) για να εμπεδώσουν τη διαδικασία και τα παιδιά με πιο
μειωμένους αντιληπτικούς ρυθμούς κ.λ.π.], να είναι προσιτά και ευχάριστα στα
παιδιά, να επιδρούν παρακινητικά, χωρίς όμως να χάνουν το μαθησιακό τους
«φορτίο», εφόσον ο στόχος ήταν η ανεξάρτητη ολοκληρωμένη από λεξιλογική,
δομική και γραμματική άποψη αναδιήγηση.
Τα παραπάνω δεδομένα είναι επηρεασμένα από την οπτική των σύγχρονων
κοινωνικοπολιτισμικών

θεωριών

(Bruner, 1986. Vygotsky,

1978) οι οποίες

υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι κοινωνικό προϊόν που μεταδίδεται από τον
εκάστοτε έμπειρο ενήλικο της ομάδας, ο οποίος με διαδικασίες φθίνουσας
καθοδήγησης μεταθέτει το βάρος σταδιακά στην ομάδα και τελικά στο ίδιο το παιδί
(Brown et al., 1989). Ο έμπειρος ενήλικος, αφού παραθέσει εργαλεία, μέσα και
τεχνικές, υποχωρεί από το «προσκήνιο» προς το «φόντο», αφήνοντας το παιδί
μπροστά με μοναδικό όπλο τα νοητικά εργαλεία που έχει κατακτήσει από τις
διαδικασίες εξάσκησης και εντρύφησης στη νέα γνώση και δεξιότητα (Roggof,
1990).

Όσο

πιο

λειτουργικές

και

προσεκτικά

σχεδιασμένες

είναι

οι

διαμεσολαβητικές διαδικασίες της νέας γνώσης, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες της
αφομοίωσης και εσωτερίκευσής της από το παιδί (Bodrova & Leon, 1996. De La Paz
& Graham, 2002).
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Ο τύπος της ανάγνωσης-παράστασης, ο οποίος επιλέχτηκε ως τρόπος ανάγνωσης
κατά την εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, φαίνεται ότι επέδρασε
θετικά στην κατανόηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών. Η δυναμική αυτής της
μεθόδου ανάγνωσης έγκειται στις αφηγηματικές τεχνικές που αξιοποιεί ο/η
εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης με στόχο να υποβοηθήσει στην
εστίαση της προσοχής των παιδιών και την κατανόηση κρίσιμων πληροφοριών που
αφορούν στη δομή και το περιεχόμενο της ιστορίας. Το ενδιαφέρον των παιδιών
διατηρείται αμείωτο διότι η ανάγνωση είναι γλαφυρή, με στοιχεία επιτονισμού,
παύσεων και δραματοποίησης με έμφαση στους διαλόγους κ.λ.π. Η αξιοποίηση των
παραπάνω παραγλωσσικών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα μιας απρόσκοπτης χωρίς
διακοπές ανάγνωσης, διαδικασία, η οποία υποβοηθά και ενισχύει την κατανόηση
και απομνημόνευση της ακολουθίας των γεγονότων της ιστορίας και την εμπέδωση
της δομικής οργάνωσης των ιστοριών.
Η «συνεισφορά» της ανάγνωσης – παράστασης επεκτείνεται όχι μόνο στην
ενίσχυση της αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών αλλά και στην ενίσχυση του
λεξιλογίου τους (Dickinson & Smith, 1994. Βρετουδάκη, 2011). Έτσι, θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι η επιλογή των κατάλληλων μέσων (βιβλία, διαμεσολαβητές) όπως και
του κατάλληλου τύπου ανάγνωσης αλλά, κυρίως, η ενίσχυση της μαθησιακής
διαδικασίας με κατάλληλες, καλά στοχευμένες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες
μέσα σε ένα δυναμικό αλληλεπιδραστικό πλαίσιο, αναδεικνύουν εκείνες τις μορφές
συμπεριφοράς οι οποίες υποστηρίζουν την κατανόηση και αφομοίωση κάθε είδους
γνώσης και δεξιότητας (Dale et al., 1996. Reese & Cox, 1999. Zevenbergen et al.,
2003).
Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φάνηκε, επίσης, ότι η
εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών είχε σημαντική επίδραση και στη
δυνατότητα τους να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες (είτε από βιβλίο χωρίς
κείμενο είτε με τη βοήθεια καρτών). Αυτό πιθανότατα συνέβη, διότι, εξασκούμενα
τα παιδιά στον τρόπο δομικής οργάνωσης των ιστοριών, δεν κατάφεραν μόνο να
απομνημονεύουν τα σημαντικά στοιχεία μιας ιστορίας και να τα αναδιηγούνται
ολοκληρωμένα και με τη σωστή σειρά, αλλά παράλληλα εσωτερίκευσαν αυτή τη
διαδικασία ως νοητικό πλαίσιο και το εφάρμοσαν στη συνέχεια στις δικές τους
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πρωτότυπες αφηγήσεις (Morrow, 1978, 2005). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι
τα παιδιά της ομάδας τα οποία εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών,
παρουσίασαν, βεβαίως, τη σημαντικότερη βελτίωση στην αναδιήγηση ιστοριών,
μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, σε σχέση με τη βελτίωση που παρουσίασαν τα
παιδιά των άλλων ομάδων στην αντίστοιχη δεξιότητα, αλλά τη μεγαλύτερη
συγκριτική βελτίωση, εντός της συγκεκριμένης ομάδας, παρουσίασαν τα παιδιά
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Επίσης, το πρόγραμμα παρέμβασης της
αναδιήγησης ιστοριών είχε μια σχετικά ικανοποιητική επίδραση και στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών, παρά το γεγονός, ότι ως αφηγηματική δεξιότητα στηρίζεται
σε άλλου είδους μνημονικές αναπαραστάσεις και ακολουθεί διαφορετικά
μονοπάτια (Allen et al., 1994. McCabe et al., 2008). Κατά συνέπεια, η επίδραση της
εξάσκησης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών είχε σημαντικές επιδράσεις στο
σύνολο σχεδόν των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της παρούσας μελέτης.
Από τη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει εντοπιστεί μόνο μια μελέτη η οποία στόχευε
στην ανάπτυξη παράλληλα δύο αφηγηματικών δεξιοτήτων, της αναδιήγησης και της
παραγωγής προσωπικών ιστοριών (Spencer & Slocum, 2010). Τα ευρήματά της
συμφωνούν με τα δεδομένα της παρούσας εργασίας, εφόσον τα παιδιά της
συγκεκριμένης μελέτης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην αναδιήγηση
ιστοριών, αλλά και μια ελαφρά βελτίωση στην παραγωγή προσωπικών ιστοριών.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα γενικότερα
ευρήματα σχετικών μελετών οι οποίες διερευνούσαν την αναδιήγηση ως διδακτικό
μέσο και ως εργαλείο αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής
ηλικίας (Gambrell & Bales, 1986. Morrow, 1990. Morrow et al., 1986. Spencer &
Slocum, 2010). Η συγκεκριμένη μελέτη, όμως, διευρύνει τα αποτελέσματα των
προγενέστερων ερευνών που αφορούσαν στην ανάπτυξη των αναδιηγητικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Biegler, 1998. Gazella & Stockman,
2003. Isbell et al., 2004. Lo, 1997. Zarra, 1990. Zevenbergen et al., 2003) καθώς
ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα παρέμβασης τεχνικές, μέσα και μεθόδους
διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης και ανατροφοδότησης
των παιδιών σε όλα τα στάδια εξάσκησής τους. Επιπλέον, κατέδειξε ότι η εκμάθηση
των δομικών στοιχείων μιας ιστορίας υποβοηθιέται από τη συστηματική εξάσκηση
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των παιδιών στην ανάγνωση και αναδιήγηση ιστοριών. Κατά την ανάγνωση της
ιστορίας είναι κρίσιμης σημασίας ο/η εκπαιδευτικός να συνδέει τα τμήματα της
ιστορίας που διαβάζει με το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Όσο πιο οργανωμένη και
καθοδηγούμενη είναι η διαδικασία της εξάσκησης τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα τα παιδιά να αφομοιώσουν το δομικό πλαίσιο των ιστοριών, να το
αναζητήσουν και σε άλλες ιστορίες που ακούν, αλλά και να το εφαρμόσουν, όταν τα
ίδια αναδιηγούνται μια ιστορία (Morrow, 1985, 1986). Βεβαίως, είναι σημαντικό η
εξάσκηση στην αναδιήγηση ιστοριών να είναι εμπλουτισμένη με σύγχρονες τεχνικές
και μέσα, αλλά να έχει παράλληλα και παιγνιώδη μορφή, ώστε το παιδί να
εμπλέκεται ευχάριστα στη μαθησιακή διαδικασία χωρίς τον κίνδυνο της
συστηματοποιημένης και σχολειοποιημένης μάθησης που το κουράζει και το
αποθαρρύνει (Chartier & Geneix, 2006. Myers, 2005).
Ακόμα, η στρατηγική της εξάσκησης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών
εφαρμόστηκε στο σύνολο των παιδιών της τάξης, σε φυσικές συνθήκες διδακτικής
πράξης, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πώς ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
παρέμβασης μπορεί να αποτελέσει καθημερινό εργαλείο στα χέρια των
εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης.
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών στην
ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων
Βασικός, επίσης, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η
εκπαίδευση στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών συντέλεσε, ώστε τα παιδιά να
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε όλες τις αφηγηματικές τους δεξιότητες και,
συγκεκριμένα, στην αναδιήγηση και την αφήγηση προσωπικών και φανταστικών
ιστοριών.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική
(Harris, Graham & Mason, 2006. Harris et al. 2008. Lane, Harris, Graham,
Weisenbach, Brindle & Morphy, 2008. Santangelo et al., 2007) η οποία εφαρμόστηκε
στην πειραματική ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών και, για ένα χρονικό
διάστημα στη μεικτή πειραματική ομάδα, ήταν πολύ αποτελεσματική για την
ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της παρούσας μελέτης. Με
βάση

τα

αποτελέσματα

της

παρούσας
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εργασίας,

η

επίδραση

της

Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής, η οποία διαμορφώθηκε στα δεδομένα και τις
ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ήταν θετική τόσο στην εκμάθηση και
κατανόηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών όσο και στη δυνατότητα των
παιδιών να οργανώνουν και να σχεδιάζουν μια πρωτότυπη ιστορία/αφήγηση.
Ουσιαστικό ρόλο στη σημαντική βελτίωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών της μελέτης, διαδραμάτισαν οι επιμέρους τεχνικές τις οποίες έχει
ενσωματώσει η εν λόγω στρατηγική (Harris et al., 2008. Lane, & Menzies, 2003) και
συγκεκριμένα: η δημιουργία προγενέστερης γνώσης, η μοντελοποίηση της
μεθόδου, η αξιοποίηση της τεχνικής της φωναχτής σκέψης, των καλά στοχευμένων
ερωτήσεων και των νύξεων, η χρήση οπτικών διαμεσολαβητών, η συνεργατική
δημιουργία αφηγηματικών κειμένων, όπως και η ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών
δεξιοτήτων

σε

ένα

μαθησιακό

περιβάλλον

φθίνουσας

καθοδήγησης.

Η

συγκεκριμένη στρατηγική εμπεριέχει μια σειρά 5 φάσεων-βημάτων εξάσκησης των
παιδιών στην εκμάθηση της νέας δεξιότητας, ξεκινώντας από διαδικασίες πλήρους
καθοδήγησης μέχρι τη συλλογική σχεδόν ανεξάρτητη δραστηριοποίηση των
παιδιών, με στόχο την παραγωγή αφηγήσεων (Berk & Winsler, 2002. Hogan &
Pressley, 1997). Η Αυτορυθμιζόμενη Στρατηγική εμπεριέχει τις εξής σημαντικές
φάσεις-βήματα: α) την ανάπτυξη της αναγκαίας προγενέστερης γνώσης, β) τη
συζήτηση που έχει στόχο την εμπέδωση, την κατανόηση και την παρακίνηση, γ) τη
μοντελοποίηση της νέας μεθόδου, δ) την απομνημόνευση και τη δημιουργία
μνημονικού κανόνα και ε) την υποστήριξη και εφαρμογή των νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων (Santangelo et al., 2007. Σπαντιδάκης, 2010). Κατά την εφαρμογή της
Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής αξιοποιήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, μέσα και
τεχνικές οι οποίες διαμόρφωσαν και σε αυτή την πειραματική συνθήκη ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο ενίσχυσης των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Αυτό
είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και σε αυτή τη συνθήκη τα παιδιά γνωστικά,
γλωσσικά και φυσικά και χρησιμοποιήθηκαν γλωσσικοί και οπτικοί διαμεσολαβητές
που είχαν στόχο τη πολύπλευρη εμπλοκή των παιδιών (Wertsch, McNammee,
McLare & Budwig, 1980).
Η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική «συναντά» τις θεωρίες του κοινωνικού
δομισμού (Vykostsky, 1987), σύμφωνα με τις οποίες, η γνώση και η μάθηση
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θεωρούνται κατ’ εξοχήν διαδικασίες που προϋποθέτουν κοινωνική αλληλεπίδραση
και εδώ ο έμπειρος ενήλικος (εκπαιδευτικός-γονέας) διαδραματίζει ενεργό ρόλο
στην μαθησιακή διαδικασία (Bodrova & Leong, 2005). Η γνώση η οποία
προβάλλεται από τον εκάστοτε ενήλικο θεωρείται κοινωνικό προϊόν με αποτέλεσμα
τεχνικές και μέθοδοι μάθησης όπως η φωναχτή σκέψη και η μοντελοποίηση
δεξιοτήτων να έλθουν πάλι στο προσκήνιο πιο δυναμικά από ποτέ (Brown et al.,
1989. Collins et al., 1991. Collins et al., 1989. De La Paz & Graham, 2002. Milford &
Harrison, 2010). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν την
εφαρμογή τέτοιων πρακτικών στην προσχολική τάξη, διότι φαίνεται να βοηθούν τα
παιδιά να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους, να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευκολία
τις νέες γνώσεις και δεξιότητες, τα καθιστά πιο δημιουργικά, αφού διαθέτουν μια
γνωστική μαγιά για το πώς θα λειτουργήσουν και το πώς θα σκεφτούν. Επίσης,
βοηθά τα παιδιά να προβούν σε ανωτέρου επιπέδου νοητικές λειτουργίες μέσα από
τα γνωστικά αδιέξοδα που σκοπίμως δημιουργεί ο/η εκπαιδευτικός. Τέλος,
δημιουργούν εκείνο το παρωθητικό πλαίσιο προσέγγισης και εφαρμογής των νέων
δεξιοτήτων σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το φυσικό ή αναμενόμενο, εφόσον
το παιδί κινείται διαρκώς στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξής του.
Παράλληλα,

ο

αναστοχαστικός

και

παρακινητικός

ρόλος

του/της

εκπαιδευτικού (πέρα από τον διαμεσολαβητικό) στην ανάδυση μεταγνωστικών και
αυτορρυθμιστικών μορφών συμπεριφοράς υποβοήθησε στην αυτοσυγκέντρωση και
στη δημιουργική αλληλεπίδραση των παιδιών, με αποτέλεσμα την οργάνωση και
παραγωγή πιο ολοκληρωμένων φανταστικών αφηγήσεων (Flower & Hayes, 1984.
Rogoff, 1990). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η διαμόρφωση της Αυτορρυθμιζόμενης
Στρατηγικής στη βάση της μεθόδου της γνωστικής μαθητείας (μοντελοποίηση,
φθίνουσα καθοδήγηση), «βρίσκεται κοντά» στη μέθοδο της σκαλωσιάς (Berk &
Winsler, 2002) και της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (Wertsch, 1985) που
προτείνουν οι εποικοδομιστές ψυχολόγοι οι απόψεις των οποίων αποτέλεσαν την
αρχική μαγιά των σύγχρονων κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών στις οποίες
στηρίζεται ένα δυναμικό κομμάτι των ερευνών των τελευταίων δεκαετιών (Collins et
al., 1989. Hickey, 1997. Vygotsky, 1978).
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Τα θετικά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, τα οποία αφορούν στην επίδραση
της εξάσκησης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, στην ενίσχυση
της

αφηγηματικής

προγενέστερων

τους

ερευνών

ικανότητας,
τα

οποία

συμφωνούν

με

αναφέρονται

τα
στη

αποτελέσματα
συμβολή

της

Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής στην οργάνωση, σχεδιασμό και καταγραφή
αφηγηματικών κειμένων παιδιών σχολικής ηλικίας (Graham & Harris, 2005. Graham,
Harris & Larsen, 2001. Kellog, 2008. Lane et al., 2008. Little et al., 2010. Milford &
Harrison, 2010. Saddler et al., 2004. Santangelo et al., 2007, 2008). Η παρούσα
εργασία, όμως, προεκτείνει τα ευρήματα των προγενέστερων ερευνών, διότι
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με εξίσου σημαντικά
αποτελέσματα. Επίσης, κατέδειξε ότι οι αξιοποιούμενες μεταγνωστικού τύπου
στρατηγικές οι οποίες απαιτούν υψηλού γνωστικού επιπέδου διεργασίες (φωναχτή
σκέψη,

μοντελοποίηση,

αυτοσυγκέντρωση,

συλλογική

αλληλοδιόρθωση,

γραφή,
πρόβλεψη,

αυτοπειθαρχία,
υπόθεση,

έλεγχο,
κρίση….)

προσεγγίζονται αποτελεσματικά από παιδιά προσχολικής ηλικίας, αρκεί να
πραγματώνονται σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω των οποίων
προσφέρονται μια σειρά αναγκαίων διαδικαστικών διευκολύνσεων. Με αυτές τις
διαδικασίες ενισχύονται όλες οι γνωστικές λειτουργίες των μικρών παιδιών όπως η
αντίληψη, η μνήμη, η κρίση και η κατανόηση, γι’ αυτό και καθίστανται ικανά να
ολοκληρώσουν με επιτυχία δραστηριότητες που αγγίζουν στο όριο της επικείμενης
ανάπτυξής τους (Farber & Klein, 1999. Flower & Hayes, 1984. Gathercole & Alloway,
2007. Hiebert, 1981. Larkin, 2010. Perry & Vandekamp, 2000). Η συγκεκριμένη
στρατηγική επιπλέον είχε θετική επίδραση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα
της παρούσας εργασίας, και στην αναδιήγηση ιστοριών. Κατά συνέπεια,
ενδυνάμωσε σχεδόν όλες τις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών της παρούσας
μελέτης. Ακόμα, η Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική, παρά τη πολυπλοκότητα της
εφαρμογής της, πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια της τάξης, έτσι όπως, συνήθως,
δραστηριοποιούνται τα παιδιά της προσχολικής τάξης στον ελλαδικό χώρο, με
θαυμάσια αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, προικίζονται τα χέρια του/της
εκπαιδευτικού με μια ακόμη μαθησιακή τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί στις
φυσικές συνθήκες τάξης.
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Πιο

συγκεκριμένα,

μια

από

τις

σημαντικές

τεχνικές

που

αξιοποιεί

η

Αυτορρυθμιστική Στρατηγική στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας είναι αυτή της
μοντελοποίησης ή της προβολής προτύπου (modeling). Στην μοντελοποίηση
πραγματοποιείται η διαμεσολάβηση της νέας γνώσης με καθοδηγούμενη πρακτική
σε γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες (Rogoff, 1990) μέχρι το παιδί να
καταστεί ικανό να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο ψυχογνωστικό φορτίο αυτής
της σύνθετης διαδικασίας, της κατασκευής δηλαδή πρωτότυπων, ευφάνταστων και
καλοδομημένων ιστοριών. Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης σε ότι αφορά τη
μέθοδο της γνωστικής μαθητείας βασίστηκαν σε δεδομένα των σύγχρονων
κοινωνικοπολιτιστικών θεωριών (Collins et al., 1989. Hickey, 1997. Vygotsky, 1978) οι
οποίες υποστηρίζουν ότι όλα τα σημαντικά στοιχεία της νέας γνώσης/δεξιότητας
προβάλλονται από τον έμπειρο ενήλικο (ο οποίος κατέχει σε υψηλό βαθμό τις
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες) σταδιακά προς το μαθητευόμενο (Dennen,
2004. Dennen & Burner, 2008)· σε ένα μαθητευόμενο ο οποίος ξεκινά τη νοητική
του διαδρομή από ένα ασαφές και μη συστηματοποιημένο επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων, για να φτάσει, με την υποστήριξη του έμπειρου ενηλίκου, σε ένα
ανώτερο επίπεδο όπου θα είναι σε θέση να εφαρμόσει λειτουργικά τις
νεοαποκτηθείσες γνώσεις του (Hickey, 1997. Rogoff, 1990).
Κατά συνέπεια, σημαντική παράμετρος, στο πρώτο επίπεδο εξάσκησης των
παιδιών της παρούσας μελέτης στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, μέσω της
Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής η οποία στηρίχτηκε στη μέθοδο της γνωστικής
μαθητείας (Collins et al., 1991), ήταν η μοντελοποίηση του τρόπου αντίληψης και
επεξεργασίας των νέων πληροφοριών οι οποίες αφορούσαν στην προσέγγιση,
κατανόηση και αποκωδικοποίηση των δομικών στοιχείων των ιστοριών. Σε αυτή τη
διαδρομή, κάρτες, εικόνες, αντιπαραβολές γνωστών κειμένων, ερωτήσεις για
κρίσεις και προβλέψεις, καλοδομημένα αφηγηματικά κείμενα, τεχνικές όπως η
φωναχτή σκέψη, νύξεις για την γνωστική ενεργοποίηση των παιδιών, η συνεχής
αλληλεπίδραση με τα υλικά και τις ιδέες κ.λπ. διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, ώστε
να παρουσιαστεί με κατανοητό τρόπο όλη η νοητική διαδρομή που πρέπει να
πραγματοποιήσει το παιδί, για να φτάσει στο σημείο εκείνο να χειρίζεται, κατά το
δυνατόν, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αλλά και τη
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συμπεριφορά του, για να δημιουργήσει ολοκληρωμένα, ευφάνταστα και κατανοητά
αφηγήματα. Επίσης, στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν δομικά στοιχεία της
γνωστικής μαθητείας όπως η προσέγγιση, η εξασθένιση, η αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση και ο προβληματισμός-αυτοκριτική σκέψη σε όλες τις φάσεις του
προγράμματος εξάσκησης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, με
θαυμάσια αποτελέσματα (Collins et al., 1989. Σπαντιδάκης, 2010).
Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα δεδομένα σχετικών
μελετών οι οποίες χρησιμοποίησαν το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και της
προβολής προτύπου για την εκμάθηση νέων εννοιών και δεξιοτήτων (Brown &
Campione, 1990. Brown et al., 1989. Collins et al., 1989. Graham & Harris, 2005.
Harris et al., 2008. Wong, 1994). Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο
ουσιαστικός λόγος ύπαρξης του αρχικού σταδίου της μοντελοποίησης είναι οι
αδυναμίες, λόγω ηλικιακής ανωριμότητας, της εργαζόμενης μνήμης των μικρών
παιδιών. Στις διαδικασίες μοντελοποίησης ο έμπειρος ενήλικος εκτελεί τη
δραστηριότητα και, για να καταστήσει σαφείς τις απαραίτητες νοητικές διεργασίες,
σκέφτεται φωναχτά ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχημένη εκτέλεση της νέας
δεξιότητας. Προβάλλοντας καθαρά όλες τις «τεχνικές» λεπτομέρειες για την
αποτελεσματική εφαρμογή της νέας γνώσης, προσδίδει στο παιδί την αναγκαία
γνωστική μαγιά για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα· ένα βήμα, το οποίο θα
καθυστερούσε κατά πολύ, αν ο ενήλικος στο πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης των
παιδιών δεν υιοθετούσε καθοδηγητικό ρόλο (Collins et al., 1989. Hickey, 1997).
Υποστηρίζεται, ακόμα, ότι, μέσω της μοντελοποίησης, επιδιώκεται η επικέντρωση
του παιδιού όχι μόνο στις διαδικασίες αλλά και στις νοητικές και ψυχικές
διεργασίες που πρέπει να προσεγγίσει, για να επιτύχει όσο το δυνατόν καλύτερο
αποτέλεσμα (Collins et al., 1991).
Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας τα οποία σχετίζονται με τις τεχνικές
της μοντελοποίησης και της φωναχτής σκέψης συνάδουν, επίσης, με το νέο
πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα
Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2001) στο οποίο επισημαίνεται ότι: «… Ο βαθμός
υποστήριξης του εκπαιδευτικού προς το παιδί και η επιλογή των στρατηγικών
εξαρτάται από τις ικανότητες και τις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού, τη δεδομένη
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στιγμή, αλλά και το περιεχόμενο της νέας γνώσης…». Ακόμα «…Ειδικά ο ρόλος του
εκπαιδευτικού ως μοντέλου αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αποτελεί μια πολύ
σημαντική στρατηγική μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο στη χρήση της γλώσσας (σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα), στον τρόπο σκέψης, σε διάφορες καταστάσεις, στις στρατηγικές
επίλυσης προβλημάτων, στη χρήση εργαλείων που προωθούν τη σκέψη και
διευκολύνουν τις διερευνήσεις όπως για παράδειγμα η διατύπωση ερωτήσεων κ.ά.
Ο εκπαιδευτικός ως μοντέλο δίνει σαφείς οδηγίες, σκέφτεται φωναχτά για να
περιγράψει τη στρατηγική, σπάει σε μικρότερα μέρη μια δραστηριότητα, δείχνει ο
ίδιος πώς γίνεται αυτό που θέλει να μάθουν τα παιδιά και εντάσσει τη διαδικασία
μέσα σε πλαίσιο που έχει νόημα για τα παιδιά». (Πρόγραμμα σπουδών του
νηπιαγωγείου, 2011, σελ. 58-60).
Επιπλέον, η δραστηριότητα, πριν την ανάγνωση ιστοριών, που επιλέχτηκε
σκόπιμα στα προγράμματα παρέμβασης της παρούσας εργασίας και αφορά στην
ανάπτυξη

της

προγενέστερης

γνώσης,

φαίνεται

ότι

υποβοήθησε

στην

απομνημόνευση των νέων πληροφοριών. Η ανάπτυξη της προγενέστερης γνώσης
πραγματοποιήθηκε με τον συνδυασμό δύο τρόπων: α) δημιουργώντας η
ερευνήτρια μια βάση σχετικών γνώσεων π.χ. «ξέρετε παιδιά όλες οι ιστορίες που
διαβάζουμε στην αρχή αναφέρουν συνήθως τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας,
δηλαδή….», β) ανασύροντας μια σειρά σχετικών πληροφοριών οι οποίες
ταξινομούνται και οργανώνονται με βάση τα νέα δεδομένα π.χ. «θυμάστε στην
ιστορία με τα τρία γουρουνάκια, ποιο ήταν το πρόβλημα που είχαν (θέμα της
ιστορίας) …. τι έκαναν για να το λύσουν (επίλυση του θέματος)…». Αυτές οι
επεξηγήσεις είχαν

αποτέλεσμα τα παιδιά να προσλάβουν όλες εκείνες τις

αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες διαμόρφωσαν το βασικό γνωστικό υπόστρωμα,
μέσα στο οποίο «εμφυτεύθηκαν» οι νέες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίστηκαν οι νοητικές διεργασίες, που επιτέλεσαν τα παιδιά, από τον κίνδυνο
να μείνουν έωλες οι νέες πληροφορίες και πολύ γρήγορα να λησμονηθούν.
Θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι για την ενεργοποίηση της προηγούμενης
γνώσης είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση του ενήλικου/εκπαιδευτικού ο οποίος
υποβοηθεί στην ανάκληση κάθε σχετικής πληροφορίας (θυμάστε τότε…, γνωρίζετε
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ότι…) και όταν αυτές δεν υφίστανται (λανθασμένος τρόπος καταχώρησης των
πληροφοριών, ανυπαρξία σχετικής γνώσης) δημιουργεί αλληλεπιδρώντας με το
παιδί μια βάση σχετικών γνώσεων, ώστε η νέα γνώση να αφομοιωθεί και να
καταχωρηθεί πιο λειτουργικά (Gill, 2008. Pressley, 2000). Η ενεργοποίηση της
προγενέστερης γνώσης βασίζεται στη Θεωρία του Σχήματος (Mandler, 1984) η
οποία ερμηνεύει τον τρόπο δημιουργίας και σταδιακής ενίσχυσης καθώς και
ολοκλήρωσης των νοητικών σχημάτων/δομών στον ανθρώπινο εγκέφαλο (Barlett,
1932. Carrell, 1982. McVee et al., 2005).
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα
προγενεστέρων ερευνών, οι οποίες κατέδειξαν ότι η ανάπτυξη προγενέστερης
σχετικής γνώσης, σε συνδυασμό με την ανάγνωση καλοδομημένων κειμένων, που
μπορεί να λειτουργήσουν παραδειγματικά στα παιδιά, και την παράλληλη επίδειξη
εικονιστικού υλικού, υποβοηθά στη σωστή αποκωδικοποίηση, κατανόηση και
απομνημόνευση των νέων πληροφοριών, με αποτέλεσμα αυτή η νέα γνώση να είναι
διαθέσιμη και διαχειρίσιμη στην πορεία από το ίδιο το παιδί (Brown, 1975. Hayward
& Schneider, 2000. Kadevark & Sulsby, 2000. Kim, Kang, & Pan, 2011. Morrow, 2005.
Neilsen & Friesen, 2012. Spencer & Slocum, 2010. Stadler & Ward, 2005). Επίσης,
σχετικές έρευνες για τον τρόπο απομνημόνευσης και καταχώρησης των νέων
πληροφοριών από την εργαζόμενη μνήμη καθώς και οι περιορισμοί που αυτή θέτει
εξ ορισμού, με δεδομένη την ηλικιακή ανωριμότητα των παιδιών, υποδεικνύουν
υποστηρικτικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω,
διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στην αναπλαισίωση της σκέψης, ώστε να
αποφευχθεί λόγω ελλιπούς κατανόησης η σύγχυση και η παρανόηση (Nairne et al.,
1999. Peterson, 1994).
Επιπλέον,

τα

αποτελέσματα

της

παρούσας

εργασίας

φαίνονται

ενθαρρυντικά ως προς την παρουσία καρτών γραπτού λόγου με τα δομικά στοιχεία
των ιστοριών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αλλά και της αναδιήγησης όπως και
της δημιουργίας μιας πρωτότυπης φανταστικής ιστορίας από τα παιδιά της
παρούσας μελέτης. Κατά τη διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν
εντοπίστηκε καμία μελέτη η οποία να αξιοποιεί κάρτες γραπτού λόγου ως οπτικούς
διαμεσολαβητές στην απομνημόνευση και αφομοίωση των δομικών στοιχείων της
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ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό την παραγωγή φανταστικών
ιστοριών. Συνήθως σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες αξιοποιούνται κάρτες με
σύμβολα, ζωγραφιές ή ερωτήσεις που παραπέμπουν στα δομικά στοιχεία των
ιστοριών (Davies et al., 2004. Hayward & Schneider, 2000. Nielsen & Friesen, 2012.
Spencer & Slocum, 2010). Παρόμοιες κάρτες χρησιμοποιούν οι ερευνητές, όπως και
οι εκπαιδευτικοί, όταν θέλουν να προσεγγίσουν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών με
παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (Graham & Harris, 2005. Hansen, 2004.
Little et al., 2010). Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε κατόπιν αλλεπάλληλων πιλοτικών
εφαρμογών στις οποίες φάνηκε ότι ο γραπτός λόγος λειτουργεί πιο άμεσα ως
διαμεσολαβητής από τα σύμβολα που προϋποθέτουν την ύπαρξη αφαιρετικής
σκέψης, μιας σκέψης που σταδιακά αναδύεται από την προσχολική ηλικία και μετά
(Flavell, Green, Flavell, Harris & Astington, 1995).
Επίσης, διαδικασίες όπως της συλλογικής/συνεργατικής γραφής όπου τα
παιδιά κατέγραψαν με όποιο τρόπο μπορούσαν την πρωτότυπη φανταστική ιστορία
τους, στην τελευταία φάση της εξάσκησής τους στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών, αποδείχτηκαν πολύ δημιουργικές (βλ. Παράρτημα). Σε αυτή τη φάση τα
παιδιά είχαν να αντιμετωπίσουν δύο προκλήσεις: α) της επεξήγησης/κατανόησης
και β) της καταγραφής. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αλληλεπιδρώντας με ποικίλους
τρόπους προσπάθησαν αρχικά να λεξικοποιήσουν και να δώσουν νόημα στις 5
εικόνες/κάρτες που είχαν στα χέρια τους. Στη συνέχεια, είτε συζητώντας είτε
σχολιάζοντας τις προτάσεις και τις ιδέες, κατέληγαν στο τι και πώς θα καταγραφεί η
κάθε ιδέα αλλά και στο πού, δηλαδή ποιο δομικό στοιχείο της ιστορίας,
αντιπροσωπεύει η κάθε σκέψη και ιδέα των παιδιών. Έτσι, οι εικόνες
αποκωδικοποιούνταν σημασιολογικά και γίνονταν λέξεις και προτάσεις για να
κωδικοποιηθούν εκ νέου και να κατηγοριοποιηθούν σε στοιχεία δομής της νέας
ιστορίας. Η ιδέα της καταγραφής των τμημάτων της ιστορίας, που δημιουργούσαν
τα παιδιά σε στήλες δομικών στοιχείων, συνάδει με την ιδέα των ερευνητών Davies,
Shanks και Davies (2004) οι οποίοι είχαν δώσει στα παιδιά της μελέτης τους «λευκά
βιβλία» σε κάθε σελίδα των οποίων ήταν αναγεγραμμένο σε μορφή επικεφαλίδας
ένα δομικό στοιχείο των ιστοριών. Τα παιδιά καλούνταν να καταγράψουν σε κάθε
σελίδα το αντίστοιχο τμήμα της ιστορίας που είχαν δημιουργήσει. Επίσης, η ιδέα
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της συλλογικής γραφής, η οποία έδωσε στα παιδιά της μελέτης τη δυνατότητα όχι
μόνο να αλληλεπιδράσουν αλλά και να αναστοχαστούν όπως και να επιτελέσουν
μεταγνωστικού τύπου διεργασίες, βρίσκει σύμφωνους και άλλους ερευνητές οι
οποίοι υπερθεματίζουν στη συνεργατική δημιουργία κειμένων μέσα σε αυθεντικές
διαδικασίες που έχουν νόημα και αξία για τα ίδια τα παιδιά (Farber & Klein, 1999.
Frank, 1992. Hiebert, 1981). Τα προαναφερόμενα στοιχεία της παρούσας μελέτης
προεκτείνουν τα δεδομένα των ερευνών, καθώς εφαρμόστηκαν σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας σε φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης.
Επιπλέον, το στοιχείο της καταγραφής των ιδεών και των σκέψεων των
παιδιών, με όποια μορφή μπορούν, από τη προσχολική ηλικία συμφωνεί με τα
πειραματικά δεδομένα της ερευνήτριας Carr (2003) η οποία παρώθησε τα παιδιά
της μελέτης της να καταγράψουν σε μορφή σημειώσεων τις σημαντικές σκέψεις
τους από την ιστορία που τους διαβαζόταν. Όπως τα παιδιά της συγκεκριμένης
έρευνας, έτσι και τα παιδιά της παρούσας μελέτης κατέγραψαν αρχικά σε μορφή
ιχνογραφήματος και στην πορεία είτε σε μορφή επινοημένης είτε συμβατικής
γραφής κάθε σκέψη τους σχετική με την ιστορία. Βεβαίως, τα παιδιά της παρούσας
μελέτης διεκπεραίωσαν αποτελεσματικά μια πιο προκλητική γνωστικά διαδικασία,
αυτής της συλλογής και δομικής ταξινόμησης μιας σειράς ιδεών οι οποίες
συναποτελούσαν ένα άρτιο, από άποψη δομής και περιεχομένου, φανταστικό
αφήγημα. Ακόμα, η διαδικασία της δημιουργίας μιας ιστορίας με οπτικά
βοηθήματα, όπως οι κάρτες, βρίσκει σύμφωνους μια σειρά ερευνητών οι οποίοι
θεωρούν ότι τα οπτικά ερεθίσματα (βιβλία χωρίς κείμενο, σειρές καρτών διάφορου
αριθμού από 1, 3, 5 μέχρι και 12), διευκολύνουν την οργανωμένη παραγωγή
σκέψεων και ιδεών παιδιών προσχολικής ηλικίας (Hudson & Shapiro, 1991. Pesco &
Gagné, 2015. Stadler & Ward, 2005. Sulzby, 2000). Δεν είναι τυχαίο ότι οι κάρτες
(είτε σε μορφή βιβλίου είτε ανεξάρτητες ταξινομημένες στη σειρά) αξιοποιούνται
σε μια πλειάδα ερευνών με στόχο την αξιολόγηση αλλά και την ανάπτυξη της
αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών (Allen et al., 1994. Hedberg & Westby, 1993.
Heilmann et al., 2010. Hughes et al., 1997. McCabe et al., 2008. Paris & Paris, 2003.
Pena et al., 2006. Pesco & Gagné, 2015. Stadler & Ward, 2005).
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Οι δύο βασικές στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, της
αναδιήγησης ιστοριών και της αφήγησης φανταστικών ιστοριών, φαίνεται να
ωφέλησαν εξ ίσου αποτελεσματικά τα παιδιά, διότι παρουσίασαν παρεμφερή
εικόνα μετά το πέρας της πειραματικής παρέμβασης. Από τα αποτελέσματα φάνηκε
ότι και οι δύο στρατηγικές βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν το δομικό πλαίσιο
των ιστοριών το οποίο και εφάρμοσαν τόσο στις αναδιηγήσεις τους, όσο και στις
νέες αφηγήσεις τους. Τα παιδιά και στις δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το είδος της
παρέμβασης, κατάφεραν να αναδιηγούνται πιο ολοκληρωμένα και με σωστή λογική
αλληλουχία όπως και να δημιουργούν πιο περιεκτικές, καλοδομημένες και
εμπλουτισμένες ιστορίες. Αυτό πιθανότατα συνέβη, διότι και τα δύο προγράμματα
παρέμβασης είχαν παρόμοιο μεθοδολογικό σχεδιασμό (επίπεδα εξάσκησης,
εμπλουτισμένες τεχνικές) και ενέπλεκαν τα παιδιά στο μέγιστο βαθμό σε όλα τις
φάσεις-επίπεδα της οργανωμένης εξάσκησής τους. Και στις δύο στρατηγικές,
επίσης, αξιοποιήθηκαν οι ίδιες κάρτες γραπτού λόγου για τα δομικά στοιχεία των
ιστοριών (εφόσον τα στοιχεία είναι ίδια, απλώς, στη μία συνθήκη τα αναπαράγουν,
ενώ στην άλλη τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν ιστορίες) και ο ίδιος
αριθμός τεχνικών οι οποίες, όμως, διαφοροποιούνταν σε κάθε πρόγραμμα
παρέμβασης. Ακόμα, και στα δύο προγράμματα χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο της
αξιοποίησης της προγενέστερης γνώσης για τη διασφάλιση της νέας όπως και η
αναλυτική συζήτηση για επεξηγήσεις, αντιπαραβολές κειμένων και ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις που οδηγούν σε γνωστικά αδιέξοδα και προβληματισμό. Βεβαίως, σε
κάθε πρόγραμμα παρέμβασης οι επιμέρους τεχνικές είχαν άλλο στόχο, άλλο τρόπο,
άλλο περιεχόμενο και αξιοποιούνταν διαφορετικά μέσα, δηλαδή οι παύσεις, κατά
την ανάγνωση της ιστορίας στην ομάδα της αναδιήγησης, είχαν στόχο τη σύνδεση
των τμημάτων της ιστορίας που διαβάζει ο/η εκπαιδευτικός με το αντίστοιχο δομικό
στοιχείο, ενώ στην ομάδα της παραγωγής φανταστικών ιστοριών οι παύσεις
εμπεριείχαν τις τεχνικές της φωναχτής σκέψης και της μοντελοποίησης. Κατά
συνέπεια, ήταν αναμενόμενο, ως ένα βαθμό, να παρουσιάσουν τα παιδιά παρόμοια
επίπεδα

κατανόησης, αποκωδικοποίησης

και απομνημόνευσης των

πληροφοριών, όπως και εσωτερίκευσης των επιμέρους διαδικασιών.
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νέων

Άξιο επισήμανσης είναι επίσης το γεγονός, ότι τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου,
παρότι δεν εξασκήθηκαν σε καμία αφηγηματική δεξιότητα, παρουσίασαν μια μικρή
βελτίωση, μετά το πέρας του προγράμματος παρέμβασης. Στη συγκεκριμένη ομάδα
απλώς

διαβάζονταν

στα

παιδιά

οι

ίδιες

καλοδομημένες

ιστορίες

και

πραγματοποιούνταν μια περιορισμένη συζήτηση για τα ενδιαφέροντα σημεία κάθε
ιστορίας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις απόψεις των ερευνητών
Brabham και Lynch-Brown (2002), Jacobs, Morrison και Swinyard (2000), McGee και
Morrow (2005), McGee και Richgels (2003) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά
μέσω της απλής ανάγνωσης αφηγηματικών κειμένων προσεγγίζουν μια σειρά
σημαντικών δεξιοτήτων όπως την ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου, την
ενίσχυση της κατανόησης του περιεχομένου των ιστοριών που τους διαβάζονται
καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας να αφηγούνται ολοκληρωμένες ιστορίες. Η
ανάγνωση

καλοδομημένων

βιβλίων

στο

σχολικό

περιβάλλον

πιθανότατα

ενεργοποίησε τις διαδικασίες της έμμεσης μάθησης (Dienes & Berry, 1997. Frensch
& Runger, 2003), καθώς τα παιδιά, χωρίς να διδαχτούν συγκεκριμένα στοιχεία και
τρόπους, προσέγγισαν διαισθητικά το δομικό πλαίσιο οργάνωσης όλων αυτών των
ιστοριών. Το αποτέλεσμα ήταν να εφαρμόζουν αυτό το πλαίσιο, στο βαθμό που
μπορούσαν, κάθε φορά που ανακαλούσαν ή παρήγαγαν μια φανταστική ή
προσωπική ιστορία. Εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται, επίσης, ότι στις διαδικασίες
παραγωγής προσωπικών ιστοριών όπου τα παιδιά της ομάδας παραγωγής
φανταστικών ιστοριών δεν έλαβαν σχετική εξάσκηση, δεν παρουσίασαν, κατά
συνέπεια, σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους σε σχέση με τις επιδόσεις των
παιδιών της ομάδας ελέγχου.
Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου
παρουσίασαν μια μικρή βελτίωση σε όλα τα αφηγηματικά κριτήρια, προέκυψαν
σημαντικές διαφορές από τη σύγκριση των επιδόσεών τους με τις επιδόσεις των
παιδιών των πειραματικών ομάδων της παρούσας μελέτης. Τα αποτελέσματα αυτά
συνάδουν με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών οι οποίες έδειξαν ότι, όταν
διαβάζεις καλοδομημένα αφηγηματικά κείμενα στα παιδιά, αυτό επιδρά στο
γραμματισμό τους (λεξιλόγιο, σύνταξη, αφηγηματικές ικανότητες), (Hargrave &
Sénéchal, 2000. Heilman et al., 2010. McCabe et al., 2008. Pena et al., 2006) όταν,
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όμως, εκπαιδεύονται τα παιδιά μέσω της ανάγνωσης ιστοριών στα δομικά τους
στοιχεία, παρουσιάζονται σημαντικότερα αποτελέσματα στη βελτίωση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Lever & Sénéchal, 2011. Zevenbergen et al.,
2003).

Η επίδραση της συνδυαστικής εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση και
στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών στην ενίσχυση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων
Ο πειραματικός σχεδιασμός της παρούσας εργασίας συμπεριλάμβανε μια
πειραματική ομάδα μέσω της οποίας διερευνήθηκε εάν η δυνατότητα των παιδιών
να αναδιηγούνται ιστορίες, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στη δυνατότητά τους
να δημιουργούν φανταστικές ιστορίες. Εάν, με άλλα λόγια, τα παιδιά τα οποία
εκπαιδεύτηκαν, αρχικά, στην αναδιήγηση ιστοριών, είχαν καλύτερες επιδόσεις
μετέπειτα στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε
μια ομάδα στην οποία τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν αρχικά στην αναδιήγηση και στη
συνέχεια στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών· τα αποτελέσματα και αυτής της
ομάδας, της μεικτής, όπως και των δύο πρώτων πειραματικών ομάδων, ήταν
σημαντικά. Εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι η διαδοχική εκπαίδευση των παιδιών
στην αναπαραγωγή (αναδιήγηση) και παραγωγή φανταστικών ιστοριών με
ξεκάθαρο δομικό πλαίσιο, απεδείχθη πολύ λειτουργική, εφόσον τα παιδιά της
συγκεκριμένης ομάδας απέδωσαν εξίσου καλά σε όλες τις αφηγηματικές
δεξιότητες. Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των παιδιών της μεικτής ομάδας ήταν
σημαντικά βελτιωμένες τόσο στην αναδιήγηση ιστοριών όσο και στη δημιουργία
πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών, καθώς και στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών. Η δημιουργία της συγκεκριμένης ομάδας προεκτείνει τα δεδομένα των
μεθοδολογικών σχεδιασμών άλλων σχετικών πειραματικών μελετών στους οποίους
αξιοποιούνταν ομάδες εκπαίδευσης παιδιών σε μεμονωμένες αφηγηματικές
δεξιότητες, κυρίως της αναδιήγησης (Biegler, 1998. Carr, 2003. Gazella & Stockman,
2003. Isbell et al., 2004. Lo, 1997. Morrow, 1985, 86. Zarra, 1990. Zevenbergen et al.,
2003) καθώς και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Lever & Sénéchal, 2011.
Heilmann et al., 2010. McCabe et al., 2008. Pena et al., 2006. Spinillo & Pinto, 1994.
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Stadler & Ward, 2005). Εάν ο στόχος μιας μελέτης είναι η ενίσχυση της εκμάθησης
του δομικού πλαισίου των ιστοριών, όπως συνήθως συμβαίνει, η διαδοχική
εκπαίδευση των παιδιών και στις δύο δεξιότητες -αναδιήγηση και παραγωγή
φανταστικών ιστοριών- αποβαίνει ιδιαίτερα αποτελεσματική, διότι τα παιδιά
εμπλέκονται διαδοχικά σε διαφορετικού τύπου διαδικασίες οι οποίες, όμως, έχουν
κοινό υπόστρωμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις, τα
παιδιά διανύουν παρόμοιες «νοητικές διαδρομές» (μαθαίνουν τα δομικά στοιχεία,
τα αναγνωρίζουν και τα συνδέουν με την ιστορία που ακούν, τα αναπαράγουν με
διάφορους τρόπους…), προσεγγίζοντας τον εκάστοτε στόχο με διαφορετικές
μεθόδους/στρατηγικές, με σημαντικά αποτελέσματα και στις δύο αφηγηματικές
δεξιότητες ταυτόχρονα.
Η ύπαρξη της μεικτής ομάδας, επιπλέον, δηλώνει τη διερεύνηση της
υπόθεσης, εάν η μία δεξιότητα (παραγωγή φανταστικών ιστοριών) προϋποθέτει την
ύπαρξη της άλλης (αναπαραγωγή/αναδιήγηση). Στοιχείο, επίσης, που δεν έχει τύχει
σχετικής διερεύνησης από καμία μελέτη διεθνώς. Τα υπάρχοντα δεδομένα της
διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύουν ότι η αναδιήγηση είναι μια πιο προσιτή
άσκηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας από την παραγωγή, και τα μικρά παιδιά
είναι ικανά από αυτήν την ηλικία να παράγουν σχετικά οργανωμένες και συνοχικές
αναδιηγήσεις (Peterson & McCabe, 1992. Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al.,
2006), δεδομένο που δεν ισχύει στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών (Merritt &
Liles, 1989) όπου τα παιδιά με πολύ κόπο προσεγγίζουν μια στοιχειώδη
αφηγηματική δομή (Hudson & Shapiro, 1991. Stadler & Ward, 2005). Το εύλογο,
κατά συνέπεια, ερώτημα είναι: Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να
δημιουργήσει

πρωτότυπες

φανταστικές

ιστορίες

χωρίς

να

εκπαιδευτεί

προηγουμένως στην αναδιήγηση ιστοριών; Με βάση τα δεδομένα της παρούσας
εργασίας η απάντηση διαμορφώνεται ως εξής:
Εκ πρώτης όψεως, τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια θετική
απάντηση· από την άλλη, όμως, τα συγκριτικά αποτελέσματα ανάμεσα στα παιδιά
της μεικτής ομάδας και σε εκείνα των ομάδων που εκπαιδεύτηκαν σε μία μόνο
αφηγηματική δεξιότητα, δείχνουν καλύτερες συνδυαστικές επιδόσεις στην
αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών (είτε με βιβλίο χωρίς
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κείμενο είτε με κάρτες) για τα παιδιά της μεικτής ομάδας. Με άλλα λόγια, τα παιδιά
των ομάδων της αναδιήγησης και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών
παρουσίασαν τη μεγαλύτερή τους βελτίωση στη δεξιότητα στην οποία
εκπαιδεύτηκαν, παρουσιάζοντας, παράλληλα, και μια σχετικά ικανοποιητική
βελτίωση στην άλλη δεξιότητα, ενώ τα παιδιά τα οποία εκπαιδεύτηκαν (για
μικρότερο, όμως, χρονικό διάστημα) και στις δύο αφηγηματικές δεξιότητες,
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και στις δύο δεξιότητες. Παράλληλα, τα παιδιά
της μεικτής ομάδας βίωσαν διαδικασίες και πρακτικές μεθόδους εκμάθησης και των
δύο αφηγηματικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να τις προσεγγίζουν πιο συνειδητά
και όχι διαισθητικά ή «κατ’ αναλογία», όπως πιθανόν συνέβη στα παιδιά των δύο
άλλων ομάδων.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι τα παιδιά της μεικτής
πειραματικής ομάδας παρουσίασαν το μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, σε σχέση με το μέγεθος βελτίωσης
που παρουσίασαν τα παιδιά της πειραματικής ομάδας της αναδιήγησης ιστοριών
και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών στις προαναφερόμενες αφηγηματικές
δεξιότητες, εντός της ομάδας τους. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν, χωρίς
καμία επιφύλαξη, τη σημαντική επίδραση και αυτής της πειραματικής συνθήκης
στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών της μελέτης. Η διαδοχική εκπαίδευση
των παιδιών και στις δύο αφηγηματικές δεξιότητες παρείχε πλούσιες ευκαιρίες στα
παιδιά να πειραματιστούν με διαδικασίες κατασκευής και ανακατασκευής
κειμένων, να έρθουν σε επαφή με μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων, να
ενεργοποιηθούν με ποικίλους τρόπους και μέσα, προκαλώντας συγχρόνως το
ενδιαφέρον τους, ώστε να εμπλακούν σε όλες τις οργανωμένες μαθησιακές
διαδικασίες με σημαντικά αποτελέσματα. Εντύπωση δημιουργεί επίσης το γεγονός
ότι η βελτίωση που παρουσίασαν τα παιδιά της μεικτής πειραματικής ομάδας στην
αναδιήγηση ιστοριών είναι μεγαλύτερη από εκείνη που παρουσίασαν τα παιδιά
που εκπαιδεύτηκαν στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών. Η συγκεκριμένη
βελτίωση, ενδεχομένως, ήταν αποτέλεσμα της εξάσκησης των παιδιών της μεικτής
ομάδας και στην αναδιήγηση ιστοριών, εκπαίδευση την οποία δεν έλαβαν τα παιδιά
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της ομάδας παραγωγής φανταστικών ιστοριών. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση των
βελτιώσεων, εντός των ορίων της κάθε ομάδας, κατέδειξε ότι τα παιδιά της μεικτής
ομάδας ωφελήθηκαν πολλαπλά από το συνδυαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσής τους
στις δύο κύριες αφηγηματικές δεξιότητες.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει
να κινούνται οι μελέτες οι οποίες αφορούν στην ενδυνάμωση/ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων. Σε ορισμένες μελέτες (Lever & Sénéchal, 2011. Spencer
& Slocum, 2010) παρατηρείται το γεγονός ότι, ενώ οι ερευνητές δημιουργούν
πειραματικές συνθήκες εξάσκησης των παιδιών σε μια αφηγηματική δεξιότητα,
αξιολογούν, με το πέρας των προγραμμάτων παρέμβασης, εκτός της συγκεκριμένης
δεξιότητας και μια άλλη στην οποία τα παιδιά δεν είχαν λάβει καμία σχετική
εξάσκηση. Συγκεκριμένα, στη μελέτη των Spencer και Slocum (2010), ενώ τα παιδιά
εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση ιστοριών, αξιολογήθηκαν στη μεταπειραματική
φάση του προγράμματος και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Επίσης, στη
μελέτη των Lever και Sénéchal (2011), ενώ τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αφήγηση
φανταστικών

ιστοριών,

στη

μεταπειραματική

φάση

του

προγράμματος

αξιολογήθηκαν και στην αναδιήγηση ιστοριών. Και στις δύο αυτές μελέτες η
παράλληλη δεξιότητα δεν είχε σημαντική βελτίωση. Είναι σημαντικό, κατά
συνέπεια, και διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ότι
υπάρχει, ενδεχομένως, η δυνατότητα της παράλληλης επίδρασης της εκπαίδευσης
των παιδιών από μια δεξιότητα (π.χ. αναδιήγηση) σε μια άλλη (π.χ. παραγωγή
φανταστικών ιστοριών), εφόσον υπάρχει κοινό υπόστρωμα γνώσεων όπως η βασική
εκπαίδευση των παιδιών στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών· όμως, η κάθε δεξιότητα
ακολουθεί άλλη γνωστική «διαδρομή», απαιτεί άλλες κοινωνικές εμπειρίες και
άλλες γνωστικές διεργασίες στον τρόπο αξιοποίησης των στοιχείων της (GlennApplegate et al., 2010). Εάν λοιπόν ο/η ερευνητής/τρια στοχεύει στην ουσιαστική
ενίσχυση δύο ή περισσοτέρων αφηγηματικών δεξιοτήτων, είναι αναγκαίο να
οργανώνει και τους αντίστοιχους μεθοδολογικούς σχεδιασμούς, διότι η κάθε
δεξιότητα προϋποθέτει έντονη συγκεκριμένη και συγκροτημένη εκπαίδευση
(Morrow, 1985, 86, 2005).
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Από τα αποτελέσματα φάνηκε, επίσης, ότι οι επιδόσεις των παιδιών της μεικτής
ομάδας, όπου τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν διαδοχικά στην αναδιήγηση και στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συγκριτική βελτίωση
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών χωρίς να έχουν λάβει κάποια ειδική
εκπαίδευση. Αυτό πιθανότατα συνέβη για τρεις λόγους: Πρώτον τα παιδιά
προσέγγισαν και εκπαιδεύτηκαν στα δομικά στοιχεία των ιστοριών, άρα ήταν
ενήμερα για την υποχρεωτική παρουσία ορισμένων στοιχείων (πλαίσιο,
χαρακτήρες, θέμα, επίλυση) που είναι κοινά και στα δύο είδη αφήγησης. Δεύτερον,
τα παιδιά δημιούργησαν και αναδημιούργησαν καλοδομημένες ιστορίες, στοιχεία
των οποίων μπορεί να παρείσφρησαν και στις προσωπικές αφηγήσεις τους
(Gruendel, 1980). Τρίτον, σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης δόθηκε στα παιδιά
ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο παραγωγής/εκμαίευσης προσωπικών
αφηγήσεων το οποίο πιθανότατα λειτούργησε παρακινητικά ως προς τη διάθεση
τους να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες (Hudson & Shapiro, 1991. Peterson &
McCabe, 1983. Stone, 1992). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμφωνούν με τις
απόψεις των μελετητών Spencer και Slocum (2010) οι οποίοι παρατήρησαν και
αυτοί μια βελτίωση στις προσωπικές αφηγήσεις των παιδιών της μελέτης τους, ενώ
τα παιδιά είχαν εκπαιδευτεί στην αναδιήγηση ιστοριών. Τα συγκεκριμένα ευρήματα
οδηγούν πιθανότατα στην έμμεση μάθηση η οποία αποκτάται χωρίς την επίγνωση
του υποκειμένου (Frensch & Runger, 2003). Το παιδί την ώρα που δημιουργεί
νοητικές αναπαραστάσεις ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων οδηγιών και σχετικών
πληροφοριών γύρω από ένα αντικείμενο ή μία δεξιότητα, δημιουργεί, ερήμην του,
παράλληλες αναπαραστάσεις οι οποίες έχουν και αυτές μαθησιακό αποτέλεσμα,
όταν τους δοθεί τα κατάλληλο ερέθισμα (Seger, 1994). Χαρακτηριστικό το
παράδειγμα της μάθησης της ακολουθίας των γεγονότων τα οποία δίνονται
οπτικοποιημένα σε μορφή καρτών. Η ακολουθία διέπεται από κάποιους
υποκείμενους κανόνες-κώδικες τους οποίους τα παιδιά δε γνωρίζουν, όμως, με
ελάχιστους πειραματισμούς και συσχετίζοντας παρεμφερή εννοιολογικά δεδομένα,
την ανακαλύπτουν (Dienes & Berry, 1997).
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Η επίδραση των γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην αναδιήγηση
ιστοριών
Δεύτερος βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν
η επίδραση που ασκούν οι στρατηγικές της αναδιήγησης και της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών διαφοροποιείται από σημαντικούς ενδογενείς και εξωγενείς
παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα παιδιά τα οποία εκπαιδεύτηκαν στην
αναδιήγηση ιστοριών δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα
παιδιά των άλλων πειραματικών ομάδων της μελέτης, αλλά υπερείχαν έναντι της
ομάδας ελέγχου, ακόμη και όταν ελέγχθηκαν σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με το φύλο των παιδιών, τη λεκτική και τη μη λεκτική νοητική τους
ικανότητα, και τις αρχικές τους επιδόσεις στην αναδιήγηση και στην αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν στην επίδραση της
ηλικίας των παιδιών στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεών τους στην αναδιήγηση
ιστοριών. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της ομάδας της
αναδιήγησης ιστοριών αναδιηγήθηκαν πιο οργανωμένες και δομικά άρτιες
αναδιηγήσεις από τα μικρότερα παιδιά. Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμβαδίζουν
με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών που αφορούν στην επίδραση της
ηλικίας στις αναδιηγητικές ικανότητες των παιδιών (Hipfner-Boucher et al., 2014.
Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al., 2006. Smith & Cowie, 1991. Trabasso et al.,
1992. Westerveld et al., 2012). Οι παραπάνω ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η
αναδιηγητική ικανότητα των παιδιών διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία τόσο
σε σημασιακό (κατανόηση), δομικό, όσο και σε συντακτικό (γραμματικό) επίπεδο.
Τα παραπάνω δεδομένα δε συμφωνούν απόλυτα με τα δεδομένα που παρουσιάζει
η Gruendel (1980) η οποία θεωρεί ότι πολλές φορές στις αφηγήσεις τους τα παιδιά,
ανεξαρτήτου ηλικίας, παρεισφρέουν στοιχεία και δομές που αντιπροσωπεύουν
διάφορα άλλα αφηγηματικά είδη όπως σενάρια, προσωπικές αφηγήσεις κλ.π.,
δημιουργώντας μια μεταβατική αφήγηση. Έτσι, είναι δύσκολο να αντιστοιχίσει
κάποιος εκατό τοις εκατό το αφηγηματικό επίπεδο ενός παιδιού με την ηλικία του.
Βέβαια, σε μια αναδιηγούμενη ιστορία, ένα μικρό παιδί μπορεί να παρεμβάλλει
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προσωπικά βιώματα και άλλες σχετικές πληροφορίες, ξεφεύγοντας από το
καθεαυτό κείμενο της ιστορίας που έχει ακούσει, αλλά αυτός ο εμπλουτισμός
μπορεί να δηλώνει την ικανότητα του παιδιού να συσχετίζει παρόμοιες
πληροφορίες από διαφορετικά πλαίσια και καταχωρείται, κυρίως, ως ποιοτικός
δείκτης σε μια αναδιήγηση και όχι ως αφηγηματική αδυναμία (Βρετουδάκη, 2011.
Irwin & Mitchell, 1983. Morrow, 2005).
Ένα στοιχείο, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της
αναδιήγησης ως γλωσσικής άσκησης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, είναι η
συσχέτισή της με την γλωσσική ικανότητα των παιδιών στην ομάδα της
αναδιήγησης ιστοριών. Στην παρούσα μελέτη παιδιά τα οποία απέδωσαν υψηλά
στα γλωσσικά κριτήρια παρουσίασαν, παράλληλα, και υψηλές επιδόσεις στην
αναδιήγηση ιστοριών, πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης. Γενικά, τα
παιδιά αναδιηγούμενα μια ιστορία παράγουν μεγάλα γλωσσικά δείγματα στα οποία
αποτυπώνεται, πέρα από τη δομική συνοχή, και η συντακτική πολυπλοκότητα του
προφορικού τους λόγου (Curenton & Justice, 2004. Morrow, 1985, 86). Το παρόν
εύρημα/στοιχείο συνάδει με την άποψη των ερευνητών οι οποίοι, μέσα από
εκτενείς αναλύσεις και μελέτες πάνω στο κύριο σώμα των αναδιηγήσεων των
παιδιών, υποστηρίζουν ότι εγγράμματα στοιχεία στις αναδιηγήσεις των παιδιών
όπως η χρήση επεξεργασμένων φράσεων, επιθετικών προσδιορισμών, γνωστικών
ρημάτων, συνδετικών και η χρήση δευτερευουσών προτάσεων με υποτακτική
σύνδεση (μικροδομή της αφήγησης) ξεκινούν από την ηλικία των 5 ετών και
συνεχίζουν μέχρι την ενηλικίωσή τους (Dickinson & Snow, 1987. Eisenberg et al.,
2008. Snow, 1991). Τα συγκεκριμένα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη σχέση της
μικροδομής με τη μακροδομή (δομή) της αφήγησης, επιβεβαιώνοντας ότι οι
δεξιότητες δομικής οργάνωσης μιας αφηγούμενης ιστορίας σχετίζονται άμεσα με
τις γενικές γνωστικές ικανότητες των παιδιών (Heilman et al., 2010. Peterson &
McCabe, 2004).
Τα συγκεκριμένα στοιχεία της παρούσας μελέτης δε συμβαδίζουν, όμως, με
τα ευρήματα άλλων μελετών (Hipfner-Boucher et al., 2014. Hudson & Shapiro, 1991)
οι οποίες υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα των παιδιών να παράγουν
ολοκληρωμένες δομικά αναδιηγήσεις δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη δυνατότητά
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τους να παράγουν και οργανωμένες γλωσσικά αναδιηγήσεις (σε επίπεδο πρότασης
και παραγράφου), διότι οι γραμματικοί-μορφοσυντακτικοί κανόνες εμπεδώνονται
πολύ πιο αργά από αυτούς που αναφέρονται στη δομική οργάνωση της
αναδιήγησης η οποία αφορά στη διαχείριση μεγαλύτερων τμημάτων λόγου. Κατά
συνέπεια, οι αναδιηγήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξάρτητα από τη
δομική τους οργάνωση, χαρακτηρίζονται από σημαντικές αδυναμίες σε επίπεδο
μικροδομής (Heilmann et al., 2010. van den Broek, 1997).
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε, επίσης, ότι το πρόγραμμα
παρέμβασης λειτούργησε αντισταθμιστικά ως προς το αρχικό έλλειμμα των παιδιών
στην αναδιήγηση ιστοριών, δηλαδή τη μεγαλύτερη βελτίωση την παρουσίασαν τα
παιδιά εκείνα τα οποία ξεκίνησαν με χαμηλές αρχικές επιδόσεις σε αυτήν τη
δεξιότητα. Η εκπαίδευση των παιδιών με σύγχρονες τεχνικές/μεθόδους (δημιουργία
προγενέστερης

γνώσης,

παροχή

διευκολύνσεων,

χρήση

διαμεσολαβητών,

καθοδηγούμενη εξάσκηση κ.λ.π.) στο πνεύμα της σκαλωσιάς (Berk & Winsler, 2002)
και της φθίνουσας καθοδήγησης (Brown et al., 1989) παρείχε σημαντικές ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης και ουσιαστικής κατανόησης των νεοαποκτηθέντων γνώσεων σε
όλα τα παιδιά και, ιδιαίτερα, στα παιδιά εκείνα τα οποία πιθανώς είχαν κίνητρο και
διάθεση αλλά είχαν περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης του γραμματισμού τους.
Έρευνες διεθνώς υπερθεματίζουν για τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα των
προγραμμάτων παρέμβασης που αφορούν στην ανάπτυξη των αφηγηματικών
δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε παιδιά από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, όπως
και σε παιδιά με γλωσσικές αδυναμίες (Feagans & Farran, 1994. Hayward &
Schneider, 2000. Linebarger & Piotrowski, 2009. McCabe, Boccia, Bennett, Lyman &
Hagen, 2009. Neilsen & Friesen, 2012. Spencer & Slocum, 2010). Επίσης, το Διεθνές
Συμβούλιο Πρόληψης Αναγνωστικών Δυσκολιών στα μικρά παιδιά επισημαίνει από
το 1998 (στο Snow et al., 1998) τη σημασία της δημιουργίας πρόωρων
προγραμμάτων παρέμβασης στους χώρους των προσχολικών τάξεων με στόχο τη
βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών (και ιδιαίτερα από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα) με έμφαση και στις αφηγηματικές τους δεξιότητες
για την πρόληψη δυσκολιών στην ανάπτυξη του σχολικού τους γραμματισμού. Τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα συμβαδίζουν επίσης με τα ευρήματα των ερευνητών
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Lo (1997) και Zevenbergen, Whitehurst και Zevenbergen (2003) οι οποίοι θεωρούν
ότι προγράμματα παρέμβασης τα οποία διαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης
αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών καθώς και των παιδιών μεταξύ
τους, διαδικασίες οι οποίες ενεργοποιούν τα παιδιά γνωστικά και γλωσσικά, κατά
τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση ιστοριών, ωφελούν ιδιαίτερα τα παιδιά με
μειωμένες εμπειρίες γραμματισμού τα οποία κυρίως προέρχονται από χαμηλά
οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.
Η επίδραση των γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η ομάδα διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στο μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με
βιβλίο χωρίς κείμενο. Οι πειραματικές ομάδες της μελέτης, παρότι δεν
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους στο μέγεθος βελτίωσης στην
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, υπερείχαν σημαντικά
έναντι της ομάδας ελέγχου, ακόμη και όταν ελέγχθηκαν σημαντικοί παράγοντες οι
οποίοι σχετίζονται με το φύλο των παιδιών, τη λεκτική και τη μη λεκτική νοητική
τους ικανότητα, και τις αρχικές τους επιδόσεις στην αναδιήγηση και στην αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, αν και παρουσίασαν μια μικρή βελτίωση
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, δεν κατάφεραν να
προσεγγίσουν το σημαντικό μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών των
πειραματικών ομάδων της μελέτης. Στην ομάδα ελέγχου τα παιδιά εκτέθηκαν σε
απλές αναγνώσεις ιστοριών οι οποίες συνοδεύονταν από μια μικρή συζήτηση γύρω
από τα ενδιαφέροντα σημεία της κάθε ιστορίας, γεγονός που υποβοήθησε, ως ένα
βαθμό, στην εξοικείωση των παιδιών με τον τρόπο δομής και οργάνωσης των
ιστοριών. Όμως, η αντίληψη και κατανόηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών σε
αυτή την ηλικία προϋποθέτει έντονη καθοδήγηση και εξάσκηση (Morrow, 1985,86.
Morrow et al., 1986. Neilsen & Friesen, 2012. Stadler & Ward, 2005. van den Broek,
1997). Τα συγκεκριμένα ευρήματα σε σχέση με τις επιδόσεις των παιδιών της
ομάδας ελέγχου «συναντώνται» με τα ευρήματα άλλων ερευνητών οι οποίοι
θεωρούν ότι ιδιαίτερα η αφήγηση πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών, όπου το
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παιδί είναι αναγκαίο να παραγάγει ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, είναι μια πολύ
δύσκολη (Stein & Glenn, 1979) έως αδύνατη διαδικασία (Gruendel, 1980) από
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι
αφηγήσεις των παιδιών ηλικίας 4 ετών είναι κυρίως περιγραφικές, περιορισμένες
σε έκταση, δεν είναι συνήθως συνεκτικές και εμπεριέχουν πολλές επαναλήψεις,
ενώ μόνο στην ηλικία των 6 ετών είναι ικανά να προσεγγίσουν μια στοιχειώδη δομή
(Marjanovic-Umec et al., 2002. Price et al., 2006). Κατά συνέπεια, η παραγωγή
οργανωμένων αφηγήσεων είναι μια κοπιώδης νοητική διεργασία και μόνο μέσα
από την οργανωμένη παρέμβαση των ενηλίκων το παιδί μπορεί να προχωρήσει από
το στάδιο της απλής σύνδεσης χαρακτήρων και γεγονότων στο στάδιο της
ολοκληρωμένης αφήγησης (Hudsom & Shapiro, 1991. Stadler & Ward, 2005, 10).
Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με τα αποτελέσματα μιας σειράς
μελετών (Bamberg & Damrad-Frye, 1991. Cain, 2003. Lever & Sénéchal, 2011.
Zevenbergen et al., 2003) οι οποίες είχαν στόχο τη βελτίωση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της παραγωγής φανταστικών
ιστοριών και οι οποίες, μετά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων παρέμβασης,
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές από τις αντίστοιχες ομάδες ελέγχου. Σε αυτές
τις μελέτες, όπως και στην παρούσα, η ύπαρξη ενός ενισχυμένου προγράμματος
παρέμβασης όπου τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν συστηματικά στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών είχε αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιεχομένου των
αφηγήσεων τους από δομικής και νοηματικής άποψης. Τα παιδιά, επίσης, δε
συμπεριέλαβαν μόνο περισσότερα δομικά στοιχεία στις αφηγήσεις τους από τις
αντίστοιχες ομάδες ελέγχου, αλλά παρουσίασαν και αρκετές αναφορές οι οποίες
σχετίζονταν με την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων της ιστορίας, στοιχείο το
οποίο αναβαθμίζει ποιοτικά μια αφήγηση (Irwin & Mitchel, 1983). Για να
παραγάγουν, συνεπώς, τα παιδιά ένα οργανωμένο αφήγημα χρειάζεται η συνδρομή
όλων των προαναφερόμενων σημαντικών παραμέτρων που διαμορφώνουν ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο μάθησης το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά προς τις γνωστικές
και γλωσσικές αδυναμίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Allen et al., 1994.
Heilman et al., 2010. McCabe et al., 2008. Pena et al., 2006).
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Αξιοσημείωτα ήταν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις επιδόσεις των παιδιών
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών της παρούσας μελέτης. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων κατέδειξε σημαντική επίδραση του αρχικού επιπέδου των παιδιών
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο (wordless book) στο
μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αντίστοιχη δεξιότητα. Συγκεκριμένα, πιο
ωφελημένα ήταν τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν χαμηλές αρχικές επιδόσεις,
επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα του
συγκεκριμένου προγράμματος (Graham & Harris, 1996. Harris & Graham, 2007.
Harris et al., 2008. Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004).
Αυτό πιθανότατα συνέβη, διότι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης,
η εξάσκηση ξεκινούσε από το στάδιο της πλήρους υποστήριξης με τη
μοντελοποίηση όλων των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών
συμπεριφοράς και, φτάνοντας στο σημείο της συνεργατικής ελεύθερης δημιουργίας
και καταγραφής φανταστικών ιστοριών, έδινε την ευκαιρία στα πιο αδύναμα, από
άποψη αφηγηματικής ικανότητας, παιδιά να κατανοήσουν τον ρόλο και τον τρόπο
διάταξης των βασικών δομικών στοιχείων μιας φανταστικής ιστορίας, με
αποτέλεσμα την πλήρη αναδιοργάνωση των φανταστικών αφηγήσεων τους, μετά το
πέρας της παρέμβασης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα
αποτελέσματα σχετικών μελετών οι οποίες διερεύνησαν τη χρήση της
Αυτορρυθμιστικής Στρατηγικής (η οποία αξιοποιήθηκε στις δύο πειραματικές
συνθήκες της παρούσας εργασίας) σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, υψηλού
κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες, με άριστα αποτελέσματα (Brown et al., 1981.
Graham & Harris, 2005. Graham et al., 2001. Graham et al., 2006. Little et al., 2010.
Saddler et al., 2004. Santangelo et al., 2007). Οι παραπάνω ερευνητές προτείνουν,
μέσα από τις ερευνητικές τους μελέτες, την εν λόγω στρατηγική η οποία
εμπερικλείει

μια

σειρά

βημάτων/σταδίων

εξάσκησης

των

αφηγηματικών

δεξιοτήτων των παιδιών, αξιοποιώντας μια σειρά τεχνικών και μεθόδων οι οποίες,
στο σύνολό τους, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αυτορρύθμιση της σκέψης και της
συμπεριφοράς των μικρών παιδιών. Τα αποτελέσματα των μελετών τους κατέδειξαν
ότι παιδιά τα οποία φοιτούσαν, κατά κύριο λόγο, στη δευτέρα δημοτικού σχολείου
με προβλήματα στον γραπτό τους λόγο, κατάφεραν να οργανώσουν, να
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σχεδιάσουν, να καταγράψουν και να αναθεωρήσουν τα αφηγηματικά τους κείμενα,
αλλά και να πραγματοποιήσουν μια σειρά γλωσσικών, μεταγλωσσικών,
μεταγνωστικών και αυτορρυθμιστικών δεξιοτήτων οι οποίες διαδραμάτισαν
σημαίνοντα ρόλο στην αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής
(Bereiter & Scardamalia, 1987. Flower, 1994. Harris et al., 2008. Kellog, 2001).
Σημαντικό ρόλο στο μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών (με βιβλίο χωρίς κείμενο), ανεξάρτητα από την ομάδα
συμμετοχής τους, διαδραμάτισε, επίσης, και το αρχικό επίπεδο και η αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα παιδιά τα
οποία αφηγήθηκαν πιο οργανωμένες φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια καρτών,
πριν το πρόγραμμα παρέμβασης, παρουσίασαν μετά το πρόγραμμα παρέμβασης,
επίσης πιο καλοδομημένες και εμπλουτισμένες φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια
βιβλίου χωρίς κείμενο. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι τα παιδιά, τα οποία μπόρεσαν να
ανταποκριθούν με επιτυχία σε μια τόσο προκλητική γνωστική άσκηση, όπως αυτή
της δημιουργίας μιας φανταστικής ιστορίας με βοήθημα μόνο 5 εικόνες, ήταν σε
πλεονεκτικότερη θέση από άλλα παιδιά με λιγότερες σχετικές εμπειρίες να
αποκρυπτογραφήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα σημαινόμενα των εικόνων και
να τις μετατρέψουν σε λέξεις και νοήματα (Cambrell & Bales, 1986. Sadoski et al.,
1995). Τα παραπάνω δεδομένα συνάδουν με τις απόψεις των ερευνητών του
πεδίου οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η καθημερινή επαφή με αναγνώσεις ιστοριών,
όπου τα παιδιά εμπλέκονται γλωσσικά και γνωστικά μέσα σε διαδικασίες
κατασκευής νοήματος, αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητά τους να κατανοούν,
βασιζόμενα σε μια σειρά δηλωμένων και άδηλων πληροφοριών του κειμένου της
ιστορίας (Morrow, 1990. Penno et al., 2002. Sipe, 2000. van Kleek, 2003. Zucker et al.,
2010). Φαίνεται ότι οι εμπειρίες γραμματισμού οι οποίες σχετίζονται με την
ανάγνωση ιστοριών παρέχουν στα παιδιά εκείνη την απαιτούμενη γνωστική μαγιά η
οποία διευκολύνει τη σύνδεση παλαιότερων και νέων σχετικών πληροφοριών
(McKneown & Beck, 2003. Pentimoti & Justice, 2009). Αυτό έχει αποτέλεσμα την
καλύτερη επεξεργασία και ανάλυση κάθε οπτικοποιημένης πληροφορίας. Επιπλέον,
είναι πιθανόν, τα παιδιά τα οποία διαθέτουν υψηλές αφηγηματικές δεξιότητες να
έχουν αναπτύξει παράλληλα και μια σειρά νοητικών διεργασιών όπως του
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συμπερασμού, των κρίσεων, των συσχετίσεων κ.λπ., και να έχουν αυξημένες
δυνατότητες στο να συσχετίζουν δεδομένα, να αιτιολογούν μορφές συμπεριφοράς,
να κατανοούν ευρύτερα στοιχεία του πλαισίου, ώστε να αντιλαμβάνονται σε
υψηλότερο βαθμό τις σχέσεις των στοιχείων και των δεδομένων (Curenton, 2006.
Curenton et al., 2008).
Στις περισσότερες μελέτες οι αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών
αξιολογούνται, συνήθως, είτε με τη βοήθεια βιβλίων χωρίς κείμενο, όπου το παιδί
ξεφυλλίζοντας το βιβλίο δημιουργεί μια ιστορία με βάση τις εικόνες που βλέπει,
(Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010) είτε με την επίδειξη μιας σειράς εικόνων
διάφορου αριθμού (1-12) οι οποίες διατάσσονται μπροστά στο παιδί με διαδοχική
σειρά, όπου το παιδί και πάλι πρέπει να παραγάγει μια δομημένη ιστορία,
δημιουργώντας νοηματικές γέφυρες ανάμεσα στις εικόνες, αποκωδικοποιώντας
τυχόν αιτιοκρατικές σχέσεις και πραγματοποιώντας διαρκώς συμπερασμούς και
κρίσεις για την καλύτερη σύνδεση των οπτικοποιημένων πληροφοριών (McCabe et
al., 2008. Pesco & Gagné, 2015). Διαδικασίες, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν
είναι εφικτές για τα μικρά παιδιά διότι η ερμηνεία των εικόνων προϋποθέτει την
αποκωδικοποίηση και την κατανόηση των κοινωνικών μορφών συμπεριφοράς, και
το παιδί αυτής της ηλικίας χαρακτηρίζεται από κοινωνική ανωριμότητα (Pena et al.,
2006). Ερευνητές υποστηρίζουν ότι όσο μικρότερο είναι το ερέθισμα τόσο
μεγαλύτερη γνωσιολογική βάση απαιτείται από το παιδί, γι’ αυτό και η δημιουργία
αφήγησης με περιορισμένο αριθμό εικόνων είναι καταδεικτική των πραγματικών
αφηγηματικών του δεξιοτήτων (Hedberg & Westby, 1993. Hughes et al., 1997. Paris
& Paris, 2003).
Το συγκεκριμένο στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο παιδιά με υψηλές
επιδόσεις στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο είχαν και
υψηλές αφηγηματικές επιδόσεις στην παραγωγή ιστοριών με κάρτες, με το πέρας
της παρέμβασης, προσεγγίζει το φαινόμενο το οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία
αναφέρεται ως Αποτέλεσμα του Ματθαίου (Matthew effect). Ο όρος αυτός
χρησιμοποιήθηκε από τον Stanovich (1986) για να περιγράψει ένα φαινόμενο το
οποίο παρατήρησε, διερευνώντας πώς οι νέοι αναγνώστες κατακτούν σταδιακά την
αναγνωστική ικανότητα. Ο ερευνητής διαπίστωσε την ύπαρξη της αμοιβαίας
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αιτιοκρατικής σχέσης ανάμεσα στα γνωστικά και μεταγνωστικά προαπαιτούμενα
της

αναγνωστικής

διαδικασίας

(δεξιότητες

αποκωδικοποίησης,

γνώση

σημασιολογικών και συντακτικών δομών, γνωστικός έλεγχος, χρήση στρατηγικών
κατανόησης…) και της ανάγνωσης αυτής καθαυτής. Υποστηρίζει δε ότι, όταν ένα
παιδί ξεκινά με ελλείψεις και καθυστερεί στην κατάκτηση των προαπαιτούμενων
δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής, θα συνεχίσει πιθανότητα με αυτό το
έλλειμμα, το οποίο στην πορεία θα αυξάνεται, αναστέλλοντας και καθυστερώντας
την ανάπτυξη και άλλων γνωστικών λειτουργιών και αναπτυξιακών δεξιοτήτων.
Διευρύνοντας τη λειτουργία αυτού του φαινομένου, στο πλαίσιο της παρούσας
μελέτης, φαίνεται να ισχύει η υπόθεση σύμφωνα με την οποία παιδιά με υψηλό
αρχικό επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών φαίνεται να διαθέτουν όλα
εκείνα τα γνωστικά προαπαιτούμενα (στρατηγικές κατανόησης και επεξεργασίας
πληροφοριών) τα οποία επιδρούν θετικά και ενισχυτικά στην εξελικτική πορεία των
αφηγηματικών τους δεξιοτήτων (Allen et al., 1994).
Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν στην επίδραση
του φύλου στην ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται φανταστικές ιστορίες με τη
βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο. Συγκεκριμένα, στην πειραματική συνθήκη της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερο μέγεθος
βελτίωσης στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών από βιβλίο χωρίς κείμενο απ’ ό,τι
τα κορίτσια. Η διαφορετικότητα που παρουσιάζεται στις αφηγήσεις των αγοριών
και των κοριτσιών του δείγματος της παρούσας εργασίας συνάδει με τα
συμπεράσματα των ερευνητών Libby και Aries (1989) και Nicolopoulou και Richner
(2007) οι οποίοι θεωρούν ότι, ενώ τα αγόρια και τα κορίτσια αντλούν στοιχεία για
τις αφηγήσεις τους από κοινές πηγές όπως: από τις βιωμένες εμπειρίες τους, από
τις αφηγήσεις των άλλων από τους μύθους, τα παραμύθια, άλλα βιβλία αλλά και
από την τηλεόραση, μετασχηματίζουν όλο αυτό το απόθεμα πληροφοριών με
τελείως διαφορετικό τρόπο, προσεγγίζοντάς το από διαφορετική οπτική και
τοποθετώντας το σε διαφορετικές δομές νοήματος. Έτσι, οι αφηγήσεις των αγοριών
και των κοριτσιών χρωματίζονται από τις υφέρπουσες διαφορετικές αντιλήψεις που
έχουν τα δύο φύλα για την κοινωνία και τον κόσμο που τα περιβάλλει γενικότερα.
Τα συμπεράσματα αυτά, όμως, έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων
408

ερευνών (Buckner & Fivush, 1998. Schwartz, 1984) σύμφωνα με τις οποίες τα
κορίτσια παρουσιάζουν πιο μακροσκελείς συνεκτικές και λεπτομερείς αφηγήσεις
από τα αγόρια. Η επεξήγηση που επιχειρείται, από τους εν λόγω ερευνητές,
στηρίζεται στο γεγονός ότι οι γονείς από μικρή ηλικία συμπεριφέρονται και
συζητούν με διαφορετικό τρόπο στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια στα οποία
απευθύνονται, συχνότερα, με πιο εκλεπτυσμένο και εξελιγμένο γλωσσικό κώδικα
τον οποίο εκείνα αναπαράγουν με φυσικό τρόπο στις προσωπικές τους αφηγήσεις
(Buckner & Fivush, 1998. Ross & Holmberg, 1990).
Στη συγκεκριμένη μελέτη τα αγόρια παρήγαγαν πιο ολοκληρωμένες και
οργανωμένες φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια βιβλίου χωρίς κείμενο από τα
κορίτσια. Αυτό πιθανότατα συνέβη, διότι τα αγόρια διαθέτουν περισσότερη
φαντασία από τα κορίτσια, όταν δημιουργούν αφηγήσεις τις οποίες, συνήθως,
εμπλουτίζουν με στοιχεία έντονης πλοκής όπου ο πρωταγωνιστής αγωνίζεται
μεμονωμένα και προσωπικά σε μια διαδικασία κατάκτησης του προσδοκώμενου
στόχου (Libby & Aries, 1989). Αυτές οι διαφορές αποτυπώνονται και στο φανταστικό
τους παιχνίδι στο οποίο τα αγόρια είναι, συνήθως πιο θορυβώδη, ανταγωνιστικά,
εφευρίσκουν φανταστικούς εχθρούς με τους οποίους συγκρούονται αδιαλείπτως
(Lloyd & Smith, 1986). Αυτό ευρύτερα αποτυπώνεται και στις προσωπικές τους
σχέσεις και στους τρόπους συμπεριφοράς τους με τους συνομηλίκους τους όπου το
κάθε πρόβλημα/εμπόδιο δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης αλλά έντονης
αντιπαράθεσης (Nicolopoulou, & Richner, 2004). Κατά συνέπεια, η οπτική στη ζωή
συναντάται με την οπτική της αφήγησης, διότι, όπως πολύ σωστά είπε ο Bruner
(1991), η προσωπικότητα ενός ατόμου είναι ουσιαστικά μια αφήγηση, η οποία έχει
διαμορφωθεί μέσα από περίπλοκα σενάρια. Επιπλέον, μπορεί να συνέβαλε
εθαρρυντικά προς αυτή την κατεύθυνση η έντονη, παραστατική, εικονογράφηση,
όπου ο πρωταγωνιστής αντιμετώπιζε διαρκώς προκλήσεις και εμπόδια, καθώς και
η παροχή του ανάλογου πολυσέλιδου υποστηρικτικού υλικού όπως το
εικονογραφημένο βιβλίο χωρίς κείμενο, μέσα από το οποίο αποτυπώνονταν
ξεκάθαρα, βήμα προς βήμα, οι ενέργειες των ηρώων της ιστορίας (Allen et al., 1994.
Heilman et al., 2010).
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Τα παραπάνω δεδομένα τα οποία, κατά κύριο λόγο, αφορούν στις διαφορές των
δύο φύλων οι οποίες πιθανότατα οφείλονται στις στερεοτυπικές αντιλήψεις του
κοινωνικού πλαισίου, και δη των γονέων, αλλά και των ίδιων των παιδιών σε σχέση
με την ταυτότητά τους αλλά και τον κόσμο που τα περιβάλλει, αποτέλεσαν
αντικείμενο διερεύνησης για τον τρόπο που οι αντιλήψεις αυτές επιδρούν και
επηρεάζουν τις μορφές συμπεριφοράς και τις στάσεις των ίδιων των παιδιών σε μια
σειρά μαθησιακών πεδίων όπως η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά αλλά και η
αφήγηση (Buckner & Fivush, 1998. Fivush et al., 2000. Linnakyla, Malin & Taube,
2004· Logan & Johnston, 2009. Oppenheim, Nir & Warren, 1997. Spelke, 2005). Με
δεδομένο ότι στις παραπάνω μελέτες διερευνήθηκαν αρκετές διαφορές σχετικές με
τα κίνητρα, τις αναπαραστάσεις, τις εμπειρίες, τις μορφές συμπεριφοράς και τις
επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών, είναι σημαντικό να ελέγχεται η επίδραση
του φύλου ανεξάρτητα από τον στόχο της κάθε μελέτης. Σαφώς, στο πεδίο των
αφηγηματικών δεξιοτήτων υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δεν καταδεικνύουν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών
(Κανέλλου κ.ά., 2016. Lepola et al., 2012. Ross & Holmberg, 1990), αυτό όμως δε
σημαίνει ότι ο παράγοντας φύλο δεν είναι ένας δυναμικός παράγοντας ο οποίος
επηρεάζει κάθε μορφή συμπεριφοράς που αναπτύσσεται εντός του σχολικού
πλαισίου το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια πλαίσια αγωγής και
κοινωνικοποίησης των παιδιών (Zellman & Waterman, 1998).
Η επίδραση των γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών με κάρτες
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φάνηκε ότι οι πειραματικές
ομάδες της μελέτης, παρότι δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους,
υπερείχαν σημαντικά και σε αυτή τη δεξιότητα έναντι της ομάδας ελέγχου, ακόμη
και όταν ελέγχθηκαν σημαντικοί ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων
των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, με τη βοήθεια καρτών,
συντέλεσε το αρχικό επίπεδο των παιδιών σε αυτήν τη δεξιότητα, ανεξάρτητα από
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την πειραματική ομάδα συμμετοχής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά τα
οποία είχαν χαμηλές επιδόσεις στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών με κάρτες,
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σημαντικό βαθμό, μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος παρέμβασης. Με βάση το σκεπτικό ότι η διαδικασία παραγωγής
φανταστικών ιστοριών με βοήθημα μόνο 5 κάρτες σε αυτήν την ηλικία προϋποθέτει
προγενέστερη εμπειρία των παιδιών με αναγνώσεις (Pentimoti & Justice, 2009.
Sénéchal et al., 1998. Snow, 1983) και αφηγήσεις ιστοριών (Devescovi &
Baumgartner, 1993. Dickinson et al., 2003. Hicks, 1991) αλλά και αυξημένες
επικοινωνιακές δεξιότητες (Brigman, Lane, Switzer, Lane & Lawrence 1999. Harris &
Walton, 2008. Wilde & Sage, 2007), καθώς η αφήγηση διεκπεραιώνεται μέσα σε
«ζωντανό» αλληλεπιδραστικό πλαίσιο (Hudson & Nelson, 1986. Hudson & Shapiro,
1991) και κοινωνικές σχετικές εμπειρίες (Peteron & McCabe, 1983), αντιλαμβάνεται
ο καθένας το μέγεθος των προγενέστερων γνώσεων και εμπειριών που πρέπει να
κατέχει ένα άτομο για να παραγάγει μια στοιχειώδη αφήγηση. Με δεδομένους τους
κοινωνιογνωστικούς περιορισμούς των παιδιών προσχολικής ηλικίας φαίνεται
αδύνατη η αποτελεσματική προσέγγιση τέτοιων δεξιοτήτων (Coodman, 1986.
Gathercole & Alloway, 2007). Τα περισσότερα παιδιά της μελέτης δυσκολεύτηκαν
ιδιαίτερα με αυτή τη διαδικασία, καθώς παρήγαγαν μικρές ιστορίες οι οποίες
υπολείπονταν συνεκτικότητας και συνοχής. Η επίδραση του περιορισμένου
ερεθίσματος δεν ήταν ικανή να καθοδηγήσει τη ροή της σκέψης τους, όπως γίνεται
με τα βιβλία χωρίς κείμενο (Allen et al., 1994. Heilmann et al., 2010), έτσι τα παιδιά
ξεκίνησαν από μια χαμηλή βάση επίδοσης. Εκπαιδευόμενα, όμως, με τις
στρατηγικές της αναδιήγησης και της παραγωγής φανταστικών ιστοριών,
κατανόησαν το βασικό πλαίσιο δομής και οργάνωσης των ιστοριών και η επίδραση
αυτή αποτυπώθηκε τόσο στη δομική αναδιοργάνωση όσο και στο περιεχόμενο των
φανταστικών ιστοριών που παρήγαγαν, με την ολοκλήρωση του προγράμματος
παρέμβασης. Συνεπώς,

η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων οφείλεται

πιθανότατα στο δυναμικό συνδυασμό τεχνικών και μεθόδων οι οποίες έχουν
καταδειχθεί από ερευνητικές μελέτες ως οι πλέον αποτελεσματικές (Feagans &
Farran, 1994. Graham & Harris, 2005. Haden et al., 1997. Harris et al., 2008. Hayward
& Schneider, 2000. Lo, 1997. Pesco & Gagné, 2015. Zevenbergen et al., 2003). Πέρα,
όμως, από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών, ο τύπος της ανάγνωσης, το
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αλληλεπιδραστικό κλίμα, η πολύμορφη ενεργοποίηση των παιδιών, η έντονη
καθοδηγούμενη εξάσκηση, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ανάγκη της
παιγνιώδους δραστηριοποίησής τους, βοήθησε ιδιαίτερα εκείνα τα παιδιά τα οποία
ξεκίνησαν με μειωμένες προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών. Παρά τη σημαντική βελτίωση, όμως,
των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με κάρτες, ο δρόμος προς την
κατάκτηση αυτής της δεξιότητας είναι μακρύς (Schank & Abelson, 1977) και
ολοκληρώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο η καλή αρχή προοιωνίζει και το
καλό τέλος! (Herman, 2009).
Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν στην επίδραση του
αρχικού επιπέδου των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (αναδιήγηση,
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο) στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών. Όταν ελέγχθηκε η επίδραση των
προγενέστερων γνώσεων των παιδιών στην αναδιήγηση και την αφήγηση
φανταστικών ιστοριών καταδείχθηκε ότι οι παραπάνω παράγοντες διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο ως προς το μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με τη βοήθεια καρτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα
παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με υψηλές αρχικές επιδόσεις στην αναδιήγηση και την
αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο, απέδωσαν πολύ πιο
αποτελεσματικά στην εν λόγω αφηγηματική δεξιότητα από τα παιδιά τα οποία
ξεκίνησαν από ασθενέστερη βάση. Άρα, η συνδρομή των αφηγηματικών δεξιοτήτων
στην υψηλή βελτίωση των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με τη
βοήθεια καρτών αξιολογείται σημαντική με βάση τα δεδομένα της παρούσας
εργασίας. Συγκεκριμένα, το υψηλό αρχικό επίπεδο των παιδιών στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών με κάρτες είχε διαδραματίσει εξ ίσου σημαντικό ρόλο στο
μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βιβλίο
χωρίς κείμενο. Οι επιδράσεις αυτές διατηρήθηκαν, ακόμα και όταν ελέγχθηκαν
σημαντικές παράμετροι, οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά συνέπεια, παιδιά τα οποία
είχαν προγενέστερες εμπειρίες γραμματισμού σχετικές με τη ανάγνωση ιστοριών
και ιδιαίτερα με την αναπαραγωγή και παραγωγή φανταστικών ιστοριών ήταν σε
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πλεονεκτικότερη θέση να αφηγηθούν άρτιες από δομικής άποψης φανταστικές
ιστορίες, ακόμα και όταν εκτέθηκαν σε διαδικασίες αφήγησης με περιορισμένο
οπτικό ερέθισμα όπως οι κάρτες (Kadevarek & Sulsby, 2000).
Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συνάδουν με την άποψη των ερευνητών
Leech και Rowe (2014) καθώς και Zacks και Swallow (2007) ο οποίοι θεωρούν ότι η
συστηματική έκθεση των παιδιών σε καλογραμμένα και καλοδομημένα
αφηγηματικά κείμενα αλλά και οι δραστηριότητες που ακολουθούν, βελτιώνουν
στο μέγιστο βαθμό την κατανόηση των παιδιών, καθώς λειτουργούν υποστηρικτικά
στην οργάνωση των παραγόμενων σκέψεων και ιδεών των παιδιών σε μορφή
αφήγησης (Beals, 1997). Η συχνή επαφή των παιδιών με καλά δομημένα κείμενα
δημιουργεί εκείνη τη γνωστική μαγιά, ώστε τα παιδιά, έστω και διαισθητικά, να
εσωτερικεύουν ως νοητικό σχήμα το δομικό πλαίσιο των ιστοριών το οποίο και
αξιοποιούν σε κάθε νέο αφήγημά τους (Morrow, 2005. van den Broeck et al., 2005.
van Kleeck, 2008). Κατά συνέπεια, παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου
αναγνωστικά επεισόδια, έχουν περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης των ιδεών,
των συναισθημάτων και των σκέψεων τους, άρα και περισσότερες δυνατότητες
κατανόησης και αφηγηματικής έκφρασης (McGee & Richgels, 2003).
Η σημαντικότητα της επίδρασης των δύο παραγόντων, του αρχικού
επιπέδου της αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών ιστοριών, με βιβλίο
χωρίς κείμενο επιβεβαιώνεται, πέρα από την αυτόνομη δυναμική επίδραση του
κάθε παράγοντα, και από την αλληλεπίδραση τους στο τελικό αποτέλεσμα του
μεγέθους βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση ιστοριών με κάρτες. Τα δεδομένα
της παρούσας εργασίας, τα οποία αφορούν στη σημασία των προγενέστερων
γνώσεων και εμπειριών σε αναγνώσεις και αφηγήσεις ιστοριών, συμφωνούν με τις
απόψεις των ερευνητριών Kadevarek και Sulsby (2000) οι οποίες θεωρούν ότι η
τακτική επαφή των παιδιών τόσο με το κείμενο όσο και το εικονιστικό περιεχόμενο
των αφηγηματικών βιβλίων δίνει ερεθίσματα και λειτουργεί παρακινητικά και
ενισχυτικά στις διαδικασίες της αναδιήγησης αλλά και της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών. Οι προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετίζονται βεβαίως
με το σχολικό περιβάλλον αλλά η κύρια δεξαμενή εμπειριών είναι το οικογενειακό
περιβάλλον (Reese (1995. Wenner, Burch, Lynch & Bauer, 2008). Κατά συνέπεια,
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είναι αναγκαίο να συνυπολογιστεί στα κύρια πεδία εκμάθησης των αφηγηματικών
δεξιοτήτων και η οικογένεια (Dickinson & Tabors, 2002. Fivush et al., 2006). Έτσι, τα
δεδομένα της παρούσας μελέτης συμβαδίζουν με τα δεδομένα άλλων ερευνητών
(Bailey & Moyghamian, 2007. Snow, Pan, Imbens-Bailey & Herman, 1996) οι οποίοι
στις μελέτες τους παρατηρούσαν τους τρόπους/διαδικασίες που χρησιμοποιούσαν
οι γονείς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και αφήγησης ιστοριών με τα παιδιά
τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υποστήριξη/υποβοήθηση (συνομιλητική,
ιστορική, ψυχολογική) που εφάρμοζαν ορισμένοι γονείς, κατά τη διάρκεια των
αφηγήσεων ή των αναδιηγήσεων διάφορων γεγονότων, είχαν σημαντικές
επιδράσεις στην αφηγηματική επιδεξιότητα και ικανότητα των παιδιών αυτών.
Συγκεκριμένα, γονείς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των αφηγήσεων των παιδιών τους
διόρθωναν, καθοδηγούσαν και συμπλήρωναν με διευκρινιστικές πληροφορίες την
αφήγησή τους, την εμπλούτιζαν με παρεμφερείς εμπειρίες και γνώσεις σχετικές με
τη

δομική

οργάνωση

ψυχοσυναισθηματικά

κάθε

των

ιστοριών

αφηγηματική

ενώ

συγχρόνως

«απόπειρα»

των

υποστήριζαν
παιδιών

τους,

συνέβαλαν όχι μόνο στην ποιοτική αναβάθμιση των αφηγήσεων τους αλλά και στην
πορεία του σχολικού γραμματισμού τους ευρύτερα (Peterson et al., 1999. Tabors,
Snow & Dickinson, 2001).
Η αξία της προγενέστερης σχετικής γνώσης, που καταδείχτηκε στα
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας για το σύνολο των αφηγηματικών
δεξιοτήτων, συμφωνεί με τις απόψεις ορισμένων ερευνητών (Gathercole & Alloway,
2007. Kellog, 2008) οι οποίοι θεωρούν ότι στη διαδικασία της νοηματοδότησης κάθε
νέας γνώσης ή δεξιότητας η ανάσυρση των σχετικών γνώσεων, εμπειριών και
δεξιοτήτων επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό την κατανόηση καθώς και τη μνήμη. Η
ύπαρξη προγενέστερης σχετικής γνώσης βελτιώνει την απομνημόνευση και
κωδικοποίηση των νέων πληροφοριών, αλλά και την αναδιάταξη σε πιο χρήσιμες
φόρμες των ήδη αποθηκευμένων πληροφοριών, καθώς δημιουργούνται ισχυρές
συνδέσεις/συνάψεις ανάμεσα στην παλαιότερη και τη νέα σχετική πληροφορία
(Mayer, 1979). Η εμπρόθετη ενεργοποίηση από το παιδί της προηγούμενης γνώσης
που έχει, σε σχέση με το ποιες είναι οι κρίσιμες πληροφορίες σε μια ιστορία, πώς
πρέπει να διατάσσονται, αλλά και πώς πρέπει να εκφράζονται λεκτικά για να είναι
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κατανοητές αλλά και ευχάριστες,. γνώσεις δηλαδή που έχει ένα παιδί με εμπειρίες
γύρω από διηγήσεις και αναδιηγήσεις ιστοριών, είναι κομβικής σημασίας στη
σωστή πρόσληψη και διαχείριση των νέων πληροφοριών που προσλαμβάνονται
από κάθε ανάγνωση ιστορίας (Nelson, 1993. Pearson, Hansen & Gordon, 1979).
Η επίδραση των γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην παραγωγή
προσωπικών ιστοριών
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φάνηκε ότι η ομάδα
συμμετοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο μέγεθος βελτίωσης των παιδιών
στην παραγωγή προσωπικών ιστοριών. Οι συγκριτικές επιδόσεις των παιδιών της
πειραματικής ομάδας της αναδιήγησης ιστοριών, όπως και της μεικτής
πειραματικής ομάδας, παρότι δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους,
αύξησαν σημαντικά τις επιδόσεις τους στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών έναντι
της ομάδας ελέγχου, ακόμη και όταν ελέγχθηκαν σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με το φύλο των παιδιών, τη λεκτική και τη μη λεκτική νοητική τους
ικανότητα, και τις αρχικές τους επιδόσεις στην αναδιήγηση και στην αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών. Δε συνέβη, όμως, το ίδιο για την ομάδα της
παραγωγής ιστοριών και την ομάδα ελέγχου, όπου η συγκριτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων των δύο ομάδων δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές ως προς το
μέγεθος βελτίωσης των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Θεωρητικοί
του πεδίου υποστηρίζουν ότι κάθε αφηγηματική δεξιότητα ακολουθεί διαφορετική
διαδρομή και απαιτεί άλλου είδους εμπειρίες και γνώσεις (Allen et al., 1994.
Hudson & Shapiro, 1991. Peterson & McCabe, 1983). Κατά συνέπεια, το επίπεδο
μιας

αφηγηματικής

δεξιότητας

δε

βρίσκεται

απαραίτητα

σε

μια

παραλληλία/αντιστοιχία με το επίπεδο μιας άλλης. Έτσι, τα παιδιά της ομάδας
παραγωγής φανταστικών ιστοριών, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις
υποκείμενες αφηρημένες δομές των αφηγηματικών κειμένων, κατάφεραν να
βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητά τους να παράγουν οργανωμένες
φανταστικές ιστορίες καθώς, ως ένα βαθμό, και τη δυνατότητά τους να αφηγούνται
προσωπικές ιστορίες. Η βελτίωση, όμως, αυτή δεν ήταν ικανή να διαφοροποιήσει
σημαντικά τα αποτελέσματα της εν λόγω ομάδας, από την ομάδα ελέγχου.
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Αντίθετα, τα παιδιά της ομάδας της αναδιήγησης ιστοριών και της μεικτής
πειραματικής ομάδας παρουσίασαν μια αρκετά διαφορετική εικόνα στην παραγωγή
προσωπικών αφηγήσεων από αυτήν της ομάδας ελέγχου. Από τα αποτελέσματα
φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες ενίσχυσαν και την ικανότητα
των παιδιών να παράγουν οργανωμένες προσωπικές αφηγήσεις. Η ειδοποιός
διαφορά ανάμεσα στις δύο προαναφερόμενες συνθήκες και σε αυτήν της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών είναι η εκπαίδευση των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών. Από τους συσχετιστικούς πίνακες της παρούσας μελέτης
αναδείχθηκε μια ικανοποιητική σχέση ανάμεσα στη βελτίωση των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Αυτό σημαίνει ότι
τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν βελτίωση στις επιδόσεις τους στην αναδιήγηση,
σημείωσαν, παράλληλα, βελτίωση και στις επιδόσεις τους στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών. Κατά μια έννοια, λοιπόν, τα επίπεδα βελτίωσης των παιδιών
στις δύο αυτές αφηγηματικές δεξιότητες βρισκόταν σε μια παράλληλη πορεία. Η
σχέση αυτών των δύο μεταβλητών επιβεβαιώνεται και από την παρουσία μιας
αρκετά σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις προπειραματικές επιδόσεις των
παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών και στο μέγεθος βελτίωσης στην
αναδιήγηση ιστοριών. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα παιδιά εκείνα τα οποία
ξεκίνησαν με χαμηλές επιδόσεις στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών παρουσίασαν
μεγαλύτερο μέγεθος βελτίωσης στην αναδιήγηση ιστοριών, μετά το πέρας του
προγράμματος παρέμβασης, και η συγκεκριμένη βελτίωση ήταν πιο σημαντική από
τη βελτίωση που παρουσίασαν τα παιδιά αυτά στην αφήγηση προσωπικών
ιστοριών. Όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από την ομάδα της
αναδιήγησης ιστοριών και καταδεικνύουν ένα σημαντικό γεγονός, ότι η εκπαίδευση
των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών ενίσχυσε, όχι μόνο την αναδιηγητική τους
ικανότητα, αλλά και την ικανότητα τους να αφηγούνται προσωπικά βιώματα και
εμπειρίες.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι αναγκαίο να προκύψουν ορισμένοι
χρήσιμοι προβληματισμοί. Με δεδομένο ότι σε καμία πειραματική ομάδα της
μελέτης τα παιδιά δεν εκπαιδεύτηκαν στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών η
βελτίωση, η οποία παρουσιάστηκε στις επιδόσεις των παιδιών των πειραματικών
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ομάδων της αναδιήγησης και της μεικτής πειραματικής ομάδας, παρουσιάστηκε,
πιθανότατα, εξαιτίας της τυχαίας ή υπονοούμενης μάθησης (implicit or incidental
learning or tacit knowledge), (Reber & Lewis, 1977). Ο συγκεκριμένος τύπος
μάθησης αναφέρεται σε εσωτερικευμένες γνώσεις που κατέχει ένας μαθητής στις
οποίες ουδέποτε έλαβε ρητές οδηγίες και ουδέποτε ενεπλάκη συνειδητά και
εμπρόθετα. Τα παιδιά των ομάδων της αναδιήγησης και της μεικτής πειραματικής
ομάδας προσέγγισαν τις διαδικασίες αφήγησης προσωπικών ιστοριών μάλλον
διαισθητικά χωρίς να έχουν μια σαφή υποκείμενη γνώση. Η επανειλημμένη, όμως,
εκπαίδευση τους στη δομή των ιστοριών γενικότερα φαίνεται ότι τα κατέστησε
ικανά να διαφοροποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις τους και στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Άλλωστε, ως πλαίσια δομής, οι προσωπικές και
φανταστικές αφηγήσεις παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες (εισαγωγή,
σκηνικές πληροφορίες, θέμα, δράσεις, επίλυση, τέλος) παρά διαφορές (σημείο
κορύφωσης, αξιολόγηση). Τα συγκεκριμένα ευρήματα συνηγορούν με τα ευρήματα
των Spencer και Slocum (2010) όπου τα υποκείμενα της μελέτης τους
εκπαιδεύτηκαν πολυεπίπεδα και οργανωμένα στην αναδιήγηση ιστοριών. Στη
συγκεκριμένη μελέτη τα παιδιά, πέραν της αναδιήγησης ιστοριών, κλήθηκαν να
αφηγηθούν και προσωπικές ιστορίες χωρίς να έχουν λάβει κάποια ειδική
εκπαίδευση σχετική με τη δομή και το περιεχόμενο των προσωπικών αφηγήσεων.
Συνεπώς, οι προσωπικές ιστορίες που κατάφεραν να αφηγηθούν τα παιδιά, μετά το
πέρας της παρέμβασης, ήταν ελαφρά πιο βελτιωμένες από τις αρχικές τους
επιδόσεις.
Επιπλέον, από τους συσχετιστικούς πίνακες της μελέτης οι γλωσσικές
ικανότητες των παιδιών, ιδιαίτερα στη μεικτή πειραματική συνθήκη, φαίνεται να
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην δυνατότητά τους να αφηγούνται προσωπικές
ιστορίες, πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παιδιά τα
οποία είχαν πλούσιο λεξιλόγιο και καλό επίπεδο εννοιολογικής κατανόησης της
γλώσσας, είχαν περισσότερες δυνατότητες να αφηγηθούν μια ολοκληρωμένη
προσωπική αφήγηση σε σύγκριση με τα παιδιά τα οποία είχαν φτωχότερη
κατανόηση και περιορισμένο λεξιλόγιο. Στην αφήγηση βιωματικών/προσωπικών
εμπειριών το παιδί καλείται να ανασύρει τις βασικές αναπαραστάσεις/πληροφορίες
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ενός γεγονότος τις οποίες πρέπει να οργανώσει με τέτοιον τρόπο, ώστε ο
συνομιλητής του να αντιληφθεί πρόσωπα και γεγονότα, καθώς και τις μεταξύ τους
σχέσεις, τόπους, συμβάντα και ηθικές συνέπειες μέσα από την υποκειμενική οπτική
του παιδιού όπως και την επίδραση και το συναισθηματικό απόηχο των γεγονότων
αυτών, μέχρι τον χρόνο αφήγησης (Labov & Waletzky, 1967). Η ολοκληρωμένη
αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας δεν είναι κατά συνέπεια μια εύκολη υπόθεση,
γι’ αυτό οι γνωστικές (μνήμη, κρίση, λογική) και οι γλωσσικές δυνατότητες του
παιδιού επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό την ποιότητά της. Η σχέση των
γλωσσικών και των αφηγηματικών δεξιοτήτων, η οποία καταδείχτηκε στα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, συμβαδίζει με τα αποτελέσματα σχετικών
ερευνών στα οποία φαίνεται ότι η μακροδομική ανάλυση (δομή) μιας αφήγησης
βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη μικροδομή της (λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη),
(Berman & Slobin, 1994. Bishop & Dolan, 2005). Υποστηρίζεται επίσης ότι, ενώ τα
παιδιά ξεκινούν με σημαντικές αδυναμίες, σταδιακά αναπτύσσουν τη δυνατότητα
τους να παράγουν πιο συνεκτικές ιστορίες (δομή), οι οποίες, παράλληλα
εμπεριέχουν

πιο

σύνθετες/επεξεργασμένες

προτάσεις

(χρήση

συνδετικών,

επιρρημάτων, αντωνυμιών, συνδέσμων…), για να οργανώσουν και γλωσσικά το
αφήγημά τους (Benson, 1997. Moore et al., 1994). Στα αποτελέσματα σχετικής
μελέτης των Botvin και Sutton-Smith (1977), στην οποία διερευνούσαν την
αναπτυξιακή πορεία της αφήγησης, διαπιστώθηκε ότι η αναπτυξιακή πορεία της
αφηγηματικής δομής είναι αναλογική με την αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης των
γλωσσικών δομών. Με λίγα λόγια, όσο πιο πολύπλοκη δομικά είναι μια αφήγηση
τόσο πιο ανεπτυγμένη είναι σε γραμματικό και συντακτικό επίπεδο. Άρα, σύμφωνα
με τους παραπάνω ερευνητές, οι αφηγηματικές και οι γλωσσικές δομές βρίσκονται
σε μια παράλληλη αναπτυξιακή πορεία.
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο
στη βελτίωση των παιδιών στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών διαδραμάτισε το
αρχικό τους επίπεδο στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών είτε με βιβλίο χωρίς
κείμενο είτε με κάρτες. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα παιδιά εκείνα τα οποία
παρουσίασαν εμπλουτισμένες φανταστικές αφηγήσεις πριν την έναρξη του
προγράμματος παρέμβασης, παρουσίασαν και υψηλότερες επιδόσεις στην
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αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη
σημαντική συνεισφορά της αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων, της αφήγησης
φανταστικών ιστοριών με βιβλίο χωρίς κείμενο και της αφήγησης φανταστικών
ιστοριών με τη βοήθεια καρτών, στη βελτίωση της ικανότητάς τους να αφηγούνται
προσωπικές ιστορίες. Τα παραπάνω δεδομένα δε συμφωνούν με τα αποτελέσματα
προγενέστερων σχετικών μελετών οι οποίες διερευνούσαν τη μορφή και το είδος
της σχέσης ανάμεσα στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών και στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών (Allen et al., 1994. Berman, 1997. McCabe et al., 2008). Στις
συγκεκριμένες μελέτες καταδείχτηκε ότι τα δύο αφηγηματικά είδη ακολουθούν
διαφορετική εξελικτική πορεία και ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να
αφηγηθούν ολοκληρωμένες προσωπικές-βιωματικές αφηγήσεις, όταν κληθούν να
αφηγηθούν ένα φανταστικό αφήγημα από μια ακολουθία εικόνων, αρκούνται
απλώς στην περιγραφή τους. Αδυνατούν, με άλλα λόγια, να παρουσιάσουν ένα
ολοκληρωμένο αφήγημα. Πολλές φορές, επίσης, δεν αντιλαμβάνονται την
ακολουθία και τη σχέση των εικόνων μεταξύ τους και περιγράφουν την κάθε εικόνα
μεμονωμένα και αυτόνομα. Θεωρούν, επίσης, ότι δεξιότητες του ενός
αφηγηματικού είδους, όπως η αξιολόγηση, δεν μεταφέρονται στο άλλο.
Ουσιαστικά,

η

κατανόηση

και

η

αναπαράσταση

ενός

γεγονότος

στην

αυτοβιογραφική μνήμη, πιθανότατα, ξεκινά από ένα περιγραφικό, εξελίσσεται σε
χρονικό, σε αιτιώδες και τέλος σε ένα στοχοθετημένο θεματικό μοντέλο ανάπτυξης,
το οποίο δεν παρατηρείται σε άλλα είδη όπως στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών, η οποία πραγματοποιείται, συνήθως, με την επίδειξη μιας ακολουθίας
εικόνων (Bourg, Bauer & van den Broek, 1997). Με άλλα λόγια, άλλη εξελικτική
πορεία φαίνεται να ακολουθεί η προσωπική αφήγηση, η οποία στηρίζεται στην
κοινωνική αλληλεπίδραση του ενηλίκου με το παιδί, με βάση τις σχετικές
αναπαραστάσεις που διαθέτει το παιδί, και άλλη η αφήγηση ιστορίας, η οποία
στηρίζεται σε μια ακολουθία εικόνων.
Στην ίδια λογική και οι ερευνητές Hudson και Shapiro (1991) και Peterson και
McCabe (1983) αναλύοντας και αξιολογώντας μια πλειάδα προσωπικών και
φανταστικών αφηγήσεων παιδιών ηλικίας από 3-4 έως και 9 ετών θεωρούν ότι τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ έχουν γνώση του σχήματος των ιστοριών, είναι
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ανίκανα να αξιοποιήσουν λειτουργικά αυτήν τη γνώση, με αποτέλεσμα να μην
παρουσιάζουν ολοκληρωμένες προσωπικές και φανταστικές αφηγήσεις κατά την
προσχολική περίοδο. Τα παραπάνω δεδομένα διαφοροποιούνται μόνο με τη
δραστική παρέμβαση των ενηλίκων οι οποίοι δημιουργώντας ειδικές συνθήκες,
αξιοποιώντας μεθόδους, μέσα και τεχνικές, διαμορφώνουν εκείνη την ατμόσφαιρα
μέσα στην οποία το παιδί απελευθερώνεται και προβάλλει το εν δυνάμει γνωστικό
και γλωσσικό του «φορτίο».
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης τα οποία αφορούν στη θετική επίδραση
των προγενέστερων γνώσεων των παιδιών, οι οποίες σχετίζονται με αφηγήσεις
φανταστικών ιστοριών στην παραγωγή προσωπικών ιστοριών, συμφωνούν με τις
απόψεις των Snow και Beals (2006) και Beals (1997) που υποστηρίζουν ότι οι
προγενέστερες γνώσεις/εμπειρίες των παιδιών οι οποίες σχετίζονται με
εκτεταμένες συζητήσεις αλλά και συζητήσεις αφηγηματικού περιεχομένου,
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για γλωσσική ανάπτυξη και ενίσχυση της
αφηγηματικής έκφρασης των παιδιών. Συγκεκριμένα, όταν οι γονείς συζητούν τις
καθημερινές εμπειρίες των παιδιών τους, τα παιδιά εκτίθενται τακτικότερα σε πιο
σύνθετους γλωσσικούς κώδικες όπως αυτούς των ενηλίκων και φαίνεται ότι
ενισχύεται το λεξιλόγιο τους, καθώς ενίοτε προκαλούνται σε συζητήσεις οι οποίες
έχουν ως προορισμό την αφήγηση μιας ιστορίας. Μιας ιστορίας η οποία, ενώ ξεκινά
με γεγονότα καθημερινότητας -προσωπική αφήγηση- μετασχηματίζεται συχνά σε
φανταστική, καθώς τα παιδιά μιλούν για τις σκέψεις τους, τα σχέδια τους, τα όνειρά
τους

και

ό,τι

άλλο

επιτρέπει

η

πλαισιοθετημένη

καθημερινότητα

του

κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλον τους. Έτσι, η προγενέστερη αφηγηματική
«μαγιά» των παιδιών φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην εκφραστική ευχέρεια και
την ικανότητά τους να παράγουν εμπλουτισμένες και οργανωμένες αφηγήσεις
(Blum-Kulka, 1994).
Αντιφατικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν στη σχέση των
παραγόντων οικογενειακού γραμματισμού με τις αφηγηματικές δεξιότητες των
παιδιών της παρούσας μελέτης. Στην ομάδα της αναδιήγησης ιστοριών οι Πίνακες
συσχετίσεων ανέδειξαν ότι η δραστηριοποίηση των παιδιών σε αναλυτικές
συζητήσεις γύρω από την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών (Παράγοντας 1),
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επέδρασε καταλυτικά στην ικανότητά τους να παράγουν καλοδομημένες
φανταστικές ιστορίες με μειωμένο οπτικό βοήθημα (κάρτες). Για τον λόγο αυτό, στη
συγκεκριμένη ομάδα παρατηρήθηκε αυτή η ισχυρή συσχέτιση, καθότι η συχνότητα
αλλά, κυρίως, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέα και παιδιού, κατά τη
ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών στο σπίτι, φαίνεται ότι συμβάλλουν σημαντικά
στην κατανόηση και την εσωτερίκευση τόσο του πλαισίου όσο και του
περιεχομένου μιας ιστορίας (Bus, 2001. Neuman, 1999. Phillips et al., 2009. Price et
al., 2009).
Αντίθετα, στην ομάδα παραγωγής φανταστικών ιστοριών και στην ομάδα
ελέγχου,

παιδιά,

τα

οποία

δεν

πραγματοποιούσαν

συχνά

γενικότερες

δραστηριότητες γραμματισμού στο οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό
περιβάλλον (Παράγοντας 3), είχαν καλύτερες επιδόσεις στη αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες, πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό συνέβη, ίσως,
διότι οι γενικότερες δραστηριότητες γραμματισμού δε σχετίζονται άμεσα με τις
αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών όπως ο παράγοντας που σχετίζεται με τη
δραστηριοποίηση των παιδιών σε αναλυτικές συζητήσεις γύρω από την ανάγνωση
και αφήγηση ιστοριών. Η ενασχόληση του παιδιού με εκπαιδευτικά παιχνίδια στο
σπίτι ή εκπαιδευτικά προγράμματα στην τηλεόραση/υπολογιστή ή οι συχνές
επισκέψεις στο βιβλιοπωλείο διαμορφώνουν ένα εγγράμματο, επικοινωνιακό και
δημιουργικό περιβάλλον γραμματισμού στο σπίτι το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τις ουσιαστικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην
ανάλυση

και

επεξεργασία

των

άμεσων/δηλωτικών

και

υπονοούμενων

πληροφοριών που αντλούνται από την ανάγνωση και συζήτηση αφηγηματικών
κειμένων. Αυτές οι νοητικές διεργασίες οι οποίες αφορούν σε νοήματα λέξεων, σε
στάσεις και δράσεις χαρακτήρων, σε ανάλυση γεγονότων (αιτία-αποτέλεσμα),
καθώς και στην ουσιαστική σύνδεσή τους με διακειμενικές και εξωκειμενικές
καταστάσεις, φαίνεται να αυξάνουν τη συμπερασματική ικανότητα των παιδιών και
να λειτουργούν ως βασική δεξαμενή σκέψεων και ιδεών στην προσπάθειά τους να
παράγουν ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό αφήγημα (Carlson, Bitterman &
Jenkins, 2012. Green & Halsall, 1991. McKneown & Beck, 2003. Pentimoti & Justice,
2009. Saracho & Spodek, 2009. Sénéchal, et al., 1998. Snow, 1983. van Kleek, 2003.
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Zucker et al., 2010). Κατά συνέπεια, η αφηγηματική ικανότητα των παιδιών
τροφοδοτείται από δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση
της δομής και του περιεχομένου των ιστοριών που διαβάζονται στα παιδιά. Σε αυτή
τη λογική, φαίνεται αναμενόμενη η ανυπαρξία σχέσης ανάμεσα στον Παράγοντα 3,
ο οποίος σχετίζεται με τις ευρύτερες δραστηριότητες γραμματισμού στο
οικογενειακό περιβάλλον, και της ικανότητας αφήγησης φανταστικών.
Η διατήρηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην αναδιήγηση ιστοριών και στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων
Βασικός, επίσης, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν το
επίπεδο αναδιηγητικής και αφηγηματικής ικανότητας που κατέκτησαν τα παιδιά της
μελέτης, μετά από την εκπαίδευσή τους στην αναδιήγηση ιστοριών και στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών, διατηρήθηκε ακόμα και μετά την είσοδό τους
στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά επανελέγχθηκαν στην
αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών με βοήθημα 5 κάρτες. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι η ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται φανταστικές
ιστορίες, με περιορισμένο οπτικό ερέθισμα, διατηρήθηκε σε υψηλό ποσοστό, ενώ η
ικανότητα των παιδιών να αναδιηγούνται ολοκληρωμένες και οργανωμένες
ιστορίες,

βελτιώθηκε,

ακόμα

περισσότερο,

στην

ομάδα

της παραγωγής

φανταστικών ιστοριών και στη μεικτή πειραματική ομάδα. Οι συγκριτικές διαφορές
των ομάδων τόσο στην αναδιήγηση όσο και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών
δεν έτυχαν στατιστικού ενδιαφέροντος.
Οι διαδικασίες του επανέλεγχου της αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών,
μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, κρίθηκε σημαντική, καθώς
παρόμοιες διαδικασίες δεν ανιχνεύτηκαν κατά τη διερεύνηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας (Biegler, 1998. Carr, 2003. Isbell et al., 2004. Kadevarek & Sulsby,
2000. Kim, 1999. Lo, 1997. Morrow, 1985, 86. Spencer & Slocum, 2010. Zarra, 1990.
Zevenbergen et al., 2003). Συγκεκριμένα, σε καμία μελέτη δε διαπιστώθηκε αν και
κατά πόσο οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών διατηρήθηκαν ως γνωσιακή δομή, μετά την είσοδό τους στο
δημοτικό σχολείο, και πριν αυτά λάβουν συστηματική εκπαίδευση γύρω από τον
σχεδιασμό και καταγραφή των πρώτων αφηγηματικών τους κειμένων (εκθέσεις), τα
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οποία προϋποθέτουν βασικές γνώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη δομή των
ιστοριών (Ματσαγκούρας, 2004).
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης έδειξε ότι τα παιδιά
της πειραματικής ομάδας της αναδιήγησης ιστοριών μείωσαν σε πολύ μικρό βαθμό
τις επιδόσεις τους (p=0,43) στην αντίστοιχη δεξιότητα, ενώ τα παιδιά της
πειραματικής ομάδας της παραγωγής φανταστικών ιστοριών (p=0,17) και της
μεικτής ομάδας (p=0,10) σημείωσαν μια ικανοποιητική αλλά όχι στατιστικά
σημαντική βελτίωση στην ίδια δεξιότητα. Η ελαφρά μείωση των επιδόσεων των
παιδιών της ομάδας της αναδιήγησης ιστοριών ερμηνεύεται συμπληρωματικά και
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα
οποία αφορούν στη συγκρότηση των ομάδων, ο αρχικός μέσος όρος των επιδόσεων
των παιδιών της ομάδας της αναδιήγησης στην αναδιήγηση ιστοριών ήταν
χαμηλότερος από αυτόν των υπόλοιπων ομάδων της μελέτης, ακόμα και από αυτόν
της ομάδας ελέγχου (χωρίς οι διαφορές αυτές να παρουσιάζουν στατιστική
σημαντικότητα). Τα παιδιά μέσω της παρέμβασης αντιστάθμισαν σε σημαντικό
βαθμό το αρχικό τους έλλειμμα, εφόσον κατάφεραν να έχουν τις υψηλότερες
μεταπειραματικές επιδόσεις, όμως, αυτή η γνώση δεν μπόρεσε να διατηρηθεί
ανέπαφη. Οι μειωμένες αρχικές επιδόσεις των παιδιών της ομάδας της
αναδιήγησης ιστοριών πιθανότατα να οφείλονται στο γεγονός ότι η ανάγνωση και
αναδιήγηση ιστοριών στο σπίτι δεν αποτελούσε καθημερινή συνήθεια των γονέων,
με αποτέλεσμα οι νέες γνώσεις των παιδιών από το πρόγραμμα παρέμβασης να
μείνουν μετέωρες και «επηρεασμένες» από τον χρόνο.
Συνολικά, οι διακυμάνσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν μπορεί να μην ήταν
στατιστικά ενδιαφέρουσες, αλλά δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το σημαντικό
γεγονός της αύξησης των επιδόσεων των παιδιών στην ομάδα της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών και τη μεικτή πειραματική ομάδα στην αναδιήγηση
ιστοριών, ακόμα και μετά την πάροδο 5 μηνών. Η διατήρηση όπως και η αύξηση
των επιδόσεων των παιδιών της μελέτης στην αναδιήγηση ιστοριών δηλώνει ότι η
εκπαίδευσή τους στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών, ανεξάρτητα από την ομάδα
συμμετοχής, τα βοήθησε να κατανοήσουν και να εσωτερικεύσουν στην πορεία ως
νοητική δομή -σχήμα- τον τρόπο οργάνωσης των αφηγηματικών κειμένων (George423

Remy, 1991. Paris & Paris, 2003. Sa, 2012. van den Broek et al., 2005). Τα παραπάνω
ευρήματα συμφωνούν με τους θεωρητικούς του πεδίου (Mandler & Johnson, 1977.
Nelson, 1991. Stein & Glenn, 1977) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των
παιδιών πάνω στο δομικό σχήμα των ιστοριών τα βοηθά να εσωτερικεύσουν το
πλαίσιο το οποίο επιδρά καταλυτικά στην απομνημόνευση και κατανόηση κάθε
νέας ιστορίας. Έτσι, παιδιά τα οποία εκπαιδεύτηκαν εντατικά στο δομικό πλαίσιο
των ιστοριών φαίνεται ότι διατηρούν και μετέπειτα την ικανότητά τους να
εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία δομής και να αναπαράγουν αποτελεσματικά την
ιστορία που ακούν ή διαβάζουν (George‐Remy, 1991. Morrow, 1985, 86, 2005).
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η επιπλέον εξάσκηση των παιδιών στην
παραγωγή φανταστικών ιστοριών, όπου δε δημιούργησαν μόνο προφορικά αλλά
και κατέγραψαν (ζωγραφιές, επινοημένη, συμβατική γραφή) μια σειρά από
φανταστικές ιστορίες, υποβοήθησε επιπλέον στην απομνημόνευση των αναγκαίων
δομικών στοιχείων που πρέπει να εμπεριέχει κάθε καλοδομημένη ιστορία. Τα
συγκεκριμένα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα της μελέτης της Carr (2003) η
οποία είχε συμπεριλάβει στο μεθοδολογικό σχεδιασμό της το στοιχείο της
καταγραφής με τη μορφή λειτουργικών σημειώσεων από παιδιά προσχολικής
ηλικίας, κατά την ακρόαση και αναδιήγηση μιας ιστορίας. Κοινό συμπέρασμα της
ερευνήτριας και της παρούσας μελέτης είναι ότι οι καταγραφές βοήθησαν τα
παιδιά να είναι πιο ενεργά και συγκεντρωμένα είτε κατά την παραγωγή είτε κατά
την αναπαραγωγή μιας ιστορίας. Η δραστηριότητα αυτή είναι πολύ προκλητική για
τα μικρά παιδιά, καθώς ως μορφή συμπεριφοράς προσομοιάζει με αυτή των
εγγράμματων ενηλίκων και ως δραστηριότητα «επιτάσσει» υπευθυνότητα

και

συντονισμό ευρύτερων γνωστικών λειτουργιών (Kellog, 2008). Τα παιδιά νιώθοντας
ως μικροί ενήλικοι και έχοντας επίγνωση των βασικών πλασιοθετημένων
συμπεριφορών/δεξιοτήτων, που πρέπει να κατέχει ένας γραφέας (γράμματα,
κανόνες, συμβάσεις), έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα σε ένα δημιουργικό,
υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, για να κατασκευάσουν δικά τους νοήματα
(δημιουργώντας πρωτότυπες ιστορίες), με δικούς τους τρόπους (επέλεγαν όποιο
είδος καταγραφής ήθελε το κάθε παιδί), πιστά σε μια πορεία/διαδικασία η οποία
διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα
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χαρακτηριστικά τους (αναδυόμενος γραμματισμός), (Farber & Klein, 1999. Jacobs,
2004. Nelson & Narens, 1990).
Επίσης, στη μελέτη της Carr (2003) όπως και στην παρούσα, στις
σημειώσεις/καταγραφές

των

παιδιών

αποτυπώνονταν

και

αναπτυξιακά

χαρακτηριστικά, καθώς βελτιώνονταν σταδιακά από ζωγραφιές σε επινοημένη και
συμβατική γραφή. Η αναδιηγητική ικανότητα των παιδιών βρισκόταν σε αντιστοιχία
με την αναπαραστατική τους ικανότητα. Άλλωστε, το λεκτικό (λέξεις) και μη λεκτικό
(εικόνες/αναπαραστάσεις) νοητικό σύστημα καταχώρησης των πληροφοριών
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία και στην κατανόηση, διότι
λειτουργούν συγχρονικά και υποστηρικτικά το ένα προς το άλλο (Sadoski & Paivio,
2001). Όλες αυτές οι διαδικασίες και οι νοητικές διεργασίες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε μια ατμόσφαιρα συνεργατική και ανατροφοδοτική,
βοήθησε τα παιδιά όχι μόνο να οικειοποιηθούν στοιχεία και γνώσεις αλλά να
αποκτήσουν, μέσα από μεταγνωστικές και αυτορρυθμιστικές διαδικασίες, επίγνωση
της νοητικής διαδρομής που πρέπει να διανύσουν, για να προσεγγίσουν τον
προσδοκώμενο στόχο (Fischer et al., 2007. Larkin, 2010. Perry et al., 2003). Σε αυτό
βοήθησε η διαμόρφωση των στρατηγικών σε βήματα/φάσεις όπου η κάθε φάση
αποτελούσε μια ολοκληρωμένη, δυναμική, νοητική διαδικασία και όλες μαζί
οδηγούσαν στην αυτονομία και στη γνωστική χειραφέτηση του παιδιού (Brown et
al., 1989. Graham & Harris, 2005). Μια διαδρομή που ξεκινούσε από
δηλωτικές/ρητές οδηγίες και έφτανε στη χρήση και λειτουργική αξιοποίηση
συμβόλων (λέξεων, εικόνων). Σε αυτήν την πορεία η έντονη πολυεπίπεδη εξάσκηση
και η πολύπλευρη ενεργοποίηση των παιδιών φαίνεται ότι υποστήριξε σημαντικά
τους μνημονικούς τους μηχανισμούς και επέδρασε ενισχυτικά προς τις φυσικές
αδυναμίες της εργαζόμενης μνήμης τους, αδυναμίες οι οποίες, κατά κύριο λόγο,
οφείλονται στην ατομική και κοινωνική τους ανωριμότητα (Gathercole & Alloway,
2007). Τα συγκεκριμένα δεδομένα προεκτείνουν τα δεδομένα της διεθνούς
βιβλιογραφίας, που αφορούν στην αναδιήγηση ιστοριών, καθώς, για πρώτη φορά,
ελέγχθηκαν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της εκπαίδευσης των παιδιών στη
μακροδομή των ιστοριών –δομή. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η εκμάθηση
του τρόπου δομής και οργάνωσης των ιστοριών, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις
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της από ερευνητή σε ερευνητή και από εργαλείο σε εργαλείο μέτρησης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Gillam & Pearson, 2004. Hughes et al., 1997.
Marquardt & Gillam, 1999. Pena et al., 2006. Petersen et al., 2008. Stein & Glenn,
1977. Strong & Shaver, 1991), αποτελούσε και αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο
ενίσχυσης και απομνημόνευσης των κρίσιμων εκείνων στοιχείων που αποτελούν
την ραχοκοκαλιά κάθε ιστορίας (Heilmann et al., 2010). Όταν το παιδί αντιληφθεί
τη λειτουργική θέση και τη λογική συνάρτηση των στοιχείων αυτών σε ένα
αφήγημα, είναι πλέον θέμα χρόνου ο εμπλουτισμός του με στοιχεία που
καταδεικνύουν τόσο τη γνωστική όσο και τη γλωσσική του εξέλιξη (Sadow, 1982.
George-Remy, 1991). Ένα αφήγημα προσομοιάζει με ένα δέντρο όπου για την
ανάπτυξή του είναι αναγκαίες οι ρίζες οι οποίες ταυτίζονται με τις προγενέστερες
γνώσεις και εμπειρίες, ο κορμός και τα κλαδιά με το δομικό ιστό της αφήγησης, ενώ
οι καρποί με τα ποιοτικά/αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Έτσι η εξελιγμένη
αφήγηση συναντά τη λογοτεχνία (Bamberg & Relly, 1996. Berman, 1997. Berman &
Slobin, 1994. Bishop & Dolan, 2005. Currenton & Lucas, 2007. Glenn-Applegate et al.,
2010. Goldman & Varhagen, 1986. Lynch & van den Broek, 2007. McCabe & Peterson,
1985. McFadden & Gillam, 1996. van den Broek et al., 2000. Ukrainetz & Gillam,
2009). Η γνώση της δομής, κατά συνέπεια, είναι το βασικό προαπαιτούμενο κάθε
εμπλουτισμένης και παραγωγικής αφήγησης/ αναδιήγησης.
Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα που αφορούν στη μακροπρόθεσμη
επίδραση των προγραμμάτων παρέμβασης στην ικανότητα των παιδιών να
αφηγούνται φανταστικές ιστορίες με τη βοήθεια 5 εικόνων από μια
εικονογραφημένη ιστορία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταπειραματικές
επιδόσεις των παιδιών διατηρήθηκαν σε υψηλό βαθμό, ανεξάρτητα από την ομάδα
συμμετοχής. Συγκεκριμένα, σε όλες της ομάδες της μελέτης οι επιδόσεις των
παιδιών υπέστησαν μια ελαφρά μείωση η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τα
αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα, καθώς η δημιουργία φανταστικής ιστορίας
με μειωμένο οπτικό βοήθημα είναι μια πολύ δύσκολη έως αδύνατη διαδικασία για
παιδιά προσχολικής ηλικίας (Gruendel, 1980. Hudson & Shapiro, 1991. MarjanovicUmec et al., 2002. Price et al., 2006). Για να φτάσει ένα μικρό παιδί να δημιουργήσει
μια πρωτότυπη ιστορία προϋποθέτει συχνή επαφή με τα αφηγηματικά κείμενα,
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αντίληψη του δομικού πλαισίου των ιστοριών, κατανοητό γλωσσικό κώδικα, γνώση
των στοιχειωδών γραμματικοσυντακτικών κανόνων, καλή λειτουργία των γνωστικών
μηχανισμών, μνήμη, κρίση, αντίληψη, λογική, γνώση γύρω από τις ανθρώπινες
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κ.ά. (Botvin & Sutton-Smith, 1977. Halliday & Hasan,
1976. Hudson & Shapiro, 1991. Melzi & Caspe, 2005). Κατά συνέπεια, ένα παιδί
προσχολικής ηλικίας πρέπει να πληροί αρκετές γνωσιακές και κοινωνικές
προϋποθέσεις για να αφηγηθεί μια ολοκληρωμένη φανταστική ιστορία.
Η δυναμική επίδραση της πολυεπίπεδης εξάσκησης των παιδιών στην
αναδιήγηση και στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών φαίνεται ότι διαμόρφωσε τις
κατάλληλες συνθήκες για την σημαντική αύξηση των επιδόσεών τους σε όλα τα
αφηγηματικά κριτήρια. Όμως η απομνημόνευση και ιδιαίτερα η εσωτερίκευση
αυτών

των

σύνθετων

λειτουργιών

δυσχεραίνεται

σημαντικά

λόγω

των

κοινωνιογνωστικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τα μικρά παιδιά (Goodman,
1986. Gathercole & Alloway, 2007). Η αφήγηση φανταστικών ιστοριών δεν απαιτεί
μόνο τη γνώση της βασικής δομής (πλαίσιο, θέμα, πλοκή, επίλυση, τέλος) αλλά και
άλλων συμπληρωματικών δομών

(ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων,

σχέσεις αιτίου αποτελέσματος, αντίληψη κινήτρων και στόχων του πρωταγωνιστή,
δυνατότητα διερεύνησης τυχόν επιπλοκών που συνήθως εμφανίζονται κ.λ.π.). Οι
συγκεκριμένες συμπληρωματικές δομές/στοιχεία είναι αναγκαίες, με βάση τα
σύγχρονα αφηγηματικά κριτήρια, να υφίστανται σε κάθε ολοκληρωμένο και σωστά
οργανωμένο φανταστικό αφήγημα (Gillam & Pearson, 2004. Petersen et al., 2008).
Οι συγκεκριμένες δεξιότητες υπάρχουν ως ένα βαθμό μόνο σε παιδιά
φιλαναγνώστες και σε εκπαιδευμένα παιδιά, δεν είναι δεξιότητες που κατακτά με
φυσικό τρόπο ένα παιδί προσχολικής ηλικίας (Hudson & Shapiro, 1991).
Η διατήρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αλλά, κυρίως, η
εσωτερίκευση όλων των μεταγνωστικών λειτουργιών οι οποίες είναι αναγκαίες
(σχεδιασμός, παρακολούθηση, έλεγχος, αναθεώρηση) στη δημιουργία ενός
συνεκτικού και συνοχικού προφορικού κειμένου (Chou, 2005. Cox, 1994. Fang &
Cox, 1999. Hsieh et al., 2013. Sulzby, 1985) συνεπάγεται την έκθεση του παιδιού σε
ένα περιβάλλον στο οποίο θα δέχεται καθημερινά τέτοιου είδους πληροφορίες και
ερεθίσματα (Pressley, Harris & Marks, 1992). Δυνατότητα η οποία δεν υπήρξε κατά
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το ελάχιστο καθώς μεσολάβησαν ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη
μεταπειραματική αξιολόγηση η καλοκαιρινή και η πρώτη φθινοπωρινή περίοδος
όπου τα παιδιά συνήθως, λόγω εποχιακής χαλαρότητας, μένουν μακριά από τέτοιες
διαδικασίες. Η ενεργοποίηση, κατά συνέπεια, μετά την πάροδο τόσων μηνών όλων
αυτών των γνωστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών/διεργασιών ήταν αρκετά
προκλητική και επίπονη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια πλειάδα μελετών, που αφορούν
στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών, αυτά αφηγούνται ή αναδιηγούνται την
ιστορία αμέσως μετά την εξάσκησή τους, ώστε να μεσολαβήσει το δυνατόν
μικρότερο χρονικό διάστημα (Biegler, 1998. Carr, 2003. Hayward & Schneider, 2000.
Kadevarek & Sulsby, 2000. Spencer & Slocum, 2010. Zarra, 1990), την ώρα που οι
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη ή είναι πρόσφατα
αποθηκευμένες στη μακροπρόθεσμη (Cowan, 2001). Για να ανασύρει ένα μικρό
παιδί τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού
διαστήματος, χρειάζεται να εκτεθεί για ένα διάστημα σε σχετικά ερεθίσματα, ώστε
να ενεργοποιηθούν σωστά τα σχήματα της ιστορίας για να μπορέσει να τα
αξιοποιήσει κατάλληλα και δημιουργικά (Gathercole & Alloway, 2007). Διαδικασίες
οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν, εφόσον από τα παιδιά ζητήθηκε αμέσως με την
επίδειξη του εικονιστικού υλικού να αφηγηθούν μια ιστορία.
Η διατήρηση των επιδόσεων των παιδιών στην αφήγηση φανταστικών
ιστοριών με κάρτες ίσως να οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στους στόχους που θέτει η
Αυτορρυθμιστική Στρατηγική και στις πολύπλευρες διαδικασίες και μεταγνωστικές
διεργασίες στις οποίες εμπλέκεται σκόπιμα το παιδί. Οι Βαρσαμίδου και
Σπαντιδάκης (2015) υποστηρίζουν την άποψη ότι, όταν το παιδί εκτεθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε μεταγνωστικές στρατηγικές, μαθαίνει να ρυθμίζει και να
ελέγχει τις δράσεις του και τις μορφές συμπεριφοράς του επιτυγχάνοντας
μονιμότερα αποτελέσματα. Τα παιδιά της συγκεκριμένης μελέτης εξοικειώθηκαν με
τις διαδικασίες του σχεδιασμού, του ελέγχου και της αναθεώρησης κατά τη
δημιουργία πρωτότυπων φανταστικών ιστοριών, εφόσον ενσωματώθηκαν μέσα σε
συγκεκριμένες μαθησιακές διαδικασίες, αξιοποιήθηκαν οι προηγούμενες σχετικές
γνώσεις και εμπειρίες τους και εξασκήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην
εφαρμογή της αυτορρυθμιστικής μεθόδου, για να μπορέσουν να έχουν τον σχετικό
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έλεγχο των διαδικασιών. Τα παιδιά, επίσης, ενεργοποιήθηκαν στον μέγιστο βαθμό,
καθώς μάθαιναν και σταδιακά αντιλαμβάνονταν από μόνα τους τον τρόπο χρήσης
και αξιοποίησης όλων των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων, γι’ αυτό και, σε
κάποιες περιπτώσεις, οι σκέψεις τους και οι προτάσεις τους ξεπερνούσαν τις
πλαισιοθετημένες διαδικασίες εκμάθησης της στρατηγικής. Με άλλα λόγια,
επιδιώχθηκε η βαθιά κατανόηση του «τι κάνω» και «γιατί το κάνω» παρά η
μηχανιστική μάθηση των απαιτούμενων διαδικασιών (Paris & Oka, 1986. Veenman
& Wilhelm & Beishuizen, 2004).
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Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την
επίδραση που ασκούν η στρατηγική της εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών, η στρατηγική της εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών και ο συνδυασμός αυτών των δύο στρατηγικών στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της
παρούσας εργασίας επαλήθευσαν την πρώτη γενική υπόθεση σύμφωνα με την
οποία οι τρεις στρατηγικές κατανόησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών
συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών
και συγκεκριμένα στην αναδιήγηση και στην αφήγηση προσωπικών και
φανταστικών ιστοριών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι καμία
στρατηγική από τις τρεις δεν υπερείχε έναντι της άλλης, εφόσον τα παιδιά
παρουσίασαν παρόμοιο μέγεθος βελτίωσης σε όλες τις αφηγηματικές δεξιότητες
και στις τρεις πειραματικές ομάδες της μελέτης. Επαληθεύτηκε, εν μέρει όμως, η
τέταρτη επιμέρους υπόθεση της πρώτης γενικής υπόθεσης σύμφωνα με την οποία
η ειδική εκπαίδευση που έλαβαν τα παιδιά σε κάθε πειραματική ομάδα συνέβαλε
στην υπεροχή των επιδόσεων των παιδιών της συγκεκριμένης ομάδας, έναντι των
άλλων

πειραματικών

ομάδων,

στην

αντίστοιχη

δεξιότητα

στην

οποία

εκπαιδεύτηκαν.
Δεύτερος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν η
επίδραση της εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση ιστοριών, της
εκπαίδευσης των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών και της
διαδοχικής εκπαίδευσης των παιδιών στην αναδιήγηση και στην παραγωγή
φανταστικών ιστοριών επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι
οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επαλήθευσαν τις
επιμέρους υποθέσεις της δεύτερης γενικής υπόθεσης σύμφωνα με τις οποίες η
επίδραση των τριών στρατηγικών εκμάθησης του δομικού πλαισίου των ιστοριών
δε διαφοροποιήθηκε και μετά τον έλεγχο της νοητικής και της γλωσσικής
ικανότητας των παιδιών, καθώς και μετά τον έλεγχο των παραγόντων που
σχετίζονται με τις συνήθειες γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον. Δεν
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επαληθεύτηκαν, όμως, οι επιμέρους υποθέσεις της δεύτερης γενικής υπόθεσης οι
οποίες αφορούσαν στην επίδραση των τριών διδακτικών στρατηγικών, ακόμα και
μετά τον έλεγχο της ηλικίας, του φύλου και των αρχικών επιδόσεων των παιδιών
στην αναδιήγηση και στην αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα, μετά από έλεγχο των ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών, έδειξαν ότι η επίδραση των τριών διδακτικών στρατηγικών εκμάθησης
του δομικού πλαισίου στην αναδιήγηση ιστοριών επηρεάζεται από την ηλικία και
τις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών στην αναδιήγηση. Επίσης, το φύλο και οι
αρχικές επιδόσεις των παιδιών στην αναδιήγηση και στην αφήγηση προσωπικών
και φανταστικών ιστοριών ήταν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι επέδρασαν και
διαφοροποίησαν την επίδραση που άσκησαν οι τρεις διδακτικές στρατηγικές στην
αφήγηση προσωπικών και φανταστικών ιστοριών.
Τρίτος

σκοπός

της

παρούσας

μελέτης

ήταν

να

διερευνήσει

τις

μακροπρόθεσμες επιδράσεις των τριών διδακτικών στρατηγικών στην ανάπτυξη των
αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών και μετά την είσοδό τους στο δημοτικό
σχολείο. Από τα αποτελέσματα της μελέτης επαληθεύτηκε η τρίτη γενική υπόθεση
και οι επιμέρους υποθέσεις της σύμφωνα με τις οποίες η σημαντική βελτίωση των
επιδόσεων των παιδιών των τριών πειραματικών ομάδων στο κριτήριο ελέγχου της
αναδιήγησης και της αφήγησης φανταστικών ιστοριών διατηρήθηκε και μετά την
είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.
Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις οι οποίες αφορούν στην
επαλήθευση ή μη των γενικών και επιμέρους υποθέσεων της παρούσας εργασίας
τα σημαντικά συμπεράσματα είναι τα κάτωθι:
1. Οι

στρατηγικές της αναδιήγησης ιστοριών και της παραγωγής

φανταστικών ιστοριών καθώς και ο συνδυασμός των δύο στρατηγικών επέδρασαν,
σε διαφοροποιημένο βαθμό, στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών της παρούσας μελέτης. Η εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών σε
φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων,
που αφορούν στη θετική επίδραση τους στην ανάπτυξη των αφηγηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
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2. Η εφαρμογή της στρατηγικής της αναδιήγησης ιστοριών και της παραγωγής
φανταστικών ιστοριών στις αντίστοιχες πειραματικές ομάδες επέδρασαν σημαντικά
στη βελτίωση των ομόλογων δεξιοτήτων των παιδιών, επέδρασαν, όμως, και στη
γενικότερη βελτίωση όλων των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της μελέτης.
3. Ο συνδυασμός των δύο στρατηγικών (στη μεικτή ομάδα) φαίνεται ότι
επέδρασε σημαντικά στη βελτίωση όλων των αφηγηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών της παρούσας μελέτης, καθώς οι επιδόσεις τους στα διάφορα
αφηγηματικά κριτήρια είχαν ελάχιστη απόκλιση από τις επιδόσεις των παιδιών των
άλλων πειραματικών ομάδων.
4. Η πολυεπίπεδη συστηματική εξάσκηση των παιδιών στην αναδιήγηση και
στην αφήγηση φανταστικών ιστοριών αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα
αφομοίωσης και εσωτερίκευσης του αφηγηματικού πλαισίου των ιστοριών, καθώς
και την ικανότητά τους να το εφαρμόζουν κατά την παραγωγή και αναπαραγωγή
των ιστοριών.
5. Ο επιμερισμός της κάθε διδακτικής μεθόδου σε βήματα/φάσεις, κατά τη
διάρκεια των οποίων το παιδί περνά σταδιακά από τις ρητές οδηγίες και τη
μοντελοποίηση στη ομαδική και ατομική ελεύθερη εφαρμογή της νέας γνώσης,
φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν κρίσιμης
σημασίας νοητικές διεργασίες και διαδικασίες, προσεγγίζοντας το εν δυνάμει
ψυχογνωστικό τους επίπεδο.
6. Η στρατηγική της αναδιήγησης ιστοριών απέβη πολύ αποτελεσματική
στην εκμάθηση του δομικού πλαισίου των ιστοριών. Αυτό πιθανότατα συνέβη, διότι
βασίστηκε σε ένα διαρθρωμένο σύστημα διδακτικών καταστάσεων που παρείχε τη
δυνατότητα στην πλειονότητα των παιδιών, ανεξάρτητα από τις προγενέστερες τους
γνώσεις και σχετικές εμπειρίες, να χειρίζονται τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και
δεξιότητες με αποτελεσματικό τρόπο.
7. Η διαμορφωμένη στρατηγική της παραγωγής φανταστικών ιστοριών
απέβη ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς βασίστηκε στη μέθοδο της γνωστικής
μαθητείας. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρείχε ένα ευρύ φάσμα διευκολύνσεων και
τεχνικών προβολής και υποστήριξης των νέων γνώσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν
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άμεσα, μέσω του παρεχόμενου υποστηρικτικού πλαισίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
φαίνεται ότι διασφαλίστηκε η αφομοίωση και σωστή χρήση των νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων.
8. Η πολύπλευρη ενεργοποίηση των παιδιών (φυσική, γλωσσική, γνωστική),
κατά τη διαδικασία εκπαίδευσής τους στη δομή των ιστοριών, αποτέλεσε
παράγοντα

βαρύνουσας

σημασίας,

καθώς

το

διευρυμένο

πλαίσιο

δραστηριοποίησής τους λειτούργησε, ενδεχομένως, ως κίνητρο εμπλοκής αλλά και
ως μηχανισμός απομνημόνευσης και εσωτερίκευσης των αναγκαίων διαδικασιών
που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας οργανωμένης αφήγησης/αναδιήγησης.
9. Η χρήση οπτικών διαμεσολαβητών, κατά την εκπαίδευση των παιδιών
στην αναδιήγηση και στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών, καταδείχτηκε
αποτελεσματική, καθώς τα παιδιά συνειδητοποίησαν τον σκοπό τους και
κατανόησαν τη συμβολική τους σχέση με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών.
Ιδιαίτερα οι κάρτες γραπτού λόγου, όπως και το «μονοπάτι της ιστορίας», φαίνεται
να εξυπηρέτησαν λειτουργικά το ρόλο τους, καθότι βοήθησαν τα παιδιά να
ανακαλούν σωστά και με λογική σειρά όλα τα δομικά στοιχεία των ιστοριών.
10. Η αξιοποίηση περιορισμένου αριθμού εικονογραφημένων καρτών (5)
στις διαδικασίες παραγωγής φανταστικών ιστοριών αλλά και αξιολόγησης των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της παρούσας μελέτης, φάνηκε
αποτελεσματική. Πιθανότατα, το οπτικό ερέθισμα, που παρείχε ο συγκεκριμένος
αριθμός καρτών, κινητοποίησε τη δημιουργική φαντασία των παιδιών, αφού
κατάφεραν να αφηγηθούν αρκετά πιο ολοκληρωμένες φανταστικές ιστορίες, μετά
το πέρας του προγράμματος. Επιπλέον, η εξοικείωση των παιδιών της ομάδας της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών καθώς και της μεικτής πειραματικής ομάδας με
τη χρήση των εικονογραφημένων καρτών, κατά τη διάρκεια του προγράμματος
παρέμβασης, υποστήριξε τη δυνατότητά τους να τις χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια,
κατά τις αξιολογικές διαδικασίες μετά την παρέμβαση.
11. Η τεχνική της προβολής προτύπου στη διαμόρφωση μιας πρώτης
αναπαράστασης των νοητικών διεργασιών, που πρέπει να πραγματοποιήσει ένα
παιδί προσχολικής ηλικίας, φάνηκε αρκετά αποδοτική στην παρούσα μελέτη. Τα
παιδιά παρατήρησαν το μοντέλο/ερευνήτρια να παρουσιάζει εργαλεία, μέσα και
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τεχνικές σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής αφηγηματικών κειμένων.
Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τα κρίσιμα ερωτήματα: τι;
(στοιχεία, δεδομένα), πώς; (ο τρόπος) και γιατί; (σε τι χρησιμεύουν) αλλά και να
εφαρμόσουν άμεσα τις νέες γνώσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δεν
παρακολούθησαν παθητικά τις διαδικασίες, αλλά ενεργοποιήθηκαν πρόθυμα,
καθώς είχαν μια πρώτη γνωστική μαγιά και πιθανώς ένιωθαν πιο ασφαλή.
12. Οι διαδικασίες της φθίνουσας καθοδήγησης στην παρούσα εργασία
φαίνεται ότι διαμόρφωσαν μια εναλλασσόμενη οπτική/θέση για το παιδί και
αντίστοιχα για την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια κατά τις μαθησιακές διαδικασίες οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την εκπαίδευση των παιδιών στην αναδιήγηση
ιστοριών και κατά την εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών.

Στην

πρώτη

φάση,

το

παιδί

βρισκόταν

πίσω

από

την

ερευνήτρια/εκπαιδευτικό και παρατηρούσε, στην επόμενη φάση, ερχόταν δίπλα της
και δημιουργούσε με την καθοδήγησή της, ενώ στην τελευταία, προχωρούσε
σταδιακά μπροστά με ελάχιστη έως μηδενική καθοδήγηση στις διαδικασίες
ελεύθερης συλλογικής-ατομικής εκτέλεσης και δημιουργίας.
13. Στο πλαίσιο της προβολής προτύπου και της φθίνουσας καθοδήγησης, η
τεχνική της φωναχτής σκέψης, κατά την ανάγνωση ιστοριών, φαίνεται ότι έδωσε τη
δυνατότητα στην ερευνήτρια να δημιουργήσει μια βάση γνώσεων στα παιδιά αλλά
και να προβληματίσει γύρω από τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται ένα παιδί
(οργάνωση σκέψης), εάν θέλει να προσεγγίσει με επιτυχία τον στόχο του και,
συγκεκριμένα, να μάθει ποια είναι τα δομικά στοιχεία και πώς πρέπει να τα
αξιοποιεί για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο η
σκέψη των παιδιών φαίνεται ότι καθοδηγήθηκε έμμεσα χωρίς μετωπικές διδακτικές
διαδικασίες.
14. Κατά τη συζήτηση πριν και μετά την ανάγνωση ιστοριών τα παιδιά
ανέσυραν προγενέστερες σχετικές γνώσεις, προβληματίστηκαν, πραγματοποίησαν
συγκρίσεις, υποθέσεις και αντιπαραβολές κειμένων. Σε αυτές τις συζητήσεις τα
παιδιά

παρακινήθηκαν

ακόμα

να

διατυπώσουν

συμπεράσματα,

να

πραγματοποιήσουν προβλέψεις, αλλά και να προβληματιστούν πάνω στις σκέψεις
τους (μεταγνώση). Για να εμπλακούν τα μικρά παιδιά σε τέτοιες απαιτητικές
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διαδικασίες ήταν αναγκαίο να παρακινηθούν και έτσι οι νύξεις, όπως και οι
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα σε ένα υποστηρικτικό
αλληλεπιδραστικό πλαίσιο-συζήτησης, φαίνεται ότι προκάλεσαν στα παιδιά εκείνα
τα γνωστικά αδιέξοδα που τα οδήγησαν σε συλλογισμούς, κρίσεις και
συμπεράσματα στα οποία δε θα έφταναν με μια απλή συζήτηση και ένα απλό
στείρο ερωτηματολόγιο.
15. Η ανάσυρση και η δημιουργία προγενέστερων σχετικών γνώσεων, πριν
την ανάγνωση ιστοριών, φαίνεται να είναι μια αναγκαία διαδικασία η οποία βοηθά
τα παιδιά να αφομοιώσουν/κατανοήσουν τη νέα γνώση και να την αξιοποιήσουν
πιο λειτουργικά. Στην παρούσα εργασία η ανάπτυξη προγενέστερης σχετικής
γνώσης σε συνδυασμό με την ανάγνωση καλοδομημένων κειμένων και την
παράλληλη επίδειξη του εικονιστικού τους υλικού υποβοήθησαν τα παιδιά να
καταχωρήσουν και να απομνημονεύσουν σωστά τις νέες πληροφορίες με
αποτέλεσμα αυτή η νέα γνώση να είναι πιο εμπλουτισμένη και οργανωμένη αλλά
και πιο διαχειρίσιμη από τα ίδια τα παιδιά.
16. Στην εκμάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν οι μεταγνωστικές κα αυτορρυθμιστικές διαδικασίες στις οποίες
εμπλέκεται το παιδί. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες τα παιδιά της μελέτης
φαίνεται ότι έμαθαν να παρατηρούν, να πραγματοποιούν συλλογισμούς, να
επιχειρούν ελέγχους και αναθεωρήσεις, νοητικές λειτουργίες οι οποίες μέχρι
πρότινος θεωρούνταν ανέφικτες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό πιθανότατα
συνέβη, διότι στη συνθήκη της παραγωγής ιστοριών δημιουργήθηκε ένα κλίμα
αλληλεπίδρασης και ενεργοποίησης το οποίο παρακίνησε τα παιδιά να σκεφτούν
πιο δημιουργικά και να ανταλλάξουν απόψεις και σχόλια.
17. Η δυνατότητα πραγματοποίησης μεταγνωστικών και αυτορρυθμιστικών
μορφών συμπεριφοράς από τα ίδια τα παιδιά (τι κάνω τώρα, γιατί το κάνω, τι
πρέπει να σκεφτώ…) είναι μια δύσκολη διαδικασία σε αυτήν την ηλικία και η
ανάπτυξή τους θα έπρεπε να αποτελεί στόχο τόσο του οικογενειακού όσο και του
σχολικού περιβάλλοντος. Μέσω της Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής, που
εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στο πού
και τι να παρατηρούν, ποια πορεία να ακολουθεί η σκέψη τους, πώς να
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διαχειρίζονται ρόλους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, πώς να αξιολογούν
δημιουργικά τον εαυτό τους και τους άλλους στις συλλογικές διαδικασίες κ.λ.π
αναπτύσσοντας την αναπαράσταση ενός μικρού ενηλίκου μέσα τους. Στο δρόμο
αυτό, το πρότυπο, η φωναχτή σκέψη, η εστίαση της προσοχής στις παρεχόμενες
οπτικές διευκολύνσεις, οι νύξεις, η ανατροφοδότηση και η αναδιοργάνωση των
πληροφοριών

από

τον

υποστηρικτικό

ενήλικο/εκπαιδευτικό

βοήθησαν

αποτελεσματικά στην εμφάνιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς στην προσχολική
τάξη.
18. Η συνεργατική γραφή μιας πρωτότυπης φανταστικής ιστορίας, στο
τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης των παιδιών, στην παραγωγή φανταστικών
ιστοριών -στο πλαίσιο της Αυτορρυθμιζόμενης Στρατηγικής- ήταν μια σημαντική
εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την διαδικασία. Τα παιδιά
φαίνεται ότι έμαθαν να ανταλλάσσουν δημιουργικά σχόλια και παροτρύνσεις,
μετατρέποντας

τις

διαδικασίες

καταγραφής

από

κλειστές

σε

ανοιχτές-

αλληλεπιδραστικές. Φάνηκε να κατανόησαν τον επικοινωνιακό στόχο του γραπτού
λόγου, καθώς διαρκώς μετασχημάτιζαν τις ιδέες τους και τον τρόπο καταγραφής
τους, ώστε να έχουν νόημα όχι μόνο γι αυτά που το γράφουν αλλά και γι αυτούς
που θα το διαβάσουν π.χ. η ερευνήτρια, τα άλλα παιδιά.
19. Η ανάγνωση ιστοριών αποτελεί ένα σημαντικό μαθησιακό εργαλείομέσο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τους/τις εκπαιδευτικούς
ανάλογα τον προσδοκώμενο στόχο. Όταν ο στόχος είναι η ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων, η επαναλαμβανόμενη έκθεση των παιδιών σε
καλοδομημένα κείμενα τους επιτρέπει να προσεγγίσουν, έστω και διαισθητικά, τον
τρόπο οργάνωσης των αφηγηματικών κειμένων. Στην παρούσα μελέτη, όπου στα
παιδιά της ομάδας ελέγχου διαβάστηκαν τα ίδια καλοδομημένα αφηγηματικά
κείμενα με αυτά των πειραματικών ομάδων, τα παιδιά κατάφεραν να βελτιώσουν,
έστω και ελαφρά, τις επιδόσεις τους σε όλες τις αφηγηματικές δεξιότητες.
20. Η διαλογική – αλληλεπιδραστική ανάγνωση, η οποία επιλέχτηκε για να
εξυπηρετήσει τους μαθησιακούς στόχους της παραγωγής φανταστικών ιστοριών,
φαίνεται ότι επέδρασε ουσιαστικά στην κατανόηση του δομικού πλαισίου των
ιστοριών, καθότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αλληλεπίδραση και
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πολυεπίπεδη ενεργοποίηση των παιδιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαλογική
ανάγνωση αποδεικνύεται αποτελεσματική και στην κατανόηση του τρόπου χρήσης
ευρύτερων μονάδων λόγου, πέραν των λέξεων, όπως των δομικών στοιχείων των
αφηγηματικών κειμένων.
21. Η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης διαφοροποιήθηκε από
παράγοντες όπως το αρχικό επίπεδο των παιδιών. Το αρχικό επίπεδο των παιδιών,
της παρούσας μελέτης, σε κάθε μία αφηγηματική δεξιότητα λειτούργησε
αντιστρόφως ανάλογα ως προς το μέγεθος βελτίωσής τους στην αντίστοιχη
δεξιότητα. Συγκεκριμένα, τόσο για την αναδιήγηση όσο και για την αφήγηση
προσωπικών και φανταστικών ιστοριών τα παιδιά, τα οποία παρουσίασαν χαμηλό
επίπεδο

προγενέστερων

γνώσεων,

κατάφεραν

να

βελτιωθούν

σημαντικά

περισσότερο στην αντίστοιχη δεξιότητα από τα παιδιά εκείνα τα οποία ξεκίνησαν με
υψηλότερες επιδόσεις. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης
φαίνεται ότι λειτούργησε αντισταθμιστικά ως προς το αρχικό έλλειμμα των
παιδιών, επιβεβαιώνοντας την θετική του επίδραση στην κάλυψη και βελτίωση των
χαμηλών αρχικών επιδόσεων των παιδιών της μελέτης.
22. Η βελτίωση που παρουσίασαν τα παιδιά σε καθεμία αφηγηματική
δεξιότητα επηρεάστηκε, επίσης, και από το γενικότερο υψηλό αφηγηματικό
επίπεδο που είχαν στις άλλες δεξιότητες. Συγκεκριμένα, στην αφήγηση
φανταστικών ιστοριών, είτε με κάρτες είτε με βιβλίο χωρίς κείμενο όπως και στην
αφήγηση προσωπικών ιστοριών, το προγενέστερο ισχυρό ευρύτερο αφηγηματικό
υπόβαθρο γνώσεων που είχαν τα παιδιά φαίνεται ότι επέδρασε σημαντικά στην
ανάπτυξη και βελτίωση των παραπάνω αφηγηματικών δεξιοτήτων. Φαίνεται ότι τα
παιδιά, τα οποία είχαν σχετικές αναγνωστικές και αναδιηγητικές-αφηγηματικές
εμπειρίες, συγκράτησαν και επεξεργάστηκαν πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες
που αποκόμισαν από τις αναγνώσεις και τις αφηγήσεις ιστοριών.
23. Η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης επηρεάστηκε από τα εγγενή
χαρακτηριστικά των παιδιών όπως το φύλο, καθώς ως ένα βαθμό επέδρασε στον
τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις διάφορες μαθησιακές
διαδικασίες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι τα αγόρια
αφηγήθηκαν πιο οργανωμένες φανταστικές ιστορίες από τα κορίτσια της μελέτης.
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Οι αφηγήσεις των αγοριών περιείχαν περισσότερους χαρακτήρες και επεισόδια
πλοκής, καθότι οι αφηγήσεις τους ήταν προσανατολισμένες

σε ένα πλαίσιο

δράσης.
24. Η ηλικία ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες ο οποίος άσκησε
στατιστικά σημαντική επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην
αναδιήγηση ιστοριών, όταν ελέγχθηκαν οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οι
οποίοι επιδρούν στις αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών. Στην παρούσα μελέτη,
τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά αναδιηγήθηκαν πιο οργανωμένες και συνοχικές
ιστορίες από τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Οι αναδιηγήσεις τους εμπεριείχαν όλα
σχεδόν τα δομικά στοιχεία, καταδεικνύοντας ότι η δομημένη πολυεπίπεδη
εξάσκηση γύρω από τη δομή των ιστοριών βοήθησε τα παιδιά να εστιάσουν το
ενδιαφέρον τους στα βασικά στοιχεία της ιστορίας και να τα αναδιηγηθούν
ακολουθώντας μια λογική πορεία. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι δημιουργήθηκε
εκείνο το γνωστικό υπόστρωμα στα παιδιά, ώστε να προσεγγίσουν με επιτυχία
νοητικές διεργασίες και διαδικασίες οι οποίες δεν κατακτώνται κατά την
προσχολική περίοδο.
25. Οι διαφορές που παρουσίασαν οι πειραματικές ομάδες όσον αφορά σε
ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν τις συνήθειες οικογενειακού
γραμματισμού, δεν επηρέασαν την επίδραση που άσκησε η πειραματική
παρέμβαση στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Παρά το
γεγονός ότι τα παιδιά των πειραματικών ομάδων της μελέτης παρουσίασαν
σημαντικές

διαφορές

ως

προς

το

είδος

των

δραστηριοτήτων

που

πραγματοποιούσαν, κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών, αλλά και ως προς
τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούσαν ευρύτερες δραστηριότητες
γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον, δε φαίνεται από τα αποτελέσματα να
επηρέασαν τη δυναμική επίδραση των προγραμμάτων παρέμβασης στο σύνολό
τους.
26. Παρότι τα παιδιά της μελέτης δεν εκπαιδεύτηκαν στην αφήγηση
προσωπικών ιστοριών, εντούτοις παρουσίασαν μια σημαντική βελτίωση και σε
αυτήν τη δεξιότητα. Τα αποτελέσματα αφορούν στην ομάδα της αναδιήγησης
ιστοριών και τη μεικτή πειραματική ομάδα. Πιθανότατα, η συνολική εκπαίδευση
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των παιδιών στη δομή των ιστοριών ενίσχυσε τη δυνατότητά τους να αφηγούνται
ιστορίες οι οποίες να εμπεριέχουν ένα βασικό δομικό ιστό (πλαίσιο, θέμα επίλυση).
Η επίγνωση, κατά συνέπεια, η οποία προήλθε από τη συστηματική εξάσκηση των
παιδιών, επέδρασε στην παρουσία της τυχαίας ή υπονοούμενης μάθησης όπου τα
παιδιά διαισθητικά, χωρίς να έχουν λάβει σαφείς οδηγίες, προσέγγισαν σε ένα
ποσοστό την ολοκληρωμένη βιωματική-προσωπική αφήγηση. Άλλωστε, οι δομές
των διαφορετικών αφηγηματικών ειδών παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες,
εφόσον, στο σύνολό τους, περιγράφουν δράσεις, πρόσωπα και γεγονότα.
27. Η παρούσα μελέτη αποτελεί σημαντική προέκταση άλλων σχετικών
μελετών, διότι οι κάρτες/εικόνες παραγωγής αφηγηματικού λόγου δε σχετίζονται
αυστηρά με την αξιολόγηση, αλλά συνδυάζονται αρμονικά και με μια σειρά
διαδικασιών οι οποίες είχαν στόχο την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων
των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Έως τώρα οι ερευνητές αξιοποιούσαν τις
διαδικασίες επίδειξης καρτών/εικόνων μόνο για την αξιολόγηση της παραγόμενης
φανταστικής ή προσωπικής αφήγησης (Allen et al., 1994. Hedberg & Westby, 1993.
Hughes et al., 1997). Σε άλλες μελέτες, επίσης, οι ερευνητές αξιοποιούσαν τα βιβλία
χωρίς κείμενο τα οποία αποτελούνταν τουλάχιστον από δεκατέσσερις έως τριάντα
δύο εικόνες (Gillam & Pearson, 2004. McCabe et al., 2008. Miller, Gillam & Peña,
2001. Strong, 1998). Στην επίδειξη, όμως, βιβλίων χωρίς κείμενο το παιδί, όπως έχει
επισημανθεί στην παρούσα εργασία, παράγει περιγραφικό λόγο, διότι στηρίζεται σε
μια πλειάδα οπτικών ερεθισμάτων τα οποία συνέχονται στη βάση της γραμματικής
των ιστοριών (Merritt & Liles, 1989). Δηλαδή, το παιδί έχει μπροστά του μια
ολοκληρωμένη και σωστά οργανωμένη ιστορία την οποία καλείται να περιγράψει
και όχι να δημιουργήσει, καθότι εγκλωβίζεται και εφησυχάζεται σε αυτήν τη σωρεία
των οπτικών ερεθισμάτων (Hughes et al., 1997). Τα βιβλία χωρίς κείμενο είναι
χρήσιμα, όταν ο στόχος του/της εκπαιδευτικού/ερευνητή/τριας είναι η λεξιλογική
κα γραμματικοσυντακτική αξιολόγηση του προφορικού λόγου των παιδιών, διότι το
παιδί παράγει μεγάλα γλωσσικά δείγματα και δίνεται το περιθώριο αξιολόγησης
της γλωσσικής του ανάπτυξης. Ακόμα, μέσα από την πλούσια εικονογράφηση
παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά με περιορισμένο λόγο ή τα ντροπαλά να
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κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της οπτικοποιημένης ιστορίας και να παραγάγουν
μια στοιχειώδη αφήγηση (Jalongo, Dragich, Conrad & Zhang, 2002).
Από την άλλη μεριά, ο περιορισμένος αριθμός καρτών/εικόνων παρέχει
χώρο στο παιδί για τη δημιουργική αξιοποίησή τους, καθώς κινητοποιείται
επαρκώς, χωρίς όμως να καθοδηγείται, όπως στην περίπτωση των βιβλίων χωρίς
κείμενο. Κατά συνέπεια, η αφήγηση που προέρχεται από περιορισμένο οπτικό
ερέθισμα είναι δηλωτική των πραγματικών αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών
προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Το ιδανικότερο, σαφώς, είναι ο
συνδυασμός αυτών των δύο τεχνικών εκμαίευσης του αφηγηματικού λόγου των
παιδιών, του βιβλίου με εικόνες χωρίς κείμενο και των καρτών, έτσι ώστε οι
επιδόσεις των παιδιών να αξιολογούνται συνδυαστικά και αποτελεσματικά και
αυτός ο συνδυασμός πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. Ο συνδυασμός
βιβλίου χωρίς κείμενο και εικόνων από μια ιστορία σε μορφή καρτών συμφωνεί με
τον μεθοδολογικό σχεδιασμό της μελέτης των Allen et al., (1994) οι οποίοι
προσπάθησαν με ποικίλους τρόπους να εκμαιεύσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα
αφηγηματικού λόγου των παιδιών ηλικίας 4-8 ετών. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές,
επίσης, όπως και στην παρούσα μελέτη, αξιοποίησαν για τον ίδιο λόγο τις
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με διαφορετικό ερέθισμα. Δηλαδή, επέδειξαν στα
παιδιά εκτός από το βιβλίο χωρίς κείμενο και δύο σειρές εικόνων/καρτών για να
παραγάγουν δύο φανταστικές ιστορίες. Παρόμοια και στην παρούσα μελέτη
δόθηκαν στα παιδιά δύο παρεμφερή σε βαθμό δυσκολίας βιβλία χωρίς κείμενο και
μια σειρά καρτών/εικόνων. Η άποψη των ερευνητών, όπως και το συναγόμενο
συμπέρασμα της παρούσας μελέτης, ήταν ότι στα μικρά παιδιά πρέπει να
παρέχονται ποικίλα ερεθίσματα, καθώς και αρκετές εναλλακτικές δυνατότητες για
να κινητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν στο μέγιστο βαθμό, ώστε να
προσεγγίσουν το εν δυνάμει επίπεδο των αφηγηματικών τους δεξιοτήτων (Hudson
& Shapiro, 1991).
Αξιοσημείωτη, όπως επισημάνθηκε, ήταν η αξιοποίηση με διττό τρόπο των
εικόνων/καρτών, κατά τη διάρκεια των πειραματικών παρεμβάσεων, καθώς και στις
πριν και μετά αξιολογήσεις των αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών της
παρούσας μελέτης. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των
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παιδιών στην παραγωγή φανταστικών ιστοριών της πειραματικής ομάδας
παραγωγής φανταστικών ιστοριών και της μεικτής πειραματικής ομάδας.
Αποτέλεσαν κομβικό σημείο ανάμεσα στο τμήμα της παρέμβασης που αφορούσε
στην επίδειξη/μοντελοποίηση των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών
συμπεριφοράς για την παραγωγή μιας καλοδομημένης ιστορίας και στο τμήμα της
παρέμβασης που αφορούσε στις μεταγνωστικές, αυτορρυθμιστικές διαδικασίες της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών (Hartman & Stemberg, 1993). Οι κάρτες
εισήχθησαν στο σημείο εκείνο όπου τα παιδιά ήταν έτοιμα να πειραματιστούν με
την εφαρμογή της νέας γνώσης, παρέχοντας το αναγκαίο ερέθισμα για την
παραγωγή φανταστικής ιστορίας, καθώς η καθεμιά αντιπροσώπευε και ένα
σημαντικό δομικό στοιχείο [(πλαίσιο, θέμα/πρόβλημα, πλοκή (2 κάρτες),
επίλυση/τέλος)]. Μέσα σε λίγο χρόνο οι εικόνες μετασχηματίστηκαν σε λέξεις και οι
λέξεις σε αυτόνομα ολοκληρωμένα προφορικά κέιμενα και στην πορεία γραπτά.
Ήταν σημαντική η παροχή αυτής της διαδικαστικής διευκόλυνσης, διότι τα παιδιά
σε αυτήν την ηλικία αδυνατούν να πραγματοποιήσουν συλλογισμούς βασιζόμενα
σε αφηρημένες σκέψεις και ιδέες και έχουν ανάγκη από τη χρήση απτών
αντικειμένων και οπτικών διαμεσολαβητών (Kadevarek & Sulsby, 2000. Φράγκου,
1994). Επίσης, η συχνή χρήση τους από τα παιδιά, τα βοήθησε να εξοικειωθούν με
τη διαδικασία, έτσι ώστε, όταν κλήθηκαν, με το πέρας της παρέμβασης, να
αφηγηθούν μια ιστορία στηριζόμενα σε αυτές τις κάρτες (διαφορετικές κάθε φορά),
ήταν ενήμερα και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία ανταποκρίθηκαν στις διαδικασίες
της ατομικής αφήγησης. Θεωρούμε ότι αυτή η εξοικείωση διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση της βελτίωσης των αφηγηματικών τους δεξιοτήτων, διότι τα
παιδιά δεν εκτέθηκαν σε πρωτόγνωρα ερεθίσματα και σε μη οικείες διαδικασίες
(McCabe & Rollins, 1994. Petreson & McCabe, 1983). Συνεπώς, η διττή χρήση των
καρτών παραγωγής φανταστικών ιστοριών απέβη πολλαπλά ωφέλιμη.
28. Οι τρεις στρατηγικές δε διέφεραν ως προς την επίδραση που άσκησαν,
μακροπρόθεσμα, στη διατήρηση των γνώσεων που κατέκτησαν τα παιδιά σχετικά
με την αναδιήγηση και την αφήγηση φανταστικών ιστοριών, κατά τη διάρκεια των
προγραμμάτων παρέμβασης. Οι συγκεκριμένες επιδράσεις ήταν και παρέμειναν
παρεμφερείς, μετά το πέρας της παρέμβασης, αλλά και μετά την πάροδο ενός
441

εύλογου χρονικού διαστήματος. Αυτό συνέβη, πιθανώς, διότι οι γνώσεις και οι
δεξιότητες, που προσέγγισαν τα παιδιά σε σχέση με το οργανωτικό πλαίσιο των
ιστοριών, δημιούργησαν ισχυρές αναπαραστάσεις και εδραιώθηκαν ως γνωστικές
δομές, γι’ αυτό και η επίδρασή τους δεν αποδυναμώθηκε από τον χρόνο. Στην
περίπτωση της αναδιήγησης ιστοριών, μάλιστα, οι αναπαραστάσεις αυτές όχι μόνο
παρέμειναν αναλλοίωτες αλλά και ισχυροποιήθηκαν, διότι, πιθανώς, ενισχύθηκαν
και από την ωριμότητα των παιδιών (Marjanovic-Umec et al., 2002), καθώς τα
παιδιά παρουσίασαν αυξημένες επιδόσεις.
29. Συνολικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν την
ανάγκη της συστηματικής εκπαίδευσης των παιδιών στο δομικό πλαίσιο όλων των
αφηγηματικών ειδών κατά την προσχολική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο, τα μικρά
παιδιά φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η έκφραση ή η καταγραφή μιας
αναδιήγησης/ αφήγησης απαιτεί, πρωτίστως, τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου
πλαισίου εντός του οποίου οι λέξεις αποκτούν νόημα και περιεχόμενο. Έτσι, τα
παιδιά φεύγουν από την προσχολική τάξη, έχοντας μια βασική αναπαράσταση του
τρόπου δημιουργίας και οργάνωσης μιας προφορικής ή γραπτής αφήγησης. Αυτή η
γνώση μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη στο σχεδιασμό και την καταγραφή των
πρώτων γραπτών τους κειμένων. Για να διατηρηθεί αυτή η γνώση είναι αναγκαίο τα
παιδιά, με την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο, να συνεχίσουν την επαφή τους με
σχετικά ερεθίσματα (αναγνώσεις- αναδιηγήσεις- αφηγήσεις ιστοριών), ώστε να μη
μείνει έωλο αυτό το εύρος των πληροφοριών και χαθεί. Επιπλέον, όταν οι
διαδικασίες αυτές δεν απογυμνωθούν από τον παιγνιώδη χαρακτήρα τους, τα
παιδιά πιθανώς να εμπλέκονται πιο ενεργά και η μετάβαση από τον προφορικό
στον γραπτό λόγο να γίνει περισσότερο ευχάριστη και λιγότερο κοπιώδης.
Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις στην έρευνα
Για

την

πραγματοποίηση

της

παρούσας

ερευνητικής

μελέτης

πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 2 μηνών όπου
αξιοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση των
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Παρά το γεγονός ότι
το χρονικό εύρος των προγραμμάτων παρέμβασης θεωρείται ικανοποιητικό για την
εξάσκηση των παιδιών στις επιμέρους αφηγηματικές δεξιότητες (αναδιήγηση και
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αφήγηση

φανταστικών

ιστοριών),

στοιχείο

που

αποτυπώνεται

και

στα

αποτελέσματα της μελέτης, ίσως να μην ήταν επαρκές ώστε οι προκλητικές νοητικά
διεργασίες μεταγνωστικού και αυτορρρυθμιστικού τύπου που απαιτούνται να
εσωτερικευθούν από την πλειονότητα των παιδιών. Παρότι ένα μεγάλο ποσοστό
παιδιών επανελέγχθηκε, μετά την πάροδο 5 μηνών, και οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις
και δεξιότητες φάνηκαν καλά εδραιωμένες, θα ήταν περισσότερο «ασφαλές», από
παιδαγωγική άποψη, οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν να είχαν εμπεδωθεί μέσα
από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εξάσκησης. Στην ανάγκη σταθεροποίησης/
εμπέδωσης αυτών των γνώσεων πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι αυτές
θα φανούν αναγκαίες στα παιδιά (δομή αφηγηματικών κειμένων), από τα μέσα του
πρώτου χρόνου φοίτησης στο δημοτικό σχολείο και μετά, όταν τα παιδιά θα
κληθούν να σχεδιάσουν και να καταγράψουν τις πρώτες αυτοβιογραφικές τους
αναδιηγήσεις «Σκέφτομαι και γράφω». Κατά συνέπεια, η επιμήκυνση των
προγραμμάτων παρέμβασης κατά την προσχολική περίοδο φαίνεται ακόμα πιο
επιτακτική διαδικασία, ώστε γνώσεις και δεξιότητες να αποθηκεύονται σε πιο
σταθερές δομές και να ανασύρονται πιο ολοκληρωμένες, ακόμα και μετά την
πάροδο ενός χρονικού διαστήματος στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά μπορεί να
εμπλακούν με άλλες απαιτητικές εργασίες (ανάγνωση και γραφή).
Η συγκεκριμένη μελέτη, επίσης, διερεύνησε της επίδραση της εξάσκησης
των παιδιών στην αναδιήγηση και την παραγωγή φανταστικών ιστοριών σε ένα
συγκεκριμένο δείγμα παιδιών (112). Θα ήταν κατά συνέπεια σκόπιμο να διεξαχθούν
παρόμοιες μελέτες και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας με
παρεμφερή ή διαφοροποιημένα μεθοδολογικά δεδομένα ώστε να καταστεί εφικτή
η γενίκευση αποτελεσμάτων σχετικών με τις ενίσχυση των αφηγηματικών
δεξιοτήτων στο ελληνικό πλαίσιο.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης (προπειραματικές και μεταπειραματικές) της
αναδιηγητικής ικανότητας των παιδιών της μελέτης πραγματοποιήθηκαν, μετά την
ανάγνωση ενός αφηγηματικού βιβλίου, στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Κατόπιν,
τα παιδιά ένα – ένα προσέρχονταν σε ένα χώρο δίπλα από την τάξη τους, για να
αναδιηγηθούν την ιστορία που μόλις άκουσαν. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία τα
παιδιά, που προσέρχονταν πρώτα, είχαν πιο πρόσφατες τις πληροφορίες και
443

αναδιηγούνταν την ιστορία πιο ολοκληρωμένα από τα παιδιά που ακολουθούσαν.
Η μεσολάβηση ενός μικρού διαστήματος ανάμεσα στην ανάγνωση και την
ανάκληση της ιστορίας λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα· όσο μεγαλύτερο είναι το
διάστημα τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν τα παιδιά να διατηρούν ακέραιες τις
πρόσφατα αποθηκευμένες πληροφορίες. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία δεν ήταν
εφικτή στην παρούσα μελέτη διότι πρώτον, η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεν παρέχουν άδεια παραμονής του/της
ερευνητή/τριας πάνω από 30-40 πρώτα λεπτά της ώρας στο κάθε σχολείο που
πραγματοποιείται

πρόγραμμα

παρέμβασης

και

δεύτερον,

διότι,

όταν

διαταράσσεται επί μακρόν η ρουτίνα και το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης,
δυσανασχετούν οι εκπαιδευτικοί. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο σε μελλοντική μελέτη, η
οποία θα εμπεριέχει διαδικασίες αξιολόγησης της αναδιηγητικής ικανότητας των
παιδιών, η ανάγνωση και αναδιήγηση ιστοριών να πραγματοποιείται σε μικρές
ομάδες 4-5 παιδιών, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να αναδιηγούνται την
ιστορία που άκουσαν, χωρίς τη μεσολάβηση μεγάλου χρονικού διαστήματος.
Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος, όπως και ο προηγούμενος, αποτελεί
επείσακτη μεταβλητή της μελέτης, ήταν ο χώρος όπου τα παιδιά αναδιηγούνταν και
αφηγούνταν ιστορίες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής τους, πριν και μετά την
παρέμβαση. Ο ιδιαίτερος χώρος που διέθετε η κάθε σχολική μονάδα, του οποίου η
ύπαρξη αποτέλεσε και προϋπόθεση για την επιλογής της, δεν ήταν και τόσο
απομονωμένος από θορύβους, ώστε να διασφαλιστεί η συγκέντρωση των παιδιών.
Αυτή, όμως, είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάθε ερευνητής/τρια,
εφόσον κινείται σε φυσικούς χώρους και όχι σε πειραματικά εργαστήρια
αποστειρωμένα από κάθε «κίνδυνο».
Το κύριο σώμα των αναδιηγήσεων των παιδιών, που αποτέλεσαν το δείγμα
της παρούσας ερευνητικής εργασίας, αξιολογήθηκε με βάση το περιεχόμενό του
στα βασικά δομικά στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχουν όλες οι ιστορίες. Σε
αντίστοιχο υποκεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας εργασίας
αναφέρθηκαν μια σειρά γραμματικών, οργανωτικών, αξιολογικών και άλλων
στοιχείων που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της αναδιήγησης και το καθιστούν πιο
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κατανοητό και ολοκληρωμένο, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν το ψυχογλωσσικό
και το κοινωνιογνωστικό επίπεδο του παιδιού (Currenton & Lucas, 2007. Eisenberg
et al., 2008. Greenhalgh & Strong, 2001. Halliday & Hasan, 1976. Hedberg & Westby,
1993). Σε μελλοντική μελέτη θα ήταν σκόπιμο οι αναδιηγήσεις αλλά και οι
αφηγήσεις των παιδιών να αναλυθούν παράλληλα και με διάφορα γλωσσικά και
άλλα ψυχογνωστικά κριτήρια, εφόσον τα μεγάλα γλωσσικά δείγματα, που
παράγουν τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδείκνυνται για τέτοιου τύπου
αναλύσεις. Στη παρούσα μελέτη στάθηκε ανέφικτο λόγω του μεγάλου όγκου
αφηγηματικών δειγμάτων που συσσωρεύτηκαν από την συμπερίληψη όλων των
αφηγηματικών δεξιοτήτων.
Το δείγμα της παρούσας εργασίας συμπεριελάμβανε, πέραν των
ελληνόφωνων και αλλόγλωσσα παιδιά, τα οποία είχαν αποδώσει με επάρκεια στα
γλωσσικά κριτήρια της μελέτης. Τα παιδιά αυτά προέρχονταν από χώρες όπως την
Ρωσία, την

Αλβανία, την Τσεχία, την Ρουμανία, την Αμερική κ.ά. Θα ήταν

ερευνητικά ενδιαφέρον, με δεδομένη την ποικιλομορφία των αφηγήσεων ανά τον
κόσμο, εξαιτίας των διαφορών των πολιτισμικών πλαισίων εντός των οποίων
μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά (αλλοδαπά), να πραγματοποιηθεί μια μελέτη η οποία,
πέραν των άλλων, να διερευνά με ανάλογα κριτήρια την αποτύπωση των διαφορών
αυτών στις αφηγήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στην ηλικία αυτή οι όποιες
διαφοροποιήσεις διαφαίνονται πιο καθαρά, καθότι, όταν τα παιδιά λάβουν
συστηματική εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο), οι επιδράσεις του οικογενειακού
περιβάλλοντος εξαχνώνονται σταδιακά και ο λόγος των αλλοδαπών παιδιών
οικειοποιείται στοιχεία και χαρακτηριστικά του λόγου των παιδιών της χώρας
υποδοχής (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007).
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της μελέτης όπως και των διαδικασιών
της ορθής, χωρίς αποκλίσεις, εφαρμογής των ποικίλων τεχνικών, που εμπεριέκλειαν
οι στρατηγικές εξάσκησης των παιδιών, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από
την

ίδια

την

ερευνήτρια.

Με

δεδομένο,

όμως,

ότι

οι

παρεμβάσεις

πραγματοποιήθηκαν σε φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης, με το σύνολο των
παιδιών, θα ήταν σκόπιμο και η εφαρμογή των επιμέρους τεχνικών να
πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένες εκπαιδευτικούς προσχολικών τάξεων. Το
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συγκεκριμένο σημείο αποτελεί περιορισμό σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις που
ενισχύουν την εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Κατά συνέπεια, θεωρείται
σημαντικό σε μελλοντικές σχετικές ερευνητικές μελέτες να δημιουργηθούν όλες οι
δυνατές προϋποθέσεις, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής των
προγραμμάτων παρέμβασης από τους/τις ίδιους/ες εκπαιδευτικούς στο φυσικό
περιβάλλον της προσχολικής τάξης.
Τέλος, οι στόχοι της παρούσας μελέτης δεν εστίασαν στην αξιολόγηση της
μαθησιακής διαδικασίας αλλά του αποτελέσματος, του οφέλους δηλαδή που
αποκόμισαν τα παιδιά από την εξάσκησή τους στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών και
από την εμπλοκή τους σε μια σειρά γνωστικών και γλωσσικών διεργασιών και
διαδικασιών. Σε μια μελλοντική μελέτη θα ήταν σημαντικό να αξιολογηθούν,
συνεπώς, και οι μαθησιακές διαδικασίες, εφόσον οι διδακτικές παρεμβάσεις που
εφαρμόστηκαν στις πειραματικές ομάδες ήταν επηρεασμένες από το πνεύμα των
σύγχρονων κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών οι οποίες δίνουν έμφαση στις
διαδικασίες και όχι στα παράγωγα. Συνεπώς, θα ήταν ερευνητικά ενδιαφέρον να
πραγματοποιηθεί μια μελέτη στην οποία θα καταγράφονται οι λεκτικές και φυσικές
αλληλεπιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρέμβασης
(Moschovaki & Meadows, 2005. Moschovaki et al., 2007). Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορούσε να διερευνηθούν δεδομένα όπως: α) ο βαθμός εμπλοκής του παιδιού με
το επίπεδο των επιδόσεων του, μετά το πέρας της παρέμβασης, β) η εστίαση της
προσοχής των παιδιών (ποια τεχνική, διαδικασία, μέθοδος τράβηξε την προσοχή
τους περισσότερο), γ) ποια διαδικασία προκάλεσε τη μεγαλύτερη λεκτική
αλληλεπίδραση στην ομάδα, δ) αν το φύλο διαδραμάτισε κάποιο ρόλο και πού, ε) η
αξιολόγηση του τρόπου εμπλοκής και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού κατά τη
διαδικασία κ.ά. Τα δεδομένα αυτά, βεβαίως, αποτελούν διαδικασίες ποιοτικής
ανάλυσης, όμως παρέχουν μια σειρά χρήσιμων ερευνητικά πληροφοριών, οι οποίες
θα αποτελέσουν εφαλτήριο για αποτελεσματικότερες και ουσιαστικότερες
πειραματικές μελέτες στο χώρο, εφόσον αξιολογούν άμεσα την επίδραση των
εργαλείων και των μέσων που αξιοποιεί κάθε ερευνητικός σχεδιασμός.
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Παιδαγωγικές προτάσεις
Η εφαρμογή του ερευνητικού σχεδιασμού της παρούσας εργασίας σε
φυσικές συνθήκες προσχολικής τάξης και η αποτύπωση των επιδράσεών του
παρέχουν τη δυνατότητα για τη διατύπωση ορισμένων χρήσιμων παιδαγωγικών
προτάσεων. Το βασικό μέσο που αξιοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, το οποίο
δημιούργησε εκείνο το παιδαγωγικό πλαίσιο για τη πραγματοποίηση μιας σειράς
σημαντικών δραστηριοτήτων και διεργασιών, ήταν το εικονογραφημένο παιδικό
βιβλίο που αποτελεί το βασικό είδος των αφηγηματικών κειμένων (Brabham &
Lynch-Brown,

2002).

Η

ανάγνωση

καλογραμμένων

και

καλοδομημένων

αφηγηματικών κειμένων στην προσχολική τάξη πρέπει να αποτελεί καθημερινό
μέλημα των εκπαιδευτικών της προσχολικής τάξης, καθώς μπορεί να υποστηρίξει
μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων των μικρών παιδιών (Coyne et al., 2007. Evans et
al., 2008. Groenou, 1995. Justice & Ezell, 2000. McGee & Richgels, 2003). Ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά στη δομή των ιστοριών η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση, διότι μόνο μέσα από τη σύνδεση των δομικών στοιχείων και των
επιμέρους παραγράφων των αφηγηματικών κειμένων τα παιδιά μπορούν να
κατανοήσουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου των
ιστοριών (Mulvaney, 2011. Zevenbergen et al., 2003).
Είναι αναγκαία η συστηματική εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
στο δομικό πλαίσιο των ιστοριών. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν τον τρόπο δομής
και οργάνωσης των ιστοριών και συνειδητοποιούν ότι για τη δημιουργία και
επαναδημιουργία μιας ολοκληρωμένης προφορικής η γραπτής ιστορίας είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσία συγκεκριμένων στοιχείων/πληροφοριών οι
οποίες πρέπει να ακολουθούν μια λογική ακολουθία/σειρά (Morrow, 1985, 86.
Spencer & Slocum, 2010). Η διδακτική προσέγγιση αυτού του στόχου απαιτεί την
αξιοποίηση εξειδικευμένων στρατηγικών στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης
όπου το παιδί ξεκινά από το στάδιο της πλήρους υποστήριξης και της επίδειξης των
αναγκαίων γνώσεων, στάσεων και μορφών συμπεριφοράς, φτάνοντας σταδιακά στο
στάδιο

της

πλήρους

αποδέσμευσης

όπου

ελεύθερα

παρουσιάζει

τις

νεοαποκτειθείσες γνώσεις του και, εν προκειμένω, αναδιηγείται και αφηγείται μια
φανταστική ιστορία (Brown et al., 1989. Collins et al., 1989). Στην εκμάθηση
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οποιασδήποτε δεξιότητας οι διαδικασίες φθίνουσας καθοδήγησης δημιουργούν το
υποστηρικτικό πλαίσιο εντός του οποίου το παιδί νιώθει «ασφαλές», εφόσον
καθοδηγείται μέχρι το σημείο εκείνο που οι ανάγκες του ορίζουν και ο/η
εκπαιδευτικός είναι ενεργός, εφόσον πρέπει να δημιουργεί ευέλικτες και συνάμα
προσιτές και ευχάριστες μαθησιακές διαδικασίες στις οποίες πρέπει να στέκεται
παρακινητικά, αναστοχαστικά και ανατροφοδοτικά (De La Paz & Graham, 2002).
Οι στρατηγικές οι οποίες αξιοποιήθηκαν, στην παρούσα μελέτη, φαίνεται να
εμπεριέχουν όλες τις τεχνικές οι οποίες είναι αναγκαίες στην εκμάθηση νέων
δεξιοτήτων/εννοιών. Είναι στρατηγικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από
τους/τις εκπαιδευτικούς των προσχολικών τάξεων, καθότι όλα τα μέσα και τα υλικά
που χρησιμοποιούνται υπάρχουν σε κάθε προσχολική τάξη. Συγκεκριμένα, για την
εκμάθηση της δομής των ιστοριών μέσα από την αναδιήγηση είναι σημαντικό:
α) Ο/Η εκπαιδευτικός να έχει στη βιβλιοθήκη του αφηγηματικά κείμενα τα
οποία να είναι κατάλληλα οργανωμένα στη βάση της γραμματικής των ιστοριών,
δηλαδή να εμπεριέχουν όλα τα δομικά στοιχεία (αναφορά στο τόπο και τον χρόνο,
αναφορά στον πρωταγωνιστή και το πρόβλημά του, αναφορά στις δράσεις μέσα
από τις οποίες προσπαθεί να λύσει το πρόβλημά του, αναφορά στην κατάληξη και
το τέλος της ιστορίας). Είναι σημαντικό τα βιβλία να εμπεριέχουν μόνο αυτή τη
στοιχειώδη δομή και να αποφεύγονται βιβλία με πολλαπλά επεισόδια.
β) Τα δομικά στοιχεία των ιστοριών να είναι αναγραμμένα σε κάρτες και να
υπάρχουν σε μια μόνιμη θέση μέσα στην τάξη, ανεξάρτητα αν τα παιδιά
εκπαιδεύονται στη δομή ιστοριών ή όχι. Η μόνιμη παρουσία τους υπενθυμίζει σε
όποιο παιδί ή ομάδα παιδιών θελήσει/ουν να παραγάγει/ουν ή να αναδιηγηθεί/ούν
μια ιστορία τι να σκεφτούν πρώτα, τι στη συνέχεια, τι στο τέλος. Με αυτόν τον
τρόπο θα λειτουργούν ως μνημονικός κώδικας και ως διαμεσολαβητές (γλωσσικοί,
οπτικοί) των δομικών στοιχείων των ιστοριών. Είναι σημαντικό, ο αριθμός των
καρτών να είναι ακριβώς όσος και ο αριθμός των δομικών στοιχείων, αναλυτικά,
χωρίς συμψηφισμούς του τύπου πλαίσιο=χώρος+χρόνος+πρωταγωνιστής ή
κατάξη=κατάληξη+τέλος. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν ένα-ένα τα
δομικά στοιχεία και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να τα συμπεριλάβουν στο
αφήγημά τους ή στην αναδιήγησή τους. Σε πιλοτικές εφαρμογές της παρούσας
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εργασίας καταδείχτηκε ακόμα ότι οι κάρτες θα πρέπει να περιέχουν λέξεις-κλειδιά
και όχι σύμβολα, διότι δημιουργούν σύγχυση στα παιδιά. Δεν αναγνωρίζουν εύκολα
πού παραπέμπει το κάθε αφηρημένο σύμβολο και, αν το μάθουν με την τακτική
εξάσκηση, δυσκολεύονται να το συνδέσουν με το αντίστοιχο τμήμα της ιστορίας. Ο
γραπτός λόγος φαίνεται να παραπέμπει άμεσα στην αντίστοιχη έννοια και, κατά
συνέπεια, στο αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Επίσης, είναι αναγκαίο οι κάρτες των
δομικών στοιχείων να είναι με διαφορετικό χρώμα η καθεμιά, ώστε να είναι
αναγνωρίσιμες και από τα παιδιά εκείνα που δεν μπορούν τα διαβάζουν.
γ) Οι κάρτες να εισάγονται στην αρχή της διαδικασίας σε συνδυασμό με τα
αναγκαία παραδείγματα από γνωστές ιστορίες για να αντιληφθούν τα παιδιά την
καθολική ύπαρξη των στοιχείων αυτών στις ιστορίες. Στη συνέχεια, κατά την
ανάγνωση της κάθε ιστορίας, είναι κρίσιμης σημασίας ο/η εκπαιδευτικός να
συνδέει τα τμήματα της ιστορία που διαβάζει με το αντίστοιχο δομικό στοιχείο.
δ) Μια σημαντική υποστηρικτική διαδικασία είναι η τοποθέτηση
εικονογραφημένων εικόνων από την ιστορία, κάτω από τις κάρτες των δομικών
στοιχείων. Δηλαδή, μετά την ανάγνωση του κάθε τμήματος από την ιστορία, να
τοποθετείται μια φωτοτυπημένη εικόνα, αντιπροσωπευτική του περιεχομένου του,
κάτω από το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Έτσι, λόγος, εικόνα και αφηρημένη δομή
(κάρτα) να είναι σε μία αντιστοιχία.
ε) Μετά την ανάγνωση, η αναδιήγηση της ιστορίας είναι σημαντικό να
διεξάγεται στην αρχή ομαδικά, με υποβοήθηση από τον/την εκπαιδευτικό, με την
παρουσία εικόνων και καρτών, στη συνέχεια, τη δεύτερη φορά, με την παρουσία
μόνο καρτών και μειωμένη υποβοήθηση και στο τέλος να πραγματοποιούνται
διαδικασίες ελεύθερης αναδιήγησης, χωρίς καμιά υποβοήθηση λεκτική ή οπτική
από τα ίδια τα παιδιά (ατομικά). Σε αυτήν την τελική φάση τουλάχιστον τα
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά (5-6 ετών) έχουν ολοκληρωμένη την αναπαράσταση
της διαδοχής των επεισοδίων στο μυαλό τους και έχουν εσωτερικεύσει, σε κάποιο
βαθμό, τη διαδοχή των γεγονότων της (Hudson & Shapiro, 1991).
στ) Η εγκαθίδρυση της γνώσης των δομικών στοιχείων των ιστοριών είναι
αποτέλεσμα της εξάσκησης των παιδιών σε πολλές και διαφορετικές ιστορίες οι
οποίες θα ακολουθούν την ενδεδειγμένη διάταξη στοιχείων. Η συγκεκριμένη
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επισήμανση αναφέρεται, διότι αρκετές σύγχρονες εικονογραφημένες ιστορίες
παραλείπουν βασικά στοιχεία του πλαισίου ή του τέλους ή βασίζονται σε πιο
σύνθετες δομές (όπου το ένα γεγονός πυροδοτεί άλλα προβλήματα και εισάγει
άλλα δεδομένα στην ιστορία), θεωρώντας ότι τα στοιχεία αυτά υποδηλώνονται
στην εικονογράφηση ή υπονοούνται στο κείμενο. Αυτά τα βιβλία δεν εξυπηρετούν
το στόχο της εκμάθησης της δομής των ιστοριών και δεν ενδείκνυται η χρήση τους.
ζ) Μετά την ομαδική αναδιήγηση και στο στάδιο της ελεύθερης αναδιήγησης
ο/η εκπαιδευτικός είναι σκόπιμο να ενεργοποιεί και φυσικά τα παιδιά,
παρακινώντας τα να περπατήσουν σε ένα διάδρομο (χαλί) ή πάνω σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο σχήμα π.χ. τετράγωνα το ένα δίπλα στο άλλο (ζωγραφιά στο
πάτωμα) πάνω στο οποίο έχει αναγράψει τα δομικά στοιχεία (με όποιο τρόπο
μπορεί) για να προσδώσει μια πιο παιγνιώδη και ευχάριστη διάθεση στη μαθησιακή
διαδικασία. Παράλληλα, επειδή τα δομικά στοιχεία αναγράφονται με βάση την
ιεραρχική οργάνωσή τους και τη διαδοχική τους διάταξη, βοηθούν τα παιδιά να
εσωτερικεύσουν μέσα από άλλα αισθητήρια (σώμα) και διαδικασίες (περπάτημα)
την αναγκαία πορεία της σκέψης (ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι
μετά…). Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά που διαθέτουν σε υψηλό βαθμό άλλου
τύπου νοημοσύνη (κιναισθητική, χωροταξική), πέρα από τη γλωσσική, να
εμπλακούν με πιο βιωματικούς τρόπους και να εσωτερικεύσουν από άλλους
δρόμους τις αναγκαίες δομές.
η) Όταν ο στόχος του/της εκπαιδευτικού είναι πέρα από τη κατανόηση των
βασικών πληροφοριών του κειμένου της ιστορίας, η κατανόηση των δομικών της
στοιχείων και η ολοκληρωμένη ανάκλησή τους από τα παιδιά, μια γνώση
απαραίτητη στην μετέπειτα οργάνωση των πρώτων γραπτών κειμένων τους, είναι
αναγκαία προϋπόθεση να υπάρξουν κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, ακόμα
και στον τρόπο ανάγνωσης της ιστορίας (Morrow, 2005). Κατά την αναδιήγηση
ιστοριών, ο ιδανικός τρόπος ανάγνωσης είναι η ανάγνωση παράσταση όπου δεν
πραγματοποιούνται πολλές παύσεις και ενισχύεται η κατανόηση της δομικής
οργάνωσης μιας ιστορίας. Παρότι θεωρείται ότι δε βοηθά τα παιδιά με λίγες
εμπειρίες γραμματισμού (Lo, 1997), είναι εκείνος ο τρόπος ανάγνωσης μέσω του
οποίου ο/η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας μια σειρά από αφηγηματικές τεχνικές
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(επιτονισμούς, παύσεις, δραματοποιήσεις), προκαλεί την εστίαση της προσοχής και
τη γνωστική ενεργοποίηση των παιδιών. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να
δίνονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την ανάγνωση, μέσα από τις προβλέψεις
και τις υποθέσεις των παιδιών, για το περιεχόμενο της ιστορίας που θα τους
διαβαστεί, ώστε να μειωθούν, κατά το ελάχιστο, οι μετέπειτα παρεμβάσεις και
διακοπές. Η ακολουθία των δομικών στοιχείων και η συσχέτισή τους με τα τμήματα
της ιστορίας είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να παρουσιαστεί ολοκληρωμένη,
για να αποθηκευτεί σωστά στη μνήμη τους με μειωμένους κινδύνους αλλοιώσεων
και παρερμηνειών, λόγω συχνών και πολλές φορές άσκοπων διακοπών.
θ) Όταν οι εκπαιδευτικοί των προσχολικών τάξεων επιδιώκουν να
προσεγγίσουν σύνθετες και προκλητικές διδακτικές διαδικασίες, όπως αυτήν της
παραγωγής φανταστικών ιστοριών, θα πρέπει να δημιουργούν κατά αρχάς τις
αναγκαίες προγενέστερες γνώσεις οι οποίες αφορούν στον τρόπο δόμησης και
οργάνωσης που ακολουθούν, στο σύνολό τους σχεδόν, οι φανταστικές ιστορίες.
Αυτή η διαδικασία απαιτεί αντιπαραβολές γνωστών κειμένων με καλή δομή. Οι
αντιπαραβολές γνωστών κειμένων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος, με την
έννοια ότι, όταν αναφέρεται καθένα δομικό στοιχείο, ακολουθούν διάφορα
παραδείγματα από γνωστές ιστορίες από τον/την εκπαιδευτικό μέχρι τα παιδιά να
κατανοήσουν τη σχέση αυτή (κειμένου-δομής).
ι) Στη συνέχεια, είναι θεμιτό να πραγματοποιείται μια αλληλεπιδραστική
συζήτηση με τα παιδιά για το πώς δημιουργείται μια καλοφτιαγμένη ιστορία και σε
αυτό το σημείο εισάγονται τα οπτικά βοηθήματα όπως οι κάρτες των δομικών
στοιχείων. Η εκμάθηση των δομικών στοιχείων είναι αναγκαία προϋπόθεση πριν
από την ανάγνωση και παραγωγή ιστοριών. Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει τις κάρτες
πληροφορώντας τα παιδιά για το τι σημαίνει η κάθε λέξη-κλειδί και τι στοιχείο
αντιπροσωπεύει η κάθε μία από αυτές.
κ) Κατά την ανάγνωση της ιστορίας προτείνεται η τεχνική της προβολής
προτύπου και η τεχνική της φωναχτής σκέψης όπου ο/η εκπαιδευτικός
λειτουργώντας ως
αφηγηματικές

πρότυπο, διαβάζει μια ιστορία στα παιδιά αξιοποιώντας

τεχνικές

πραγματοποιώντας

(για

σκόπιμες

να

ελκύσει

παύσεις
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για

την

προσοχή

μεγαλόφωνα

των

παιδιών),

σχόλια,

κάνοντας

προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει και αναφέροντας προβληματισμούς και
σκέψεις για το αν το περιεχόμενο της ιστορίας ανταποκρίνεται στο δομικό σχήμαπλαίσιο που είχε συζητηθεί πριν. Κατά την ανάγνωση, επίσης, αξιοποιούνται και τα
οπτικά βοηθήματα (κάρτες, εικόνες) όπως και διαδικαστικές διευκολύνσεις (τι
πρέπει να παρατηρούν, τι πρέπει να θυμούνται) οι οποίες λειτουργούν και ως
μνημονικοί κανόνες.
λ) Η ανάγνωση της ιστορίας, η οποία έχει ως στόχο την παραγωγή
φανταστικών ιστοριών, πρέπει να γίνεται με αλληλεπιδραστικό - διαλογικό τρόπο,
διότι το περιεχόμενο των εμβόλιμων παύσεων, που πραγματοποιούνται κατά την
ανάγνωση, διαμορφώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των παιδιών (Paris & Paris, 2003. Zevenbergen et al., 2003). Αυτή είναι,
άλλωστε, και η δυναμική της διαλογικής ανάγνωσης έναντι της μονολογικής. Οι
διαδικασίες συνδιαμορφώνονται από κοινού με τα παιδιά και δεν ορίζονται
αυστηρά από τον/την εκπαιδευτικό. Αυτό, βεβαίως, δε σημαίνει ότι δε θα υπάρχει
εκ των προτέρων σχεδιασμός της αναγνωστικής διαδικασίας και των εμβόλιμων
παύσεων από τον/την εκπαιδευτικό (τι θα ειπωθεί, σε ποιο σημείο και γιατί). Όμως,
όταν τα παιδιά εκφράσουν ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο της
ιστορίας και τις διαδικασίες αντιστοίχισης δομής-κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός
οφείλει να τις καλύψει άμεσα, αξιοποιώντας, βεβαίως, τις τεχνικές που
αναφέρθηκαν πριν (φωναχτή σκέψη, πρότυπο, παρακίνηση για υποθέσεις,
αιτιολογήσεις, συμπεράσματα). Ας μην παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε παιδί
μαθαίνει σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς και σε κάθε τάξη υπάρχουν παιδιά
τα οποία έχουν ανάγκη από παραπάνω επεξηγήσεις, για τον λόγο αυτό οι
διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και παιδοκεντρικές (Bredekamp
& Copple, 2011).
μ) Με το πέρας της ανάγνωσης προτείνεται η πραγματοποίηση μιας
περιορισμένης συζήτησης για εμπέδωση και έλεγχο της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε πιο πριν. Πραγματοποιείται μια σύντομη αναδιήγηση για να
εμπεδωθεί η ακολουθία, επαναλαμβάνονται τα κύρια σημεία και επισφραγίζεται η
ανάγκη της παρουσίας των 7 δομικών στοιχείων, του τρόπου μέσω του οποίου
μπορούν τα παιδιά να τα θυμούνται (οι κάρτες τοποθετούνται σε περίοπτη θέση και
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λειτουργούν ως μνημονικός κανόνας), διατυπώνονται νύξεις και ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις για να δημιουργηθούν γνωστικά αδιέξοδα στα παιδιά και να
πραγματοποιήσουν μεταγνωστικού τύπου διεργασίες (τι κάνω, γιατί το κάνω…). Η
συγκεκριμένη φάση έχει ως στόχο την απομνημόνευση της πορείας των
διαδικασιών και των πρακτικών που πρέπει να ακολουθήσουν, όταν θα χρειαστεί
να δημιουργήσουν μια δική τους πρωτότυπη ιστορία. Για να πραγματοποιήσουν τα
μικρά παιδιά αυτές τις επίπονες γνωστικά διεργασίες, είναι σημαντικό να
υποκινηθούν και να ενθαρρυνθούν, γι’ αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία του
προαναφερόμενου υποστηρικτικού αλληλεπιδραστικού πλαισίου μέσω του οποίου
τα παιδιά οδηγούνται σε συλλογισμούς, κρίσεις και συμπεράσματα στα οποία δε
θα έφταναν με ένα απλό, στείρο ερωτηματολόγιο.
ν) Εφόσον τα παιδιά έχουν εμπεδώσει έννοιες, στοιχεία, διαδικασίες
βασιζόμενα, παράλληλα, και στα οπτικά βοηθήματα αλλά και υποστηριζόμενα
κατάλληλα από τον/την εκπαιδευτικό μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία
μιας προφορικής αφήγησης. Σε αυτήν τη διαδικασία είναι απαραίτητη η υποστήριξη
των παιδιών, με ανάλογο εικονιστικό υλικό (κάρτες με εικόνες), πάνω στο οποίο θα
επεξεργαστούν πιθανά νοήματα, αιτιακές και χρονικές σχέσεις των δεδομένων,
αποκωδικοποίηση και ανακωδικοποίηση σημαινομένων (τι δείχνει η εικόνα, πώς θα
εκφραστεί κατανοητά…). Σε αυτήν τη διαδικασία κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η
αυτορρύθμιση των μορφών συμπεριφοράς που αναδύονται κατά τις συλλογικές
διαδικασίες όπως: α) ο χειρισμός των δεδομένων (κάρτες), δηλαδή ποια ακολουθία
είναι η σωστή και γιατί, β) η διαχείριση των στοιχείων, δηλαδή αν η ιστορία
εμπεριέχει και τα 7 δομικά στοιχεία, αν αυτά είναι με σωστή σειρά, γ) ο χειρισμός
των προσώπων, δηλαδή ποιος θα μιλήσει, αν είπαν όλοι τη γνώμη τους, δ) ο
χειρισμός των λεγομένων, δηλαδή αν έχει δίκιο ο ομιλών, τι άλλο πρέπει να
συμπληρωθεί, να αντικατασταθεί για να βγάζει νόημα η ιστορία και ο χειρισμός,
βεβαίως, κάθε μορφή συμπεριφοράς η οποία δεν είναι αποδεκτή από την ομάδα,
εφόσον στις διαδικασίες συμμετέχει το σύνολο των παιδιών της τάξης. Ο ρόλος
του/της εκπαιδευτικού είναι συγκρατημένα παρεμβατικός, ανατροφοδοτικός,
υποστηρικτικός (δίνει παραπάνω πληροφορίες και δεδομένα στην ομάδα, όταν
χρειαστεί), αναστοχαστικός (μήπως ξέχασαν
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κάτι τα παιδιά, τι πρέπει να

προσέξουν). Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διαδικασία αγγίζει τα όρια της
επικείμενης ανάπτυξης τόσων των παιδιών όσων και των διδακτικών ικανοτήτων
των ίδιων των εκπαιδευτικών, εφόσον κινούνται όλοι ανάμεσα στο όριο του
δυνατού και του εν δυνάμει. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μυούνται σε υψηλού
επιπέδου γνωστικές διεργασίες, αποκτούν εργαλεία σκέψης, κατακτούν σταδιακά
ισορροπημένες μορφές συμπεριφοράς, μαθαίνουν στις συλλογικές διαδικασίες,
ενώ μυούνται στην ιδέα ότι τα μεγάλα βήματα κρύβουν ομαδική προσπάθεια και
πολλή δουλειά.
ξ) Στην Αυτορρυθμιζόμενη Στρατηγική που προτείνεται στην παρούσα
εργασία ως σημαντική διδακτική στρατηγική/μέθοδος δημιουργίας φανταστικών
ιστοριών, παρά το γεγονός ότι απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στην
τελευταία φάση εμπεριέχονται και διαδικασίες καταγραφής. Είναι σημαντική η
εμπλοκή των παιδιών στην τελική ευθεία με την καταγραφή των δημιουργιών τους,
με όποιο τρόπο μπορούν (με συμβατικούς κώδικες ή επινοημένους). Αυτές οι
νοητικές διεργασίες βοηθούν στην απομνημόνευση, γιατί το παιδί εμπλέκεται
γνωστικά και φυσικά με ακόμα έναν διαφορετικό τρόπο και γιατί η καταγραφή, από
τη φύση της, λειτουργεί ως μια επιπλέον νοητική αναπαράσταση της διαδικασίας
που προηγήθηκε.
ο) Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται στην τελική φάση ο/η εκπαιδευτικός
να υποστηρίξει πολυεπίπεδα τα παιδιά για να καταγράψουν τις παραγόμενες ιδέες
τους σε οργανωμένη μορφή. Με βοήθημα τις κάρτες και με την ανατροφοδότηση
του/της εκπαιδευτικού τα παιδιά αποτυπώνουν τμηματικά την ιστορία που μόλις
δημιούργησαν ομαδικά. Η καταγραφή της ιστορίας είναι καλό να πραγματοποιείται
σε μεγάλη επιφάνεια για να μπορούν τα παιδιά να δουλέψουν ομαδικά.
Συγκεκριμένα, σε ένα χαρτί του μέτρου το οποίο έχει χωριστεί εκ των προτέρων σε 7
στήλες και στην κορυφή της κάθε στήλης έχει αναγραφεί κάθε ένα από τα δομικά
στοιχεία της ιστορίας, τα παιδιά μπορούν να γράφουν με όποιο τρόπο μπορούν
(ζωγραφική, σκαριφήματα, ψευδογράμματα, επινοημένη γραφή, συμβατική) την
ιστορία τους, ξεκινώντας από τα στοιχεία του πλαισίου (τόπος, χρόνος,
πρωταγωνιστής) και καταλήγοντας στην επίλυση και το τέλος (Davies et al., 2004).
Οι εικονογραφημένες κάρτες είναι θεμιτό να λειτουργούν ως πλαίσιο αλλά να μη
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δεσμεύουν τα παιδιά (να υπενθυμίζουν τα ελάχιστα δομικά στοιχεία). Αν, για
παράδειγμα, κάποιο από τα παιδιά έχει κάποιες ιδέες γύρω από την πλοκή της
ιστορίας και θέλει να προσθέσει επεισόδια ή να δημιουργήσει εμπόδια στον
πρωταγωνιστή, κατά την προσπάθεια του να επιλύσει το πρόβλημά του, είναι
σημαντικό αυτό να εκφραστεί και να ενταχθεί στην υπάρχουσα δομή.
π) Η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και οι μεταγνωστικού τύπου
διεργασίες στις διαδικασίες της καταγραφής είναι μείζονος σημασίας. Στη
συγκεκριμένη φάση, τα παιδιά παράγουν ακόμα ιδέες, πραγματοποιούν ελέγχους,
αναθεωρούν στοιχεία τα οποία με μια δεύτερη ματιά είτε δε φαίνεται να «κολλάνε»
στην ιστορία είτε τα αναδιαμορφώνουν είτε τα συμπληρώνουν με στόχο να κάνουν
την ιστορία τους πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική. Σε αυτή την κατεύθυνση ο/η
εκπαιδευτικός ενδείκνυται να παρακινεί και να ενθαρρύνει τα παιδιά, να θέτει στην
ομάδα μια αναθεώρηση που προτείνεται αλλά να εκφράζει και ο ίδιος την άποψή
του ισότιμα, αν χρειαστεί. Όταν η καταγραφή ολοκληρώνεται από τα παιδιά,
προτείνεται η εξής διαδικασία: η αναδιήγηση της ιστορίας, που μόλις
δημιούργησαν τα παιδιά, και η καταγραφή της από τον/την εκπαιδευτικό σε μορφή
ολοκληρωμένου κειμένου στο κάτω μέρος της επιφάνειας που καταγράφουν. Με
αυτόν τον τρόπο τα παιδιά, αφενός συμμετέχουν στο συμβατικό τρόπο καταγραφής
ενός αφηγηματικού κειμένου, αφού αυτά το υπαγορεύουν και, αφετέρου
αντιλαμβάνονται το σημείο στο οποίο θα φτάσουν, όταν κατακτήσουν τον γραπτό
λόγο. Με άλλα λόγια, ο /η εκπαιδευτικός λειτουργεί και ως πρότυπο συγγραφικό.
Το συγκεκριμένο συμπέρασμα προήλθε μέσα από την παρατήρηση των μορφών
συμπεριφοράς των παιδιών στις διαδικασίες καταγραφής και για το λόγο αυτό
προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς, διότι εκ των αποτελεσμάτων φάνηκε
σημαντικό, καθώς τα παιδιά, σε κάθε νέα φανταστική ιστορία που δημιουργούσαν,
προσπαθούσαν να γράψουν μιμούμενα την ερευνήτρια (αντιστοιχίζοντας το
φώνημα ή τη συλλαβή-με το γράφημα), αντί να ζωγραφίσουν ή να γράψουν
σκαριφήματα. Για τον ίδιο λόγο και οι καταγραφές των παιδιών ξεκίνησαν κυρίως
με ζωγραφιές, ενώ στο τέλος ήταν γεμάτες από λέξεις (βλ. Παράρτημα 6),
καταδεικνύοντας την προσπάθεια και την αγωνία των παιδιών να προσεγγίσουν τις
διαδικασίες του συμβατικού τρόπου γραφής. Αυτές οι διαδικασίες συνάδουν με τη
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θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού, καθότι τα παιδιά λαμβάνοντας σχετικά
ερεθίσματα επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τις σκέψεις τους διερευνώντας τους
συμβατικούς κώδικες γραφής (Τάφα, 2011. Topping & Welfendale, 1995).
ρ) Οι διαδικασίες συλλογικής δημιουργίας, όπως οι διαδικασίες συλλογικής
γραφής

που

πραγματοποιήθηκαν

στην

παρούσα

μελέτη,

προτείνονται

ανεπιφύλακτα στους/στις εκπαιδευτικούς των προσχολικών τάξεων (Farber & Klein,
1999. Frank, 1992. Hiebert, 1981), αντί των ατομικών εργασιών. Τα συλλογικά
δημιουργήματα των παιδιών προϋποθέτουν αλληλεπίδραση και ανταλλαγή,
εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις από συνομήλικους (και όχι από τον/την
εκπαιδευτικό) και το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι κατά πολύ ανώτερο από το
ατομικό. Διότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, λόγω μνημονικών και ευρύτερα
κοινωνιογνωστικών

περιορισμών,

όπως

αναφέρονται

στη

βιβλιογραφική

ανασκόπηση της παρούσας εργασίας, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία να
ολοκληρώσουν σε ατομικό επίπεδο με επιτυχία τόσο πολύπλοκες ψυχογνωστικέςγλωσσικές εργασίες (Harris et al., 2008).
σ) Για την παραγωγή προσωπικών αλλά και φανταστικών ιστοριών
προτείνονται, από σχετικές μελέτες, τα βιβλία χωρίς κείμενο ή οι εικονογραφημένες
κάρτες οι οποίες αφηγούνται μια ιστορία με ολοκληρωμένη και εμπλουτισμένη
πλοκή. Από την παρούσα εργασία φάνηκε ότι οι πολλές εικόνες παράγουν
περιγραφικό λόγο, ενώ οι περιορισμένες σε αριθμό, ουσιαστικό αφηγηματικό λόγο.
Ο ιδανικός αριθμός καρτών για αφήγηση, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα, αλλά και
τις πιλοτικές εφαρμογές της παρούσας εργασίας, είναι από 3 έως και 7 κάρτες, διότι
με τις 3 κάρτες παρουσιάζεται στο παιδί η στοιχειώδης πλοκή (αρχή, μέση, τέλος),
ενώ με τις 7 κάρτες η ολοκληρωμένη πλοκή με το σύνολο των δομικών στοιχείων
(Allen et al., 1994. Hedberg & Westby, 1993). Τα βιβλία χωρίς κείμενο είναι ένα
ισχυρό βοήθημα για να μάθει το παιδί να αφηγείται ιστορίες και σε ένα πρώτο
επίπεδο είναι αναγκαία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και όσο το παιδί γίνεται πιο
έμπειρο, ενδείκνυται η μείωση του οπτικού βοηθήματος, ώστε να προκαλείται η
παραγωγή αποπλαισιωμένου λόγου. ενός λόγου που δε δεσμεύεται από την
αμεσότητα (τα γεγονότα έχουν διεξαχθεί σε άλλο τόπο και χρόνο) και ο οποίος δε
στηρίζεται σε δηλωτικές πληροφορίες (τι δείχνει η κάρτα-εικόνα) αλλά σε
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συμπεράσματα που απορρέουν από τα συμφραζόμενα και τις υπονοούμενες
πληροφορίες του εικονιστικού υλικού. Βιβλία χωρίς κείμενο υπάρχουν πια και στη
χώρα μας και αποτελούν μέρος των αφηγηματικών βιβλίων· εάν όμως δεν
υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της τάξης, εναλλακτικά, μπορούν να δοθούν άγνωστα
εικονογραφημένα βιβλία για να υποστηριχτεί η προσπάθεια των παιδιών να
δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία. Η καλλιέργεια της αφηγηματικής
ικανότητας των παιδιών προτάσσεται και από το ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών
για το νηπιαγωγείο (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του
Νηπιαγωγείου, 2011) και από μια σειρά σύγχρονων μελετών αλλά και από τις
ανάγκες του σχολικού, οπτικού και ευρύτερου κοινωνικού τους γραμματισμού
(Berger, 1993. Hughes et al., 1997. McCbe et al., 2008. Paris & Paris, 2003. Pena et al.,
2006. Pesco & Gagné, 2015. Stadler & Ward, 2005).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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2) «ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
3) ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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3
Αναδιηγήσεις πριν το πρόγραμμα παρέμβασης
Νήπιο Α
Ήταν ένα σκατζοχοιράκι που βγήκε από τη φωλιά του πετάγετε ένα μήλο από τη μηλιά του
και μετά φωνάζει άουτς συνάντησε το γουρούνι και του είπε να βγάλει το φρούτο και μετά
συνάντησε ένα άλλο ζωάκι και μετά πήγε να του το βγάλει ο βάτραχος και μετά μπήκε μέσα
στη νερό μήπως βγει αλλά τίποτα δεν βγήκε και πήγε στη κατσίκα και της τα έβγαλε, έφαγε
το μήλο το αχλάδι τα βαλίδια και ...τέλος.

Νήπιο Β
Το σκατζοχοιράκι πήγε έτρεχε και πήγε στη φωλιά του γρήγορα και έπεσε ένα μήλο και
δεν το κάρφωσε και πήρε ένα ύπνο και πήγε στη κατσίκα και είχε μήλα και φιστίκια και
βατόμουρο και ένα φύλλο και μετά πήγε στη κατσίκα και η κατσίκα τα έφαγε όλα αυτά
εκτός από το φύλλο.

Αναδιηγήσεις μετά το πρόγραμμα παρέμβασης
Νήπιο Α
Το Νόρι το γατάκι ζούσε στο σπίτι του, ένα βράδυ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί έπλυνε τα
δόντια του κοιμήθηκε αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί και βγήκε έξω και πήγε στο
προβατάκι είπε: «τι ώρα είναι αργά τι κάνεις τέτοια ώρα;» «δεν μπορώ να κοιμηθώ» «να θα
φτιάξω ενα μαλακό μαξιλαράκι». Του ‘φτιαξε και το πήρε, μετά πήγε στη κότα και είπε:
«είναι αργά το βράδυ τι κάνεις τέτοια ώρα;» «δεν μπορώ να κοιμηθώ» «να να πάρε αυτό
το μαγικό φτερό θα σε κάνει να νυστάζεις» το πήρε και πήγε στο ελεφαντάκι και είπε: «τι
ώρα είναι τέτοια είναι αργά τη νύχτα είναι αργά το βράδυ» «δεν μπορώ να κοιμηθώ» «να
πάρε αυτό το μικρό ελεφαντάκι» το πήρε μετά πήγε στο γουρούνι και είπε; «τι κάνεις
τέτοια ώρα έξω από το σπίτι σου;» «δεν μπορώ να κοιμηθώ» «να να βλέπεις τα αστεράκια
και το φεγγάρι γιατί θα σου φτιάξουν μια ιστορία» και μετά έφυγε σπίτι ξάπλωσε μετά δεν
μπορούσε να κοιμηθεί πάλι αλλά θυμήθηκε αυτό που του είπε το γουρούνι και είδε τα
αστεράκια και το φεγγάρι και ενωθήκανε και φτιάξανε όλα τα ζώα που είχε δει και τα
πράγματα που του χαρίσανε και χαμογελάσανε και δεν θα ξεχάσει τους φίλους του και τα
πράγματα που είχε και κοιμήθηκε γλυκά-γλυκά..καληνύχτα Νόρι.

Νήπιο Β
Μια φορά κα ένα καιρό ήταν ένα γατάκι και δεν μπορούσε να κοιμηθεί και πήγε στο φίλο
του το προβατάκι και του ‘δωσε ένα μαξιλάρι μετά πήγε στη κοτούλα και είπε: «μπορώ να
παίξω με τα κοτοπουλάκια σου;» κα είπε: «όχι! Γιατί κοιμούνται» και της έδωσε ένα
ονειροφτερό και μετά πήγε στη φίλη του της την ελεφαντίνα και της είπε: «δεν έχω παρέα
το βράδυ για να κοιμηθώ» και επειδή δεν είχε της είπε: «θα σου δώσω αυτό ελεφαντάκι
επειδή εγώ είμαι πολύ μεγάλη» και μετά πήγε στο φίλο του το γουρουνάκι και του είπε:
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«όταν κοιτάξεις τα αστέρια και το φεγγάρι πάντα ενώνουντε και σου λένε ένα παραμύθι»
και μετά ο Νόρι πήρε τα δώρα του και πήγε να κοιμηθεί και δεν ξέχασε ότι πρέπει να
κοιτάει το φεγγάρι και τα αστέρια για τον ηρεμήζουνε και μετά από λίγο κοιμήθηκε αγκαλιά
με τα δώρα του και ζήσανε αυτοί καλά και ‘μεις καλύτερα.

Παραδείγματα από προσωπικές αφηγήσεις παιδιών πριν από το πρόγραμμα
παρέμβασης
Νήπιο Α
Μια επίσκεψη στο γιατρό
Το γιατρό που τη λέγανε Πέπα, δε φοβήθηκα γιατί είχα να ζωγραφίσω λίγο μέχρι να
τελειώσει η μαμά να μιλάει με τη γιατρό μου και μετά μόλις τελειώσανε να μιλάνε
φύγαμε.
Ένα χαρούμενο πάρτι
Είχα σβήσει τη τούρτα μου μαζί με τον Ηλία και εγώ έπρεπε να ήμουν η αρχηγός
επειδή εγώ γιόρταζα και έρθει η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Μέχρι το βράδυ το
είχαμε κάνει, ωραία ήτανε.

Παραδείγματα από προσωπικές αφηγήσεις παιδιών μετά το πρόγραμμα
παρέμβασης
Νήπιο Α
Μια επίσκεψη στο γιατρό
Ο γιατρός μου ήτανε πολύ ευγενικός και μου είδε τα αυτάκια και μετά μου έβαλε
αυτό να ακούσει τη καρδιά μου και μετά με μέτρησε μου είπε πόσο ψηλή είμαι και
τελικά έγινα καλά και μετά πήγαμε να κάνουμε το εμβόλιο και μετά πήγαμε σπίτι να
παίξουμε, τέλος.
Ένα χαρούμενο πάρτι
Ήρθανε οι φίλοι μου στο σχολείο μου (στο σχολείο μου το έκανα) και έσβησα τα
κεράκια μου και μου είπανε happy birthday (στα αγγλικά μου τα είπανε) και μετά
έφερε μου δείξανε τα δώρα και μετά που τελειώσαμε πήγαμε στο... μαζί με όλο το
σχολείο πήγαμε στη παιδική χαρά να παίξουμε και στα γενέθλια μου τώρα ήμουν
πολύ χαρούμενη γιατί όλοι οι φίλοι μου ήτανε χαμογελαστά στοματάκια γιατί άμα
ήτανε έτσι (γκριμάτσα) δεν θα ήμουν χαρούμενη για ήτανε χαρούμενοι οι φίλοι μου
και μετά τελειώσαμε και πήγαμε σπίτι μου και κάναμε πάρτι και στο σπίτι μου.
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Παραδείγματα από φανταστικές αφηγήσεις παιδιών πριν από το πρόγραμμα
παρέμβασης (βιβλίο χωρίς κείμενο)
Νήπιο Α
Ο Φρόγκυ ντύνεται
Μια μέρα ο Φρόγκι ξύπνησε γιατί έκανε κρύο και πήγε να κάνει πατινάζ και η μαμά
του είπε να προσέχει και αυτός θύμωσε και ήθελε να πάει χωρίς τη μαμά του και
μετά ξανακοιμήθηκε και η μαμά του φρόγκι και μετά ντύθηκε ο φρόγκι και πήγε
έξω να ..μετά δεν μπορούσε να περπατήσει και του φώναζε η μαμά του και
προσπαθούσε να τα βγάλει αλλά δεν μπορούσε και μετά ο Φρόγκι προσπαθούσε να
τα κάνει όλα αλλά δεν μπορούσε και μετά αυτό που έφτιαξε το είχε καλύψει να μην
το δει κανείς και το πήρε μαζί του και μετά έβγαλε τα ρούχα του και μετά έβγαλε τα
πραγματάκια του και τίποτα άλλο.
Ο Φρόγκυ πάει για ύπνο
Μια μέρα ο Φρόγκι είχε κουραστεί να κοιμάται και αποφάσισε να φωνάξει τη μαμά
του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς ιστορία και φώναξε δυνατά τη μαμά του
και ήρθε και τον έπλυνε και μετά έπαιξε λίγο, έψαξε λίγο και βρήκε το καραβάκι του
και έπαιζε στη μπανιέρα του και πήγε να κάνει... να πλύνει τα δόντια του τα ‘πλυνε
και μετά πήγε στο δωμάτιο και είπε ο Φρόγκι και μετά κουτούλησε εκεί πέρα και
μετά ο φρόγκι είπε στη μαμά του να του πει μια ιστορία και είπε εντάξει και πήγε να
κλείσει το φως και φοβότανε, ξάπλωσε έκλεισε το φως και του έδωσε νερό ή γάλα
και μετά το ήπιε και κοιμήθηκε και του ‘πε μια γλυκιά ιστορία και κοιμήθηκε η
μαμά του στη καρέκλα και κοιμήθηκαν μαζί.

Παραδείγματα από φανταστικές αφηγήσεις παιδιών μετά από το πρόγραμμα
παρέμβασης (βιβλίο χωρίς κείμενο)
Νήπιο Α
Ο Φρόγκυ ντύνεται
Μια φορά και ένα καιρό ο Φρόγκι όταν ήτανε χειμώνας πήγε στο κρεβάτι του για να
κοιμηθεί ενώ όλοι οι φίλοι του κοιμόντουσαν και αυτός δεν κοιμότανε αυτός
έβλεπε το χιόνι. Κατέβηκε από το κρεβάτι του και η μαμά του τον είδε και του είπε
«Φρόγκι μου που πας;» ο Φρόγκι δεν απάντησε. Μετά ο Φρόγκι πήγε έξω μαζί με
τους φίλους του για να παίξει. Πρώτα ξεκίνησε να παίζει χιονοπόλεμο και μετά ο
Φρόγκι φώναζε ,μετά του Φρόγκι η μαμά του φώναξε: «Φρόγκι έλα να μπεις μέσα
γιατί είναι ώρα για να φάμε» και ο Φρόγκι απάντησε: «όχι». Μετά την άλλη μέρα ο
Φλόγκι πήγε να παίξει πάλι με του φίλους του χιονοπόλεμο και ύστερα η μαμά του
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δεν φώναζε. Μετά του ξαναφώναξε η μαμά του του Φρόγκι και της είπε: «όχι» μετά
βρήκε όλους τους φίλους του να κάνουν διάφορα και πολλά πράγματα τα οποία
ήταν πολύ διασκεδαστικά. Ο Φρόγκι ύστερα έμεινε μόνος του και η μαμά του του
φώναζε, ύστερα ο Φρόγκι πήγε έκανε μια σει... πήγε και έκανε μια σειρά με τους
φίλους του και παίξανε τρενάκι μετά ο Φρόγκι η μαμά του Φρόγκι είδε ότι ο Φρόγκι
κατέβαινε από το κρεβάτι του και τον ρώτησε: «Φρόγκι μου που πας και τι κάνεις
εκεί πέρα;» «ωχ! Φρόγκι μου έριξες όλα τα πράγματα σου κάτω και μετά ο Φρόγκι
πήγε και κοιμήθηκε καλά.
Ο Φρόγκυ πάει για ύπνο
Ο Φρόγκι δεν ήθελε να κοιμηθεί και ήτανε βράδυ και η μαμά του είπε να κάνει
μπάνιο και αυτός δεν ήθελε και η μαμά του έβαλε σαπούνι στη μπανιέρα και αυτός
πήγε κρυφά – κρυφά να φύγει και η μαμά του τον έπιασε και τον έβαλε στην
μπανιέρα και γέμισε νερό και του έδωσε ένα καραβάκι να παίξει και η μαμά του
πήγε να μαζέψει τα παιχνίδια του και μετά η μαμά είπε στον Φρόγκι και μετά είπε η
μαμά στον Φρόγκι να πάει να πλύνει τα χέρια του και πάλι έφυγε κρυφά- κρυφά και
η μαμά πάλι πήγε να τον πιάσει και αυτός δεν ήθελε και ο Φρόγκι πήγε να πλύνει τα
δόντια του και μετά πήγε και πήρε ένα κουκλάκι και αυτός ήθελε να κάνει κάτι που
να μην τον δει η μαμά του και μετά πήγε και κοιμήθηκε και η μαμά του πήγε... και
έφτιαξε κάτι στον Φρόγκι και ο Φρόγκι ήπιε νερό και μετά η μαμά του κοιμήθηκε
και ο Φρόγκι δεν είχε κοιμηθεί και μετά κοιμήθηκε.

Παραδείγματα από φανταστικές αφηγήσεις παιδιών πριν από το πρόγραμμα
παρέμβασης (με κάρτες)
Νήπιο Α
Αυτός τρώει και όλα έχουν πέσει κάτω, εδώ τον ταίζουν και εδώ έχει φουσκώσει,
εδώ αυτό το παιδάκι βλέπει ένα ψυγείο και ψάχνει κάτι εκεί.
Νήπιο Β
Η γιαγιά και η μαμά το τάιζαν, αυτός έτρωγε γλυκά μετά πάχυνε μετά λέει: «εεε
πως άνοιξε μόνο του το ψυγείο;» «εε θες να διαβάσεις;» και λέει: «ναι».
Παραδείγματα φανταστικών αφηγήσεων, με κάρτες, παιδιών μετά από το
πρόγραμμα παρέμβασης (με κάρτες)
Νήπιο Α
Όταν ήταν μωρό ένα παιδάκι έτρωγε καλά πράγματα. Όταν είχε μεγαλώσει και ήταν
μικρό έτρωγε παρά πολλά γλυκά μετά έγινε χοντρός είπε: «ωχ τι έκανα τώρα» και
μετά είχε το ψυγείο και είχε και άλλο ένα μόνο γλυκό μετά έτρωγε καλά πράγματα
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και αδυνάτισε και μετά μόνο διάβαζε δεν έτρωγε πολύ σε λίγο και ζήσαν αυτοί καλά
και ‘μεις καλύτερα.
Νήπιο Β
Μια φορά και ένα καιρό ήτανε ένα παιδάκι που έφαγε πολλά γλυκά και μια μέρα η
μαμά του και η γιαγιά του κάνανε πάρτι και αυτό το παιδάκι πήγε κρυφά και έφαγε
αυτά τα γλυκά που φέρανε οι καλεσμένοι της μαμά και της γιαγιάς του μετά
χόντρυνε και μετά έλεγε ότι πονούσε η κοιλιά του πολύ, μετά έτρωγε λίγο φαγητό
και όταν το ψυγείο άνοιξε και όταν το ψεύτικο ψυγείο του άνοιξε πήρε ένα βιβλίο
για να διαβάσει και μετά διάβαζε μόνο και έγινε λιγνός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΩΝ
1) ΚΑΡΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (Παρέμβαση)
2) ΚΑΡΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (Αξιολόγηση)
3) ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (Wordless books)

1Α
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Κάρτες δημιουργίας ιστοριών κατά την παρέμβαση

1Β
Κάρτες δημιουργίας ιστοριών κατά την παρέμβαση
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2Α
Κάρτες δημιουργίας ιστοριών στις διαδικασίες αξιόγησης

2Β
Κάρτες δημιουργίας ιστοριών στις διαδικασίες αξιόγησης
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3 Α Βιβλίο χωρίς κείμενο «Ο Φρόγκυ πάει για ύπνο»
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3 Β Βιβλίο χωρίς κείμενο «Ο Φρόγκυ ντύνεται»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
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Α

Εικόνες του βιβλίου που αξιοποιήθηκε για την αξιολόγηση των προσωπικών
ιστοριών (αφηγήσεων).
Επίσκεψη στον γιατρό
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Β
Εικόνες του βιβλίου που αξιοποιήθηκε για την αξιολόγηση των προσωπικών
ιστοριών (αφηγήσεων).
Πάρτι γενεθλίων
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Γ
Αφήγηση ιστορίας, από την ερευνήτρια, η οποία συνδυάστηκε με την επίδειξη
εικόνων από την αντίστοιχη ιστορία για την εκμαίευση προσωπικών ιστοριών από
τα παιδιά.
Μια επίσκεψη στον γιατρό
Θα σου πω μια ιστορία για ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Σοφία. Μια μέρα η Σοφία
ξύπνησε και πονούσε πολύ ο λαιμός της. Η μαμά της είπε ότι πρέπει να πάνε στο
γιατρό, την κ. Άννα γιατί είχε και πυρετό. Η Σοφία δεν φτάνει που πονούσε φοβόταν
κιόλας σκεπτόμενη τι θα γίνει στην γιατρό. Όταν έφτασαν η Σοφία με τη μαμά της
κάθισαν στο καθιστικό και περίμεναν. Όταν ήρθε η σειρά τους η γιατρός τις
υποδέχτηκε και ρώτησε τη Σοφία τι συμβαίνει. Η γιατρός τις έκανε διάφορες
εξετάσεις. Κοίταξε τα αυτάκια της και το λαιμό της πολύ προσεκτικά για να δει που
ακριβώς πονάει. Μετά πήρε το στηθοσκόπιο και άκουσε την καρδούλα της και την
αναπνοή της για να δει αν είναι κρυωμένη. Μετά η γιατρός είπε στη μαμά της ότι η
Σοφία είναι λίγο κρυωμένη. Της έδωσε ένα σιρόπι για το λαιμό και συμβούλεψε τη
μητέρα της να της δίνει υγιεινά φαγητά και φρούτα για να γίνει η Σοφία ένα γερό
και δυνατό παιδί. Η Σοφία έφυγε ευχαριστημένη αλλά έμεινε για λίγο το κρεβάτι
της ώσπου να γίνει τελείως καλά. Μετά από δυο μέρες πήγε πάλι στο σχολείο της.
Πάρτι γενεθλίων
Ο Μιχάλης έχει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε πριν πέντε χρόνια, ένα πρωί του Μάη,
του πιο όμορφου μήνα της Άνοιξης. Ο μπαμπάς και η μαμά αγόρασαν μια τούρτα
με τον Σπάιντερμαν τον αγαπημένο ήρωα του Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάλεσε τους
φίλους του να διασκεδάσουν. Τα παιδιά του τραγούδησαν το τραγούδι των
γενεθλίων: «να ζήσεις Μιχάλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις….» και έσβησε
τα κεράκια του. Αφού έφαγαν το γλυκό τους χόρεψαν έπαιξαν διάφορα παιχνίδια
στην αυλή γιατί ο καιρός ήταν ζεστός, ζωγράφισαν και έφαγαν πίτσα και σουβλάκια.
Ο Μιχάλης την ώρα της γιορτής ντύθηκε Σπάιντερμαν και έκανε τρελό κέφι. Το
δώρο των γονιών του στη γιορτή ήταν μια γατούλα. Ο Μιχάλης λατρεύει τα ζώα,
πάντα ήθελε ένα ζωάκι για συντροφιά. Από τότε έγιναν αχώριστοι φίλοι στο σπίτι,
στη βόλτα ακόμα και στα πάρτι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Πίνακες αποτύπωσης συχνοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανάγνωσης και αφήγησης ιστοριών
καθώς και ευρύτερων δραστηριοτήτων γραμματισμού στο οικογενειακό
περιβάλλον
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Πίνακας 1. Σχετικές συχνότητες % των μορφών συμπεριφοράς που αναδεικνύονται
κατά την ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών.
Μορφές συμπεριφοράς

Πολύ

κατά την αφήγηση και

σπάνια

Σπάνια

Μερικές

Συχνά

φορές

Πολύ
συχνά

ανάγνωση ιστοριών
%

%

%

%

%

15,9

26,8

22

13,4

22

Δείχνεται το εξώφυλλο

23,2

24,4

22

22

8,5

Σχολιάζεται το περιεχόμενο της

6,1

8,5

28

39

18,3

12,2

13,4

19,5

36,6

18,3

Σχολιάζεται την εικονογράφηση

12,2

23,2

19,5

25,6

19,5

Σχολιάζεται τις δράσεις των

13,4

13,4

18,3

40,2

14,5

των

23,2

13,4

26,8

24,4

12,2

εναλλακτική

36,6

28

23,2

11

1,2

12,2

23,2

25,6

20,7

18,3

να

37,8

26,8

20,7

13,4

1,2

να

23,2

25,6

23,2

20,7

7,3

να

35,4

19,5

22

15,9

7,3

Πριν την ανάγνωση αναφέρεται
τον τίτλο και περιεχόμενο

ανάγνωσης
Σχολιάζεται το περιεχόμενο της
αφήγησης

ηρώων
Σχολιάζεται

τα

κίνητρα

ηρώων
Συζητάτε

μια

πρόταση για το τέλος
Σχολιάζεται κάποιο σημείο που
το παιδί έχει σχετικές εμπειρίες
Διαβάζεται

και

ζητάτε

προβλέψει τη συνέχεια
Ζητάτε

από

το

παιδί

αναδιηγηθεί την ιστορία
Ζητάτε

από

το

παιδί

αναδιηγηθεί τα γεγονότα με
σωστή σειρά
Σημ: Ν=112
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Πίνακας 2. Σχετικές συχνότητες % της διάθεσης των παιδιών αλλά και των γονέων
για ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών.
Ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών

Πολύ

Σπάνια

σπάνια

Συζητάτε με το παιδί σας τις

Μερικές

Συχνά

φορές

Πολύ
συχνά

%

%

%

%

%

0

2,4

9,8

14,6

73,2

2,4

6,1

26,8

35,4

29,3

4,9

11

22

29,3

32,9

2,4

6,1

24,4

40,2

26,8

3,7

22

20,7

40,2

13,4

7,3

18,3

28

28

18,3

3,7

8,5

23,2

23,2

41,5

2,4

6,1

20,7

42,7

28

καθημερινές του εμπειρίες από το
σχολείο
Ζητάει το παιδί να του διαβάσετε
ένα βιβλίο
Αφηγείται το παιδί ιστορίες που
έχει ακούσει στους φίλους του
Κάποιο μέλος της οικογένειας
διαβάζει βιβλία στο παιδί
Κάποιο μέλος της οικογένειας
αφηγείται ιστορίες στο παιδί
Ζητά το ίδιο το παιδί να του
αφηγηθείτε ιστορίες
Το

παιδί

αφηγείται

στην

οικογένεια καθημερινά γεγονότα
Επιθυμείται να διαβάσετε ή να
αφηγηθείτε ιστορίες
Σημ: Ν=112
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Πίνακας 3. Σχετικές συχνότητες % της διάθεσης των γονέων και των παιδιών για την
πραγματοποίηση ευρύτερων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο οικογενειακό
περιβάλλον.
Γενικότερες δραστηριότητες Πολύ
γραμματισμού

σπάνια

Παρακολουθεί

9,8

Σπάνια

Μερικές

Συχνά

φορές

Πολύ
συχνά

12,2

29,3

28

20,7

11

35,4

29,3

14,6

37,8

22

12,2

1,2

15,9

29,3

32,9

14,6

11

36,6

20,7

11

8,5

30,5

30,5

4,9

προγράμματα εκπαιδευτικής
τηλεόρασης
Ασχολείται με επιτραπέζια 9,8
παιχνίδια
Επισκέπτεστε μαζί με το 26,8
παιδί το βιβλιοπωλείο
Παρακολουθείτε
σχολιάζετε

και 7,3
τηλεοπτικές

εκπομπές
Ασχολείται με εκπαιδευτικά 20,7
παιχνίδια στον υπολογιστή
Ασχολείστε από κοινού στον 25,6
υπολογιστή
Ν=112
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
1) Κριτήριο αξιολόγησης των αναδιηγήσεων
2) Κριτήριο αξιολόγησης των προσωπικών ιστοριών
3) Κριτήριο αξιολόγησης των φανταστικών ιστοριών

542

1) Κριτήριο αξιολόγησης της αναδιήγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ

Όνομα μαθητή: .…………………………………………………………
Τίτλος ιστορίας: ………………………………………………………….
Ηλικία: ………………………………………………………….
Σχολείο - Ημερομηνία: ………………………………………………………….
Γνώση της δομής της ιστορίας
Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί - Πλαίσιο
1. Ξεκινά την ιστορία με μια εισαγωγή
2. Ονομάζει τον κύριο πρωταγωνιστή
3. Ονομάζει τους άλλους χαρακτήρες της ιστορίας
4. Αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας

…………….
…………….
……………..
…………….

Θέμα
5. Αναφέρει τον κύριο στόχο ή το πρόβλημα που καλείται
να επιλύσει ο βασικός ήρωας της ιστορίας

.…………….

Πλοκή Επεισοδίων
6. Αναφέρει όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται
στην ιστορία

.…………….

Επίλυση
7. Παρουσιάζει την επίλυση του προβλήματος ή την
επίτευξη του στόχου
8. Αναφέρει ένα τέλος για την ιστορία

.……………..
………………

Διαδοχή
9. Αναδιηγείται την ιστορία αναφέροντας σωστά τα στοιχεία
της δομής: πλαίσιο, αρχικό γεγονός, πλοκή επεισοδίων, επίλυση
( Βαθμολογία: 2 για την σωστή διαδοχή των στοιχείων της δομής
της ιστορίας, 1 για μερική και 0 για απουσία οποιασδήποτε εμφανούς
διαδοχής των στοιχείων της δομής της ιστορίας).
………………
Μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία του παιδιού:

……10………

Πραγματική βαθμολογία του παιδιού

………………
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Κριτήριο αξιολόγησης των προσωπικών ιστοριών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο μαθητή: ....................................................................................
Σχολείο και ομάδα:...............................................................................................

1η ιστορία

Σκηνικές πληροφορίες

2η ιστορία

Απουσία στοιχείου.....................................................................
Ελλιπής περιγραφή....................................................................
Πλήρης περιγραφή....................................................................
Περιπλοκή
Απουσία κορύφωσης.................................................................
Ελλιπής περιγραφή....................................................................
Πλήρης περιγραφή....................................................................
Αξιολόγηση
Απουσία αξιολ. κρίσεων............................................................
Συμβατική αξιολόγηση..............................................................
Υψηλού επιπέδου αξιολόγηση..................................................
Λύση
Απουσία λύσης..................................................................
Παρουσία λύσης................................................................
Κατάληξη
Απουσία κατάληξης...................................................................
Παρουσία κατάληξης ................................................................
Κατάληξη και γεφύρωση...........................................................

Συνολική 1η βαθμολογία................................................................
Συνολική 2η βαθμολογία.....................................................
Μέσος όρος.........................................................................

544

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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