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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την αποτελεσματικότητα και την συμβολή των 

παραμυθιών και των παιχνιδιών στην διδασκαλία των ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Το κοινό στο 

οποίο απευθύνεται είναι οι μικροί μαθητές ηλικίας έντεκα έως δώδεκα ετών. Ειδικότερα, η 

συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή στοχεύει μέσα από την χρήση των παραμυθιών και των 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων να καλλιεργήσει στην συγκεκριμένη ομάδα των μαθητών τον 

σεβασμό προς την διαφορετικότητα, τις ικανότητες τους ως προς τις τέσσερις γλωσσικές 

δεξιότητες και την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Επίσης, επιδίωξη αυτής της προσπάθειας 

αποτελεί η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο επιδιώκει την 

συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων των μαθητών. Η συγκεκριμένη πειραματική εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο με την συμμετοχή οκτώ 

μαθητών/τριών του Φροντιστηρίου «Πελαγονία» στην πόλη Μπίτολα (Μοναστήρι) της Βόρειας 

Μακεδονίας. Τα παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν και ερωτηματολόγια, ένα στην αρχή και 

ένα στο τέλος των μαθημάτων σχετικά με την σχέση τους με την ελληνική γλώσσα και την 

συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα μαθήματα. Μέσα από την όλη διαδικασία έγινε φανερό ότι 

τα παραμύθια και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν τους μαθητές να 

ενεργοποιηθούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους ως προς το περιεχόμενο των παραμυθιών και 

να ενισχύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απόδοση τους ως προς τις τέσσερις γλωσσικές 

δεξιότητες. 

Λέξεις κλειδιά: ελληνική ως ξένη γλώσσα, χρήση παραμυθιών και παιχνιδιών, αποδοχή της 

διαφορετικότητας, συνεργασία, αλληλεπίδραση 
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Abstract  
This paper attempts to study the effectiveness and contribution of fairy tales and toys in the 

teaching of Greek as a foreign language. The target audience is small children aged eleven to 

twelve. In particular, the specific pilot application aims, through the use of fairy tales and playful 

activities, to cultivate in this particular group of students respect for their diversity, their skills in 

terms of their four language skills and their harmonious co-operation. Also, the pursuit of this 

effort is the creation of a pleasant learning environment, which seeks to involve and activate all 

students. This experimental implementation took place in March, April and May with the 

participation of eight pupils of the "Pelagonia" Tuition School in the town of Bitola (Monastery) 

of Northern Macedonia. The children were asked to complete questionnaires, one at the 

beginning and one at the end of the lessons about their relationship with the Greek language and 

their participation in the specific lessons. Through the whole process it became clear that the 

fairy tales and activities used helped the students to activate, express their views on the content 

of the fairy tales and enhance their performance in terms of the four language skills.  

Keywords: Greek as a foreign language, use of fairy tales and games, acceptance of diversity, 

cooperation, interaction 
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Εισαγωγή  

Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα της απασχόλησης των γλωσσών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέο 

άτομο επιθυμεί να διδαχθεί μια ξένη γλώσσα στο πλαίσιο του σχολικού του περιβάλλοντος ή 

στον χώρο ενός φροντιστηρίου. Εξάλλου, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων λαών. Το κάθε άτομο ενδέχεται να αποκτήσει θετική στάση απέναντι στην γλώσσα 

που μαθαίνει και τον λαό που την χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για μικρούς μαθητές 

έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο εκμάθησης της γλώσσας-στόχου, να αναπτύξουν 

συναισθήματα αγάπης και φιλίας προς την αντίστοιχη χώρα. Για να επιτευχθεί αυτό είναι 

απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καινούριες προκλήσεις που περιλαμβάνει η εκμάθηση της 

(Χριστίνα Τσαούση, 2014). 

Όταν τα παιδιά ξεκινούν να μάθουν μία ξένη γλώσσα, είναι απαραίτητο να την έχουν 

κατανοήσει και να την έχουν αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό αυτοί (οι εκπαιδευτικοί) που θα την 

μεταφέρουν στους μαθητές. Οι δάσκαλοι έχουν σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση και την 

προώθηση της γλώσσας καθώς μπορούν να δημιουργήσουν το απαραίτητο περιβάλλον μάθησης 

για την διδασκαλία της. Επειδή, η σημαντικότητα να γνωρίζει το άτομο ξένες γλώσσες είναι 

πολύ μεγάλη. Αυτή η ανάγκη του ανθρώπου θα τον οδηγήσει να επικοινωνήσει, να ανταλλάξει 

εμπειρίες και να κοινωνικοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, αυτή η διαδικασία βοηθά τα 

άτομα να αποδέχονται τους ανθρώπους που φέρουν διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά από αυτούς ώστε να μην τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία και φόβο. 

Εξάλλου, αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω μιας γλώσσας μπορεί να έρθουν δύο άνθρωποι κοντά και 

να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους. Συνεπώς, κατακτώντας ο μαθητής μια γλώσσα και 

νιώθοντας ότι είναι σε θέση να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση του, διευρύνει τους ορίζοντες του και αποκτά μια σημαντική σχέση με την 

μελέτη και την ενασχόληση με αυτή (Χριστίνα Τσαούση, 2014). 

Η παρούσα πειραματική εργασία που θα παρουσιαστεί παρακάτω έχει να κάνει με την 

επίδραση που ασκούν τα παραμύθια και τα παιχνίδια στους μικρούς μαθητές κατά την διάρκεια 

της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας (στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής). Είναι 
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σημαντικός, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, ο τρόπος προσέγγισης της γλώσσας μέσα από 

δραστηριότητες και η καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από διαδικασίες 

που δεν εντάσσονται σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο μάθησης. Εξάλλου, τα παιδιά λόγω 

και της ηλικίας τους δείχνουν την προτίμηση τους σε δραστηριότητες που προκαλούν την 

κίνηση, το συναίσθημα και την ομαδικότητα. Η πιλοτική παρέμβαση χωρίζεται σε πέντε 

κεφάλαια, καθένα από τα οποία αναλύει και παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Αρχικά, το 1ο  και το 2ο κεφάλαιο αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και 

περιλαμβάνουν την διδαχή μιας ξένης γλώσσας, τα επίπεδα γλωσσομάθειας των διαφόρων 

γλωσσών, τις αρχές διδασκαλίας μιας γλώσσας και τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες 

που οφείλει να γνωρίζει κάποιος όταν διδάσκεται μια γλώσσα. Επίσης, στο 2ο κεφάλαιο γίνεται 

λόγος για την διδασκαλία και την μάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές, 

για τους τρόπους που αυτή μαθαίνεται και για τις μεθόδους που αξιοποιούνται κατά την μάθηση 

των μικρών μαθητών. Ακόμα, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον ρόλο του παιχνιδιού 

ως μέσο μάθησης και δραστηριοποίησης του μαθητή καθώς και στην χρησιμότητα του 

παραμυθιού ως μέσο διδαχής των ηθικών αξιών (π.χ. διαφορετικότητα).  

Στην συνέχεια, στο 3ο και 4ο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερειακά η συγκεκριμένη πιλοτική 

εφαρμογή. Πιο αναλυτικά, στο 3ο κεφάλαιο υπάρχει η ανάλογη περιγραφή για αυτή την 

εφαρμογή, οι γενικοί σκοποί της, το πλαίσιο εφαρμογής της, ο σχεδιασμός του προγράμματος 

της και η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Καθετί από αυτά που έγιναν 

ανταποκρινόταν σε πιο ειδικότερους στόχους, οι οποίοι θα αναφερθούν και παρακάτω. Από την 

άλλη πλευρά, στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση της παρούσας διαδικασίας μέσα 

από την χρήση ενός ημερολογίου της διδάσκουσας και ενός ερωτηματολογίου που είχε δοθεί 

στους μαθητές. Τέλος, στο 5ο  κεφάλαιο αναγράφεται στην Συζήτηση το συμπέρασμα της όλης 

διαδικασίας σε σχέση και με το θεωρητικό πλαίσιο και αναφέρονται προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες πάνω στο ίδιο αντικείμενο. 
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1. Διδασκαλία της ελληνικής  

1.1  Ξένη γλώσσα (Τι σημαίνει διδάσκω) 

Το φαινόμενο της εκμάθησης ποικίλων γλωσσών είναι αρκετά διαδεδομένο στις ευρωπαϊκές 

χώρες και προωθείται όλο και περισσότερο. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης οι μαθητές 

διδάσκονται μια ξένη γλώσσα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο) η 

οποία έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του σχολείου. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας κυρίως σε δίγλωσσους και μεταναστευτικούς πληθυσμούς αποτελεί ένα σημαντικό 

επίτευγμα και εμπεριέχει κάποιες μεθόδους που θα αναλυθούν εκτενέστερα στην παρούσα 

εργασία. Γενικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι η εκμάθηση της οποιαδήποτε γλώσσας σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ομιλούντων. Αυτό 

σημαίνει ότι σε ένα καθημερινό περιβάλλον επικοινωνίας τα άτομα εκφράζουν τις απόψεις τους, 

συναναστρέφονται ο ένας τον άλλο και ανταλλάσσουν εμπειρίες. Συνεπώς, η γλώσσα συνδέεται 

αρκετά με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. 

Παράλληλα, η γλώσσα έχει σχέση και με τον τρόπο που οι μαθητές χειρίζονται την 

γραμματική και το λεξιλόγιο της. Ιδιαίτερα, ο Collier (1989,1995) επισημαίνει ότι για την 

εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση στο λεξιλόγιο της. Αυτό όπως 

υποστηρίζει και ο Guand Jonhson (1996) γίνεται  επειδή το λεξιλόγιο σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με την κατανόηση ενός κειμένου. Στα μικρά παιδιά η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 

όπως και οποιαδήποτε γλώσσας συνδέεται και με την γραμματική και το λεξιλόγιο αλλά εκεί 

που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι υπάρχει πραγματική επικοινωνία η οποία βασίζεται 

περισσότερο στο άμεσο φυσικό περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που οι 

ενήλικες χειρίζονται την γλώσσα τους. Η αντίθεση αυτή υπάρχει γιατί τα παιδιά επιδιώκουν να 

μάθουν μια γλώσσα και προσπαθούν σκληρά για να πετύχουν τον σκοπό τους. 

Όπως και σε όλες τις γλώσσες, έτσι και στην ελληνική κυριαρχούν μέθοδοι διδασκαλίας οι 

οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της για την προσέγγιση της εκμάθησης της οποιαδήποτε γλώσσας. Αρχικά, 

υπάρχει η Γραμματικομεταφραστική μέθοδος (Grammar Translation Method) η οποία στοχεύει 

στην ενασχόληση με την γραφή, την ανάγνωση καθώς και την γραμματική. Με την μέθοδο 

προωθείται η απομνημόνευση κυρίως και δίνεται έμφαση στο να μιλούν καλύτερα την γλώσσα 

που επιδιώκουν να μάθουν. Ο έλεγχος για την νεοαποκτηθείσα γνώση πραγματοποιείται σε αυτή 
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την περίπτωση μέσω της μετάφρασης. Στην Δομική προσέγγιση δίνεται έμφαση δίνεται έμφαση 

στην «ανάπτυξη των προσληπτικών δεξιοτήτων και κατά δεύτερο των παραγωγικών δεξιοτήτων». 

Η ξένη γλώσσα μαθαίνεται μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας η οποία στοχεύει κυρίως στην 

απομνημόνευση συγκεκριμένων πραγμάτων. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται έμφαση στο 

συντακτικό της κάθε γλώσσας καθώς και στους γραμματικούς κανόνες. Το αρνητικό στοιχείο 

στην Δομική προσέγγιση είναι ότι ο μαθητής λειτουργεί ως παθητικός δέκτης που δέχεται 

πληροφορίες χωρίς να συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Από την άλλη πλευρά ο εκπαιδευτικός 

συντονίζει την όλη διαδικασία και κινείται σε αυστηρά καθορισμένα πλαίσια όσον αφορά αυτά 

που θα διδάξει και την ύλη που θα χρησιμοποιήσει. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί έχουν 

έναν χαρακτήρα μηχανιστικό και επικεντρώνονται κυρίως στις ερωταποκρίσεις και τον διάλογο. 

Στην συνέχεια, ακολουθεί και η επικοινωνιακή μέθοδος (communicative approach) για την 

προσέγγιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 70’ και στόχευε κυρίως στην επικοινωνιακή ικανότητα αυτού που μαθαίνει μια 

ξένη γλώσσα. Ο Canale (1983) αναφέρει ότι αυτή η μέθοδος επικεντρώνεται σε κάποια 

συγκεκριμένα πράγματα που προωθούν κυρίως την επικοινωνία. Αρχικά, συναντάται η 

Γραμματική ικανότητα η οποία περιλαμβάνει την γνώση του λεξιλογίου ώστε να 

πραγματοποιηθεί η καλύτερα προφορική προφορά των λέξεων. Δηλαδή, μέσω της γραμματικής 

οι προτάσεις αποκτούν νόημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια στον 

προφορικό λόγο. Μια άλλη περίπτωση είναι η Κοινωνιογλωσσική ικανότητα η οποία 

προϋποθέτει οι ομιλούντες να έχουν γνώση της περίστασης επικοινωνίας καθώς και του 

προσώπου στο όποιο απευθύνονται (επίσημο, ανεπίσημο και άτυπο ύφος επικοινωνίας). Με την 

Ικανότητα της έκφρασης λόγου (Discourse competence) δίνεται προτεραιότητα στην 

προσαρμογή του λόγου σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις όπως καθημερινή ομιλία, 

εξηγήσεις συζητήσεις κτλ. Αυτό προϋποθέτει να γνωρίζει ο καθένας πότε πρέπει να εκφραστεί 

και ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιήσει σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Η τελευταία 

ικανότητα είναι η Στρατηγική (Strategic competence) η οποία περιέχει την χρήση των 

κατάλληλων στρατηγικών της επικοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα που 

εμφανίζονται στον προφορικό λόγο. Μέσα από όλα αυτά είναι κατανοητό ότι η επικοινωνιακή 

μέθοδος σε σχέση με της άλλες δύο έχει ως απώτερο σκοπό ο άνθρωπος να μάθει την γλώσσα 

ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά. Δεν ακολουθείται κάποια τυποποιημένη 

διαδικασία αλλά καλλιεργούνται σε αυτούς που την μαθαίνουν δεξιότητες που προσπαθούν να 
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τους βοηθήσουν να εμπλακούν σε επικοινωνιακές δραστηριότητες. Η χρήση της γραμματικής 

και του λεξιλογίου δεν λειτουργεί με την σημασία της απομνημόνευσης αλλά προσπαθεί να 

αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την επικοινωνιακή ικανότητα των ομιλούντων. Οι τελευταίοι 

εξασκούνται συνεχώς μέσω των παραδειγμάτων της γραμματικής για την αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία τους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η μέθοδος κρίνει αναγκαία την χρήση 

εποπτικού υλικού (εικόνες, βίντεο), τα οποία προωθούν την δυνατότητα έκφρασης και 

επικοινωνίας. 

Από τις παραπάνω τρεις μεθόδους προκύπτει ότι στην σημερινή εποχή η γλώσσα λειτουργεί 

περισσότερο ως μέσο επικοινωνίας και στον σχολικό χώρο εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η 

επικοινωνιακή προσέγγιση. Δηλαδή, δίνεται έμφαση όχι μόνο στη μορφή μιας γλώσσας αλλά 

και στην χρήση της μέσω της σύνταξης, του λεξιλογίου και της γραμματικής για την δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των ομιλούντων. Εκτός από την ανάγκη για επικοινωνία στην εκμάθησης 

μιας γλώσσας οι μαθόντες έρχονται σε μια πρώτη επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα και 

έναν διαφορετικό πολιτισμό της γλώσσας που μαθαίνουν. Αυτό ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους 

και τους βοηθά να αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Συνεπώς, η 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας θα πρέπει να αναφέρεται και στην κοινωνική συναναστροφή, 

την συναισθηματική κατανόηση και την αρμονική συνύπαρξη με άλλους λαούς. Για το λόγο 

αυτό και στην περίπτωση της διδαχής της ελληνικής γλώσσας ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα μέσα διδασκαλίας ώστε να πετύχει το 

καλύτερο αποτέλεσμα. 

Εκτός από αυτές τις τρεις προσεγγίσεις διδασκαλίας της ξένης γλώσσας υπάρχουν και 

κάποιες άλλες οι οποίες είναι αρκετά πιο σύγχρονες και έχουν επηρεαστεί κυρίως από την 

επικοινωνιακή μέθοδο. Στην αρχή, συναντάται η Φυσική προσέγγιση (Natural approach) η οποία 

βασίζεται στην επικοινωνιακή μέθοδο καθώς στοχεύει κυρίως στην κατανόηση του νοήματος 

και την εκμάθηση του λεξιλογίου. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου γίνεται προσπάθεια να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευχάριστο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση είναι οι εικόνες και τα 

«εξωγλωσσικά» στοιχεία. Ο εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί πιστά την σχολική ύλη καθιστώντας 

τον μαθητή παθητικό δέκτη. Και οι δύο προσπαθούν να συνεισφέρουν στην μάθηση με την 

συνεργασία και την αλληλεπίδραση τους. Ιδιαίτερα, η Φυσική μέθοδος είναι αρκετά χρήσιμη για 
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την εκμάθηση της γλώσσας από τους μικρούς μαθητές καθώς κατά την διδασκαλία αξιοποιεί 

στοιχεία της καθημερινότητας, τα οποία είναι αρκετά οικεία στα παιδιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

στο θέμα της παραγωγής του λόγου οι μαθητές δεν παράγουν λόγο μέχρι την στιγμή που θα 

αισθανθούν έτοιμοι να το κάνουν. Αυτό θα συμβεί στο στάδιο της «ανάδυσης του λόγου» στο 

οποίο τα παιδιά θα μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα.  

Στην συνέχεια, υπάρχει μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας που ονομάζεται Ολική Αισθητηριακή 

Κινητική μέθοδος (Total physical response) και η οποία όπως λέει και το όνομα της στηρίζεται 

κυρίως στις αισθήσεις και πρωτίστως στην κίνηση. Κατά αυτή την μέθοδο «εμπλέκονται λεκτικές 

πράξεις και εξωλεκτικές ενέργειες με στόχο τη μετάδοση ενός νοήματος». Αυτό σημαίνει ότι όταν 

ξεκινούν τα παιδιά να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, ο εκπαιδευτικός περιορίζεται αρχικά στην 

εκμάθηση και κατανόηση μικρών απλών εντολών (π.χ. «Άνοιξε το παράθυρο») τις οποίες 

συνδυάζεται με κινήσεις του σώματος όπως χειρονομίες, παντομίμα κτλ. Με αυτό τον τρόπο τα 

παιδιά ανταποκρίνονται στην κίνηση πριν ακόμα χρησιμοποιήσουν την γλώσσα-στόχο. Με το 

πέρασμα του χρόνου οι μαθητές ανταποκρίνονται και σε πιο σύνθετες εντολές του δασκάλου 

ενώ κατά την διαδικασία της μάθησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει οπτικό υλικό, το 

οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκες του μαθήματος του. Γενικά, με αυτή την μέθοδο γίνεται 

προσπάθεια οι μαθητές σε μια πρώτη φάση να κατανοήσουν αυτό που ακούν (κατανόηση 

προφορικού λόγου) και αφού το κάνουν να είναι σε θέση να παράγουν οι ίδιοι τον λόγο. Η 

μέθοδος αυτή έχει βιωματικό χαρακτήρα και αποτελεί σημαντικό στοιχείο ότι οι μικροί μαθητές 

προτιμούν να εμπλακούν σε ένα μάθημα όπου κυριαρχεί η κίνηση από το παρακολουθούν το 

βιβλίο και να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτό. Σύμφωνα με τον Tomlinson (1990) στο 

πλαίσιο αυτής της μεθόδου προέκυψε και μια «εναλλακτική εκδοχή της» που ονομάζεται Ολική 

Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση συν (ΟΑΚΑ συν). Η ΟΑΚΑ συν βασίζεται στο γεγονός ότι 

«οι μαθητές ακολουθώντας προφορικές οδηγίες, όχι μόνο είναι σε θέση να πραγματοποιούν μία 

σειρά από πράξεις, αλλά μπορούν να συνδυάζουν αυτές τις πράξεις με κάποια αλληλουχία». Στο 

πλαίσιο της εντάσσονται τα κινητικά παιχνίδια, τα παιχνίδια ρόλων καθώς και πολλές άλλες 

δραστηριότητες που εμπνέονται από την καθημερινότητα των μαθητών. Η ΟΑΚΑ και η ΟΑΚΑ 

συν συμβάλλουν σημαντικά στην εκμάθηση και κατανόηση της γλώσσας στόχου καθώς μέσα 

από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν προσπαθούν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον 

και την όρεξη των μαθητών. Επίσης, μειώνουν το άγχος και προβάλλουν την μάθηση για όλους 

καθώς συμμετέχουν και αδύναμοι αλλά και οι δυνατοί μαθητές. Ένα μειονέκτημα βρίσκεται στο 
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γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών καθώς αυτές είναι 

πολύ δύσκολο να αποδοθούν με την χρήση αυτών των μεθόδων. Τέλος, όταν χρησιμοποιηθούν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα καταντούν αναποτελεσματικές καθώς επικεντρώνονται στην 

εκπλήρωση των εντολών χωρίς να δίνεται έμφαση σε άλλα κομμάτια της γλώσσας όπως η 

αφήγηση, η περιγραφή και ο διάλογος. 

Στην συνέχεια, θα ακολουθήσουν δύο ακόμα σύγχρονοι μέθοδοι που αναφέρονται στην 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η πρώτη ονομάζεται Δραστηριοκεντρική προσέγγιση (Task-

based learning) και έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και από την επικοινωνιακή μέθοδο. 

Βασικός της στόχος είναι «η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων» 

(Willis, 1996). Γύρω από την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου αναπτύσσονται δραστηριότητες 

κριτικής σκέψης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Ο δάσκαλος συντονίζει την όλη 

διαδικασία και προσπαθεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των γλωσσικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. Ένα από τα χαρακτηριστικά  αυτής της μεθόδου είναι σύμφωνα με 

τους McDonough & Shaw (1993) ότι «η διδασκαλία εστιάζεται στην ‘διαδικαστική’ και όχι στην 

‘επιτελεστική’ μάθηση, καθώς προωθεί την συνδυαστική ανάπτυξή των γλωσσικών δεξιοτήτων». 

Αλλά σημαντικά στοιχεία αποτελούν οι δραστηριότητες που έχουν ως βασικό στόχο την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών σε συνδυασμό με την μάθηση της γλώσσας 

αλλά και η αλληλεπίδραση που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους στο πλαίσιο αυτών των 

δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να μπορέσουν τα παιδιά να ανταλλάξουν 

εμπειρίες καλλιεργώντας παράλληλα αυτά που πρέπει να μάθουν. Αξίζει να δοθεί έμφαση στο 

γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή βασίζεται περισσότερο στην πρακτική επίλυση ενός 

προβλήματος πέρα από την εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού. Φυσικά, οι 

δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στις προηγούμενες γνώσεις, το επίπεδο 

δυσκολίας της γλώσσας-στόχου καθώς και από τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών. Συνεπώς 

όσον αφορά αυτή την μέθοδο δίνεται βάση πρωτίστως στο επικοινωνιακό κομμάτι και 

δευτερευόντως στην εκμάθηση της γραμματικής και των κανόνων της. Αυτή η μέθοδος 

επικεντρώνεται σε αυτά τα πεδία σύμφωνα με τους ερευνητές Νunan (1989), Gower, Phillips, 

Walters (1995) και Rivers (1997): 

1. Η διδασκαλία έχει ως στόχο οι μαθητές να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες για 

αυθεντικούς σκοπούς 
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2. Πραγματοποιείται ενθάρρυνση της γλώσσας που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές ώστε να 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες τους 

3. Βελτιώνεται η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών 

4. Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους ως προς τη χρήση της γλώσσας-στόχου 

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η δασκαλοκεντρική και τυποποιημένη διδασκαλία και 

ενισχύονται τα «εσωτερικά κίνητρα μάθησης» των μαθητών οι οποίοι εστιάζουν στις 

επικοινωνιακές δραστηριότητες. Η Δραστηριοκεντρική μέθοδος χωρίζεται σε τρία στάδια, το 

στάδιο της προετοιμασίας (εισαγωγή στο θέμα, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης), στον 

κύκλο της δραστηριότητας (οι μαθητές πραγματοποιούν την δραστηριότητα και την 

παρουσιάζουν σε όλη την τάξη) και στην εστίαση στην γλώσσα (αντιλαμβάνονται την γλώσσα-

στόχο και πραγματοποιούν διάφορες ασκήσεις πάνω σε αυτή). Εν τέλει, με την όλη διαδικασία 

οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά αξιοποιώντας τον δικό τους τρόπο σκέψης καθώς και τις 

μεθόδους που τους αρέσουν. 

Η δεύτερη και τελευταία μέθοδος λέγεται Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και 

Γλώσσας (Content and Language Integrated Learning). Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας μέσω του «περιεχομένου ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου». 

Αυτό το αντικείμενο ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε μάθημα του σχολείου όπως η Ιστορία, η 

Γεωγραφία κτλ. Σύμφωνα με τον Marsh (2002) «δίνεται έμφαση τόσο στην διδασκαλία της 

γλώσσας όσο και στην εκμάθηση του περιεχομένου, καθώς θεωρούνται αναπόσπαστες συνιστώσες 

ενός συνόλου». Μέσα από τα διάφορα μαθήματα επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στους μαθητές 

γλωσσικές δεξιότητες καθώς και καλύτερη μάθηση των συγκεκριμένων γνωστικών 

αντικειμένων. Ειδικότερα για τους μικρούς μαθητές αυτή η διαθεματική μέθοδος συνδράμει 

στην προσπάθεια τους να μάθουν μια γλώσσα μέσα από δραστηριότητες που έχουν ένα 

συγκεκριμένο στόχο και επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένου πλαίσιο ενός άλλου γνωστικού 

αντικειμένου. Οι Mehisto και συν. (2008) σημειώνουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτής της 

προσέγγισης είναι α) πολλαπλή εστίαση, β) ασφαλές και πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον, γ) 

αυθεντικότητα, δ) ενεργή μάθηση και ε) διαδικασία ‘σκαλωσιάς’. Αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται 

περισσότερη σημασία στα ενδιαφέροντα των μαθητών και προωθεί την εκμάθηση όχι μόνο της 

γλώσσας-στόχου αλλά και των υπόλοιπων θεμάτων που συναντώνται στα γνωστικά αντικείμενα. 
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Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σύμφωνα με τους Brewster, Marsh & Lange 

(1999) είναι: 

1. Προωθείται η ολιστική προσέγγιση στην διδασκαλία και την μάθηση 

2. Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση στην χρήση της γλώσσας στόχου 

3. Αναπτύσσεται μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων, γλωσσικών και γνωστικών 

4. Παρουσιάζονται υψηλότερες επιδόσεις των μαθητών σε γλωσσικές δοκιμασίες σε 

σχέση με τους μαθητές που διδάσκονται μέσω άλλων προσεγγίσεων 

5. Αναπτύσσεται μεγαλύτερο εύρος γενικού και ειδικού λεξιλογίου 

6. Αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης και η συμμετοχή στο μάθημα 

7. Βελτιώνεται η αυθόρμητη δημιουργική έκφραση 

Ωστόσο, όπως έγινε φανερό και πιο πάνω καμία προσέγγιση δεν στερείται των 

μειονεκτημάτων της, τα οποία επηρεάζουν την πορεία εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Στην 

συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχουν δυσκολίες από την πλευρά των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν 

προετοιμαστεί να διδάξουν αποκλειστικά την γλώσσα ως μάθημα χωρίς να εμπλέκονται άλλα 

μαθήματα στην όλη διαδικασία. Επίσης, υπάρχει και έλλειψη ως προς το μαθησιακό υλικό που 

θα αξιοποιηθεί για την επίτευξη της διδαχής της γλώσσας μέσω αυτής της προσέγγισης. 

Συνεπώς, χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα στην οποιαδήποτε μέθοδο και αν χρησιμοποιήσουν για την 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Αυτό που αξίζει να υπάρχει είναι η αξιοποίηση των αναγκών και 

των ενδιαφερόντων των ίδιων των παιδιών ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι 

διδακτικές παρεμβάσεις και να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύψουν. 

1.2 Επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών 

Η μάθηση μιας ξένης γλώσσας στην σημερινή εποχή αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

και μια απαίτηση για τον πολίτη της Ευρώπης. Αυτό στοχεύει κυρίως στην ομαλή συνεργασία 

και αλληλεπίδραση των διάφορων λαών της Ευρώπης. Άλλωστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προχωράει όλο και περισσότερο με νόμους που προωθούν την εκμάθηση των γλωσσών αλλά και 

την πιστοποίηση της. Γιατί ο πολίτης που θα μάθει μια ξένη γλώσσα θα θελήσει να πιστοποιήσει 

αυτή του την γνώση ώστε να είναι αναγνωρισμένη για να τον βοηθήσει στην επικοινωνία αλλά 

και στον χώρο εργασίας του. Η ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα δεν ανήκει σε αυτές 

που μιλούνται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και ο αριθμός αυτών που 
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την ομιλούν δεν είναι αρκετά μεγάλος αλλά με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότεροι 

προχωρούν στην προσπάθεια για την εκμάθηση αυτής της γλώσσας. Τα άτομα που ζητούν να 

μάθουν την ελληνική γλώσσα είναι κυρίως αλλοδαποί και ομογενείς που πρόκειται να μείνουν 

και να δουλέψουν στο ελληνικό δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα καθώς και φοιτητές ή καθηγητές 

που μεταβαίνουν για σπουδές ή διδασκαλίες σε ελληνικό πανεπιστήμιο και κρίνεται απαραίτητο 

να γνωρίζουν αυτή τη γλώσσα. Φυσικά, υπάρχουν και αυτοί που αγαπούν την Ελλάδα ως χώρα, 

τους κατοίκους της και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Το ενδιαφέρον για την ελληνική 

γλώσσα κινητοποίησε διάφορους καθηγητές της ελληνικής να απασχοληθούν ενεργά με την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε άλλους ανθρώπους βελτιώνοντας το δικό τους επίπεδο 

καθώς και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, 

δημιουργήθηκε και για τα ελληνικά «η ύπαρξη ενός τεστ που μετρά τις δεξιότητες των μαθητών 

στην ελληνική (proficiency test), δηλαδή ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας» (Μαρία 

Καρακολτσίδου, 2006). 

Τον Νοέμβριο του 1998 θεσμοθετήθηκε το πρώτο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την 

ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας. Την εποπτεία και την οργάνωση των εξετάσεων 

ανέλαβε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το οποίο πραγματοποίησε τις πρώτες εξετάσεις το 1999. 

Τα επίπεδα των εξετάσεων ήταν τέσσερα και στο πλαίσιο τους οι εξεταζόμενοι εξετάστηκαν 

στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου. Αυτές οι τέσσερις δεξιότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για την ελληνική 

αλλά και για την οποιαδήποτε γλώσσα. Αξίζει να γίνει λόγος για το Συμβούλιο της Ευρώπης το 

οποίο τοποθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στην «διατύπωση στόχων μάθησης». Ο 

κυριότερος στόχος ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας και η προσαρμογή του λόγου του 

διδάσκοντα στην κατάλληλη περίσταση που απαιτεί η επικοινωνία. Λίγο μετά τον Νοέμβριο του 

1991 ήρθε στην δημοσιότητα το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: 

εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (Common European Framework of Reference for Language, 

Learning, Teaching, Assessment) το οποίο αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας, οι 

μαθητές, οι συγγραφείς των βιβλίων καθώς και εξεταστικοί φορείς για τον σχεδιασμό, την 

διδασκαλία και την χορήγηση πιστοποιητικών. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στην εκμάθηση των 

γλωσσών με βάση την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και αξιοποιείται από τους συγγραφείς 

βιβλίων για την ελληνική γλώσσα καθώς και για την προσαρμογή των Αναλυτικών 
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Προγραμμάτων όσον αφορά την ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται με 

κατανοητό τρόπο: 

1. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την επικοινωνία 

2. Οι σχετικές γνώσεις και ικανότητες 

3. Οι περιστάσεις και οι τομείς της επικοινωνίας 

Στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της αναφοράς για τις γλώσσες καθορίζονται και τα επίπεδα 

γλωσσομάθειας τα οποία χρησιμεύουν ώστε οι μαθητευόμενοι να κατανοήσουν την πρόοδο και 

την εξέλιξη τους πάνω στην γλώσσα. Τα επίπεδα που καθορίζουν την γλωσσομάθεια είναι τα 

ακόλουθα: Το Α1 (Breakthrough) αναφέρεται στην στοιχειώδης γνώση της γλώσσας-στόχου. 

Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές 

εκφράσεις που είναι οικείες και στοχεύουν την ικανοποίηση των καθημερινών του αναγκών. 

Μπορεί να συστήσει τον εαυτό του και να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις όπως το που 

μένει, ποια είναι η οικογένεια του καθώς και οι αγαπημένες του συνήθειες. Επίσης, ενδέχεται να 

συμμετέχει σε έναν διάλογο όταν κυριαρχούν οι απλές λέξεις και ο συνομιλητής του δεν 

χειρίζεται δύσκολο λεξιλόγιο. Ακολουθεί το επίπεδο Α2 (Waystage) και περιλαμβάνει την 

βασική γνώση.  Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αντιληφθεί προτάσεις και εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με συγκεκριμένες περιοχές (αγορά, τοπική γεωγραφία 

και εργασία). Η επικοινωνία πραγματοποιείται με την απλή ανταλλαγή των πληροφοριών που 

περιέχει απλά θέματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον καθώς και κάποιες άμεσες ανάγκες 

του ατόμου. 

Το επίπεδο Β1 (Threshold) περιέχει την μέτρια γνώση της γλώσσας-στόχου και το άτομο που 

εντάσσεται σε αυτό κατανοεί τα σημεία που παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις 

τακτικά στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την γλώσσα αν βρεθεί στην χώρα προέλευσης της ενώ έχει την 

δυνατότητα να παράγει ένα απλό κείμενο που εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν την προσωπική 

του ζωή. Επίσης, είναι σε θέση να περιγράψει εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και 

φιλοδοξίες που χαρακτηρίζουν  τον ίδιο καθώς και να δώσει εξηγήσεις και να δικαιολογήσει 

ορισμένες από αυτές που αναφέρονται στα άμεσα σχέδια του. Στην συνέχεια, υπάρχει το επίπεδο 

Β2 (Vantage) το οποίο στοχεύει στην καλή γνώση της γλώσσας. Αυτό το επίπεδο είναι αρκετά 

πιο σύνθετο και στο πλαίσιο του ο διδασκόμενος έχει την ικανότητα να κατανοήσει τις βασικές 
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ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τα αφηρημένα θέματα καθώς και τεχνικά ζητήματα που αφορούν 

ζητήματα της ειδικότητας του. Ενδέχεται να μπορέσει με άνεση να επικοινωνήσει μια φυσικούς 

ομιλητές της γλώσσας χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Παράλληλα, έχει και 

την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο που περιλαμβάνει ποικιλία 

θεμάτων, να εξηγήσει μια θεματική ενότητα και να προβάλλει να πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του. Το επίπεδο Γ1 (Effective Operational Proficiency) αναφέρεται στην πολύ 

καλή γνώση της γλώσσας στόχου και αποδεικνύεται ακόμα πιο σύνθετο σε σχέση με τα 

προηγούμενα. Σε αυτή την φάση ο μαθητευόμενος κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών και 

μακροσκελών κειμένων και εντοπίζει το βασικό τους νόημα. Στον προφορικό λόγο εκφράζεται 

άνετα και αυθόρμητα χωρίς να δυσκολεύεται και να αναζητά τις κατάλληλες εκφράσεις. Αυτό 

δεν τον περιορίζει από το να αξιοποιεί την γλώσσα για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς 

σκοπούς. Τέλος, στον γραπτό λόγο παράγει κείμενα με σαφήνεια περιεχομένου, που τα 

χαρακτηρίζουν η λεπτομέρεια σε σύνθετα θέματα καθώς και η συνοχή και συνεκτικότητα.  

 Το τελευταίο επίπεδο είναι το Γ2 (Mastery) που περιέχει την άριστη γνώση της γλώσσας και 

ο ομιλών βρίσκεται σε θέση να αντιληφθεί με ευκολία όλα όσα ακούει και διαβάζει. Επίσης, έχει 

την δυνατότητα να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από τον προφορικό 

ή τον γραπτό λόγο. Τέλος, μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια 

συμμετέχοντας σε περίπλοκες και σύνθετες καταστάσεις. Συνεπώς, ο καθένας που επιθυμεί να 

κατακτήσει την ελληνική γλώσσα ενδέχεται να βρεθεί σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 

επίπεδα με προοπτική να προχωρήσει και να πετύχει το αμέσως ανώτερο του. Το αν θα φθάσει 

στο επίπεδο Γ2 εξαρτάται από την θέληση, τις ικανότητες αλλά και την εκπαίδευση του από τον 

κατάλληλα καταρτισμένο καθηγητή που προσπαθεί να τον βοηθήσει (Μαρία Καρακολτσίδου, 

2006). 

Στην παρούσα πειραματική εφαρμογή συμμετείχαν μικροί μαθητές των οποίων το επίπεδο 

γλωσσομάθειας είναι το Α1 plus (Breakthrough). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά βρίσκονταν σε 

θέση να κατανοήσουν απλές καθημερινές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην γλώσσα-στόχο. 

Επίσης, προσπάθησαν να συστήσουν τον εαυτό τους στα ελληνικά από το πρώτο κιόλας 

μάθημα. Ωστόσο, δυσκολεύονταν λίγο με κάποιες λέξεις που ήταν πιο σύνθετες και απαιτούσαν 

περισσότερα πράγματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το επίπεδο των παιδιών βρίσκεται σε ένα 

αρχικό στάδιο, στο οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν στην γλώσσα-στόχο χρησιμοποιώντας 
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ένα απλό και καθημερινό λεξιλόγιο. Βέβαια σε όλη την πορεία της εφαρμογής προσπαθούσαν να 

ανταποκριθούν στις δραστηριότητες και να συζητήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θα 

γίνει αντιληπτό και στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας και κυρίως μέσω των 

αυτοαξιολογήσεων που πραγματοποιούνταν σε κάθε μάθημα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το 

επίπεδο των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη εξάσκηση και ενασχόληση τους με 

την γλώσσα-στόχο με το πέρασμα του χρόνου και μέσω των κατάλληλων δραστηριοτήτων που 

θα στοχεύουν στην σωστή εκμάθηση αλλά και αγάπη προς την ελληνική γλώσσα. 
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1.3 Αρχές της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

Η πιστοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που 

θα διδαχθεί το κάθε άτομο την γλώσσα αυτή και τις ιδιαίτερες πτυχές της. Αναλυτικότερα, η 

εκμάθηση του λεξιλογίου, σύμφωνα με την Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, δεν 

αντιμετωπίστηκε με την δέουσα προσοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

διάφορες αντιφάσεις ως προς τις μεθόδους και τις αρχές διδασκαλίας του συγκεκριμένου 

κομματιού της  γλώσσας. Σύμφωνα με την Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού η διδασκαλία του 

λεξιλογίου των γλωσσών και στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής περιορίζεται σε ένα 

κατάλογο λέξεων που καλούνται να αποστηθίσουν και να αποδώσουν οι μαθητές με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην γλώσσα-στόχο. Επομένως, «δεν έχει ξεχωριστή θέση στην 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά φαίνεται να υπηρετεί άλλα επίπεδα (φωνολογικό, 

μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο), τα οποία θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα έναντι του 

λεξιλογικού επιπέδου». Αυτός ο τρόπος διδαχής σχετίζεται περισσότερο με την 

Γραμματικομεταφραστική και την Δομιστική μέθοδο που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

προωθούν όπως προαναφέρθηκε κατά κύριο λόγο την απομνημόνευση στοιχείων μιας ξένης 

γλώσσας (π.χ. λεξιλόγιο).  

Αυτή η αντίληψη για την διδασκαλία των γλωσσών πρωτοστάτησε μέχρι και την δεκαετία 

του ’60. Αργότερα τέθηκε το εξής από τον Fries «Το πρόβλημα της εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας δεν είναι κατά κύριο λόγο η εκμάθηση του λεξιλογίου, αλλά η κατάκτηση του 

φωνολογικού συστήματος και της γραμματικής της γλώσσας». Δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, 

σημασία έχει κυρίως η επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας όπου οι διδασκόμενοι στοχεύουν 

κατά κύριο λόγο στην φωνολογία και την γραμματική (σωστή προφορά των φωνημάτων της 

ελληνικής και χρήση των γραμματικών κανόνων) ώστε να μπορούν να τα προφέρουν με τον 

σωστό τρόπο και να συζητήσουν σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας με μεγαλύτερη άνεση. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’70 τίθενται μια σημαντική αρχή για την διδασκαλία της κάθε γλώσσας, 

η οποία τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ενδιαφερόμαστε για το τι εκφράζουμε σε μια γλώσσα 

και όχι μόνο για το πώς λέμε το καθετί. Δηλαδή, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον προφορικό 

λόγο και στην σωστή προφορά των λέξεων για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (λεξιλόγιο και γραμματική) 

κυριαρχούν πλέον σύγχρονες μέθοδοι οι οποίες βασίζονται κυρίως στην επικοινωνιακή 
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προσέγγιση. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από την 

συνύπαρξη με διαφορετικούς ανθρώπους καθώς και με την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αυτές 

οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες στοχεύουν στην μάθηση κάποιας γλώσσας ώστε το νεαρό άτομο 

να μυηθεί σε μια διαφορετική κουλτούρα και έναν διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό του. Με 

αυτό τον τρόπο τα άτομα συνεργάζονται και αλληλοδρούν στην καθημερινότητα τους καθώς και 

στον χώρο εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτών που αναφέρθηκαν σε αυτό το σημείο και για τις 

ανάγκες ενός ατόμου που ξεκινά να μαθαίνει τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να ακολουθήσει ορισμένες αρχές, οι οποίες σχετίζονται αρκετά με τον παιδαγωγικό του 

ρόλο. Αρχικά, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας πρέπει να βασίζεται κυρίως στην συχνή 

επικοινωνία αυτών που ξεκινούν να την μαθαίνουν. Δηλαδή τα άτομα πρέπει να συζητούν και να 

χρησιμοποιούν την γλώσσα σε καθημερινές ομιλίες που περιέχουν το ανάλογο λεξιλόγιο καθώς 

και την αντίστοιχη γραμματική. 

Στην συνέχεια, ακολουθεί μια άλλη μορφή διδασκαλίας η ολιστική. Η ολιστική περιλαμβάνει 

«αυθεντικά κείμενα και υλικά που ανταποκρίνονται στα βιώματα των μαθητών». Το όλο πλαίσιο 

του μαθήματος κινείται γύρω από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές 

διδάσκονται και ανταποκρίνονται καλύτερα όταν τα μαθήματα που κάνουν σχετίζονται με τις 

προσωπικές τους προτιμήσεις. Αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του 

προφορικού λόγου καθώς τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις που έχουν μάθει 

ώστε να περιγράψουν κάποια πράγματα σχετικά με την ζωή και τις εμπειρίες τους. Μια άλλη 

μορφή διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που συνδέεται με την ολιστική σε μεγάλο βαθμό είναι η 

εποικοδομιστική ή κοινωνικοπολιτισμική. Με αυτή την διδασκαλία ο εκπαιδευτικός λαμβάνει 

υπόψιν του τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των παιδιών ώστε να 

προσαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διδασκαλία του. Στο πλαίσιο αυτό ο δάσκαλος 

θα ήταν προτιμότερο να γνωρίζει την μητρική γλώσσα καθώς και την κουλτούρα της χώρας των 

παιδιών ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ανάλογα υλικά μάθησης και να πετύχει να νιώσουν 

οι μαθητές ευχάριστα κατά την διάρκεια του μαθήματος. Αυτό θα λειτουργήσει και στην 

προσπάθεια του να συνδέσει την θεωρία με την πράξη αφού μπορεί να αξιοποιήσει το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών του και να προσπαθήσει να τους εισάγει στην γνωριμία τους 

με έναν καινούριο πολιτισμό ο οποίος ενδέχεται να έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον δικό τους. 
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Επίσης, το μάθημα μπορεί να συνδεθεί με την κριτικη-χειραφετική διδασκαλία. Σε αυτή, «ο 

κάθε μαθητής μεταφέρει στην τάξη τη ζωντανή γλώσσα και τον πολιτισμό του, ασκείται στη 

κοινωνική και σχολική πραγματικότητα, προτείνει δράσεις για την κοινωνική δικαιοσύνη, την 

ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στη γνώσης και την απελευθέρωση του ανθρώπου». Αυτό σημαίνει 

ότι ο κάθε δάσκαλος θα πρέπει να ενθαρρύνει τον μαθητή του να εκφράζεται και μέσω του δικού 

του πολιτισμού. Μέσα από τον πολιτισμό του, το κάθε παιδί αντιλαμβάνεται και την σημασία 

των άλλων εφόσον το μάθημα κινείται και στους άξονες ισότητας όλων των λαών. Δηλαδή, με 

την μάθηση της ξένης γλώσσας, τα παιδιά προσεγγίζουν και αντιλαμβάνονται την κουλτούρα, τα 

ήθη και τα έθιμα ενός άλλου πολιτισμού. Μαθαίνουν να αγαπούν αυτόν τον πολιτισμό και 

αισθάνονται ότι με την μετοχή τους στην εκμάθηση της γλώσσας του συνδέονται αρκετά στενά 

μαζί του. Μια άλλη σημαντική διδασκαλία που έχει ως στόχο την ενεργή κυρίως συμμετοχή των 

παιδιών είναι η μαθητοκεντρική διδασκαλία. Όταν την εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο 

της τάξης τα παιδιά εμπλέκονται σε διαδικασίες που προωθούν την κριτική σκέψη και την 

διερεύνηση με τον δάσκαλο να κατέχει συντονιστικό ρόλο και να βοηθάει τα παιδιά να 

προσεγγίσουν αυτό που πρέπει να μάθουν. Η μαθητοκεντρική μέθοδος έρχεται σε αντίθεση με 

την δασκαλοκεντρική καθώς οι μαθητές δεν λειτουργούν ως παθητικοί δέκτες που δέχονται 

απλά πολλές πληροφορίες αλλά γίνονται ενεργοί μέτοχοι στο πλαίσιο του μαθήματος και 

βρίσκονται σε θέση να προτείνουν ακόμα και δικούς τους τρόπους ώστε να η διδασκαλία να 

γίνει καλύτερη και αποτελεσματικότερη. 

Επίσης, είναι σημαντικό να εμπλουτίζεται η διδασκαλία με την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Στην περίπτωση της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας προωθείται η μάθηση μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

μαθητών αλλά και με τον δάσκαλο. Τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν σε ομάδες με στόχο 

ερευνητικές εργασίες (projects), συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων καθώς και δραματοποίηση. 

Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, οι μαθητές μπορούν να 

διδαχθούν και να εμπεδώσουν καλύτερα εφόσον συμμετέχουν σε δραστηριότητες με παιγνιώδη 

χαρακτήρα που τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα βαθύτερες πτυχές της γλώσσας. 

Ακόμα, με την διερεύνηση σε μια γλώσσα όσον αφορά την χώρα προέλευσης μαθαίνουν την 

συμπεριφορά και τις συνήθειες των φυσικών ομιλητών της ώστε να μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα και να δικαιολογήσουν ορισμένες συμπεριφορές.  



24 

 

Τέλος, με τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης του Gardner προωθείται η «πολύπλευρη 

προσωπική ανάπτυξη και η γλώσσα χρησιμοποιείται για κάθε καλλιτεχνική, πνευματική, 

επιστημονική, εφαρμοσμένη δραστηριότητα». Αυτό αναφέρεται και στην προσέγγιση της 

Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated 

Learning), η οποία προαναφέρθηκε παραπάνω και αναφέρεται στην εκμάθηση της γλώσσας 

μέσα από πολλά σχολικά μαθήματα. Με αυτό τον τρόπο, η γλώσσα καλλιεργείται με πολλές 

δεξιότητες σε διάφορα πεδία χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στο γνωστικό κομμάτι. Έτσι, 

τα παιδιά μπορούν να μάθουν με έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο καλλιεργώντας 

δεξιότητες που προσφέρουν τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα (Μουσική, Εικαστικά κ.λπ.). Αυτό 

τους βοηθάει να αντιληφθούν καλύτερα την γλώσσα-στόχο και να αποκτήσουν περισσότερο 

ενδιαφέρον ως προς την εκμάθηση της.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν σχέση και 

στηρίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι θα πρέπει ο 

εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με 

την εφαρμογή κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου ή τον συνδυασμό αυτών. Σε αυτό το υλικό 

περιλαμβάνονται, η χρήση αυθεντικών κειμένων διδασκαλίας, ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πάνω στις καινούριες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής, σεβασμός και ίση 

αντιμετώπιση μεταξύ των παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, χώρας, κοινωνικής και πολιτισμικής 

προέλευσης, γλώσσας. Το πιο σημαντικό βέβαια, το οποίο αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι να 

γνωρίζει ο εκπαιδευτικός την κουλτούρα και το πολιτιστικό κεφάλαιο που φέρει κάθε μαθητής. 

Μέσω αυτής της γνώσης θα είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα την συμπεριφορά, τις 

συνήθειες και τον τρόπο σκέψης του κάθε παιδιού. Συνεπώς, θα του παρέχει κίνητρα για να 

μάθει μια ξένη γλώσσα ώστε να νιώσει μέτοχος κάποιου άλλου πολιτισμού και μιας άλλης 

χώρας. Επίσης, κατά την διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιήσει και παρα/εξω-γλωσσικά 

(κινήσεις του σώματος, χειρονομίες) στοιχεία που λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά και 

δημιουργούν ένα κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό. Φυσικά, όποια μέθοδο ή αρχή διδασκαλίας 

και αν χρησιμοποιήσει οφείλει να λάβει υπόψιν του τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών της τάξης του. 

Όσον αφορά το διδακτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, αυτό 

πρέπει, σύμφωνα με τους Bakhtin (2004), Cummins (2002), Kalantzis & Cope (2001), Αγιακλή 
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& Χατζηδάκη (2000), Αντωνοπούλου & Μανάβη (2001), Βασιλάκης (1994), Μήτσης (1994) και 

Ρεπούση (2000) «να είναι ευρηματικό και ελκυστικό, ποικίλο και ευέλικτο, με φαντασία και 

χιούμορ, για να κερδίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, και να ανταποκρίνεται στις ικανότητες, 

ανάγκες και ενδιαφέροντα αυτών και των οικογενειών τους, να έχει λειτουργική αξία στην 

καθημερινότητα, να χρησιμεύει στην επικοινωνία με το περιβάλλον και στη λύση πρακτικών 

προβλημάτων». Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας, το υλικό θα ήταν 

χρήσιμο να αντλείται από την καθημερινή ζωή των παιδιών και να ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα τους. Σύμφωνα με τους Γρίβα & Καμαρούδη (2001) «τα αυθεντικά κείμενα μπορεί 

να τροποποιούνται, προκειμένου να γίνουν κατανοητά και να παραλείπονται οι λεπτομέρειες και οι 

αναδρομές». Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζει συνεχώς τα κείμενα που 

θα διδάξει στα παιδιά ώστε αυτά να είναι περισσότερο κατανοητά και εύκολά. 

Επίσης, στον τομέα των ασκήσεων για την καλύτερη εμπέδωση της γλώσσας-στόχου, «οι 

ασκήσεις πρέπει να είναι όσο γίνεται ποικίλες και ευχάριστες ώστε να ανταποκρίνονται στις 

γνωστικές, γλωσσικές και ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών» (Μήτσης, 1998 & Ρεπούση 2000). 

Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να εξασκηθούν και να 

μάθουν καλύτερα την ξένη γλώσσα θα πρέπει να διέπονται από ευελιξία και να στοχεύουν εκτός 

από το γνωστικό κομμάτι και στην ενίσχυση της ψυχολογίας των παιδιών (ασκήσεις που 

μπορούν να επιλύσουν όλα τα παιδιά για ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνάφεια με τους 

πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης του Gardner, οι οποίοι όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 

μπορούν να βοηθήσουν την διδασκαλία μέσω των γραφημάτων, των ζωγραφιών, των σκίτσων, 

των εικόνων, των φωτογραφιών, των ήχων, των τραγουδιών, των χορών, των γλωσσικών 

παιχνιδιών κ.λπ. Μέσω αυτών η διδασκαλία αποκτά παιγνιώδη χαρακτήρα και οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργότερα χωρίς να καταλαβαίνουν ότι μαθαίνουν. Ιδιαίτερα, με την χρήση του 

διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με οπτικοακουστικά 

υλικά τα οποία τους βοηθούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν καλύτερα ορισμένα 

πράγματα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η διδαχή της ξένης γλώσσας δεν θα 

πρέπει να περιορίζεται μόνο σε όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους αλλά είναι σημαντικό τα 

παιδιά να εξασκούνται και στην ομιλία, την ανάγνωση, την γραφή, τον διάλογο, την περιγραφή, 

την συγγραφή, την γραμματική και την ταξινόμηση (Harper & de Jong, 2004). Δηλαδή, να 

συνδυάζονται όλες οι μέθοδοι μεταξύ τους και να μην χρησιμοποιούνται κατά κόρον 
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συγκεκριμένες μορφές διδασκαλίες καθώς ενδέχεται οι μαθητές να κουραστούν και να μην 

κατανοήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Για το λόγο αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να ρυθμίζει 

σωστά τις ενέργειες του και να αναγνωρίζει σε ποια χρονική στιγμή θα χρησιμοποιήσει την κάθε 

δραστηριότητα καθώς και να σημειώνει τους στόχους που θέλει να πετύχει μέσω αυτής. 

1.4 Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων 

Η σύγχρονη διδασκαλία της γλώσσας έχει ως στόχο, όπως προαναφέρθηκε, την κατάκτηση 

της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτού του πράγματος κρίνεται 

απαραίτητο να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και 

κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου). Ο χωρισμός αυτών 

των δεξιοτήτων σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τις καλλιεργήσουν όλες χωρίς να 

επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μία αλλά να προσπαθούν να τις συνδυάσουν κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας τους. Το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας θα πρέπει να 

συνδυάζεται και με την κατάλληλη διδακτική μέθοδο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης, για την πιστοποίηση 

της γνώσης της οποιαδήποτε γλώσσας είναι απαραίτητο οι μαθητές να κατέχουν τις τέσσερις 

βασικές δεξιότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στα βασικά σημεία της γλώσσας, τον προφορικό 

και τον γραπτό λόγο. 

Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές να αποκτήσουν την 

ικανότητα να χειρίζονται τον γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και να ανταποκρίνονται σε 

ερεθίσματα της γλώσσας-στόχου. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ο δάσκαλος ενδέχεται να 

συνδυάσει δύο δεξιότητες και να προσπαθήσει να τις καλλιεργήσει ταυτόχρονα. Η δεξιότητα 

κατάκτησης του προφορικού λόγου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι μια πολύ βασική 

ικανότητα του ατόμου που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στο πλαίσιο του 

προφορικού λόγου και συγκεκριμένα της επικοινωνίας, το κάθε άτομο έχει την δική του οπτική 

και τον δικό του τρόπο σκέψης. Αυτός ο τρόπος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αξίες και 

τα πιστεύω του πολιτισμού του κάθε ανθρώπου. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η επικοινωνία 

και η εξέλιξη της συζήτησης. Όταν ο εκπαιδευτικός θέλει να εμπλέξει τους μαθητές με τον 

προφορικό λόγο και να τον καλλιεργήσει είναι απαραίτητο να ξεχωρίσει τις δύο προσεγγίσεις 

διδασκαλίας που σχετίζονται με αυτόν. Στην πρώτη προσέγγιση ο προφορικός λόγος αναφέρεται 

σαν το μέσο με το οποίο «μιλώ για να μάθω», όπου οι μαθητές εξασκούνται στο να παράγουν 



27 

 

λόγο προσπαθώντας να τηρήσουν τις γραμματικοσυντακτικές δομές που έχει η εκάστοτε 

γλώσσα. Στην δεύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με τον Littlewood (1992), οι διδασκόμενοι 

«μαθαίνουν να μιλούν», προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια την 

γλώσσα-στόχο ώστε να επικοινωνήσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. 

Για την διδασκαλία του προφορικού λόγου στην γλώσσα-στόχο οι μαθητές είναι δυνατό να 

εμπλακούν σε ορισμένες δραστηριότητες που προωθούν αυτό το σκοπό. Αρχικά, σε 

δραστηριότητες σύγκρισης, τα παιδιά θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα γλωσσικά 

στοιχεία ώστε να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές και να συγκρίνουν πράγματα. Σε 

δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, είναι απαραίτητο τα παιδιά να μάθουν να χειρίζονται 

την γλώσσα-στόχο προκειμένου να δίνουν λύσεις σε μια κατάσταση και μετέπειτα να την 

αξιολογούν. Επίσης, με τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, οι μαθητευόμενοι 

ανταλλάσσουν τις σκέψεις και τα βιώματα τους. Μέσα από αυτό τον τρόπο κοινωνικοποιούνται 

και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ακόμα, με τις δραστηριότητες του πληροφοριακού κενού 

(information-gap activities) και τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών (information 

gathering activities) οι μαθητές ωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και προσεγγίζουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την γλώσσα-στόχο. Στις πρώτες αναφέρεται ότι «η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των συνομιλητών προϋποθέτει την ύπαρξη του πληροφοριακού κενού. Η 

κάλυψη του πληροφοριακού κενού αποτελεί το στόχο της καθημερινής επικοινωνίας» ενώ οι 

δεύτερες περιλαμβάνουν ερευνητικά δεδομένα, συνεντεύξεις κ.λπ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

ερευνητές τονίζουν την σημασία των ενασχολήσεων των μαθητών με τα γλωσσικά παιχνίδια 

καθώς και την δυνατότητα δραματοποίησης (παιχνίδια ρόλων), τα οποία έχουν ως απώτερο 

στόχο όπως γενικά και όλες οι δραστηριότητες για την κατάκτηση του προφορικού λόγου την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης ιδιαίτερα των μικρών μαθητών που ξεκινούν να μάθουν μία 

γλώσσα. 

Από τα όλα τα παραπάνω, σε σχέση με τον προφορικό λόγο, οι μαθητευόμενοι οφείλουν να 

είναι σε θέση να κατέχουν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού λόγου. Αυτό 

σημαίνει ότι η κάθε δραστηριότητα, που θα ετοιμάζει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να σχετίζεται 

με τις παραπάνω δύο δεξιότητες. Στην κατανόηση του προφορικού λόγου αναφέρεται ότι η 

ακρόαση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες που την χαρακτηρίζουν ως ευκαιριακή και επιδιωκόμενη. 

Στην πρώτη, ενδέχεται κάποιος να ανταποκριθεί σε μια συζήτηση που συμβαίνει μόνο όταν 
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παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία και η κατάλληλη περίσταση χωρίς να έχει μόνιμο ή 

συστηματικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, στην επιδιωκόμενη, οι ομιλητές προσπαθούν να 

εμπλακούν σε μια συζήτηση με την θέληση τους προκειμένου να πετύχουν να επικοινωνήσουν 

και να κατανοήσουν αυτά που λένε οι γύρω τους αποτελεσματικότερα. Παράλληλα, στο πλαίσιο 

της κατανόησης του προφορικού λόγου, η στάση των ομιλητών όταν δέχονται ένα μήνυμα 

χωρίζεται και αυτή σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, οι ακούοντες ένα μήνυμα 

ενεργούν σύμφωνα με αυτό (αλληλοδραστική επικοινωνία) ενώ στην δεύτερη απλά ακούν το 

μήνυμα και αντιλαμβάνονται την σημασία του (μονόπλευρη επικοινωνία). 

Στον διδακτικό τομέα, αυτή η δεξιότητα σχετίζεται όπως προαναφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό 

με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι ακούοντες την συζήτηση καθώς και τα διάφορα μηνύματα 

που προκύπτουν μέσω αυτής. Όταν ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να καλλιεργήσει την κατανόηση 

των προφορικών λεγομένων, μπορεί να δώσει ένα κείμενο και να πραγματοποιήσει 

δραστηριότητες κατανόησης μέσω ερωτήσεων σχετικά με αυτό ώστε να δει κατά πόσο τα παιδιά 

κατανόησαν και εμπέδωσαν αυτά που διάβασαν. Αυτό θα τον βοηθήσει να καταλάβει κατά πόσο 

μπορούν να παρουσιάσουν οι μαθητές κάτι προφορικά προσπαθώντας να το καταστήσουν όσο 

το δυνατόν πιο σαφές στον ακροατή τους. Ακόμα, τα παιδιά ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με 

επικοινωνιακές δραστηριότητες (communicative exercises) όπου θα τους δοθεί μια 

προβληματική κατάσταση. Αφού, ακούσουν την περιγραφή του προβλήματος θα προσπαθήσουν 

να το επιλύσουν παρουσιάζοντας και δικαιολογώντας στον προφορικό λόγο και τους τρόπους 

λύσης που χρησιμοποίησαν. Κρίνεται σημαντικό για αυτή την περίπτωση τα παιδιά να έχουν 

συνολική εικόνα όλων των στοιχειών που χρειάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος. Για 

αυτό το λόγο πρέπει ο δάσκαλος να είναι περισσότερο αναλυτικός και να τονίζει τα βασικά 

σημεία του λόγου του ώστε να δώσουν έμφαση και να ανταποκριθούν με βάση αυτά. Επίσης, σε 

αυτή τη δεξιότητα οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν τους στόχους των 

λεγομένων ενός ανθρώπου, την συναισθηματική του κατάσταση και την διαδικασία μεταφοράς 

των μηνυμάτων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την περίσταση 

επικοινωνίας, τα συναισθήματα των συνομιλητών τους καθώς και τον τρόπο έκφρασης τους 

στην συγκεκριμένη γλώσσα-στόχο. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στον προφορικό λόγο οι διδασκόμενοι εξασκούνται και 

στο πως θα καταφέρουν να μάθουν να μιλούν μια γλώσσα (παραγωγή προφορικού λόγου). Αυτή 
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η δεξιότητα έχει να κάνει με γλωσσικούς και γνωστικούς παράγοντες που έχουν ο καθένας τον 

δικό του βαθμό δυσκολίας (Skehan, 1996). Στους γλωσσικούς παράγοντες εντάσσονται η 

γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας μαθητής μιλάει, 

πρέπει να τηρήσει όλα τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα καθώς και το ανάλογο λεξιλόγιο 

ώστε ο λόγος του να διέπεται από συνοχή και συνεκτικότητα. Από την άλλη πλευρά στους 

γνωστικούς παράγοντες, εντάσσεται η εξοικείωση με το υλικό και ο βαθμός δυσκολίας της 

δομής του υλικού. Δηλαδή, το υλικό που θα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για την παραγωγή 

προφορικού λόγου χαρακτηρίζεται ως προς τον βαθμό δυσκολίας και τον τρόπο που θα 

αντιμετωπιστεί από τους μαθητές. Για όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό ο δάσκαλος να 

πραγματοποιεί μια διδασκαλία με μαθητοκεντρικό περιεχόμενο και να προωθεί ένα ευχάριστο 

και δημιουργικό κλίμα στην τάξη. Αυτό το κλίμα θα πρέπει να κινητοποιεί τον μαθητή ώστε να 

προσπαθεί να μιλάει με άνεση χωρίς φόβο και άγχος. Συνεπώς, το μάθημα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω να σχετίζεται με θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και σχετίζονται με την εμπειρία 

τους. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών καθώς 

και να τους ενθαρρύνουν να επικοινωνούν τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά. Επομένως, μέσα σε 

ένα άνετο και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης τα παιδιά συμμετέχουν ενεργότερα και 

μαθαίνουν αποτελεσματικότερα, νιώθοντας τους δασκάλους τους πιο κοντά τους. 

Εκτός από την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού λόγου, ο κάθε μαθητής που 

επιθυμεί να μάθει μια ξένη γλώσσα πρέπει να κατέχει και τις δύο δεξιότητες του γραπτού λόγου 

(παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου). Με αυτή την γνώση το κάθε παιδί θα 

συμπληρώσει τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες και θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει 

αποτελεσματικά στην γλώσσα-στόχο. Γενικά, για τον γραπτό λόγο, αξίζει να αναφερθεί ότι 

αποτελεί μια διαδικασία που σχετίζεται με κοινωνικές συμβάσεις και ιδιαίτερα στο κομμάτι της 

καταγραφής ενός κειμένου (παραγωγή γραπτού λόγου) ενεργοποιούνται 

γνωστικές/μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές διεργασίες προκειμένου το άτομο να αποτυπώσει 

στο χαρτί το θέμα που πραγματεύεται. Αυτό θα γίνει με σκοπό να παραχθεί ένα κείμενο που θα 

το χαρακτηρίζει η συνοχή και η συνεκτικότητα τόσο από γραμματική πλευρά όσο και από 

πλευρά νοήματος και έκφρασης. Για αυτό το λόγο η παραγωγή γραπτού λόγου δεν είναι και από 

τις πιο δύσκολες γλωσσικές δεξιότητες και απαιτεί αρκετή εξάσκηση. Είναι σημαντικό, κατά την 

παραγωγή ενός κειμένου, ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το 
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κειμενικό είδος που θα κληθούν να γράψουν (περιγραφικό κείμενο, αφηγηματικό κ.λπ.) καθώς 

και την περίσταση επικοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Αυτό θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν 

το πλαίσιο και να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα κειμένων, καθένα από τα 

οποία έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Είναι σημαντικό τα 

παιδιά να κατακτήσουν σιγά σιγά τις απαραίτητες στρατηγικές παραγωγής κειμένων 

(μετασχηματισμός πληροφοριών, κατάλληλη χρήση λεξιλογίου ανάλογα με την περίσταση 

κ.λπ.) ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το σημαντικό κομμάτι της μάθησης της 

γλώσσας-στόχου. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο εκπαιδευτικός προκειμένου να διδάξει την γλώσσα-

στόχου και πιο συγκεκριμένα την ελληνική γλώσσα, πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά και την 

ίδια και την μητρική γλώσσα του μαθητή. Η τελευταία γνώση θα τον βοηθήσει να κατανοήσει 

καλύτερα το πολιτιστικό και γλωσσικό κεφάλαιο των μαθητών ώστε να προσαρμόσει το μάθημα 

του στις ανάγκες τους. Για την παραγωγή ενός κειμένου, είναι απαραίτητο τα παιδιά να 

ξεκινήσουν από ένα προσχέδιο (planning) όπου θα αποτυπώσουν τους στόχους και θα 

οργανώσουν τις ιδέες τους σχετικά με το συγκεκριμένο κείμενο. Έπειτα, θα ακολουθήσει η 

μετατροπή όλων αυτών των ιδεών σε γραπτό κείμενο (translating plans into text), όπου θα 

πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες που διέπουν τον γραπτό λόγο και τον ξεχωρίζουν από τον 

προφορικό. Τελικά, αφού πραγματοποιηθεί η γραφή του κειμένου οι μαθητές θα προβούν στην 

διόρθωση αυτού (reviewing). Αυτό πραγματοποιείται με την βοήθεια του δασκάλου ώστε να 

κατανοήσουν όλοι τα λάθη τους και να τα περιορίσουν την επόμενη φορά. 

Ειδικότερα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην παραγωγή κειμένων δεν έχει μόνο 

σημασία το τελικό κείμενο αλλά και η όλη διαδικασία που θα χρειαστεί για την δημιουργία του. 

Είναι απαραίτητο να αντιληφθούν ότι κατά την γραφή του κειμένου και πιο συγκεκριμένα όταν 

μεταφέρουμε κάτι στον γραπτό λόγο πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες ως προς την 

έκφραση και την χρήση της γραμματικής ώστε να παράγεται νόημα. Για το λόγο αυτό, ο 

δάσκαλος θα πρέπει να εντείνει την συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που προωθούν 

την κριτική προσέγγιση του οποιοδήποτε θέματος ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν το θέμα που 

τους ζητείται να αναπτύξουν. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο τα παιδιά να αναπτύξουν την 

δυνατότητα συγγραφής ενός κειμένου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μέσω της χρήσης ενός 

αρχικού προσχεδίου το οποίο θα οδηγεί στην ολοκλήρωση του τελικού κειμένου. Τέλος, θα 
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πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να αξιολογούν το κείμενο τους καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο 

μεταγνωστικές δεξιότητες (meta-awareness) ώστε να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα λάθη 

τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να μάθουν καλύτερα και θα τους αποτρέψει από το να λειτουργούν 

ως παθητικοί δέκτες μιας πληροφορίας που θα λειτουργήσει ως η απάντηση για την σωστή 

καταγραφή του κειμένου τους. 

Η τελευταία και σημαντική γλωσσική δεξιότητα που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές 

είναι η κατανόηση του γραπτού λόγου, δηλαδή το νόημα και ο τρόπος γραφής ενός γραπτού 

λόγου. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή 

γραπτού λόγου καθώς τα παιδιά αποτυπώνουν ένα κείμενο και στην συνέχεια προσπαθούν να 

διαβάσουν αυτό που δημιουργήσαν. Είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν 

πρωτίστως τις λέξεις του εκάστοτε κειμένου που καλούνται να μελετήσουν. Με αυτό τον τρόπο 

είναι σε θέση να εντοπίσουν τις μικρότερες μονάδες που απαρτίζουν το κείμενο και να 

προχωρήσουν στην ανάλυση τους. Αυτή η ανάλυση τους βοηθά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 

τους αλλά και να παρατηρήσουν την ορθογραφία τους. Παράλληλα, παρατηρούν την μορφή των 

κειμένων καθώς και το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί σε κάθε κείμενο. 

Όσον αφορά την δομή ενός κειμένου, είναι σημαντικό να αντιληφθούν τις συντακτικές δομές 

του (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο) όπου φαίνεται ότι η κάθε λέξη τοποθετείται στο κατάλληλο 

πλαίσιο και ακολουθεί κάποιους κανόνες ώστε να κυριαρχούν η συνοχή και η συνεκτικότητα. Η 

τελευταία είναι απαραίτητο να τηρείται και μεταξύ των προτάσεων, οι οποίες δεν θα πρέπει 

απλώς να παραθέτουν λέξεις, αλλά να λειτουργούν ως μια συγκεκριμένη ενότητα με νόημα. Αν 

δεν υπάρχει το νόημα εξάλλου δεν θα μπορεί να υπάρχει και κείμενο. Συνεπώς, το ένα συνδέεται 

με το άλλο και ο αναγνώστης που είναι σε θέση να αντιληφθεί τις επιμέρους μονάδες (λέξεις, 

φράσεις) έχει κατακτήσει την δυνατότητα να κατανοεί τον τρόπο που οι μονάδες αυτές 

ενώνονται μεταξύ τους ώστε να δώσουν μια πρόταση με νόημα και μετέπειτα ένα ολόκληρο 

κείμενο.  

Στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλλιεργήσει την 

κατανόηση του γραπτού λόγου με το παρέχει στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία να μελετούν 

διάφορα κείμενα. Μέσα από αυτά, οι μικροί μαθητές θα εντοπίζουν τις μικρότερες μονάδες του 

κειμένου που αποτελούν τις λέξεις και θα προσπαθούν να κατανοούν πως όλα αυτά συνδέονται 

μεταξύ τους και δίνουν ένα ξεχωριστό νόημα στο εκάστοτε κείμενο. Παράλληλα, με αυτή την 
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δεξιότητα είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί και η παραγωγή του προφορικού λόγου. Αυτό 

σημαίνει ότι αφού οι μαθητές διαβάσουν ένα κείμενο θα πρέπει να το αποδώσουν προφορικά το 

νόημα του όσο καλύτερα μπορούν. Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, 

καλλιεργούν και εξασκούν σε συνδυασμό και τις δύο δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός από την 

πλευρά του οφείλει να βρίσκεται κοντά στον μαθητή και να αξιολογεί τόσο την ορθή ανάγνωση 

όσο και την κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου που διαβάζει. Αυτό θα γίνει ώστε ο 

μαθητής να αντιληφθεί τον στόχο των δεξιοτήτων καθώς και πως συνδέεται η κατανόηση με την 

παρουσίαση της. Παράλληλα, ο δάσκαλος πρέπει να τονίσει τα βασικά σημεία του κειμένου και 

να βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν το βαθύτερο νόημα του. Για να το πετύχει αυτό μπορεί 

να αξιοποιήσει την περίληψη, τους πλαγιότιτλους καθώς και την αποκωδικοποίηση των 

άγνωστων λέξεων του. Τέλος, είναι σημαντικό τόσο αυτές οι γλωσσικές δεξιότητες όσο και οι 

παραπάνω να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών ώστε αυτοί να 

συμμετέχουν ενεργότερα και να μαθαίνουν γρηγορότερα.   
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2. Η διδασκαλία και η εκμάθηση της ελληνικής ως Ξένη γλώσσα σε μικρούς 

μαθητές 

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα σε μικρούς μαθητές αποτελεί ένα σημαντικό 

κεφάλαιο στην διδαχή αυτής της γλώσσας. Οι μικροί μαθητές αποτελούν ένα κοινό, το οποίο 

μαθαίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε σχέση με τους ενηλίκους. Οι δάσκαλοι που έχουν 

αναλάβει να μάθουν στα παιδιά αυτή τη γλώσσα πρέπει να έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα τόσο 

πάνω στην γνώση της όσο και στον τρόπο διδαχής της στους μικρούς μαθητές. Σύμφωνα με τους 

Griva & Chostelidou (2011) και Griva & lliadou (2011) ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να 

οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατάλληλο υλικό που θα ανταποκρίνεται σε αυτές 

τις «ηλικιακές ομάδες». Για τους μικρούς μαθητές είναι απαραίτητο να τους παρέχονται και οι 

κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι αλλά και η οργάνωση της τάξης και των μαθημάτων σύμφωνα 

με τα κίνητρα που θα τους βοηθήσουν να διδαχθούν και να εμπεδώσουν καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα. 

Η διδασκαλία και η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένη γλώσσα στους μικρούς μαθητές έχει να 

κάνει με ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι θα αναλυθούν εκτενέστερα και θα τονιστούν 

ιδιαίτερα. Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας είναι ο αυτός ο μαθητής της μικρής ηλικίας. 

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές όπως την Klippel (2008: 16), τα μικρότερα παιδιά είναι οι 

«καλύτεροι μαθητές της ΞΓ από τους έφηβους και τους ενήλικες». Αυτό συμβαίνει επειδή τα 

παιδιά χαρακτηρίζονται από μια ενεργητικότητα η οποία τους διακατέχει και τους ωθεί στο να 

δραστηριοποιούνται περισσότερο ως προς την εκμάθηση της οποιαδήποτε γλώσσας. 

Περισσότερο επιθυμούν να εμπλακούν σε καταστάσεις μάθησης μιας γλώσσας ώστε να 

αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες και έρθουν σε επαφή με έναν νέο πολιτισμό (ελληνικός 

πολιτισμός). Σύμφωνα με τους Guillen & Bermejo (2008) τα παιδιά «διαθέτουν από την φύση 

τους μηχανισμούς που τα βοηθούν να μαθαίνουν γλώσσες, αγαπούν να μαθαίνουν άλλες γλώσσες 

και μαθαίνουν τις γλώσσες ασυνείδητα και με φυσικό τρόπο». Σε αυτά που αναφέρθηκαν 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τάση των παιδιών να ανακαλύπτουν οτιδήποτε καινούριο, 

να το εξερευνούν και να ευαισθητοποιούνται σημαντικά απέναντι σε αυτό. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μικρά παιδιά διέπονται από ορισμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με 

την εκμάθηση της ελληνικής που τους διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό από τους ενήλικες. 

Αρχικά, τα παιδιά χαρακτηρίζονται από την ενεργητικότητα τους, καθώς κινούνται, τρέχουν και 
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δραστηριοποιούνται συνεχώς όπου κι’ αν βρεθούν. Τα παιδιά διακατέχονται από ενέργεια και 

κινούνται περισσότερο αναπτύσσοντας με αυτό το τρόπο την «λεπτή κινητικότητα». Η τελευταία 

είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν επειδή σε ένα περιβάλλον σχολείου, οι μαθητές 

προτιμούν να κινούνται περισσότερο παρά να εστιάζουν σε ένα αποκλειστικά μόνο αντικείμενο. 

Επίσης, τους χαρακτηρίζει η κοινωνικότητα καθώς όταν μαθαίνουν μέσα από «την ενεργή 

συμμετοχή και εξοικειώνονται εύκολα με κανόνες κοινωνικής αλληλόδρασης, όπως το να 

μοιράζονται, να περιμένουν την σειρά τους και να ακούν τον συνομιλητή τους». Αυτό σημαίνει ότι 

συμμετέχουν ενεργά όταν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, νιώθουν κοντά τους τον εκπαιδευτικό 

και εκφράζουν μέσα στο μάθημα τα συναισθήματα τους. Ο Baker (2001) τονίζει ότι κυρίως 

μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν καθώς συμμετέχουν σε «διασκεδαστικές 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες ρεαλιστικού τύπου». Άλλωστε, το παιδί συνδέεται με το 

παιχνίδι, όπως θα παρουσιαστεί και στην συνέχεια της παρούσας εργασίας, και επηρεάζει 

αρκετά τον τρόπο μάθησης του. 

Ακόμα, οι μικροί μαθητές είναι δημιουργικοί καθώς μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες 

αναπτύσσουν την προσωπική τους φαντασία και προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα 

από τα δική τους οπτική. Αξίζει να αναφερθεί ότι και η περιέργεια που τα χαρακτηρίζει τα κάνει 

δεκτικά σε καθετί νέο που αφορά την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσα». Αυτό σημαίνει ότι τους 

τραβάει την προσοχή κάτι διαφορετικό και προσπαθούν να το ανακαλύψουν. Κυρίως, τους 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον τα τραγούδια, ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής ενός άλλου λαού. Αυτό 

τους κάνει να προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους στην θέση του και να νιώσουν την 

ικανοποίηση ότι τον αισθάνονται κοντά τους, όταν μιλούν την γλώσσα του. Στην συνέχεια, είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπόψιν ότι τα μικρά παιδιά βαριούνται πιο γρήγορα και δεν μπορούν να 

διδάσκονται μια γλώσσα ως παθητικοί δέκτες. Είναι αποδεκτό ότι όταν συμμετέχουν στην 

εκμάθηση της μέσα από δραστηριότητες είναι σε θέση να την θυμούνται καλύτερα χωρίς να 

χάνουν το ενδιαφέρον τους (Curtain & Pesola, 1994). Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι 

μικροί μαθητές ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της κάθε γλώσσας όταν επαινούνται για αυτά 

που έχουν καταφέρει. Με τον έπαινο του δασκάλου και την αναγνώριση από τους συμμαθητές 

τους ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους και μειώνεται το άγχος και η ανασφάλεια. Είναι 

σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δεθεί συναισθηματικά μαζί τους ώστε να νιώσουν την ασφαλείς 

να εκφραστούν στο πλαίσιο των μαθημάτων. 
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Συνεπώς, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένη σε 

μικρούς μαθητές είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα: 

 Οι μαθητές είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν και να πειραματιστούν με τους ήχους της 

γλώσσας-στόχου χωρίς να έχουν αναστολές και να ανησυχούν ότι θα κάνουν λάθος 

 Επίσης, να απομνημονεύουν με ιδιαίτερη ευκολία τις λεκτικές πράξεις, στις οποίες 

εμπλέκονται μέσα από συνεχείς και συστηματικές επαναλήψεις που συνοδεύονται από ήχο 

και εικόνα 

 Επιπρόσθετα, να έχουν την τάση να είναι πιο ανοικτοί σε νέες εμπειρίες και να φέρνουν 

λιγότερο παγιωμένες ιδέες για την γλώσσα και την μάθηση 

 Ακόμα, να επωφελούνται από τις επικοινωνιακές δραστηριότητες και να μπορούν να 

ενδυναμώσουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες μέσα από πολυγνωστικές και 

πολυαισθητηριακές εμπειρίες 

 Τέλος, κινητοποιούνται εύκολα και δείχνουν διάθεση για νέες εμπειρίες 

Όλα τα παραπάνω κάνουν φανερό ότι οι μικρότεροι μαθητές βρίσκονται σε θέση να μάθουν 

μια την ελληνική ως ξένη γλώσσα με ενθουσιασμό και χαρά καθώς θα διδαχθούν κάτι εντελώς 

διαφορετικό από τον δικό τους πολιτισμό. Αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτό το ενδιαφέρον 

καλείται να αξιοποιήσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει αυτόν το τόσο σπουδαίο 

ρόλο. Ο εκπαιδευτικός που θα κληθεί να διδάξει την ελληνική γλώσσα πρέπει να εφαρμόσει και 

την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην πράξη και την 

επίδοση των μαθητών του. Είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να συγκεντρώσει και να καταγράψει 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές που έχει αναλάβει (τον τρόπο που μαθαίνουν, την 

στάση του απέναντι στην γλώσσα-στόχο κ.λπ.). Σύμφωνα με τον Pinter (2006) «οι εκπαιδευτικοί 

των ξένων γλωσσών θα πρέπει να εμπλέκουν τους μικρούς μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες, 

όπως παιχνίδια ρόλων, γλωσσικά παιχνίδια, ρίμες, τραγούδια όπου θα τους δίνεται η ευκαιρία να 

αφήσουν ελεύθερη την φαντασία τους». Αυτό συνδέεται άρρητα με τον μικρό μαθητή και την 

ανάγκη του να μπορεί να εκφράζεται ποικιλοτρόπως κατά την διάρκεια του μαθήματος. 

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα και με τις παραπάνω απόψεις, πρέπει να λειτουργήσει ως 

εμψυχωτής και συντονιστής της όλης προσπάθειας του παιδιού ώστε μέσω των δραστηριοτήτων 

ο μαθητής να νιώσει άνετα αποφεύγοντας το άγχος και την πίεση. Σε ένα ευχάριστό και 
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δημιουργικό περιβάλλον οι μικροί μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και αισθάνονται μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και χαρά. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την μάθηση της ΞΓ είναι και η στάση της 

οικογένειας απέναντι σε αυτό. Η συμπεριφορά των γονέων απέναντι στην προσπάθεια των 

παιδιών τους να μάθουν μια ξένη γλώσσα επηρεάζει αρκετά τους μαθητές. Αν οι γονείς έχουν 

θετική στάση απέναντι σε αυτό, τότε και τα παιδιά θα κάνουν το ίδιο. Αντίθετα, η αρνητική 

στάση θα οδηγήσει τα παιδιά στην αδιαφορία προς αυτό που πρέπει να διδαχθούν. Είναι 

σημαντικό να λεχθεί ότι τις περισσότερες φορές η οικογένεια κράτα μια επιφυλακτική στάση 

απέναντι στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, καθώς θεωρεί ότι επηρεάζεται η μητρική γλώσσα 

και ακόμα νιώθει ότι επειδή δεν ξέρει την καινούρια γλώσσα δεν θα μπορέσει να είναι σε θέση 

να βοηθήσει τα παιδιά της. Για το λόγο αυτό οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη που 

θα αποκομίσουν τα παιδιά τους από την ξένη γλώσσα ώστε να συνεργαστούν με το σχολείου και 

να συνδράμουν στην προσπάθεια του για την καλύτερη διδασκαλία και τις βέλτιστες επιδόσεις 

των παιδιών τους.  

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τελευταία είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να 

διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης. Το τελευταίο πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ένα υποστηρικτικό κλίμα που δεν θα ενισχύει την ανασφάλεια και τον φόβο της αποτυχίας. Είναι 

απαραίτητο ο δάσκαλος να αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο και ιδιαίτερα όσον 

αφορά τους μικρούς μαθητές προσπαθεί «να ενθαρρύνονται συνεχώς, κατά την διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, γεγονός που αφενός θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 

και αφετέρου θα συμβάλλει στο να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή στο μάθημα». Αυτό 

το τελευταίο είναι αρκετά σημαντικό και συνδυάζεται με την παροχή κινήτρων στα μικρά 

παιδιά, τα οποία θα τους προσφέρουν την ευκαιρία να ασχολούνται ακόμα περισσότερο με την 

γλώσσα-στόχο. Όπως προαναφέρθηκε είναι σημαντικό για την καλλιέργεια και την μάθηση της 

ξένης γλώσσας οι μαθητές να μην παραμένουν παθητικοί δέκτες αλλά να εμπλέκονται στο 

μάθημα αξιοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις (συναίσθημα, κίνηση κ.λπ.). Μέσα από αυτά οι 

μαθητές διδάσκονται ευκολότερα και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις 

δυνατότητες τους. Επίσης, σε συνάρτηση με το περιβάλλον μάθησης έχει σημασία και «η 

δημιουργία ενός κατανοητού, ρεαλιστικού και επικοινωνιακού πλαισίου, μέσα από την παροχή 

κατανοητού γλωσσικού εισαγόμενου (input) για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου». Αυτό 
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σημαίνει ότι ο δάσκαλος οφείλει να παρέχει κατανοητές πληροφορίες ώστε οι μαθητές της 

μικρής ηλικίας να αντιλαμβάνονται τους στόχους της μάθησης και να μπορούν να 

ανταποκριθούν σε αυτούς. Επιπρόσθετα, όπως έχει ξαναειπωθεί και πιο πάνω, οι στόχοι και τα 

μέσα πρέπει να είναι οικεία στα παιδιά και να ανταποκρίνονται στο ηλικιακό τους επίπεδο. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω δύο ακόμα σημαντικοί παράγοντες για την διδασκαλία και 

την εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι η ενίσχυση των κινήτρων και η αξιοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Στην πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητο οι μαθητές από 

την στιγμή που θα ξεκινήσουν να μαθαίνουν την γλώσσα-στόχο να κινητοποιηθούν ως προς την 

θετική της αντιμετώπιση. Δηλαδή να αντιληφθούν την πρακτική σημασία της στο περιβάλλον 

που χρησιμοποιείται περισσότερο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Deci και Ryan (1985) «κάνουν 

ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία ενίσχυσης των εσωτερικών κινήτρων για την ποιοτική και 

αποτελεσματική μάθηση, καθώς η ενίσχυση τους μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης των μαθητών, αλλά και στην αίσθηση της ικανοποίησης και 

του αυτοπροσδιορισμού τους ή ακόμη και στην μείωση του άγχους». Αυτό σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει αρκετά καλά τα παιδιά που έχει απέναντι του ώστε να 

προσπαθήσει στην συνέχεια να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίσει και τον τρόπο ενίσχυσης της 

αυτοπεποίθησης τους. Στο πλαίσιο πολλών ερευνών γίνεται κατανοητό ότι οι μικροί μαθητές 

ενισχύουν τα κίνητρα τους για μάθηση ανάλογα με την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού προς 

αυτούς, του υπάρχοντος περιβάλλοντος μάθησης αλλά και των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται σε αυτό (Michaljeviec Djigunovic, 1995 & Nicolov, 1999). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού 

περιβάλλοντος στην τάξη ενισχύει συναισθηματικά τα μικρά παιδιά και τους παρέχει την 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν την γλώσσα-στόχο με αυθόρμητο και δημιουργικό τρόπο. 

Ιδιαίτερα, με την βοήθεια των κινητικών δραστηριοτήτων στην τάξη δίνεται «η δυνατότητα στα 

παιδιά να εμπλέκονται σε διασκεδαστικές διεργασίες και συναισθηματικές καταστάσεις, 

ενισχύοντας την προσωπική συναισθηματική εμπλοκή τους και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην 

επικοινωνία και την ψυχαγωγία» (Dryden & Rose, 1995 & Dryden Voss, 2001). Όσον αφορά την 

χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, αυτή είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιείται 

από τον δάσκαλο στην προσπάθεια του να διδάξει την γλώσσα-στόχο στους μαθητές. Αξίζει να 
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επισημανθεί ότι ο Halliwell (1992) υποστηρίζει ότι «τα μικρά παιδιά δεν έρχονται στην τάξη με 

‘άδεια χέρια’ αλλά με ήδη διαμορφωμένες δεξιότητες και χαρακτηριστικά που θα τα βοηθήσουν να 

μάθουν μια ξένη γλώσσα». Αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψιν του ο κάθε εκπαιδευτικός ώστε 

να δίνει έμφαση σε αυτά που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές και να προχωράει με βάση αυτά. 

Ειδικότερα, μπορεί να αξιοποιήσει κάποιες από τις γνώσεις των παιδιών ώστε να τους βοηθήσει 

να νιώσουν άνετα στο πλαίσιο του μαθήματος. Αντίθετα, όταν θα ακολουθήσει μια σειρά, κατά 

την οποία θα δίνει σημασία μόνο στα τυπικά σημεία του μαθήματος (λεξιλόγιο, γραμματική, 

συντακτικό), δεν θα μπορέσει να καταστήσεις ενδιαφέρον το μάθημα του ενώ τα παιδιά θα 

εμφανίσουν πολλαπλές δυσκολίες ως προς την κατανόηση των λεγομένων του. 

Ακόμα, στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης έναν άλλο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

επικοινωνία και αλληλόδραση μεταξύ των μαθητών της τάξης. Όπως έχει προαναφερθεί είναι 

απαραίτητο τα παιδιά κατά την διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων να μην μετατρέπονται σε 

παθητικούς δέκτες αλλά να προσπαθούν να επικοινωνήσουν τόσο λεκτικά όσο και εξωλεκτικά με 

τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο του περιβάλλοντος 

μάθησης, οι δραστηριότητες που θα αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό πρέπει να προκαλούν 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μαθητών. Κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να 

συμμετέχουν σε καταστάσεις που προωθούν τα παραπάνω και τους βοηθούν να αξιοποιούν την 

γλώσσα-στόχο με αυθόρμητο τρόπο. Μέσα από δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντα τους, τα παιδιά εκφράζονται καλύτερα και προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο 

εαυτό τους. Αυτό τους κάνει να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία και να επικοινωνούν 

καλύτερα στην γλώσσα-στόχο σε αντίθεση με τους μαθητές που δεν καλλιεργούν τόσο στην 

τάξη τους την αλληλόδραση και την επικοινωνία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι κινητικές 

δραστηριότητες είναι εκείνες που κινητοποιούν και δίνουν την δυνατότητα για αλληλεπίδραση 

κυρίως στους μικρούς μαθητές, «Οι μικροί μαθητές είναι από την φύση τους ενεργητικοί. Αυτή η 

ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα μέσα από κινητικές δραστηριότητες, 

ώστε να επικεντρωθούν στο μάθημα της γλώσσας». Συνεπώς, στην μάθηση των μικρών μαθητών 

έχει μεγάλη σημασία το πλαίσιο και οι δραστηριότητες που θα αξιοποιηθούν ώστε να τους 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα πρέπει να περιοριστούν κατά 

αποκλειστικότητα στην προφορική λεκτική εξάσκηση και στην χρήση αποκλειστικά ενός βιβλίου 

γλώσσας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα 

ενισχύσουν τα κίνητρα και το συναίσθημα τους. 
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Οι δύο τελευταίοι παράγοντες για την διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου 

είναι η αυθεντική χρήση της γλώσσας και οι αυθεντικές δραστηριότητες. Η έννοια της 

αυθεντικότητας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω με την μέθοδο της 

Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated 

Learning). Ο Van Lier (1996) αναφέρει ότι «μια πράξη είναι αυθεντική όταν είναι αποτέλεσμα 

ελεύθερης επιλογής, έκφρασης αυθόρμητων συναισθημάτων και πεποιθήσεων κα εσωτερικής 

παρώθησης». Με βάση αυτό είναι αντιληπτό ότι στο πλαίσιο της σχολικής τάξης για την 

εκμάθηση της γλώσσας-στόχου θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν αυθεντικά κείμενα, αυθεντικές 

δραστηριότητες και αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας. Δηλαδή, σύμφωνα με τους ερευνητές 

σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, προωθούνται ενέργειες όπως παιχνίδια, ιστορίες και 

τραγούδια που έχουν ως απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν από τον μαθητή για την εκμάθηση της 

γλώσσας-στόχου (Taylor, 1994). Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μικρούς 

μαθητές καθώς σύμφωνα με τον Gilmore (2007) «το αυθεντικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί 

βασικός παράγοντας ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών γιατί είναι πιο 

ενδιαφέρον, καθώς μεταδίδει επικοινωνιακά μηνύματα και δεν εστιάζεται σε συγκεκριμένα 

γλωσσικά στοιχεία και γραμματικά φαινόμενα». Αυτό σημαίνει ότι μέσα από δραστηριότητες 

παιχνιδιού και τραγουδιού οι μικροί μαθητές αντιλαμβάνονται καλύτερα την γλώσσα-στόχο και 

αποκτούν ενδιαφέρον για την εκμάθηση της. Αντίθετα, η προσκόλληση σε γραμματικά 

φαινόμενα που πρέπει να αποστηθίσουν τους κάνει να απομακρύνονται από την προσπάθεια να 

την κατακτήσουν. 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί το αυθεντικό υλικό ενδέχεται να δυσκολέψει τους μαθητές όταν 

χρησιμοποιείται σε δύσκολο λεξιλόγιο και σύνθετες προτάσεις. Για το λόγο αυτό ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών το συγκεκριμένο υλικό πρέπει να επιλέγεται με προσοχή και να 

αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες τους. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τους μικρούς μαθητές, να 

αξιοποιείται αυθεντικό υλικό που να προβάλλει διάφορα παιχνίδια (παιχνίδι ρόλων κ.λπ.), τα 

οποία θα προωθούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Το τελευταίο 

κομμάτι προβάλλει την ανάγκη ο δάσκαλος να εμπλέξει τους μαθητές του σε ποικίλες 

αυθεντικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την θέληση για μάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

Φυσικά, αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να ενεργοποιούν τα κίνητρα των μικρών μαθητών και 

να αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση τους. Αυτό θα βοηθάει τα παιδιά να έχουν υψηλή 
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αυτοπεποίθηση και θα τους βοηθά να ανακαλύψουν μόνοι τους την καινούρια γνώση που πρέπει 

να διδαχθούν. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί βασικό πυλώνα της διδασκαλίας της ΞΓ είναι ότι 

δεν θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην απομνημόνευση κανόνων γραμματικής και 

λεξιλογίου. Αλλά θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην 

σωστή διατύπωση αυτών ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και τον τρόπο έκφρασης 

(προσομοίωση αγοράς κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διδασκαλία οφείλει να 

σχετίζεται με καθημερινά και οικεία βιώματα των μαθητών ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτά 

να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό, το οποίο και να προσπαθήσουν να αγαπήσουν. Μέσα από την 

σωστή χρήση και αξιοποίηση των αυθεντικών δραστηριοτήτων καλλιεργείται η κοινωνική, η 

γνωστική και η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Δηλαδή, εκτός από τον τομέα της γνώσης και 

της γλώσσας, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και ανταλλάσσουν εμπειρίες και βιώματα μεταξύ 

τους. Για τους μικρούς μαθητές η Ur (2002) τονίζει ότι μπορούν να διδαχθούν καλύτερα μέσα 

από εικόνες, ιστορίες και παιχνίδια. Αυτά θα γίνουν αντιληπτά και στην πειραματική εφαρμογή 

που αξιοποιήθηκε και θα παρουσιασθεί στην συνέχεια. 

Μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και την 

μάθηση των μικρών μαθητών καλλιεργούν στα παιδιά την φαντασία και στοχεύουν τα ίδια να 

αντιληφθούν «τη γλώσσα-στόχο ως ‘όλον’, ένα σύνολο από λέξεις και φράσεις που παράγουν 

νόημα και διευκολύνουν την προσέγγιση διαθεματικών εννοιών τις οποίες αργότερα στις 

μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού τα παιδιά πρέπει να αναλύσουν και να επεξεργαστούν». Για τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες ο Heathcote (1984) προσδίδει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 ‘απαιτούν’ τη συνλειτουργία των μαθητών 

 Κάνουν αναγωγή στην προϋπάρχουσα εμπειρία των μαθητών 

 Δημιουργούν καταστάσεις, στις οποίες υπάρχει η ανάγκη για επικοινωνία 

 Έχουν εμπειρική διάσταση 

 Προκαλούν τους μαθητές να ανακαλύψουν νέες αλήθειες και οπτικές 

 Ενδυναμώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών 

Από τα όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι μικροί μαθητές προτιμούν να συμμετέχουν 

σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα προωθεί δραστηριότητες δημιουργικές και βιωματικές. Αυτό 
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σημαίνει ότι οι ενέργειες εκείνες που στοχεύουν στην καλλιέργεια του παιχνιδιού, της κίνησης, 

του τραγουδιού κ.λπ. αποτυπώνονται καλύτερα στα μικρά παιδιά. Το σημαντικό είναι οι 

δραστηριότητες αυτές να είναι ποικίλες και μικρής διάρκειας καθώς είναι πολύ δύσκολο τα 

παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας να συγκεντρωθούν και να επικεντρωθούν πολύ ώρα σε μια 

δραστηριότητα. Για αυτό το λόγο ο δάσκαλος θα πρέπει να ετοιμάσει μια πληθώρα από 

ενέργειες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να τους 

δημιουργούν κίνητρα για μάθηση και θα προβάλλουν την ενεργή συμμετοχή ώστε όλοι να 

συμμετέχουν και όλοι να μαθαίνουν. Συνεπώς, μέσα από αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα 

εμπλέκονται σε μια διαδικασία που προωθεί την μάθηση και την γνώση με έμμεσο τρόπο και θα 

αποφεύγει κάθε μορφή δασκαλοκεντρικής προσέγγισης που αναφέρεται αποκλειστικά στην 

στείρα γνώση και στην απομνημόνευση μιας έννοιας που τα ίδια τα παιδιά δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν και να εξηγήσουν. 

 

2.1 Τρόποι εκμάθησης της Ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές 

Η εκμάθηση της γλώσσας-στόχου αποτελεί ένα μια διαδικασία που χρειάζεται, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω την κατάλληλη διδακτική μέθοδο και την προσαρμογή του 

μαθήματος στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά μια ξένη γλώσσα. Αρχικά, οι 

Hill & Flynn (2006) θεωρούν οι τρόποι που μαθαίνει ένα παιδί μια ξένη γλώσσα χωρίζονται σε 

στάδια. Αρχικά, το πρώτο στάδιο ονομάζεται προπαραγωγικό και αναφέρει ότι τα παιδιά σε αυτό 

στοχεύουν στην πρόσληψη πληροφοριών και μηνυμάτων που έρχονται από την καινούρια 

γλώσσα. Ωστόσο, αποφεύγουν να απαντήσουν με λεκτικό τρόπο και ανταποκρίνονται κυρίως 

μέσω της εξωλεκτικής συμπεριφοράς (κινήσεις του σώματος κ.λπ.). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

μαθητές σε αυτό το σχετικά πρώιμο στάδιο έχουν την τάση να απομνημονεύουν κάποιες λέξεις ή 

φράσεις που θα τους χρειαστούν στα επόμενα στάδια. Έπειτα, θα προχωρήσουν στο πρώιμο-

παραγωγικό στάδιο όπου θα είναι σε θέση να δώσουν μονολεκτικές απαντήσεις που θα 

ανταποκρίνονται ελάχιστα στην γλώσσα-στόχο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο 

στάδιο το «εύρος λεξιλογίου που μπορούν να κατανοήσουν κυμαίνεται γύρω στις 1.000 λέξεις, ενώ 

σε επίπεδο παραγωγής λόγου το ρεπερτόριο τους περιορίζεται στις περίπου 100 λέξεις». Είναι 
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αντιληπτό ότι στα πρώτα δύο στάδια τα παιδιά προσπαθούν να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν σιγά σιγά την γλώσσα που πρόκειται να μάθουν. 

Στην συνέχεια, υπάρχει το διαγλωσσικό στάδιο επικοινωνίας όπου τα παιδιά κάνουν χρήση 

απλών προτάσεων, συμμετέχουν σε σύντομους διαλόγους και πραγματοποιούν συγγραφή 

περιορισμένου συνεχούς λόγου. Το σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι ότι μέσω των παιχνιδιών 

και των διαφόρων δραστηριοτήτων τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και περιορίζουν 

σημαντικά τα λάθη τους. Ακολουθεί το στάδιο της ικανοποιητικής επικοινωνίας όπου «οι 

μαθητές είναι σε θέση να επικοινωνούν με ολοκληρωμένες προτάσεις και συνεχή λόγο». Σε αυτό 

το στάδιο οι μαθητές βρίσκονται σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο και είναι σε θέση να 

κάνουν χρήση των συνωνύμων και αντωνύμων της γλώσσας καθώς και παράγουν χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία ένα γραπτό κείμενο (παραγωγή γραπτού λόγου). Αυτό το τελευταίο 

συνδυάζεται και με την ευκολία στην παραγωγή του προφορικού λόγου εξαιτίας του εύρους του 

λεξιλογίου που έχουν κατακτήσει τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο γλωσσικές 

δεξιότητες τα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν γιατί συμφώνησαν με 

ένα θέμα ή γιατί διαφώνησαν με ένα άλλο κ.λπ. 

Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της επαρκούς επικοινωνίας. Σε αυτό «οι μαθητές είναι σε θέση 

να υιοθετούν και να εφαρμόζουν ποικίλες γνωστικές, μεταγνωστικές, μνημονικές, 

αντισταθμιστικές, κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές που τους βοηθούν να αποδώσουν 

επαρκέστερα τόσο στις προσληπτικές όσο και στις παραγωγικές δεξιότητες στην γλώσσα-στόχο» 

(Oxford, 1990). Αυτό το στάδιο αποτελεί το ανώτερο στάδιο όπου οι μαθητές συνεργάζονται σε 

ομάδες ή δυάδες προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες οι 

οποίες περιέχουν και βαθμό δυσκολίας. Συνεπώς, τα παιδιά ξεκινούν από ένα πρώιμο στάδιο και 

προχωρούν με αργούς ρυθμούς στην κατάκτηση και την προσέγγιση της γλώσσας-στόχου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κάθε στάδιο ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τον κατάλληλο 

τρόπο μάθησης και τις κατάλληλες δραστηριότητες προκειμένου οι μαθητές του να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να καταφέρουν να προσεγγίσουν την καινούρια γνώση. Από 

όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρόποι εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας αποτελούν μια 

εξελικτική, αλληλοδραστική, δυναμική και δημιουργική διαδικασία η οποία αναφέρεται και στο 

ίδιο τον μαθητή και στον τρόπο που επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί την νέα γνώση. 
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  Κάποιες άλλες απόψεις θεωρούν οι μαθητές διδάσκονται με την βοήθεια δύο μεθόδων 

μάθησης. Στην αρχή, μέσω της ενδοπροσωπικής μάθησης επεξεργάζονται διάφορες εικόνες και 

πληροφορίες και προσπαθούν να διερευνούν την γνώση τους (Weiner, 2000).  Έπειτα, μέσω της 

κοινωνικής αλληλόδρασης στο πλαίσιο των μαθημάτων τους προσπαθούν να αλληλοεπιδράσουν 

με τους συμμαθητές τους και συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση. Αυτοί οι δύο σημαντικοί 

παράγοντες/τρόποι καθιστούν το μάθημα ενδιαφέρον και δημιουργικό και προβάλλουν την 

ανάγκη της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας. Αυτή την ανάγκη την έχουν ιδιαίτερα οι 

μικροί μαθητές όταν ξεκινούν να μαθαίνουν μια καινούρια γλώσσα. Σύμφωνα με άλλους 

ερευνητές είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τους τρόπους που μαθαίνουν οι 

μαθητές του. Αυτό θα τον βοηθήσει να οργανώσει τις διδασκαλίες του και να ενεργήσει με τον 

σωστό τρόπο για να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

«πρέπει να γνωρίζει σε βάθος βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την εκμάθηση της γλώσσας, 

όπως ο συμπεριφορισμός, γνωστικές θεωρίες και κοινωνικογνωστικές θεωρίες, για να μπορεί να 

κατανοεί τους μηχανισμούς που διενεργούνται κατά την εκμάθηση της Γ2/ΞΓ». Μέσα από αυτό θα 

καταλάβει και πως προσπαθούν οι μαθητές του να προσεγγίσουν και να κατακτήσουν μια ξένη 

γλώσσα. 

Αρχικά, με την θεωρία του συμπεριφορισμού τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν γλωσσικά 

στοιχεία μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους (Skinner, 1957). Το ίδιο το 

περιβάλλον προσφέρει στα παιδιά κάποια στοιχεία που τους βοηθούν να προσεγγίσουν την 

γλώσσα-στόχο. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές λειτουργού περισσότερο παθητικά 

και προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης. Στο πλαίσιο των γνωστικών 

θεωριών και σύμφωνα με τον Piaget «η μάθηση νοείται ως μια διαδικασία ενεργούς κατασκευής 

της γνώσης, η οποία εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο». Δηλαδή τονίζεται μέσα από αυτή την 

διαδικασία ότι τα παιδιά είναι ενταγμένα σε ένα πλαίσιο γνώσης και μέσα σε αυτό έρχονται σε 

επαφή με τις νέες πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά λειτουργούν δυναμικά και 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους χωρίς να χαρακτηρίζονται από την παθητικότητα του 

συμπεριφορισμού. Οι τελευταίες θεωρίες που οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για να 

προσαρμόσει τους τρόπους που θα αξιοποιήσει για να μάθουν οι μαθητές είναι οι 

κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1962) «μέσα από τις 

κοινωνιογνωστικές θεωρίες τονίζεται η σχέση ανάμεσα στην σκέψη και το κοινωνικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο διαδραματίζεται η μάθηση». Δηλαδή η μάθηση έχει σχέση με το 
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περιβάλλον των παιδιών, το οποίο έχει μεγάλη σχέση με την εκμάθηση της αι επηρεάζει τον 

τρόπο σκέψης των μαθητών. Ο ίδιος ερευνητής τονίζει ότι «το παιδί είναι ένα ‘κοινωνικό όν’ το 

οποίο χρειάζεται την αλληλόδραση με τους μεγαλύτερους ή τους επικρατέστερους σε γνώση για να 

κατακτήσει τη γνώση καλύτερα». Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο τα παιδιά να αλληλοεπιδρούν 

με τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και χειρίζονται καλύτερα την γνώση για να τους την 

μεταδώσουν (εκπαιδευτικός). 

Συνεπώς, είναι σημαντικό ο δάσκαλος να λαμβάνει τις παραπάνω θεωρίες ως τους τρόπους 

με τους οποίους θα προσεγγίσει τους μαθητές του. Ωστόσο, για να καταφέρει να μεταδώσει 

σωστά αυτά που πρέπει, δεν θα πρέπει να αρκεστεί μόνο σε αυτές αλλά οφείλει να διαβάσει 

ποικίλες θεωρίες ως προς τον τρόπους που τα παιδιά μαθαίνουν. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες και 

η καθεμία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αρχικά, με την θεωρία της κατάκτησης και 

εκμάθησης (Acquisition-Learning Hypothesis) η γλωσσική ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο τρόπους. 

Στον πρώτο τρόπο «η ‘κατάκτηση’ είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία στην οποία κύρια σημασία 

έχει η μετάδοση του νοήματος» ενώ στον δεύτερο «η εκμάθηση αποτελεί μια ενσυνείδητη 

διαδικασία που οδηγεί στην γνώση για την γλώσσα και προαπαιτεί γραμματικοσυντακτική ανάλυση 

και εξάσκηση». Είναι αντιληπτό ότι σε αυτή την περίπτωση έχει μεγάλη σημασία η 

τυποποιημένη διδασκαλία αφού τα παιδιά πρέπει να κατακτήσουν μια γνώση και μετά να 

εξασκηθούν πάνω σε αυτή ώστε να την εμπεδώσουν. Ακολούθως, τα παιδιά μπορεί να 

μαθαίνουν μέσω της θεωρίας της φυσικής σειράς. Αυτό σημαίνει ότι «μαθαίνουν μια γλώσσα 

κατακτώντας γλωσσικά, γραμματικά στοιχεία και δομές με μια προβλέψιμη σειρά». Δηλαδή οι 

μαθητές ακολουθούν μια σειρά και προσπαθούν από το επίπεδο Γ1 να προχωρήσουν στο 

αμέσως επόμενο (Γ2). Η όλη αυτή διαδικασία γίνεται με απόλυτα φυσικό τρόπο και σχετίζεται 

με τον τρόπο που προχωρούν οι μαθητές για να πετύχουν τον στόχο τους. 

Μια άλλη θεωρία είναι η υπόθεση ελέγχου (Monitor Hypothesis) η οποία αναφέρει ότι «η 

κατάκτηση της Γ2 συντελείται μέσω της υποσυνείδητης γνώσης από την πλευρά του μαθητή 

(sybconscious knowledge) ‘επιτρέποντας’ την παραγωγή συνεχούς λόγου». Στο πλαίσιο αυτής της 

θεωρίας οι μαθητές προσπαθούν να ελέγξουν την νέα γνώση και να εντοπίσουν τα λάθη που θα 

κάνουν πάνω σε αυτή. Ο Krashen σε αυτή την περίπτωση χωρίζει τους μαθητές σε τρεις 

κατηγορίες: 
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 Ο μαθητής που ελέγχει συνεχώς την μάθηση του (over-user), με συνέπεια να εκφράζεται 

με δισταγμό και να σταματά τη ροή του λόγου για να διορθώσει πιθανά λάθη του. Αυτό 

συμβαίνει πολλές φορές σε διδακτικό πλαίσιο, όπου δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη 

διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων 

 Ο μαθητής που στηρίζεται μόνο σε αυτά που έχει κατακτήσει και δεν προσπαθεί 

επιπλέον (under-user), δηλαδή, δεν χρησιμοποιεί αυτά που έχει μάθει και δεν μπαίνει 

στην διαδικασία της αυτοδιόρθωσης 

 Ο μαθητής που είναι σε θέση να ελέγχει τη διαδικασία μάθησης και παραγωγής λόγου 

όταν χρειάζεται, χωρίς να επηρεάζεται η επικοινωνία του (optimal monitor user) 

(McLaughlin, 1987). 

Στην συνέχεια, ακολουθεί μια άλλη σημαντική θεωρία, η υπόθεση του γλωσσικού εισαγόμενου 

(Input Hypothesis) που στηρίζεται στην εκμάθηση της γλώσσας-στόχου μέσω των μηνυμάτων 

που δέχεται ο μαθητής. «Η ‘έκθεση’ στη γλώσσα-στόχο είναι το κλειδί για την κατάκτηση της, 

όταν όμως αυτή πραγματοποιείται μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης του γλωσσικού εισαγόμενου, 

το οποίο είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από αυτό όπου οι μαθητές μπορούν να λειτουργούν (δηλαδή i 

+1)». Αν αυτό ξεπεραστεί τότε το μάθημα καθίστανται δύσκολο για τον μαθητή και δεν μπορεί 

να κατανοήσει αυτά που πρέπει να μάθει. Επίσης, μια άλλη θεωρία που σχετίζεται με την 

παραπάνω είναι η υπόθεση του συγκινησιακού φίλτρου (Affective Filter Hypothesis). Αυτή η 

θεωρία έχει να κάνει με το άγχος που εμποδίζει τους μαθητές από το αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά το γλωσσικό εισαγόμενο. Ωστόσο, έκτος από αυτή την αρνητική σημασία, αυτή 

η προσέγγιση συνδέεται και με την συγκίνηση που προκύπτει εξαιτίας θετικών παραγόντων 

όπως θετικά κίνητρα μάθησης, υψηλή αυτοπεποίθηση κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο το περιβάλλον μάθησης που προωθεί και το ανάλογο κλίμα μεταξύ των 

μαθητών. 

Εναντία στην προαναφερθείσα υπόθεση του Krashen, ο Long (1981) προβάλλει την 

αλληλοδραστική υπόθεση (Interaction Hypothesis). Αυτή «εστιάζεται κυρίως, στο κατανοητό 

γλωσσικό εισαγόμενο και τονίζει την σημασία της εξάσκησης και παραγωγής προφορικού λόγου 

για την απομνημόνευση στοιχείων της γλώσσας-στόχου». Το σημείο στο οποίο δίνεται έμφαση 

είναι η κατανόηση των πληροφοριών και η μετάδοση των μηνυμάτων ώστε να εξασκηθεί και να 

εμπεδώσει καλύτερα ο μαθητευόμενος την νέα γνώση. Οι θεωρίες που θα ακολουθήσουν 

ασκούν μεγάλη επίδραση στα δίγλωσσα συστήματα εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν τα επίπεδα 
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Γ1 και Γ2. Αρχικά, με την διαγλωσσική υπόθεση (Ιnterlanguage Hypothesis) «πραγματοποιείται 

σύγκριση μεταξύ της Γ1 και Γ2 επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα, εάν χρειάζεται η 

ενεργοποίηση δύο διαφορετικών μαθησιακών διαδικασιών για την εκμάθηση δύο διαφορετικών 

γλωσσικών συστημάτων». Αυτό που επισημαίνεται, σύμφωνα με τον Corder, σε αυτή την θεωρία 

είναι ότι η διαδικασία μάθησης της Γ2 δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή της Γ1. 

Οι δύο τελευταίες θεωρίες για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές είναι η υπόθεση των οριακών 

επιπέδων (Threshold Level Hypothesis) και η υπόθεση αλληλεξάρτησης των γλωσσών 

(Interdependence Hypothesis). Στην πρώτη περίπτωση, «μόνο όταν ο μαθητής έχει φτάσει στο 

επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας στη Γ1, τότε μπορεί με επιτυχία να κατακτήσει τη Γ2». Αν ο 

μαθητής κατέχει και την Γ2 τότε είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και στις δύο γλώσσες (την 

μητρική και την γλώσσα-στόχο) με τον ίδιο τρόπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η θεωρία 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την υπόθεση της αλληλεξάρτησης των γλωσσών που θα 

ακολουθήσει στην συνέχεια. Η υπόθεση της αλληλεξάρτησης των γλωσσών αναφέρει ότι «η 

ικανότητα στη Γ2 έχει άμεση εξάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης της Γ1, καθώς έχει καταδειχθεί 

ότι οι γλωσσικές ιδιότητες βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση». Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο 

Γ1 βοηθάει το επίπεδο Γ2 και προσπαθεί να το συμπληρώσει όταν χρειάζεται. Αυτές οι δύο 

τελευταίες θεωρίες σύμφωνα με τον Baker (2001) βρίσκουν σε εφαρμογή σε ποικίλα δίγλωσσα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου. 

Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο δάσκαλος 

τις θεωρίες των επιστημόνων όσον αφορά τα παιδιά και τον τρόπο που μαθαίνουν την ξένη 

γλώσσα. Παρόλο που οι περισσότερες από αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στις 

διδασκαλίες σε ένα πλαίσιο μάθησης δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσει μια αποκλειστικά θεωρία 

για τους μαθητές ως η πιο επικρατέστερη και η καλύτερη. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές 

θεωρούν ότι «καμία θεωρία από μόνη της δεν μπορεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει πλήρως το 

φαινόμενο της μάθησης» (Κολιάδης, 1996). Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οφείλει 

να μελετήσει όλες τις θεωρίες και να πραγματοποιήσει έναν συνδυασμό όλων αυτών 

προκειμένου να οργανώσει καλύτερα τα μαθήματα του και να αντιληφθεί πως οι μαθητές του θα 

μάθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ξένη γλώσσα. 
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2.2 Διδακτικές προσεγγίσεις της Ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα αξιοποιήσει ο δάσκαλος για να προσεγγίσει τους μικρούς 

μαθητές έχουν μεγάλη σημασία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του να 

προσεγγίσει και να διδάξει στους μαθητές του την γλώσσα-στόχο. Αρχικά, είναι πολύ χρήσιμο 

για τους μικρούς μαθητές να καταστούν συμμέτοχοι σε όλη την διαδικασία του μαθήματος. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι όταν τα μικρά παιδιά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και 

ταυτόχρονα μαθησιακό διδάσκονται καλύτερα και συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι 

σημαντικό ο εκπαιδευτικός, στα πλαίσια εκμάθησης της ΞΓ να παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα 

και να αξιοποιεί την μοντελοποίηση ώστε οι μικροί μαθητές να εμπεδώνουν ακόμα περισσότερο 

την νέα γνώση. Στο περιβάλλον της τάξης τα μικρά παιδιά έχουν την δυνατότητα να 

εμπλέκονται σε δημιουργικές κατασκευές και παιχνίδια, τα οποία τους βοηθούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τις καινούριες έννοιες. Άλλωστε, σύμφωνα με την Moon (2000) «τα παιδιά έχουν την 

τάση να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να επενδύουν περισσότερο στο μάθημα όταν 

συμμετέχουν ενεργά κατασκευάζοντας αντικείμενα, υλικά και παζλ και δημιουργώντας ρόλους, από 

μια ιστορία ή αναλαμβάνοντας ρόλους σε ένα παιχνίδι». Εκτός από αυτή την περίπτωση, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί οι μικροί μαθητές δείχνουν ενεργά την συμμετοχή τους και σε κινητικά 

παιχνίδια όπου χρησιμοποιούν όλα τα μέλη του σώματος τους και εκφράζονται ποικιλοτρόπως. 

Επίσης, είναι σημαντικό η οργάνωση της διδασκαλίας να περιλαμβάνει την χρήση 

πολλαπλών θεματικών ενοτήτων, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Ειδικότερα, όταν οι μικροί μαθητές ξεκινούν να διδάσκονται την 

ξένη γλώσσα, πρέπει να έρχονται σε επαφή θεματικές που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον 

τους όπως, τα ζώα, οι φίλοι, η οικογένεια, οι ασχολίες κ.λπ. Αυτά τα θέματα είναι γνωστά στους 

μαθητές και τους δίνουν την ώθηση να μιλήσουν και να εκφράσουν πράγματα από την ζωή τους. 

Μεγάλη σημασία έχει και η πρϋπάρχουσα γνώση των παιδιών, η οποία όπως αναφέρθηκε και 

πιο πάνω πρέπει να χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό κατά κόρον. Οι μαθητές θα φέρουν 

τις εμπειρίες και τα βιώματα τους από την μητρική γλώσσα και στη συνέχεια με βάση αυτά θα 

προχωρήσουν στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ανακαλύπτοντας έναν νέο πολιτισμό καθώς 

και έναν νέο τρόπο σκέψης. 

Στην συνέχεια, είναι σημαντικό ο δάσκαλος να αναπτύξει ένα πολυτροπικό περιβάλλον 

μάθησης όπου τα παιδιά θα εμπλέκονται περισσότερο σε κινητικές δραστηριότητες. Αυτό έχει 
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ιδιαίτερη σημασία καθώς όπως είχε αναφερθεί οι μικροί μαθητές δεν μπορούν να 

συγκεντρώνονται σε μια αποκλειστικά δεξιότητα. Χρειάζεται μια ποικιλία δεξιοτήτων που να 

προωθεί την ανάπτυξη των συναισθημάτων και την κίνηση των μαθητών. Αυτό επιβεβαιώνουν 

και οι Scott & Ytreberg (1990) όταν αναφέρουν πως «τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο γύρω τους μέσα από τα χέρια τους, τα μάτια τους και τα αυτιά τους». Για το λόγο αυτό 

είναι σε θέση να εργαστούν είτε εταιρικά είτε ομαδικά ώστε να μπορέσουν να κινηθούν, να 

ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν κ.λπ. Ο δάσκαλος οφείλει να το αντιληφθεί και να 

χρησιμοποιήσει δραστηριότητες που θα εγείρουν όλες τις αισθήσεις των παιδιών. Για τον σκοπό 

αυτό μπορεί να αξιοποιήσει υλικά, τα οποία θα περιέχουν οπτικές, ακουστικές και παιγνιώδεις 

δραστηριότητες που θα προσαρμόζονται παράλληλα και στις ανάγκες διδασκαλίας του 

μαθήματος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της τάξης είναι η 

αλληλεπίδραση και η εξάσκηση στον προφορικό λόγο στο πλαίσιο της τάξης. Όπως είχε 

αναφερθεί, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η αυθεντικού τύπου επικοινωνία, στην οποία 

εμπεριέχονται η σημασία του καθετί που θα λέγεται καθώς και η χρήση αντικειμένων και 

εικόνων για να πετύχουν οι μαθητές τον στόχο τους. Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο των 

μαθημάτων, οι μαθητές να εξασκούνται τόσο λεκτικά όσο και εξωλεκτικά με τον δάσκαλο να 

τους στηρίζει σε κάθε τους προσπάθεια. Και ο ίδιος ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει το 

κατάλληλο αλληλοδραστικό γλωσσικό περιβάλλον όπου: 

 Παρέχει ποικίλο γλωσσικό υλικό και δημιουργεί αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας 

 Δημιουργεί φιλικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές παρωθούνται να συμμετέχουν ενεργά 

 Εξακριβώνει πως κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να αλληλοδρά στη τάξη 

 Παρέχει σε κάθε μαθητή ανατροφοδότηση για την πρόοδο του 

Από την πλευρά τους οι μαθητές πρέπει να: 

 Συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται μεταξύ τους για να διεκπεραιώσουν τις 

δραστηριότητες 

 Εκφράζονται δημιουργικά λεκτικά και εξωλεκτικά 

 Ρισκάρουν κάνοντας λάθη, πειραματίζονται και δομούν τη νέα γλώσσα 

 Χρησιμοποιούν στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας 
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Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τους μικρούς μαθητές έχει σημασία η 

υποστήριξη και η ανατροφοδότηση του δασκάλου. Σε κάθε δραστηριότητα που συμμετέχουν τα 

παιδιά, είναι αναγκαίο να δέχονται τον έπαινο για την προσπάθεια τους ώστε να αγαπήσουν την 

γλώσσα που πρόκειται να μάθουν καθώς και τον λαό της. Με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

τους θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε κατάσταση και δυσκολία που 

υπάρχει. Φυσικά, ο δάσκαλος θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα δημιουργεί ένα θετικό και 

ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην τάξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μικρά παιδιά σε αντίθεση με 

τους ενήλικες χαρακτηρίζονται από την έννοια της δημιουργικότητας. Αυτή η δημιουργικότητα 

και η φυσικότητα των μικρών μαθητών τους ωθεί «μέσα από την συμμετοχή τους σε ένα παιχνίδι 

να μπορούν να κατανοήσουν και να παράγουν τη νέα γνώση αυθόρμητα και δημιουργικά» (Barnes 

et al, 2008). Αναλυτικότερα ο ρόλος της δημιουργικότητας των μικρών μαθητών διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για την πορεία και την τελική εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. 

Σύμφωνα με τον Taylor (1989) «η δημιουργικότητα αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, το 

οποίο εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, εφευρετικότητα 

και αυθεντικότητα». Επίσης, η έννοια της δημιουργικότητας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 

φαντασία. Και οι δύο αναπτύσσονται στο έπακρο όταν οι άνθρωποι είναι μικροί και προσπαθούν 

να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις. Ειδικότερα, οι μικροί μαθητές στο πλαίσιο του 

σχολείου αναπτύσσουν την δική τους οπτική σκέψη και είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να 

λαμβάνει υπόψιν τον δημιουργικό τους χαρακτήρα προκειμένου να τους κεντρίσει το 

ενδιαφέρον και να τους διδάξει αποτελεσματικότερα. Είναι επιστημονικά  αποδεκτό ότι στο 

πλαίσιο του μαθήματος τα παιδιά επιζητούν το κατάλληλο περιβάλλον για να αναδείξουν την 

δημιουργικότητα τους και να προσφέρουν στο μάθημα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. 

Ειδικότερα όταν αυτό το περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά πολυτροπικότητας, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, «παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες και ενθαρρύνονται να διερευνήσουν, να 

πειραματιστούν, να ανακαλύψουν και να εκφραστούν δημιουργικά». Συνεπώς, η συμμετοχή των 

μαθητών σε τέτοια περιβάλλοντα μάθησης ενισχύει την δημιουργικότητα και την 

αποτελεσματική μάθηση. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον από 

ότι σε ένα αυστηρό και τυποποιημένο περιβάλλον μάθησης που προωθούνται τυποποιημένες 

διαδικασίες και δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. 
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Μια σημαντική έκφραση της δημιουργικής πτυχής των μαθητών είναι το παιχνίδι. Ο Fein 

(1987) επισημαίνει ότι «το παιχνίδι ενισχύει την ανάπτυξη ενός συστήματος συναισθηματικών 

συμβόλων που είναι απαραίτητο για την δημιουργικότητα». Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προώθηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας των 

μικρών μαθητών. Οι μικροί μαθητές με την βοήθεια του παιχνιδιού μπορούν να αντιμετωπίσουν 

και έννοιες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της γλώσσας-στόχου. Τα γλωσσικά παιχνίδια 

αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω άποψης. Σύμφωνα με την Cook 

(2000) «το γλωσσικό παιχνίδι μπορεί να υιοθετηθεί σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας και το 

συστήνει ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια εκμάθησης μιας ΞΓ». Αυτό συνεπάγεται ότι οι μαθητές 

μικρότερης ηλικίας ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό απέναντι σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και προσπαθούν να κατακτήσουν ευκολότερα την γλώσσα-στόχο. 

Αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα θα γίνει μια εκτενέστερη αναφορά για την συμβολή του 

παιχνιδιού στην εκπαιδευτική πορεία του μικρού μαθητή και στην εκμάθηση της γλώσσας-

στόχου.  
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2.2.1 Παιχνίδι 

 2.2.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός του παιχνιδιού  

Η έννοια του παιχνιδιού, το όποιο αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την εκμάθηση της 

κάθε γλώσσας στα παιδιά, απασχόλησε πολλούς ερευνητές, φιλοσόφους και παιδαγωγούς 

(Rousseau, Dewey, Montessori κτλ.), οι οποίοι προσπάθησαν αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καθώς και τα «προσδοκώμενα» αποτελέσματα να δώσουν έναν ορισμό. 

Παρόλο που η επιστημονική κοινότητα αποδέχεται ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα σημαντικό 

εκπαιδευτικό μέσο για την «κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη» του παιδιού οι απόψεις 

σχετικά με τον ορισμό του διίστανται. Αυτό συμβαίνει επειδή το παιχνίδι, σύμφωνα με τους 

Cohen, Pellegrini & Smith, είναι δύσκολο να οριστεί εξαιτίας των διαφόρων καταστάσεων και 

συμπεριφορών καθώς και των ποικίλων σκοπών που εμπεριέχονται στις δραστηριότητες του. 

Συνεπώς, λόγω της ποικιλίας των ορισμών που προσδίδει ο κάθε επιστήμονας στο παιχνίδι, 

αποτελεί γενική άποψη ότι ένας αποκλειστικά ορισμός δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στο ευρύ 

φάσμα των διαστάσεων που περιλαμβάνονται γύρω από αυτό. Ο  κάθε επιστήμονας προσπαθεί 

να προσεγγίσει τον ορισμό του παιχνιδιού καθώς και τα χαρακτηριστικά του με βάση τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτει. Για παράδειγμα, οι ερευνητές Hunt και Cain προσδίδουν 

στο παιχνίδι τα εξής χαρακτηριστικά, : 

 Το παιχνίδι καθορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες 

 Η συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι είναι συγκεκριμένη. Τα άτομα συμμορφώνονται σε 

κανόνες, οι οποίοι ακολουθούνται από την υπόλοιπη ομάδα 

 Κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού ο ρόλος του νικητή και του ηττημένου βρίσκονται σε 

τέτοια ισορροπία, ώστε μόνο οι παίκτες, μέσω των δικών τους προσπαθειών να 

μπορούν να τους ανατρέψουν 

Κάποιες άλλες απόψεις αναφέρουν ότι ο ορισμός του παιχνιδιού δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στην ατομικότητα και την ομαδικότητα αλλά συνδέεται και με άλλες 

δραστηριότητες όπως η επίλυση σταυρόλεξων, το τραγούδι, το θέατρο, οι γρίφοι κτλ. Ωστόσο, 

το παιχνίδι βασίζεται κατά κύριο λόγο στην φαντασία καθώς το παιδί δημιουργεί 

εξωπραγματικές καταστάσεις με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Αυτή η άποψη ωθεί κάποιους 

ερευνητές να θεωρήσουν το παιχνίδι σαν «μία πράξη χωρίς σκοπό» που χαρακτηρίζεται από την 

χαλάρωση και ξεκούραση που αναπτύσσεται κυρίως στον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. 
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Αν και οι ορισμοί για το παιχνίδι είναι πολλοί, εντοπίζονται σε αυτούς κάποια συγκεκριμένα 

κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από τον αυθορμητισμό και την 

φαντασία που εντοπίζεται κυρίως στα άτομα μικρότερης ηλικίας. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα 

συνδεδεμένα με το παιχνίδι καθώς μέσα από αυτό δημιουργούν, χρησιμοποιούν κανόνες και  

προσδίδουν συμβολισμούς σε ορισμένα αντικείμενα (Verenikina, Harris & Lysaght, 2003). 

Όσον αφορά τους ενήλικες, σύμφωνα με τον Peter Smith, το παιχνίδι τους επαναφέρει στην 

ανεμελιά της παιδικής ηλικίας και συνδέεται με την αντίθεση προς την καθημερινή τους 

εργασία. Για τους ενήλικες το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο χαλάρωσης και απασχόλησης κατά 

τον ελεύθερο κυρίως χρόνο, ενώ κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ζωή των παιδιών καθώς 

συνδράμει στην ανάπτυξη των συναισθημάτων και της κοινωνικότητας τους καθώς και στην 

«σωματική» και «πνευματική» τους ανάπτυξη (Greenspan & Shanker, 2004. Kagan & Britto, 

2005. Kagan & Lowenstein, 2004). Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ο Vygotsky αναφέρει ότι  η 

ύπαρξη των κανόνων είναι περισσότερο αισθητή από οπουδήποτε αλλού στην συμπεριφορά των 

παιδιών. Αυτό συνεπάγεται την άποψη ότι τα παιδιά προσπαθούν να συνυπάρξουν με τους 

συνομήλικους τους προκειμένου σαν μια ομάδα να καταφέρουν να τηρήσουν κανόνες ώστε να 

επιτύχουν όλοι μαζί τον στόχο τους.  

 

2.2.3 Θεωρίες για το παιχνίδι    

Οι θεωρίες για το παιχνίδι είναι πολλές και περιλαμβάνουν απόψεις από όλους τους κλάδους 

(φιλόσοφοι, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι). Σύμφωνα με την Mellou (1994) οι 

θεωρίες για το παιχνίδι μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγόριες. Αυτές οι κατηγορίες 

περιλαμβάνουν τις κλασικές και τις μοντέρνες θεωρίες. Οι κλασικές θεωρίες αναφέρονται στον 

λόγο ύπαρξης και τον σκοπό του παιχνιδιού. Αρχικά, υπάρχει, η θεωρία της Πλεονάζουσας 

Ενέργειας, η οποία στηρίζεται στην «αρχαία ελληνική φιλοσοφία» και συγκεκριμένα στην 

άποψη του Αριστοτέλη ότι μέσα στο παιχνίδι, τα παιδιά εναποθέτουν όλη τους την ενέργεια. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο Αριστοτέλης κάνει αισθητή την «έννοια της κάθαρσης» που 

πραγματοποιείται κατά την διαδικασία του παιχνιδιού με την παροχή όλης της ενέργειας των 

παιδιών. Η θεωρία της Χαλάρωσης και της Αναψυχής αντιτίθενται προς την παραπάνω θεωρία 

και αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως μέσο για «χαλάρωση» και «ξεκούραση». Σε αυτή την 

περίπτωση, σύμφωνα με την Mellou (1994) το παιχνίδι περιγράφεται «ως δραστηριότητα από την 
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έλλειψη ενέργειας και σκοπός του είναι η αναπλήρωση της ενέργειας που δαπανήθηκε στην 

εργασία». Έπειτα, ο Karl Groos με  την  θεωρία της Εξάσκησης αναφέρει ότι, το παιχνίδι 

λειτουργεί ως μέσο μίμησης των ρόλων των ενηλίκων από τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι τα 

παιδιά προσπαθούν να αντιληφθούν τους μελλοντικούς ρόλους που θα αναλάβουν στην 

μετέπειτα κοινωνική ζωή τους. Η τελευταία κλασική θεωρία είναι η Ανακεφαλαίωση. Η θεωρία 

της Ανακεφαλαίωσης ειπώθηκε από τον ψυχολόγο Stanley Hall (1920) και στηρίχθηκε στην 

παρομοίωση του παιδιού με τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτή, το παιχνίδι 

«βοηθά τα παιδιά να απαλλαγούν από τα πρωτόγονα ένστικτα, τα οποία είναι πλέον περιττά στη 

σύγχρονη ζωή». 

Στις μοντέρνες θεωρίες γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της ύπαρξης του παιχνιδιού αλλά και 

προσδιορισμού του ρόλου του στην «παιδική ανάπτυξη» (Mellou, 1994). Στο πλαίσιο της 

Ψυχαναλυτικής θεωρίας, εμπνευστής της οποίας είναι ο Freud, διατυπώνεται η άποψη ότι τα 

παιχνίδια στοχεύουν περισσότερο στο συναίσθημα των παιδιών καθώς προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήματα μιας δύσκολης κατάστασης. Ακολούθως, η θεωρία 

τηςκ2 διέγερσης αναφέρει ότι το παιχνίδι αποτελεί «μια δραστηριότητα μέσω της οποίας τα 

παιδιά αναζητούν νέα ερεθίσματα χρησιμοποιώντας αντικείμενα και καταστάσεις με νέους και 

ασυνήθιστους τρόπους». Επίσης, μια άλλη θεωρία, η μετεπικοινωνιακή αναφέρεται στην 

προσφορά του παιχνιδιού ώστε «τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν ταυτόχρονα προσδίδοντας 

ρεαλιστική ερμηνεία σε αντικείμενα και ενέργειες και παράλληλα ρεαλιστικό ρόλο και ταυτότητα 

στους συμμετέχοντες του παιχνιδιού».  Τέλος, ο Piaget, κύριος εκφραστής των γνωστικών 

θεωριών αντιλαμβάνεται το παιχνίδι σε σχέση με την «ψυχολογική ανάπτυξη» του παιδιού. Από 

την άλλη πλευρά ο Vygotsky το τοποθετεί ως το σημαντικό μέσο της «γνωστικής ανάπτυξης», 

το οποίο προϋποθέτει την φαντασία των συμμετεχόντων για την δημιουργία εξωπραγματικών 

καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται με την πραγματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με 

την Mellou (1994) ότι οι περισσότεροι ερευνητές εμβαθύνουν στην «δημιουργική σκέψη» κατά 

την διαδικασία του παιχνιδιού.  

Κάποιες άλλες θεωρίες που αναπτύσσονται τοποθετούν το παιχνίδι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 

Ο ερευνητής Spencer (1873) αναφέρει ότι το παιχνίδι αποτελεί αποτέλεσμα της «περίσσειας 

ενέργειας που βρίσκεται στο παιδί και αυτή η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται σε άσκοπη 

αναζήτηση ικανοποίησης». Η θεωρία αυτή έχει περισσότερο αρνητικό χαρακτήρα και δεν μπορεί 
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να εξηγήσει την ανάγκη του παιδιού να παίζει ακόμα και όταν είναι κουρασμένο. Η «Θεωρία 

της Επιτυχίας κατά τον Janet αναφέρει ότι στο πλαίσιο του παιχνιδιού το παιδί αισθάνεται το 

συναίσθημα της χαράς, το οποίο συνοδεύεται από την νίκη και τον θρίαμβο. Αυτά τα δύο 

κυριαρχούν κυρίως στον χώρο του σχολείου και συνδυάζονται με την πρόκληση της ισχυρής 

αυτοπεποίθησης του συμμετέχοντα του παιχνιδιού. Παράλληλα ο J. Chateau με την «Θεωρία της 

Επιβεβαίωσης του Εγώ» αναφέρει ότι μέσω μιας παιγνιώδους κατάστασης το παιδί επιζητεί να 

αναδείξει τον εαυτό του και να δει μέχρι που μπορούν να φθάσουν οι δυνατότητες του.   

Στην θεωρία της Προγονικής Κληρονομικότητας ή του Αταβισμού στηρίχθηκε ο Haeckel. 

Σύμφωνα με τον τελευταίο το παιχνίδι «χρησιμεύει για να εξαλείψει με την άσκηση, όλες στις 

στοιχειώδεις λειτουργίες, οι οποίες κατέληξαν να είναι, όχι μόνο περιττές αλλά και ενοχλητικές». 

Αυτή η άποψη έχει τις βάσεις της στον βιογενετικό νόμο που αναφέρεται στην ανάπτυξη του 

παιδιού και τον ρόλο του παιχνιδιού μέσα σε αυτή. Μια άλλη θεωρία η Προπαρασκευαστική 

Άσκηση που βασίστηκε στον Karl Gross (1898-1901) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι «θεωρείται ότι 

είναι παράγωγο των ατομικών ενστίκτων», τα οποία προετοιμάζουν το παιδί για την φάση της 

ωριμότητας του. Επίσης, με την θεωρία της Κάθαρσης, που ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη, 

γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι «ικανοποιεί χωρίς κίνδυνο, ορισμένες επιθυμίες ή και βίαια 

πάθη, τα οποία απωθεί η συνείδηση και καταδικάζει ο πολιτισμός». Τέλος, υπάρχει και η θεωρία 

της Ανακούφισης η οποία αναπτύχθηκε από τον Πλούταρχο και τον Lazarus (1883) και ορίζει το 

παιχνίδι ως το μέσο χαλάρωσης και ξεκούρασης από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. 

Συμπερασματικά, όλες αυτές οι θεωρίες καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα, το οποίο 

προσδίδει στο παιχνίδι το χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, με απώτερο 

στόχο την μάθηση. Για το λόγο αυτό τα παιδιά καταναλώνουν αρκετό χρόνο στο παιχνίδι και 

αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κατά την πραγματοποίηση του. Αυτό συνεπάγεται 

την συμβολή του παιχνιδιού στην χαλάρωση και την διασκέδαση των παιδιών με κύριο στόχο 

την δημιουργία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους (Mellou, 1994). Παράλληλα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία εντοπίζεται και στο γεγονός ότι οι ερευνητές συνδέουν το 

παιχνίδι και με την διασκέδαση, το γέλιο και την ευχαρίστηση. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στα 

παιδιά, τα οποία απολαμβάνουν το κάθε παιχνίδι και αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε αυτό. 
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2.2.4 Ταξινόμηση των παιχνιδιών 

Σύμφωνα με τον Piaget (1951) το παιχνίδι μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, το παιχνίδι 

εξάσκησης και το συμβολικό παιχνίδι. Το παιχνίδι εξάσκησης κατατάσσεται στα 

«αισθητικοκινητικά» παιχνίδια αφού αναπτύσσεται στην ηλικία των έξι μηνών μέχρι δύο ετών. 

Αυτό το είδος παιχνιδιού χαρακτηρίζεται από την τάση για ανακάλυψη και διερεύνηση του 

παιδιού που ανήκει στην συγκεκριμένη ηλικία. Αντίθετα, το συμβολικό παιχνίδι περιλαμβάνει το 

φανταστικό και βασικό γνώρισμα του είναι ότι το παιδί, το οποίο βρίσκεται στο νηπιαγωγείο ή 

το δημοτικό, δίνει σε ένα αντικείμενο ένα νόημα ή κάποιον συγκεκριμένο ρόλο. Σε αυτές τις δύο 

κατηγορίες η Smilansky (1968) πρόσθεσε και μία τρίτη, το κατασκευαστικό παιχνίδι. Στην αυτή 

την κατηγορία περιλαμβάνεται η χρήση ορισμένων αντικειμένων προκειμένου να 

κατασκευαστεί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν και παιχνίδια που δεν 

εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες (Piaget & Smilansky) και δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά 

από τους ψυχολόγους και τους παιδαγωγούς λόγω της έμφασης που δίνεται στα συμβολικά και 

τα κατασκευαστικά παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια εντάσσεται το «παιχνίδι σωματικής 

δραστηριότητας», το οποίο περιλαμβάνει κυρίως κινητικές δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, το 

σκαρφάλωμα κτλ. Και το δεύτερο είναι το ψευτο-πάλεμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα 

παλέματα, το κυνηγητό κτλ. Αυτό το είδος παιχνιδιού αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε χώρους του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και πραγματοποιείται από τα μικρότερα παιδιά (Brown, 1994). 

Εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες παιχνιδιών υπάρχουν και πολλές άλλες, οποίες 

σύμφωνα με τον Hughes (1996) στοχεύουν κοινωνικό-συναισθηματική, την γνωστική, την 

κινητική και την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Μερικές κατηγορίες παιχνιδιών που φέρουν 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι οι ακόλουθες: 

 Το σιωπηλό παιχνίδι αναφέρεται στην ανάπτυξη της αίσθησης και της κίνησης, 

καθώς το παιδί παρατηρεί εικόνες σε βιβλία, σχεδιάζει παιχνίδια από μόνο του χωρίς 

να δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα αλλά μόνο στην διαδικασία που 

πραγματοποιείται. 

 Το παιχνίδι κατασκευών περιλαμβάνει την συμμετοχή του σώματος (κυρίως το χέρι) 

με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός συγκεκριμένου κατασκευαστικού υλικού. Σε 

αυτή την περίπτωση μαζί με το χέρι συνδυάζονται και άλλα μέρη του σώματος όπως 

το μάτι. 
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     Το κοινωνικό παιχνίδι δίνει την ευκαιρία στα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες που 

περιλαμβάνει (παιχνίδια με μπάλα, κρυφτό κ.λπ.) να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους. 

Αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς περιλαμβάνουν την συμμετοχή πολλών 

ατόμων και προωθούν την αλληλοκατανόηση, την συνεργασία και την δίκαιη μοιρασιά. Τα 

τελευταία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την μετέπειτα ενήλικη ζωή των παιδιών αφού 

είναι δυνατό να οδηγούν στην ομαλή συνύπαρξη τους με τους συνανθρώπους τους καθώς και 

στην τήρηση των κανόνων που επικρατούν στην κοινωνία τους. 

  Το κινητικό παιχνίδι ανήκει κυρίως στην κινητική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

παιδιού. Σε αυτή την κατηγορία εμπεριέχονται δραστηριότητες όπως η ενασχόληση με τα 

όργανα της γυμναστικής (μπάλες, σκοινάκια κ.λπ.). Σύμφωνα με τον Shore (1997) «τα 

κινητικά παιχνίδια συμβάλουν καίρια στην ανάπτυξη αδρών κινητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών, το γενικό συντονισμό μυϊκού και νευρικού συστήματος».  

  Τα παιχνίδια με κανόνες στοχεύουν στην τήρηση ορισμένων κανόνων και συμβάσεων 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τους. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι 

πρέπει να εφαρμόσουν τους συγκεκριμένους κανόνες ώστε να μπορέσουν να υπακούσουν 

μετέπειτα στην κοινωνία την οποία ζουν. 

  Τα παιχνίδια πνευματικής ικανότητας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των νοητικών 

λειτουργιών του παιδιού. Τέτοια παιχνίδια προϋποθέτουν την επίλυση ενός προβλήματος και 

είναι τα παζλ, τα σταυρόλεξα κτλ.  

  Τα Γλωσσικά παιχνίδια χωρίζονται σε δύο κατηγόριες, αυτά που αναφέρονται σε 

γλωσσικά στοιχεία, «τα οποία εστιάζονται κυρίως στην λέξη ως μονάδα και δίνουν έμφαση 

στην ακρίβεια του λόγου, για παράδειγμα η συμπλήρωση ενός σταυρόλεξου ή η χρήση του 

σωστού συνωνύμου και αντωνύμου». Η άλλη κατηγορία περιλαμβάνει τα επικοινωνιακά 

γλωσσικά παιχνίδια, «τα οποία εστιάζονται, κυρίως, στην ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, 

με επίκεντρο την επίτευξη του επικοινωνιακού μηνύματος και όχι μόνο την ορθή χρήση της 

γλώσσας».  

Στο πλαίσιο των κατηγοριών για το παιχνίδι εντάσσεται και το Δημιουργικό παιχνίδι, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η χρήση πλαστελίνης ή άμμου 

για την κατασκευή ενός έργου, η μουσική, ο χορός, η επίλυση γρίφων κτλ. Στο πλαίσιο αυτού 

του παιχνιδιού αναπτύσσεται το παιχνίδι φαντασίας, κατά το οποίο τα παιδιά δημιουργούν τις 

δικές τους προσωπικές φανταστικές καταστάσεις αξιοποιώντας την σκέψη και την φαντασία 
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τους. Ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι που εντάσσεται στο Δημιουργικό είναι το παιχνίδι ρόλων. 

Τα παιχνίδια ρόλων ενθαρρύνουν τα παιδιά, κυρίως στο πλαίσιο του σχολείου, να αναλάβουν 

ένα ρόλο και να χρησιμοποιήσουν περισσότερο έξω-λεκτικά στοιχεία για να ανταποκριθούν σε 

αυτόν (κινήσεις, προσωπικές εκφράσεις του προσώπου κ.λπ.). Αυτό οδηγεί στην ενεργοποίηση 

της μάθησης καθώς και σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, από πλευράς μαθητών, ως προς την 

ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι μαθητές 

εξασκούνται στην γλώσσα κυρίως εξαιτίας της επικοινωνίας σε καταστάσεις που 

ανταποκρίνονται στην καθημερινή ζωή. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές επικοινωνούν γλωσσικά 

ποικιλοτρόπως και αλληλοεπιδρούν αρμονικά μεταξύ τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των παιχνιδιών ρόλου στοχεύουν στην 

χρησιμοποίηση της γλώσσας «σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας».  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι τα περισσότερα από τα είδη των παιχνιδιών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν ως κοινό στόχο την δημιουργικότητα και την φαντασία. Αυτό 

συνεπάγεται ότι το κάθε παιδί ανάλογα με τον τρόπο σκέψης του προσπαθεί να εκφραστεί σε 

κάθε παιχνίδι ανάλογα με τον χαρακτήρα του. Η συμμετοχή των παιδιών σε ένα παιχνίδι 

ενισχύεται περισσότερο όταν έχουν μαζί τους άλλα παιδιά της ίδιας καθώς, έχουν τον ίδιο τρόπο 

σκέψης και ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Στην περίπτωση 

ενός ενήλικα, που επιθυμεί να ενισχύσει τις σχέσεις του με το παιδί, οφείλει να συμμετέχει μαζί 

του κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Με αυτό τον τρόπο ενδέχεται να αντιληφθεί την 

ενδυνάμωση της σχέσης του με το παιδί, η οποία αναπτύσσεται κατά την διαδικασία διεξαγωγής 

του παιχνιδιού. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει ο ενήλικας (εκπαιδευτικός) που συναντά το παιδί 

στον χώρο του σχολείου, όπως θα γίνει αντιληπτό και παρακάτω.  

Τέλος, θα γίνει μια αναφορά και σε παιχνίδια που σχετίζονται με τις ηλικίες των παιδιών. 

Αρχικά, υπάρχει το παιχνίδι του ενστίκτου το οποίο αναπτύσσεται στην βρεφική κυρίως ηλικία 

και περιλαμβάνει την χρήση κουδουνίστρας και ζώων φτιαγμένα από πλαστικό, τα οποία 

προκαλούν κυρίως την κίνηση. Ακολουθούν τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια που 

εμφανίζονται στις ηλικίες των 7-8 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά διαφοροποιούνται ως 

προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και παίζουν τα παιχνίδια. Τα επιθετικά παιχνίδια που 

εμπεριέχουν την έννοια της γενναιότητας και του θάρρους προσελκύουν περισσότερο τα αγόρια 

ενώ τα ήρεμα και ακίνητα παιχνίδια αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα κορίτσια. Τέλος, 
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υπάρχουν και ουδέτερα παιχνίδια τα οποία περιέχουν και τα δύο φύλα αλλά γενικότερα όσο 

μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο διαφοροποιούν τα παιχνίδια τους σε ανδρικά και γυναικεία.   

 2.2.5 Το παιχνίδι στην εκπαίδευση  

      Στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι ο ενήλικας που 

επηρεάζει ουσιαστικά τους μαθητές, μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια ως προς την 

ανάπτυξη του παιχνιδιού μέσα στην σχολική τάξη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι 

σημαντικός, αφού ενδέχεται να ενθαρρύνει και να παροτρύνει το παιδί να προχωρήσει στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι, χρησιμοποιώντας νέους και «ώριμους» τρόπους. Επίσης, δημιουργεί ο 

ίδιος την δομή του παιχνιδιού και προσπαθεί να καλλιεργήσει με την βοήθεια του κοινωνικές, 

γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό είναι σε θέση να παρέχει στα παιδιά 

όλα τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστούν για την ομαλή διεξαγωγή της οποιαδήποτε 

δραστηριότητας μέσα στην τάξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα παιδιά να μην νιώθουν την πίεση 

των δασκάλων τους ή να ακολουθούν κατά αποκλειστικότητα τις δικές τους ιδέες. Αντίθετα, θα 

πρέπει να είναι να θέση, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να καλλιεργούν και τις δικές 

τους προτάσεις και να τις εφαρμόζουν. Η εφαρμογή θα αναδείξει αν η απόφαση τους συνδέεται 

με το σωστό αποτέλεσμα ή αν έχουν κάνει κάποιο λάθος και δεν αντιλαμβάνονται αυτό που 

έχουν δημιουργήσει. Συνεπώς, ο δάσκαλος θα παρέχει την βοήθεια του προς τους μαθητές και 

όλοι μαζί θα προχωρούν στην κατασκευή ενός παιχνιδιού, που θα ανταποκρίνεται στους στόχους 

του σχολείου και θα λειτουργεί ευεργετικά για τα παιδιά. 

Στην σημερινή εποχή, παρατηρείται ότι η ‘εισβολή’ του παιχνιδιού στον χώρο του σχολικού 

περιβάλλοντος μειώνει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 

μαθητές. Με την αρωγή τους, οι μαθητές καταφέρνουν να ξεφύγουν από την παθητικότητα τους 

και αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό και καλύτερα την σχολική γνώση. Μέσα από την 

κάθε δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούν την μνημονική τους ικανότητα, την 

επικοινωνία, τον προβληματισμό και δοκιμάζουν διάφορες καταστάσεις, οι οποίες στην 

συνέχεια γίνονται αντιληπτό αν ήταν σωστές ή λανθασμένες. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά 

εμπλέκονται σε μια διαδικασία που προάγει και προωθεί την μάθηση καθώς και σε έναν 

καινούριο τρόπο προσέγγισης των μαθημάτων του σχολείου. Επίσης, μέσα από τις διάφορες 

δραστηριότητες, ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών και 

κατανοούν ακόμα καλύτερα την νέα γνώση που πρέπει να διδαχθούν. Αξίζει να αναφερθούν τα 
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χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, τα οποία δεν διαφέρουν σημαντικά από τα 

γενικότερα γνωρίσματα του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους Harvey και Bright (1985) το 

συγκεκριμένο παιχνίδι έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

 Περιέχει ποικιλία προκλήσεων 

 Διέπεται από καθορισμένους κανόνες 

 Αποτελούν μια αυθαίρετη κατάσταση, σαφώς διαχωρισμένη από την καθημερινή ζωή 

 Οι καταστάσεις που βιώνονται σε ένα παιχνίδι, πρέπει να θεωρούνται από τους 

συμμετέχοντες μικρής σημασίας 

 Έχει έναν καθορισμένο αριθμό πιθανών απαντήσεων 

 Έχει καθορισμένα όρια, είτε επίλυσης είτε χρονικά 

 Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι το εκπαιδευτικό παιχνίδι προσφέρει ικανοποίηση 

και ευχαρίστηση στους μαθητές ενώ έχει ως τελικό στόχο την πρόκληση του ενδιαφέροντος για 

την απόκτηση κυρίως των καινούριων γνώσεων. Μέσα από το παιχνίδι προωθείται παράλληλα 

και η αλληλοβοήθεια και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Αυτό γίνεται φανερό κυρίως μέσα 

από την προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

παιχνιδιού ώστε να το ολοκληρώσουν. Ο Richards (2006), όσον αφορά την συνεργασία και το 

κομμάτι του προφορικού λόγου, θεωρεί ότι το παιχνίδι λειτουργεί προς όφελος των μαθητών με 

τους παρακάτω τρόπους: 

 Τα παιδιά μαθαίνουν ακούγοντας και δίνοντας προσοχή στα άλλα μέλη της ομάδας, 

όταν μιλούν στην γλώσσα-στόχο (αυτό γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία τα 

παιδιά επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια διαφορετική γλώσσα, την οποία 

προσπαθούν σταδιακά να μάθουν)  

 Έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις προσληπτικές και παραγωγικές τους δεξιότητες 

στον προφορικό λόγο  

 Αποκτούν περισσότερα κίνητρα γλωσσικής εκμάθησης 

 

Γενικότερα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για την πορεία του μαθητή στον 

χώρο του σχολείου. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιχνίδι γενικά αποτελεί την «βασική αρχή της 

εκπαίδευσης και επιδρά στο πνεύμα» καθώς συνδέεται με τα συναισθήματα και τις σκέψεις του 

ίδιου του παιδιού. Επίσης, είναι αρκετά σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι για το παιδί το παιχνίδι 
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είναι «η ίδια η ύπαρξη του και το σπουδαιότερο και αποτελεσματικότερο μέσο για την αβίαστη 

σωματική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη». Αυτό οφείλει να το 

γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και πρέπει να στοχεύει στην ένταξη του κατά την μαθησιακή 

διαδικασία ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν ευκολότερα το γνωστικό αντικείμενο. Μέσω του 

παιχνιδιού το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητα του και ταυτίζεται μαζί του συνδέοντας 

κυρίως τα συναισθήματα και τις δεξιότητες του.  

Όπως προαναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδέες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών προκειμένου να ενσωματώνει στην διδασκαλία του το παιχνίδι. 

Αυτή η στάση θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει την συμπεριφορά των παιδιών απέναντι σε 

κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι (τι δηλαδή τους ωθεί να προτιμούν το ένα παιχνίδι και να 

απορρίπτουν το άλλο). Παράλληλα, με την χρήση των παιχνιδιών κατά την διδασκαλία, μπορεί 

να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την 

προσοχή των πιο ντροπαλών αλλά και αδύναμων μαθητών. Οι δύο τελευταίοι μπορούν να 

εξασκήσουν περαιτέρω διαφορετικές δεξιότητες και να αποκτήσουν δυνατή αυτοπεποίθηση για 

να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία έχουν στα σχολικά μαθήματα. Παράλληλα, το 

σύνολο των μαθητών της τάξης ενισχύει, κατά την διάρκεια των παιχνιδιών, την κοινωνικότητα 

του καθώς ανταλλάσσει απόψεις, συνεργάζεται, αλληλοεπιδρά και αναπτύσσει το «ομαδικό 

πνεύμα».  

 

2.2.6 Το Παιχνίδι και η ξένη γλώσσα   

Αρκετοί ερευνητές σημειώνουν την αρωγή του παιχνιδιού για την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Κάνουν λόγο για τα οφέλη και τις γνώσεις που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά 

μέσω των παιγνιωδών καταστάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης. Είναι 

γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό την ξένη γλώσσα όταν 

αυτή συνοδεύεται από διδασκαλίες που περιέχουν το παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

εκδηλώνουν άμεσα το ενδιαφέρον τους, συμμετέχουν ενεργά και σημειώνουν υψηλότερες 

επιδόσεις. Σε αντίθεση με ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί το άγχος και η ανασφάλεια για την 

ξένη γλώσσα, το παιχνίδι λειτουργεί ως «μια ιδανική περίσταση επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές 

χρησιμοποιούν αυθόρμητα τη γλώσσα-στόχο, γεγονός που τους βοηθά να ανακαλούν ευκολότερα 

και αβίαστα το νέο λεξιλόγιο». Συνεπώς, το παιχνίδι εκτός από την ενίσχυση των διαπροσωπικών 
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σχέσεων, την συνεργασία και την κοινωνικοποίηση, προσφέρει στο κάθε παιδί την δυνατότητα 

να αγαπήσει μια καινούρια ξένη γλώσσα ή ένα διδακτικό αντικείμενο. Στην περίπτωση της 

ξένης; γλώσσας, μέσω των παιχνιδιών, αναπτύσσεται ένα άνετο περιβάλλον το οποίο δίνει την 

δυνατότητα για εκμάθηση χωρίς να επικρατεί αυστηρότητα και επίκριση των λαθών. Οι μαθητές 

τις περισσότερες φορές επικεντρώνονται στο παιχνίδι και δεν αντιλαμβάνονται ότι στην ουσία 

κάνουν μάθημα. Επομένως, εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους ευκολότερα και 

ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις απαιτήσεις της μάθησης μιας ξένης γλώσσας.  

 

2.2.7 Το παραμύθι 

Στην παρούσα εργασία η πειραματική εφαρμογή που εφαρμόστηκε και θα αναλυθεί 

μετέπειτα περιείχε εκτός από τα παιχνίδια και παραμύθια που κύριο στόχο είχαν να τονίσουν την 

διαφορετικότητα και την αποδοχή του διαφορετικού. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το παραμύθι 

στην εποχή μας τείνει να εκλείψει σε σχέση με το παρελθόν και την επίδραση που ασκούσε στις 

προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διατηρείται η άποψη ότι το 

παραμύθι αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την αγωγή και την μόρφωση των μικρών παιδιών. 

Αυτή η ξεχωριστή μορφή μάθησης εισάχθηκε στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο με 

απώτερο σκοπό να διδαχθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της. Λέγεται ότι «η χρήση του 

όρου παραμύθι, παρ’ όλο που αναφέρεται γενικά στις διάφορες μορφές των λαϊκών αφηγήσεων, 

δηλαδή στους μύθους, τα παραμύθια, τις λαϊκές ιστορίες και τους θρύλους (παραδόσεις), 

οπωσδήποτε επικεντρώνεται στα παραμύθια που είναι πολύ γνωστά ως μαγικά παραμύθια». Αυτό 

συμβαίνει γιατί κυρίως τα παραμύθια που αναφέρονται κυρίως στα παιδιά εμπεριέχουν το 

εξωπραγματικό στοιχείο και στοχεύουν στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών. 

Γενικότερα, το παραμύθι ξεκινά να επιδρά στο παιδί από τον τέταρτο χρόνο της ηλικίας του. 

Σε αυτή την ηλικία το παιδί ακούει με χαρά και ευχαρίστηση το παραμύθι και καταλήγει να 

πιστεύει ότι είναι αληθινό το περιεχόμενο του. Σε μεγαλύτερη ηλικία το παιδί αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται ότι το παραμύθι δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα και περιέχει καθαρά 

φανταστικά και εξωπραγματικά στοιχεία. Αυτά συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το όνειρο και το 

ονειροπόλημα που χωρίζουν τον πραγματικό από τον φανταστικό κόσμο. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω από την πρώτη στιγμή της ζωής του το παιδί συνδέεται αναπόσπαστα με το παραμύθι 

και αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η σχέση αυτή εντοπίζεται ειδικότερα στο νηπιαγωγείο 
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και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Ο Δημήτρης Ι. Θωίδης (1994) τονίζει ότι «το 

παραμύθι συμβάλλει στη κάθαρση της παιδικής ψυχής και στην λύτρωση. Δεν επιβάλλει ηθικά 

διδάγματα, αλλά τα υποβάλλει. Είναι μέσο ψυχοδιαγνωστικό και ψυχοθεραπευτικό». Από αυτόν 

τον ορισμό προκύπτει ότι τα παραμύθια εκτός από το γεγονός ότι προάγουν την φαντασία, 

παρουσιάσουν και ηθικά μηνύματα, τα οποία έχουν ως στόχο την βελτίωση του χαρακτήρα και 

την ανάπτυξη της ηθικότητας των μικρών παιδιών. 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ι. Θωίδη (1994) το παραμύθι λόγω των μηνυμάτων και του 

περιεχομένου κατατάσσεται στα παιδαγωγικά μέσα που αξιοποιούνται κατά κόρον στο 

Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, «το παραμύθι είναι πολύτιμο μέσο για την 

γλωσσική καλλιέργεια. Συμβάλλει στη συγκέντρωση και άσκηση της προσοχής, καλλιεργεί τη 

φαντασία, αναπτύσσει την δημιουργικότητα, εισάγει στον κόσμο του βιβλίου και της λογοτεχνίας, 

διευκολύνει τη γνωριμία με το περιβάλλον, προάγει την κοινωνικοποίηση». Αυτά τα στοιχεία 

χαρακτηρίζουν το παραμύθι ως εκπαιδευτικό μέσο που ενδέχεται να αξιοποιηθεί στην διάρκεια 

των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. Επίσης, ένας από τους βασικότερους ρόλους του 

παραμυθιού είναι και η ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς των μικρών παιδιών. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της ανάδειξης της σωστής συμπεριφοράς από την λανθασμένη. Στο πλαίσιο 

του διαμορφώνονται ξεκάθαρα δύο απόψεις γύρω από τις παραπάνω συμπεριφορές, η πράξη και 

η ανταπόδοση (Καλοσύνη-Ανταμοιβή, Κακία-Κολασμός). Αυτά τα στοιχεία συναντώνται συχνά 

στα παραμύθια και έχουν ως απώτερο σκοπό αυτή την καλλιέργεια της ηθικότητας. Ειδικά για 

τα μικρότερα παιδιά που διδάσκονται μια ξένη γλώσσα είναι πιο εύκολο να αντιληφθούν τα 

ηθικά μηνύματα μέσω ενός παραμυθιού, το οποίο χαρακτηρίζεται από σύντομο και εύκολο 

λεξιλόγιο. 

Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, έναν επιλέγεται να διδαχθεί στα παιδιά ένα παραμύθι, αυτό 

πρέπει να επιλέγεται με σωστό τρόπο και να γίνεται μια καλή προετοιμασία για την παρουσίαση 

και την κατανόηση του από το μαθητικό κοινό. Γενικότερα, είναι χρήσιμο να επιλέγονται 

παραμύθια που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και θα πρέπει να αποφεύγονται 

αυτά που προωθούν το μίσος και τις βίαιες σκηνές. Αφού γίνει η επιλογή του κατάλληλου 

παραμυθιού, ο δάσκαλος οφείλει να οργανώσει την αίθουσα διδασκαλίας ώστε να προετοιμάσει 

τα παιδιά για την διδαχή του. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να έχει ρυθμίσει τον χρόνο που 

θα χρειαστεί και να έχει καθορίσει το ηθικό θέμα το οποίο θέλει να συζητήσει στην συνέχεια με 
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τα παιδιά (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα). Για τους μικρούς μαθητές είναι πιο χρήσιμο να ακούνε 

μια ιστορία παρά να τη διαβάζουν οι ίδιοι. Αυτό τους βοηθάει να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο 

του παραμυθιού καθώς και να αντιληφθούν τον αυθορμητισμό που έχει κάποιος όταν του 

ζητηθεί να διαβάσει μια ιστορία (περιγραφή των ηρώων, διάλογος κ.λπ.) (Δημήτρη Ι. Θωίδη 

1994). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ακρόαση του παιδιού κατά την διάρκεια που ο εκπαιδευτικός 

διαβάζει το παραμύθι προωθεί, όπως και αναφέρθηκε πιο πάνω, την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή το παιδί αλληλοεπιδρά με τον εκπαιδευτικό και εκφράζει τα 

πράγματα που του έκαναν εντύπωση μέσα στο παραμύθι. Επίσης, ο Δημήτρης Ι. Θωίδης (1994) 

τονίζει ότι «η διήγηση του παραμυθιού φέρνει χαρά και κάθε χαρά συμβάλλει στο ξύπνημα του 

πνεύματος. Με την διήγηση των παραμυθιών, που είναι προ παντός τέχνη για διασκέδαση 

αποβλέπουμε στην ευχαρίστηση, στην τέρψη του ακροατή και μετά στη μόρφωση του». Αυτό 

σημαίνει ότι το παραμύθι έχει διδακτικό χαρακτήρα και στοχεύει στο να ψυχαγωγήσει αυτόν 

που το ακούει. Στο χώρο του σχολείου, συστήνεται να αξιοποιηθεί το παραμύθι εξαιτίας των 

ηθικών μηνυμάτων που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές αλλά και για τα κατανοήσουν πολύ 

καλύτερα με απλά λόγια. Βέβαια, δεν θα πρέπει να λείπει και το γεγονός ότι το παραμύθι 

προσφέρει ένα χαρούμενο και ευχάριστο ταξίδι που όλα τα μικρά παιδιά επιθυμούν να 

ακολουθήσουν. Συνεπώς, χρειάζεται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να πραγματοποιηθεί μια 

ουσιαστική και χρήσιμη διδασκαλία με την βοήθεια των παραμυθιών. Στην παρούσα εργασία 

αξιοποιήθηκαν τα παραμύθια προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το ηθικό μήνυμα 

της αποδοχής της διαφορετικότητας. Αλλά, και για διδακτικούς λόγους που εντοπίζονται στο 

γεγονός ότι τα παραμύθια ήταν γραμμένα στην γλώσσα-στόχο (ελληνικά) που προσπαθούν να 

μάθουν οι μαθητές. Επομένως, όπως θα γίνει αντιληπτό και μετέπειτα η διδασκαλία μέσω των 

παραμυθιών και των παιχνιδιών εντείνει την φαντασία και την δημιουργικότητα των μαθητών 

ενώ παράλληλα τα αξιοποιεί τα κατάλληλα μέσα για αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης που 

προάγουν την διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.    
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  3. Η Πιλοτική παρέμβαση «Παραμυθοδημιουργίες και παιχνίδια» 

Η συμβολή και η σημασία των παιχνιδιών και των παραμυθιών για την εκμάθηση της 

οποιαδήποτε γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που επιδρά στην εκάστοτε διδασκαλία 

του κάθε εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρθηκε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια μέσα από την διδασκαλία που περιλαμβάνει τα 

παιχνίδια και τα παραμύθια καλλιεργούνται στα παιδιά ηθικές αξίες και ιδανικά. Αυτό 

αναφέρεται, εκτός από το κομμάτι της καλλιέργειας των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και 

στην προσπάθεια να δοθεί βάση σε ανθρωπιστικές συμπεριφορές όπως η αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Αυτά τα δύο παραπάνω στοιχεία διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία και 

πραγματοποιεί μια πιλοτική παρέμβαση ώστε να γίνει αντιληπτό κατά πόσο οι μαθητές της 

μικρής ηλικίας ανταποκρίνονται στην ελληνική ως ξένη γλώσσα καθώς και ποια στάση κρατούν 

απέναντι στην αποδοχή του διαφορετικού (Χριστίνα Τσαούση, 2014). 

Στον Ελληνικό χώρο είναι αρκετά σπάνιο να πραγματοποιείται μια τέτοιου είδους έρευνα και 

να συμμετέχουν παιδιά μικρής ηλικίας (10-12 χρονών) ώστε να καταστεί δυνατό αν μέσα από τα 

παιχνίδια και τα παραμύθια, αντιλαμβάνονται καλύτερα την ελληνική γλώσσα, συνεργάζονται 

αρμονικά μεταξύ τους και λαμβάνουν το ηθικό δίδαγμα του σεβασμού των ανθρώπων που 

διαφέρουν από αυτούς. Για τους λόγους αυτούς, η σημασία αυτής της πειραματικής διαδικασίας 

είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα αποτελέσματα της αρκετά σημαντικά. Ακόμα, είναι απαραίτητο 

να αναφερθεί ότι μέσα από την χρήση των παραμυθιών και των παιχνιδιών μελετάται η στάση 

των μαθητών απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας καθώς και μια 

διαθεματική προσέγγιση που προσπαθεί να εντοπίσει κατά πόσο οι παιγνιώδεις δραστηριότητες 

και τα παραμύθια λειτουργούν αποτελεσματικά για τα παιδιά. Η πειραματική αυτή παρέμβαση 

υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2019. Πιο 

συγκεκριμένα ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την δεύτερη εβδομάδα του 

Μαΐου (08/03/2019-10/5/2019). Τα μαθήματα γινόντουσαν την ημέρα Παρασκευή όλων των 

εβδομάδων, εκτός από αυτή του Πάσχα, των προαναφερθέντων μηνών. Τα παραμύθια και οι 

δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, προωθώντας παράλληλα την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ τους. Επίσης, 

όπως θα αναφερθεί και παρακάτω το περιεχόμενο των παραμυθιών στόχευε στην εξοικείωση 

τους με την διαφορετικότητα και το ‘διαφορετικό’ (Χριστίνα Τσαούση, 2014). 
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Συνεπώς, μέσα από αυτή την παρέμβαση αξιοποιήθηκε στην ουσία ένας καινούριος τρόπος 

προσέγγισης της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές οι οποίοι βρισκόταν 

στην διαδικασία εκμάθησης της. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηλικία των παιδιών είναι σημαντική 

και τους επιτρέπει, σε αντίθεση με τους ενήλικες, να αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

νοήματα που διδάσκονται. Είναι αρκετά εύκολο για τον κάθε εκπαιδευτικό που διδάξει μια ξένη 

γλώσσα να απευθύνεται σε μικρούς μαθητές καθώς μπορούν ευκολότερα να επηρεαστούν από 

το μαθήματα και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, την ανακάλυψη και την αποδοχή του 

πολιτισμού και των ανθρώπων της γλώσσας που μαθαίνουν. Αυτό θα τους βοηθήσει να έρθουν 

κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, με τους οποίους μπορούν να αλληλοεπιδράσουν, να 

επικοινωνήσουν και να εκφράσουν έντονα τα συναισθήματα τους. Για το λόγο αυτό έχει μεγάλη 

σημασία, όπως θα γίνει αντιληπτό και παρακάτω, ο τρόπος που τα συγκεκριμένα παιδιά 

προσέγγισαν τα παραμύθια και τις δραστηριότητες που εμπεριέχονται σε αυτά. 

 

    3.1 Σκοποί και στόχοι της Πιλοτικής παρέμβασης 

Η συγκεκριμένη πειραματική εφαρμογή κινήθηκε στα πλαίσια της αποδοχής του 

διαφορετικού μέσα από την χρήση παραμυθιών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επιλογή 

του παραμυθιού δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα στα παιδιά και καθιστά πιο εύκολο να 

κατανοήσουν δύσκολες και δυσνόητες έννοιες. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι όταν τα παιδιά 

διδάσκονται μέσα από κάτι ευχάριστο και δημιουργικό, αποδίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Πιο 

συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν τέσσερις διδασκαλίες, στις οποίες οι μαθητές είχαν σκοπό να:  

1. Αναπτύξουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες για τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα σε ένα παιγνιώδες περιβάλλον που συνδέεται με παραμύθια 

2. Καλλιεργήσουν την αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα από παραμύθια και 

παιχνίδια  

3. Εκφράσουν τα συναισθήματα τους σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους 

Για την επίτευξη αυτών των γενικών σκοπών δημιουργήθηκαν πλάνα διδασκαλίας, τα οποία 

περιείχαν την προσέγγιση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων με έναν τελείως διαφορετικό 

τρόπο. Δηλαδή, δεν εφαρμόστηκαν σε αυτή την περίπτωση διδασκαλίες με τους μαθητές να 

λειτουργούν ως παθητικοί δέκτες, αλλά τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας και της 
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εκδήλωσης των συναισθημάτων τους ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων. Επίσης, στο 

σύνολο τους τα παραμύθια, όπως προαναφέρθηκε, περιείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοια 

της διαφορετικότητας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτά οι μαθητές προσπάθησαν να 

προσεγγίσουν αυτή την σημαντική ηθική έννοια και να αντιληφθούν την σημασία της με την 

χρήση ενός εύκολου λεξιλογίου και ενός απλού σχετικά νοήματος. Συνεπώς, όλο το πλαίσιο των 

μέσων και των υλικών που αξιοποιήθηκαν, ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων παιδιών.  

 

3.2 Πλαίσιο εφαρμογής 

Η παρούσα εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην Βόρεια Μακεδονία στο Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού «Πελαγονία», στην πόλη Μπίτολα (Μοναστήρι), για 8 εβδομάδες. Στο 

συγκεκριμένο φροντιστήριο υπάρχουν διάφορα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Σε 

αυτή την Πιλοτική εφαρμογή συμμετείχαν 8 μαθητές του επίπεδου Α1 plus, οι οποίοι είχαν 

δυσκολίες στο λεξιλόγιο καθώς και στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού και γραπτού 

λόγου. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο του κειμένου και για αυτό έγινε προσπάθεια να μεταφραστούν 

κάποιες λέξεις στην μητρική γλώσσα ώστε να γίνουν περισσότερο αντιληπτές. Στην πορεία, 

μέσω των παραμυθιών και των παιγνιωδών δραστηριοτήτων έδειξαν μεγάλη βελτίωση στο 

λεξιλόγιο καθώς έμαθαν καινούριες λέξεις. Ακόμα, στο κομμάτι της συνεργασίας οι μαθητές 

ήταν εξοικειωμένοι με δραστηριότητες που προωθούσαν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και 

παρουσίασαν μεγάλη προθυμία να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να επιτύχουν όσο το 

δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

3.3 Σχεδιασμός του προγράμματος 

Η πιλοτική εφαρμογή σχεδιάστηκε με σκοπό οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες 

της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα 

από την συνεργασία και την αλληλοεπίδραση. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν  τέσσερα 

παραμύθια της συγγραφέως Ιωάννα Καϊάφα. Αυτά ήταν, « Ο Πέταρ, ένα πουλί χωρίς φτερά», 

«Ο καβγάς των χρωμάτων», «Ο Ζόραν και τα χρυσόψαρα» και «Μια αγάπη…με ρόδες». Εκτός 

από τα παραπάνω παραμύθια αξιοποιήθηκαν και κάποια παιχνίδια, τα οποία συνδέονταν με τις 
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προαναφερθείσες ιστορίες και δημιουργούσαν ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 

μάθησης που είχε ως στόχο την ενεργή συμμετοχή καθώς και την συνεργασία μεταξύ των 

παιδιών. 

3.4 Εκπαιδευτικό υλικό 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η παρούσα πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με την 

βοήθεια των παραπάνω παραμυθιών ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ελληνική 

γλώσσα, την οποία και διδάσκονται αλλά και για να αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

έννοια της διαφορετικότητας. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν τα παραμύθια που 

χρησιμοποιήθηκαν με την σειρά που διδάχθηκαν στους μαθητές: 

 1ο παραμύθι, «Πέταρ, ένα πουλί χωρίς φτερά»: Το συγκεκριμένο παραμύθι είναι 

εισαγωγικό και αναφέρεται στην διαφορετικότητα. Οι μαθητές εισήχθησαν στον 

κόσμο των ζώων και προσπάθησαν να δημιουργήσουν το δικό τους δάσος 

 2ο παραμύθι, «Ο καβγάς των χρωμάτων»: Σε αυτό το παραμύθι συνεχίζει να είναι 

αισθητή η έννοια της διαφορετικότητας, η οποία συνοδεύεται με την χρήση της 

ζωγραφικής ως μέσο ανάδειξης της φαντασίας των παιδιών 

 3ο παραμύθι «Ο Ζόραν και τα χρυσόψαρα»: Στο συγκεκριμένο παραμύθι τα παιδιά 

πραγματοποιούν δραστηριότητες προκειμένου να αντιληφθούν την θέση και την 

στάση των μεταναστών μαθητών (π.χ. παιχνίδι ρόλων) 

 4ο παραμύθι «Μια αγάπη…με ρόδες»: Το τελευταίο παραμύθι αναφέρεται στα άτομα 

με ειδικές ανάγκες και προσπαθεί μέσα από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει να 

βοηθήσει τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε αυτό το ζήτημα (οι μαθητές 

μπαίνουν στην θέση των συγκεκριμένων παιδιών) 

Παιχνίδια 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, παράλληλα με την ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος των 

παραμυθιών, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες δραστηριότητες οι οποίες συνδεόταν αρκετά με 

τα παραμύθια. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες κατασκευής και 

δημιουργίας δικών τους πραγμάτων αξιοποιώντας την φαντασία τους και κάνοντας χρήση της 

ελληνικής γλώσσας ώστε να τα περιγράψουν. Επίσης, πραγματοποιήσαν ένα παιχνίδι ρόλων και 

προσπάθησαν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους ρόλους τους. Παράλληλα, συμμετείχαν και σε 
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άλλα παιχνίδια, τα οποία εκτός από την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

διαφορετικότητας (παιχνίδια για τυφλά παιδιά, παιχνίδι του «Λεμονόκοσμου») είχαν ως στόχο 

να καλλιεργήσουν την συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 
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4. Πειραματική Διαδικασία 

 Αρχικά, η συγκεκριμένη πειραματική εφαρμογή ξεκίνησε με την παροχή ενός 

ερωτηματολογίου στους μαθητές προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση τους με την ελληνική 

γλώσσα αλλά και την Ελλάδα ως χώρα. Αφού τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, ξεκίνησε η όλη διαδικασία των μαθημάτων και των διδασκαλιών. Οι 

τελευταίες χωρίστηκαν σε Προστάδιο, Κύριο στάδιο και Μεταστάδιο, τα οποία παρατίθενται 

αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσας εργασίας (βλ. παράρτημα σελ.75). Μετά το πέρας των 

μαθημάτων δόθηκε στα παιδιά και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, όπου κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τον τρόπο μάθησης τους μέσα από τα παραμύθια και τα παιχνίδια. Σε αυτό το 

σημείο θα αναλυθούν με συνοπτικό τρόπο τα ερωτηματολόγια που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

των διδασκαλιών. 

4.1 Πρώτη φάση εφαρμογής  

 

4.1.1 1ο Ερωτηματολόγιο αναγκών των μαθητών 

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε με σκοπό να διαπιστωθούν οι στάσεις και η 

σχέση των μαθητών με την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα καθώς και η θέση τους απέναντι 

στα παιχνίδια ως μέσο εκμάθησης της γλώσσας. Το παρόν ερωτηματολόγιο, που υπάρχει και στο 

παράρτημα της παρούσας εργασίας δόθηκε πριν την αρχή των διδασκαλιών και με το πέρας 

αυτών  (ήταν στην μητρική γλώσσα των παιδιών αλλά υπάρχει μετάφραση των ερωτήσεων στο 

παράρτημα). Οι ερωτήσεις του αφορούσαν, τον αριθμό των ξένων γλωσσών που γνωρίζουν τα 

παιδιά, την προτίμηση τους ως προς την ελληνική γλώσσα καθώς και τα χρόνια που την 

διδάσκονται. Επίσης, άλλες ερωτήσεις αναφέρονταν σε ταξίδια των μαθητών ως προς τον 

ελληνικό χώρο και στις γνώσεις τους σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης, στον τομέα 

της μάθησης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τα πράγματα που αρέσουν περισσότερο στα παιδιά 

όταν μαθαίνουν ελληνικά, σε αυτά που τους δυσκολεύουν και στον τρόπο που προτιμούν τα ίδια 

να μαθαίνουν καινούριες λέξεις. Τέλος, όσον αφορά τα παιχνίδια, τα παιδιά ρωτήθηκαν κατά 

πόσο εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες στα μαθήματα, ποια παιχνίδια τους αρέσουν 

και σε ποια από αυτά θα ήθελαν να συμμετέχουν στην τάξη τους (βλ. παράρτημα σελ.99). 
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4.1.2. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου αναγκών των μαθητών 

Τα αποτελέσματα του πρώτου ερωτηματολογίου, σχετικά με την γνώση των μαθημάτων για 

ξένες γλώσσες καθώς και την στάση τους απέναντι στην ελληνική γλώσσα, είναι αρκετά 

ενδιαφέροντα. Αρχικά, τα περισσότερα από τα παιδιά διδάσκονται τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα 

Γαλλικά και τα Ελληνικά. Δηλαδή κάθε παιδί βρίσκεται σε φάση να μαθαίνει τουλάχιστον τρεις 

γλώσσες, μία εκ των οποίων είναι και η ελληνική. Η διδαχή της συγκεκριμένης γλώσσας, όπως 

αναφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές, τους προκαλεί να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με 

ανθρώπους από την Ελλάδα. Επίσης, τα παιδιά αγαπούν τις ξένες γλώσσες και επιθυμούν να 

μάθουν την ελληνική γλώσσα λόγω του ενδιαφέροντος και της αγάπης προς αυτήν. Όσον αφορά 

τα χρόνια διδασκαλίας της γλώσσας, η πλειοψηφία των παιδιών την έχει διδαχθεί τουλάχιστον 

τρία χρόνια και βρίσκεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε επίπεδο Α1 plus. 

Στην συνέχεια, ένα σημαντικό κομμάτι του ερωτηματολογίου αποτελεί και η επαφή των 

συγκεκριμένων παιδιών με τον ελληνικό χώρο. Τα περισσότερα παιδιά έχουν επισκεφτεί τις 

περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Φλώρινας αλλά και άλλες τοποθεσίες όπως η 

Λευκάδα, η Πάργα και τα Μετέωρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά γνώριζαν αρκετά 

πράγματα για την Ελλάδα και έκαναν λόγο για βασικά χαρακτηριστικά της που είναι η θάλασσα, 

τα νησιά της, τα μέρη της καθώς και η ιστορία της (αρχιτεκτονική, Ολυμπιακοί Αγώνες). 

Έπειτα, ακολουθούν οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με την προσέγγιση των διαφόρων 

μαθημάτων μέσα από την πιλοτική αυτή εφαρμογή. Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και έμαθαν αρκετά πράγματα μέσα από την όλη διαδικασία. Το σημαντικότερο για 

αυτά ήταν ότι διασκέδασαν και έμαθαν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες οι οποίες τους 

βοήθησαν πολύ περισσότερο στην γλώσσα. Ωστόσο, οι πιο πολλοί μαθητές παραδέχθηκαν ότι 

παρόλο που τους αρέσει η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, υπάρχουν σημεία που τους 

δυσκολεύουν όταν προσπαθούν να την μάθουν. Αυτά αναφέρονται κυρίως στο κομμάτι του 

τονισμού των λέξεων καθώς και στην ελληνική γραμματική. 

Στην συνέχεια, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν ως προς τον τρόπο που προτιμούν τα ίδια 

να διδάσκονται το λεξιλόγιο. Σε αυτό το σημείο εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να μαθαίνουν 

κάθε φορά και περισσότερες ελληνικές λέξεις μέσα από παιχνίδια, οπτικοακουστικό υλικό 

(βίντεο και εικόνες), παραμύθια και τραγούδια. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δείχνουν 

ενδιαφέρον σε πράγματα που προάγουν την φαντασία τους και τους καθιστούν ενεργούς στο 
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μάθημα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των παιδιών, η παρουσία των παιχνιδιών 

κατά την διάρκεια των μαθημάτων τους δεν είναι πολύ ισχυρή και πολύ σπάνια εμπλέκονται σε 

τέτοιες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των μαθημάτων τους οι μαθητές αναφέρουν ότι 

συμμετέχουν περισσότερο σε παιχνίδια που προωθούν την εκμάθηση των καινούριων λέξεων. 

Αυτό πραγματοποιείται μέσα από παιχνίδια μνήμης και παιχνίδια που παρέχονται στο σχολικό 

τους εγχειρίδιο. Τέλος, όσον αφορά τα παιχνίδια που επιθυμούν να διαδραματίζονται μέσα στην 

τάξη τους, τα παιδιά επιδιώκουν να τους προσφέρεται μάθηση μέσα από αυτά. Αυτό τους οδηγεί 

στο να αναφέρουν ότι επιδιώκουν παιχνίδια που προωθούν την εκμάθηση νέων λέξεων, όπως η 

κρεμάλα, η περιγραφή εικόνων καθώς και η χρήση των παραμυθιών ώστε να αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τις λέξεις και το νόημα τους. Ακόμα, ορισμένα παιδιά κάνουν λόγο και για την χρήση 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ώστε να εμπλέκονται σε διαδικασίες που προωθούν την μάθηση 

μέσω των Τ.Π.Ε (για τις ερωτήσεις του πρώτου ερωτηματολογίου βλ. παράρτημα σελ. 99). 

 

4.2 Δεύτερη φάση: Κύρια εφαρμογή της παρέμβασης  

 

4.2.1 Πρώτη Παρέμβαση 

 

Παραμύθι « Πέταρ-ένα πουλί χωρίς φτερά» 

Ο Πέταρ είναι ένα μικρό πουλί του δάσους που γεννήθηκε χωρίς φτερά. Παρόλο που είναι 

διαφορετικός από τα υπόλοιπα αδέλφια του, κάνει παρέα με όλα τα ζώα του δάσους. Μεγάλη 

του επιθυμία είναι να τον αγαπούν οι άλλοι για αυτό που είναι… 

Διάρκεια μαθήματος 180’- Δύο διδακτικές ώρες 

Ειδικοί στόχοι: 

Γλωσσικοί στόχοι:   

1. Να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις της 

διδάσκουσας (παραγωγή προφορικού λόγου). 

Γνωστικοί στόχοι:  
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1. Συσχετίζουν αυτά που τους παρουσιάζονται στο προ στάδιο (έμφαση στην διαφορετικότητα) 

με το παραμύθι που ακολουθεί στο κυρίως στάδιο. 

2.  Εστιάζουν την προσοχή τους ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις της διδάσκουσας κατά το 

προ στάδιο και το κυρίως στάδιο. 

Κοινωνικοί στόχοι:  

1. Συνεργάζονται και επικοινωνούν κατά την διαδικασία κατασκευής του δάσους. 

2. Διαπραγματεύονται και αποφασίσουν σχετικά με την τοποθέτηση των επιμέρους μερών της 

κατασκευής του δάσους. 

3. Ενισχύεται η αυτονομία τους ως προς την προσπάθεια ολοκλήρωσης και τελειοποίησης της 

κατασκευής.  

ΠΡΟ-ΣΤΑΔΙΟ (20’) 

Στο πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί η γνωριμία της διδάσκουσας με τους μαθητές. Η 

διδάσκουσα θα συστηθεί και θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να μιλήσουν λίγο 

περισσότερο για τον εαυτό τους (π.χ. τι τους αρέσει να κάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ποιο 

φαγητό τους αρέσει, ποιο είναι το αγαπημένο τους ζώο κ.λπ. Έπειτα, θα ακολουθήσει μια 

παρουσίαση η οποία θα εισάγει τους μαθητές στην έννοια της διαφορετικότητας. Μέσα από τον 

κεντρικό της ήρωα, Μπάμπι το ελαφάκι θα γίνει αντιληπτό ότι όλα τα ζωάκια είναι φίλοι μεταξύ 

τους και περνούν μαζί ευχάριστα τον χρόνο τους. Έπειτα, η εκπαιδευτικός θα ρωτήσει σχετικά 

με την διαφορετικότητα στον κόσμο των ανθρώπων, «Οι φίλοι μας, είναι ίδιοι με εμάς ή 

διαφορετικοί;», «Είναι καλό να βοηθάμε ο ένας τον άλλο ανεξάρτητα από την εξωτερική μας 

εμφάνιση;», «Σε μια κοινωνία μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι αρμονικά μεταξύ μας;». 

Αυτές οι ερωτήσεις θα είναι απλοποιημένες για να απαντηθούν ευκολότερα από τους μαθητές. 

Στο τέλος, η εκπαιδευτικός με τα παιδιά θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες 

προχωρούν μπροστά όταν οι άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους και συνεργάζονται 

για το κοινό καλό. 

ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (70’) 

Στην συνέχεια, οι μαθητές θα ακούσουν, μέσω ενός ακουστικού υλικού, την αφήγηση του 

παραμυθιού του Πέταρ. Στο σημείο αυτό τους θα τους ζητηθεί να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

της διδάσκουσας. Επίσης, θα εξηγηθούν οι άγνωστες λέξεις του κειμένου και θα ακολουθήσει 
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μια συζήτηση με συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν προφορικά και θα 

περιέχουν παραδείγματα, όπως «ποιο ζώο είναι το αγαπημένο τους, αν έχουν κατοικίδιο κ.λπ.». 

Έπειτα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία την κατασκευή ενός δάσους μαζί με τα ζώα. Τα παιδιά θα 

πάρουν τα υλικά  και θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν την κατασκευή τους, την οποία θα 

ολοκληρώσουν την δεύτερη διδακτική ώρα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή θα είναι τα εξής: 

1. Μια γερή  βάση από φελιζόλ 

2. Τέμπερες και πινέλα 

3. Ψαλίδι και κόλλα, 

4. Πλαστελίνη(όλα τα χρώματα) 

5. Πηλός (άσπρο και καφέ) 

ΜΕΤΑ ΣΤΑΔΙΟ (90’) 

Στο επόμενο μάθημα, τα παιδιά, θα συνεχίσουν με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής, την οποία θα ονομάσουν 

«Το δάσος της πόλης μας». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 

τα παιδιά θα αναπτύξουν την φαντασία τους και θα 

δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Στο τέλος, με την βοήθεια 

της εκπαιδευτικού, τα παιδιά θα προσπαθήσουν να 

παρουσιάσουν την κατασκευή τους στην γλώσσα-στόχο. 

Με αυτή την 

παρουσίαση, οι μαθητές 

θα γίνουν σαν μικροί ‘ξεναγοί’ ενός δάσους και των ζώων 

του, που βρίσκονται στην πόλη τους. Η συγκεκριμένη 

κατασκευή θα παρουσιαστεί στους καθηγητές του 

Φροντιστηρίου. 
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4.2.2 Δεύτερη Παρέμβαση 

 

Παραμύθι « Ο καβγάς των χρωμάτων» 

Πέντε χρώματα ζουν μαζί μέσα σε ένα κουτί στο ράφι ενός ζωγράφου. Μια μέρα τα τέσσερα 

χρώματα ξεκίνησαν να κοροϊδεύουν το λευκό γιατί το θεωρούσαν άχρηστο χρώμα. Όμως, 

βλέποντας τους συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται στην ζωγραφική  με την βοήθεια του 

λευκού χρώματος δεν το πρόσβαλαν ποτέ... 

Διάρκεια μαθήματος180’- Δύο διδακτικές ώρες 

Ειδικοί στόχοι: 
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Γλωσσικοί στόχοι:   

1. Να είναι σε θέση να περιγράψουν μια δική τους ζωγραφιά, χρησιμοποιώντας τον 

προφορικό λόγο καθώς και τα χρώματα που υπάρχουν σε αυτή (χρήση παραγλωσσικών 

και εξωγλωσσικών στοιχείων). 

Γνωστικοί στόχοι:  

1.Να αναπτύξουν την προσωπική τους φαντασία τους. 

2. Διακρίνουν και αντιστοιχούν τα χρώματα. 

Κοινωνικοί στόχοι:  

 Συνεργάζονται και αλληλοδρούν μεταξύ τους. 

 Διατηρούν την σειρά τους κατά την παρουσίαση των  ζωγραφιών τους. 

 Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο λεκτικής επικοινωνίας μέσω των ερωταποκρίσεων 

διδάσκουσας και μαθητών. 

Κινητικοί στόχοι:  

1. Οι μαθητές ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική 

αντίληψη), κυρίως μέσα από την απάντηση στις ερωτήσεις της διδάσκουσας. 

2. Εκφράζονται δημιουργικά μέσω της ζωγραφικής. 

ΠΡΟ-ΣΤΑΔΙΟ (20’) 

Στο προ στάδιο οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια παρουσίαση power point σχετικά με τα 

χρώματα και τους πίνακες. Στο πλαίσιο αυτής, θα δουν κάποιους πίνακες και θα γνωρίσουν τα 

βασικά συστατικά της ζωγραφικής (πινέλα, καμβάς και παλέτα). Έπειτα, θα παρακολουθήσουν 

ένα βίντεο σχετικό με τους συνδυασμούς μεταξύ των χρωμάτων. Στο βίντεο αυτό συμμετέχει 

ένα κορίτσι που πειραματίζεται με τους συνδυασμούς των χρωμάτων. Ανακατεύει τα χρώματα 

σε δοχεία και προκύπτουν καινούριοι συνδυασμοί. Στην συνέχεια, θα τους δοθεί ένα φύλλο 

εργασίας που θα περιλαμβάνει κάποια χρώματα και κάτω από αυτά θα πρέπει να γράψουν το 

όνομα τους στην γλώσσα-στόχο. 

 ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (70’) 



76 

 

Έπειτα, θα ακουστεί το κείμενο των χρωμάτων. Το παραμύθι θα διακόπτεται σε κάποια 

σημεία ώστε οι μαθητές να προσπαθούν να μαντέψουν τι θα γίνει. Κατά την διάρκεια της 

διακοπής οι μαθητές θα εκφράσουν τις άγνωστες λέξεις τους και στο τέλος θα συζητήσουν αυτό 

που τους έκανε εντύπωση. Έπειτα, η εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει στους μαθητές διάφορες 

εικόνες, τις οποίες και θα κολλάει στον πίνακα. Αυτές θα αξιοποιηθούν επόμενο κομμάτι της 

διδασκαλίας. Μετά την εμφάνιση της κάθε εικόνας θα γίνονται συγκεκριμένα ερωτήματα στους 

μαθητές. «Ποιο είναι το θέμα της κάθε εικόνας;», «Ποιο χρώμα κυριαρχεί;», «Φανταστείτε πως 

βρίσκεστε εκεί, στο χώρο της εικόνας! Τι αισθάνεστε;». Ο κάθε μαθητής παρατηρεί και 

προσπαθεί να απαντήσει με βάση την προσωπική του σκέψη και λογική. Ταυτόχρονα, 

προετοιμάζεται και για το στάδιο όπου θα έχει την δυνατότητα να ζωγραφίσει μόνος του ένα 

ελεύθερο σχέδιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές, βλέποντας την εικόνα, θα απαντούν στις 

ερωτήσεις στην γλώσσα-στόχο ώστε να εξασκήσουν τον προφορικό λόγο (παραγωγή 

προφορικού λόγου). 

 

ΜΕΤΑ ΣΤΑΔΙΟ  (90’) 

  Στο Μεταστάδιο η ελεύθερη ζωγραφιά των παιδιών θα 

πραγματοποιηθεί στο επόμενο μάθημα, στο οποίο η 

διδάσκουσα θα χρησιμοποιήσει τις εικόνες που ήταν 

κολλημένες στον πίνακα. Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές θα 

προετοιμάσουν τις τέμπερες τους και θα προσπαθήσουν να 

δημιουργήσουν μια δική τους ζωγραφιά ανακατεύοντας τα 

χρώματα. Τα έργα των ζωγράφων δεν θα αποτελέσουν την 

ζωγραφιά των παιδιών, απλά θα τους εμπνεύσουν ώστε να 

κατασκευάσουν 

μια ζωγραφιά 

της δικής τους 

φαντασίας. 

Βλέποντας τους συνδυασμούς μπορούν να 

φτιάξουν μια προσωπική τους δημιουργία, την 

οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος του μαθήματος. 
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Κατά την παρουσίαση, θα εξηγήσουν ποια χρώματα χρησιμοποιήσαν, πως τα ανακάτεψαν και τι 

αισθάνονται για την ζωγραφιά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Τρίτη Παρέμβαση 

 

Παραμύθι « Ο Ζόραν και τα χρυσόψαρα» 

Ο Ζόραν ήταν ένα μικρό μπλε ψάρι που ζούσε ευτυχισμένο στο βυθό της θάλασσας. Όμως μια 

μέρα, πιάστηκε από ένα δίκτυ και βρέθηκε σε ένα ενυδρείο γεμάτο ψάρια. Από εκεί 

μεταφέρθηκε σε μια γυάλα με χρυσόψαρα.  Εκεί, τα χρυσόψαρα δεν του έδιναν σημασία και τον 

αγνοούσαν. Ο Ζόραν νιώθει μόνος του και προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημα του… 

Διάρκεια μαθήματος 180’- Δύο διδακτικές ώρες 

Ειδικοί στόχοι: 

Γλωσσικοί στόχοι:   

1.Να εκφράσουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. 

2.Αναδιηγηθούν με απλές φράσεις μια ιστορία. 

3. Ενεργοποιούν τις μνημονικές τους στρατηγικές. 

Γνωστικοί στόχοι:  

1.Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 
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2. Να αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους. 

3.Εκφράζουν τις ιδέες με διάφορους τρόπους. 

4.Ταξινόμηση των ρόλων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού με την δραματοποίηση στο μετα 

στάδιο  

Κοινωνικοί στόχοι:  

1.Συνεργάζονται και αλληλοδρούν μεταξύ τους. 

2.Αναλαμβάνουν ρόλους, συμμετέχοντας σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. 

3.Καλλιεργείται κλίμα αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού. 

4.Καλλιεργείται η ελεύθερη έκφραση. 

5.Επικοινωνούν μέσα από ρόλους. 

Κινητικοί στόχοι: 

1.Βελτίωση λεπτών δεξιοτήτων (γραφή) 

ΠΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (40’) 

Στο προ στάδιο, θα γίνει μια παρουσίαση σχετικά με τα είδη των ψαριών που υπάρχουν. Εκεί 

τα παιδιά θα δουν ότι ο βυθός περιλαμβάνει διαφορετικά είδη ψαριών που απολαμβάνουν όμως 

την ίδια θάλασσα. Αυτό θα λειτουργήσει και ως αφόρμηση για την συζήτηση που θα 

ακολουθήσει. Η εκπαιδευτικός θα αναφέρει στα παιδιά ότι ο κόσμος του βυθού ταιριάζει με τον 

κόσμο των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κοινωνίες των ανθρώπων δεν είναι ίδιες αλλά 

όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και ζουν κοντά ο ένας με τον άλλο. Οι μαθητές 

θα εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτό και θα δηλώσουν πως το αντιλαμβάνονται και οι 

ίδιοι.  
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Σε αυτό το σημείο θα ακολουθήσει μια 

δραστηριότητα, στην οποία θα 

συμμετέχουν οι μαθητές χωρισμένοι σε 

δυάδες. Σε αυτή την φάση, από τον 

κόσμο της Θάλασσας, οι μαθητές θα 

περάσουν στον «Λεμονόκοσμο». 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός χωρίζει τους 

μαθητές σε δυάδες και θα τους δώσει 

από ένα λεμόνι. Έπειτα, θα τους ζητήσει 

να βάλουν στο λεμόνι τους ένα όνομα 

και να το περιγράψουν ως μια 

προσωπικότητα (μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μαρκαδόρους και να 

το ζωγραφίσουν). Ακόμα, θα 

δημιουργήσουν μια δική τους φανταστική ιστορία για το λεμόνι, στην οποία θα του δώσουν 

όποιο ρόλο φαντάζονται. Κάθε ζευγάρι θα παρουσιάσει το λεμόνι του και η εκπαιδευτικός θα 

τοποθετήσει όλα τα λεμόνια σε έναν μπολάκι και  θα τα ανακατεύσει. Τα παιδιά θα 

προσπαθήσουν να βρουν το δικό τους λεμόνι. Αφού το βρουν θα το ξαναβάλουν μέσα στο 

μπολάκι.   

Έπειτα, η εκπαιδευτικός φέρνει στο μπολάκι ένα κόκκινο μήλο και με αυτό τον τρόπο 

ξεκινάει μια νέα συζήτηση με τα παιδιά, για το αν το μήλο ανήκει στο «Λεμονόκοσμο» ή αν 

ταιριάζει να μπει σε αυτόν. Ο στόχος θα είναι να αντιληφθούν τα παιδιά ότι ο διαφορετικός 

άνθρωπος είναι δύσκολο να ταιριάξει και να είναι αποδεκτός από τους υπόλοιπους. Στο τέλος, 

τα παιδιά θα αποφασίσουν αν θα εντάξουν το μήλο στην κοινωνία του «Λεμονόκοσμου» και θα 

προσθέσουν μια ιστορία σχετικά με αυτό. Αφού τελειώσει το παιχνίδι, θα εκφράσουν πως 

ένιωσαν για το μήλο και ποια συναισθήματα τους δημιουργηθήκαν από την όλη διαδικασία. 
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ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟ (50’) 

Μετά το πέρας της παραπάνω δραστηριότητας, τα παιδιά θα ακούσουν την αφήγηση της 

ιστορίας του Ζόραν και θα απαντήσουν στην ερώτηση «Τι μπορεί να κάνει;». Αφού γίνει αυτό 

θα κληθούν να δώσουν ένα δικό τους τέλος στην ιστορία του. Έπειτα, θα γίνει η παρουσίαση του 

τέλους που έδωσαν τα παιδιά σε όλη την τάξη και θα τους ζητηθεί να εξηγήσουν γιατί έδωσαν 

αυτό το τέλος στην ιστορία του. Στην συνέχεια, θα ακολουθήσει το παιχνίδι «Συνταγές με 

συναίσθημα». Η εκπαιδευτικός θα χωρίσει τους μαθητές σε ζευγάρια και θα τοποθετήσει σε 

κάθε θρανίο από ένα μπολ, γύρω από το οποίο θα υπάρχουν σκόρπια χαρτάκια. Τα χαρτάκια 

αυτά θα περιγράφουν συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, θυμός, στεναχώρια κτλ. Πριν από το 

ξεκίνημα του παιχνιδιού θα εξηγηθούν όλα τα ουσιαστικά που βρίσκονται στα χαρτάκια. Αφού 

μοιραστούν σε όλους, η δασκάλα θα ξαναβάλει την ηχογράφηση από το παραμύθι του Ζόραν. 
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Όταν τα παιδιά ακούσουν κάποιο σημείο που τους θυμίζει κάποιο από τα συναισθήματα που 

έχουν γραμμένο στα χαρτάκια, τότε ρίχνουν το αντίστοιχο χαρτάκι μέσα στο μπολ. Για 

παράδειγμα «Ο Ζόραν ήταν πολύ χαρούμενος γιατί θα πήγαινε την πρώτη του εκδρομή με το 

σχολείο.», σε αυτή την πρόταση φαίνεται ξεκάθαρα ότι μιλάμε για την χαρά. 

ΜΕΤΑ ΣΤΑΔΙΟ (90’) 

Η επόμενη φάση του συγκεκριμένου μαθήματος θα γίνει στο επόμενο μάθημα, όπου τα 

παιδιά θα συμμετέχουν σε μια δραματοποίηση (παιχνίδι ρόλων). Σε αυτό το κομμάτι, κάποιος θα 

αναλάβει τον ρόλο ενός καινούριου μαθητή, ο οποίος έρχεται από μια άλλη χώρα. Αυτό που θα 

εξεταστεί σε αυτή την περίπτωση είναι η στάση των υπόλοιπων μαθητών απέναντι στον 

καινούριο συμμαθητή τους. Οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν μόνοι τους ρόλους τους 

και θα προσπαθήσουν με αυτό τον τρόπο να προσδιορίσουν και την στάση τους απέναντι στον 

καινούριο συμμαθητή τους. 

 

4.2.4 Τέταρτη Παρέμβαση 

 

Παραμύθι « Μια αγάπη…με ρόδες» 

Η αφήγηση της ιστορίας αναφέρεται σε ένα σκυλάκι, την Μίλυ, που εμφανίζει προβλήματα 

κινητικότητας από την στιγμή της γέννησης του. Μένει σε ένα κατάστημα ζώων και μετά από 

κάποιο καιρό γνωρίζει ένα κορίτσι την Χριστίνα, η οποία το υιοθετεί. Η Χριστίνα είναι ένα 

άτομο με ειδικές ανάγκες όπως και η Μίλυ. Οι δύο τους δημιουργούν μια αληθινή σχέση και 

γίνονται αχώριστες φίλες… 

Διάρκεια μαθήματος 180’- Δύο διδακτικές ώρες 

Ειδικοί στόχοι: 

Γλωσσικοί στόχοι:   

1. Να εκφράζουν τα συναισθήματα που αναπτύσσονται στο κείμενο. 

2. Να επικεντρώνονται γύρω από ορισμένα χαρακτηριστικά μιας πάθησης που ανήκει στις 

ειδικές ανάγκες και να γράψουν κατά την διαδικασία του παιχνιδιού τις δυσκολίες τους.  

3. Εκφράζουν απόψεις ανάλογα με το περιεχόμενο των δραστηριότατων. 
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Γνωστικοί στόχοι:  

1. Αναπτύσσουν την φαντασία τους. 

2.Εκφράζουν τις ιδέες με διάφορους τρόπους (κυρίως με παραγωγή προφορικού λόγου). 

3. Εστιάζουν την προσοχή τους ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα 

παιχνίδια. 

Κοινωνικοί στόχοι:  

1.Αναπτύσσουν τον σεβασμό και την επικοινωνία. 

3.Μοιράζονται συναισθήματα. 

4. Συνεργάζονται και αλληλοδρούν μεταξύ τους. 

5.Καλλιέργεια της ελεύθερης έκφρασης. 

6.Επικοινωνούν μέσα από ρόλους. 

7. Εκφράζονται δημιουργικά τραγουδώντας. 

8.Ανταποκρίνονται σε ηχητικά ερεθίσματα (ακουμπώντας τα αντικείμενα κατά την διάρκεια των 

παιχνιδιών). 

9.Τηρούν την σειρά τους. 

10.Τηρούν τους κανόνες των παιχνιδιών.  

Κινητικοί στόχοι: 

1.Ανταποκρίνονται σε ηχητικά ερεθίσματα (ερωτήσεις της εκπαιδευτικού). 

 

ΠΡΟ-ΣΤΑΔΙΟ (30’) 

Στο τελευταίο μάθημα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν μια ακόμα παρουσίαση σχετικά με 

την διαφορετικότητα. Σε αυτή την παρουσίαση θα συμμετέχουν δύο κορίτσια, εκ των οποίων το 

ένα θα βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει μια εισαγωγή για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην συνέχεια, θα ακολουθήσει η προβολή ενός βίντεο για την 
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βοήθεια των ζώων στα άτομα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, ένα σκυλάκι πηγαίνει να εκπαιδευτεί σε 

μία σχολή για την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερη 

ομάδα που ανήκει στην διαφορετικότητα. Μετά την προβολή του βίντεο, η εκπαιδευτικός θα 

θέσει κάποια ερωτήματα, όπως για παράδειγμα «Για ποιο λόγο το σκυλάκι πηγαίνει σε αυτή τη 

σχολή;», «Είναι εύκολη η διαδικασία για να εκπαιδευτεί ένα ζώο στον τομέα της ειδικής 

αγωγής;», «Μπορούν τα σκυλιά να σώσουν την ζωή ενός ανθρώπου;», «Τα ζώα μπορούν να 

βοηθήσουν το άτομο με ειδικές ανάγκες να νιώσει καλύτερα;». Αυτές οι ερωτήσεις θα γίνουν με 

κάποιες διαφοροποιήσεις ώστε να είναι κατανοητές στα παιδιά. 

 ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΔΙΟ (60’) 

Στο κυρίως στάδιο, τα παιδιά ακούν ηχογραφημένη την ιστορία «Μια αγάπη…με ρόδες».  

Επειδή το παραμύθι είναι αρκετά μεγάλο, η ηχογράφηση θα διακόπτεται σε κάποια σημεία και η 

εκπαιδευτικός θα ρωτάει τους μαθητές τι έχουν καταλάβει καθώς και αν έχουν άγνωστες λέξεις. 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί για να κατανοήσουν με άνεση το νόημα και το περιεχόμενο του 

παραμυθιού. Στην συνέχεια η δασκάλα θα ρωτήσει τα παιδιά κάποια πράγματα που θα 

σχετίζονται με το κείμενο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ερωτήσεις, « Τι θα 

γινόταν αν η Μίλυ έμενε  μόνη της;», «Πως θα αισθανόταν η Χριστίνα αν δεν έπαιρνε ζωάκι;». 

 

ΜΕΤΑ ΣΤΑΔΙΟ (90’) 

Στο τελευταίο στάδιο, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε τρία παιχνίδια, τα οποία θα σχετίζονται 

με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται «Έλα στη θέση μου». Τα παιδιά θα 

χωριστούν σε δυάδες όπου θα τους δοθεί ένα ζωγραφισμένο σώμα το οποίο θα ανήκει σε ένα 

τυφλό παιδί, σε ένα κωφό παιδί, σε ένα ανάπηρο παιδί και σε ένα δυσλεξικό παιδί.  Μέσα στο 

σώμα των παιδιών, οι μαθητές θα κληθούν να γράψουν για τις δυσκολίες καθώς και για τα 

συναισθήματα που έχουν αυτά τα άτομα. Επίσης, θα τους ζητηθεί να σημειώσουν αν οι 

άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δυσκολεύονται στην ζωή καθώς και στην καθημερινή τους επαφή 

με τα παιχνίδια. Αυτή η τελευταία ερώτηση θα λειτουργήσει σαν αφόρμηση για τα παιχνίδια που 

θα ακολουθήσουν.  
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Στο πρώτο παιχνίδι, οι μαθητές θα συμμετέχουν 

χωρισμένοι σε δυάδες. Αυτό το παιχνίδι μοιάζει 

αρκετά με την τρίλιζα, με μόνη διαφορά ότι τα 

παιδιά που θα συμμετέχουν θα έχουν κλειστά τα 

μάτια τους. Έχοντας λοιπόν κλειστά τα μάτια θα 

προσπαθούν να παίξουν καθοδηγούμενα από την 

εκπαιδευτικό. Μέσα από αυτή την διαδικασία θα 

γίνει αντιληπτή η δυσκολία των τυφλών ατόμων να 

αντιληφθούν τα πράγματα καθώς και την 

προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με βάση την ακοή.  
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Αφού, τελειώσει αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά προχωρούν στο 

επόμενο. Πάνω σε ένα θρανίο είναι τοποθετημένα διάφορα 

μικρά αντικείμενα. Σε πρώτη φάση, δύο από τους μαθητές θα 

κλείσουν τα μάτια τους με ένα μαντήλι και με την καθοδήγηση 

της εκπαιδευτικού θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τα 

προαναφερθέντα αντικείμενα. Στην συνέχεια, η επόμενη δυάδα 

θα έχει κλειστά τα μάτια και το αριστερό χέρι από πίσω. Και 

πάλι θα προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τα συγκεκριμένα 

αντικείμενα.  Ο κάθε παίκτης παίζει με την 

σειρά του και αφού τελειώσει η μια δυάδα, 

ξεκινάει η επόμενη. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία, οι μαθητές θα εμβαθύνουν ακόμα 

περισσότερο στα άτομα με ειδικές ανάγκες 

και θα προσπαθούν και αυτοί να 

αντιμετωπίσουν μια περίπλοκη κατάσταση. 
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5. Αποτίμηση της Πειραματικής Διαδικασίας 

Η συγκεκριμένη πιλοτική παρέμβαση, η οποία εφαρμόστηκε σε οχτώ μαθήματα, είχε 

σημαντικά αποτελέσματα να επιδείξει μετά την ολοκλήρωση της. Ως μέσο αξιολόγησης των 

μαθημάτων που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο της ερευνήτριας καθώς και τα 

δύο ερωτηματολόγια που δημιουργηθήκαν με σκοπό να εξετάσουν την στάση των παιδιών 

απέναντι στην Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα και τον τρόπο διδαχής μέσα από τα παραμύθια και 

τα παιχνίδια. 

 

5.1 Ημερολόγιο της ερευνήτριας 

 Όσον αφορά το ημερολόγιο, αυτό καταγραφόταν μετά το πέρας των μαθημάτων και 

προϋπέθετε την απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα. Αυτά τα οχτώ ερωτήματα ήταν τα 

ακόλουθα: 

1. Τι σκέφτεσαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησες; Ήταν 

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

Γενικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι η παρούσα πειραματική διαδικασία χαρακτηρίζεται από 

την πρόθεση της να αξιοποιήσει τα παραμύθια μέσα σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο που προωθεί την 

μάθηση και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Αρχικά, μέσα από το ημερολόγιο είναι 

φανερό ότι τα διδακτικά υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 

διδασκαλιών χαρακτηρίζονταν ευέλικτα και αποτελεσματικά καθώς αξιοποιούσαν τις νέες 

τεχνολογίες (παρουσιάσεις power point) και είχαν προσαρμοστεί στο ηλικιακό και γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών. Με την βοήθεια αυτών τα παιδιά αντιλαμβάνονταν καλύτερα τα 

παραμύθια και κατανοούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό το νόημα τους. Στο κομμάτι της 
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επικοινωνίας της εκπαιδευτικού και των μαθητών γίνεται φανερό ότι σε όλα τα μαθήματα 

κυριαρχούσε ο διάλογος και η συζήτηση με την χρήση απλών λέξεων και φράσεων στην 

γλώσσα-στόχο ώστε να την κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι μαθητές. Τα παιδιά έκαναν 

μεγάλη προσπάθεια να ανταπεξέλθουν και σε δύσκολές καταστάσεις ομιλίας ενώ είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι συμπεριφέρονταν με σεβασμό προς την δασκάλα και τους συμμαθητές 

τους. Προς τα τελευταία μαθήματα δεν αλληλοεπιδρούσαν πάρα πολύ λόγω των διακοπών του 

Πάσχα και της προσπάθειας να προσαρμοστούν και πάλι στα μαθήματα τους. Όταν αυτό 

συνέβη, επέστρεψαν στον ίδιο ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν με το ίδιο τρόπο. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα πειθαρχίας, εκτός από 

κάποιες φορές που τα παιδιά λόγω της χαράς της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες όπως η 

κατασκευή του δάσους και το παιχνίδι ρόλων εκφράζονταν με μεγαλύτερη ένταση. Αυτή η 

κατάσταση αντιμετωπίστηκε εύκολα καθώς τα παιδιά ήταν σε θέση να επανέλθουν στην τάξη 

και να εργαστούν με ησυχία. Παρόλο που ένιωθαν κούραση λόγω του γενικότερου 

προγράμματος τους, ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες και 

επέδειξαν μια πολύ σωστή και έντιμη συμπεριφορά. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το κάθε μάθημα 

επειδή κάθε φορά εμπλέκονταν σε δραστηριότητες όπου έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό. Στο 

σημείο που αποκτούσαν υψηλή αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους ήταν όταν 

χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα και εκφράζονταν μέσω αυτής. Αυτό γινόταν όταν 

κατασκεύαζαν κάτι και μετά ήθελαν να το παρουσιάσουν στα ελληνικά (η κατασκευή του 

δάσους) καθώς και η δημιουργία των ζωγραφιών και των λεμονιών. Ιδιαίτερα στα δύο τελευταία 

τα παιδιά χρησιμοποίησαν όλη την φαντασία τους και ένιωσαν ότι δημιούργησαν κάτι δικό τους. 

Παρά τις δυσκολίες που συναντούσαν με την χρήση της ελληνικής γλώσσας, δεν τα παρατούσαν 

και προσπαθούσαν να ανταποκριθούν όσο καλύτερα μπορούσαν. Ένα σημαντικό στοιχείο ήταν 

ότι τις λέξεις που μάθαιναν τις αξιοποιούσαν στα επόμενα μαθήματα και με αυτό τον τρόπο 

έκαναν περαιτέρω εξάσκηση και συμβουλεύονταν την εκπαιδευτικό τους. 

Με τις επιτυχίες που σημείωσαν οι μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων, είναι φανερό ότι η 

συμμετοχή τους ήταν ενεργή και το όλο μάθημα δεν τους αντιμετώπισε ως παθητικούς δέκτες 

που δέχονται άκριτα μια πληροφορία. Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν ότι 

προτιμούν την ενεργή διδασκαλία χωρίς την αποκλειστική χρήση ενός βιβλίου. Αυτό σημαίνει 

ότι αρέσκονται σε δραστηριότητες που εγείρουν το συναίσθημα, την κριτική σκέψη και τις 
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αισθήσεις τους. Τα μαθήματα είχαν ως πρωταγωνιστές τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν 

δυναμικά στην κατασκευή του δάσους, στο παιχνίδι ρόλων και σε όλες γενικά τις παρεχόμενες 

δραστηριότητες. Εξάλλου, ο σχεδιασμός του προγράμματος καλλιεργούσε σε μεγαλύτερο βαθμό 

αυτή τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση. Όλες οι διδασκαλίες και ο τρόπος που 

σχεδιάστηκαν ήταν προσιτός στα παιδιά. Αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν ο τρόπος 

προσέγγισης των παραμυθιών, οι κατασκευές που έφτιαξαν με σημαντικότερη εκείνη της 

δραστηριότητας του «Λεμονόκοσμου» και το περιεχόμενο της κάθε ιστορίας μαζί με τις 

ερωτήσεις της. Άλλωστε, είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργότερα και 

ανταποκρίνονται περισσότερο σε δραστηριότητες μάθησης που προωθούν την συνεργασία και 

το παιχνίδι. 

Σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων και μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων που 

αξιοποιήθηκαν, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν λίγο να αποδώσουν κάποια πράγματα στην ελληνική 

γλώσσα. Αυτό συνέβη επειδή το επίπεδο τους ήταν χαμηλό (Α1 plus) και χρειάζονταν εξάσκηση 

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της παραγωγής και κατανόησης του προφορικού και γραπτού 

λόγου. Επίσης, αυτό που διαπιστώθηκε ήταν και το φτωχό λεξιλόγιο που είχαν, αλλά αυτή η 

διαπίστωση δεν λειτούργησε ως περιορισμός ώστε να κατανοήσουν το περιεχόμενο των 

παραμυθιών και των δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οπουδήποτε συναντούσαν δυσκολίες τα παιδιά, 

πραγματοποιούνταν πρωτίστως η μετάφραση στην μητρική γλώσσα, η οποία τους βοηθούσε να 

αντιληφθούν καλύτερα κάποια πράγματα. Συνήθως, οι μαθητές εμφάνιζαν δυσκολία για την 

κατανόηση των άγνωστων λέξεων και προτάσεων. Σε αυτό το σημείο γινόταν και η μετάφραση 

στην μητρική γλώσσα. Αλλά η θέληση τους να μάθουν τα ελληνικά, τους ωθούσε να 

προσπαθούν περισσότερο. 

Από την πλευρά της εκπαιδευτικού, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στο κάθε μάθημα 

αντιμετώπιζε και μια διαφορετική πρόκληση. Η όλη οργάνωση των μαθημάτων γινόταν όσο 

ήταν δυνατόν με το καλύτερο και τον πιο σωστό τρόπο. Γενικότερα, είναι επιθυμία της 

εκπαιδευτικού να αντιμετώπιζε με περισσότερη σοβαρότητα την φασαρία που είχαν κάνει οι 

μαθητές στην κατασκευή του δάσους ώστε να μην προκαλούνταν αυτή η αναστάτωση. Επίσης, 

θα ήταν προτιμότερο, σύμφωνα με την διδάσκουσα, το τελευταίο παραμύθι «Μια αγάπη…με 

ρόδες» να μην είχε διδαχθεί μετά τον Πάσχα. Αυτό συνέβη γιατί το παραμύθι ήταν λίγο δύσκολο 

για τα παιδιά και δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή σε αυτό. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, 
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τα υπόλοιπα μαθήματα κύλησαν πολύ όμορφα. Τα παιδιά διασκέδασαν αρκετά και διδάχθηκαν 

πολλά πράγματα μέσα από έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο μάθησης. Τέλος, είναι επιθυμία της 

εκπαιδευτικού να προσφέρει στο χώρο του φροντιστηρίου ώστε τα συγκεκριμένα παιδιά να 

αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο την ελληνική γλώσσα 

(για το ημερολόγιο βλ. παράρτημα σελ.103). 

 

5.2 Αποτελέσματα 2ου Ερωτηματολογίου της ικανοποίησης των μαθητών 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αξιοποιήθηκε στο τέλος των μαθημάτων και αναφέρονταν 

κυρίως στην στάση που είχαν τα παιδιά μετά το πέρας των μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι είχε 

μεγάλη σημασία να γίνει φανερό αν τα παραμύθια άρεσαν στα παιδιά και αν τα βοήθησαν να 

μάθουν καλύτερα την γλώσσα. Επίσης, αυτό που ήταν σημαντικό να αναδειχθεί ήταν αν οι 

μαθητές αγάπησαν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ακόμα, τους ζητήθηκε να εκφράσουν αν 

προτιμούν έναν τρόπο διδαχής των ελληνικών ως ξένη γλώσσα μέσα από παιχνίδια ή από την 

αποκλειστική χρήση του βιβλίου. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η όλη πειραματική 

διαδικασία και έγινε προσπάθεια μέσα από τα ερωτηματολόγια, να αναδειχθούν οι στάσεις των 

παιδιών απέναντι στην ελληνική γλώσσα καθώς και ο τρόπος που αυτά προτιμούν να μάθουν 

(για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο βλ. παράρτημα σελ.101). 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο τα παιδιά αξιολόγησαν την πιλοτική εφαρμογή και 

εξέφρασαν την γνώμη τους πάνω στα παραμύθια και τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν. Πιο 

αναλυτικά, οι μαθητές ευχαριστήθηκαν τα μαθήματα και ένιωσαν ότι έμαθαν πολλά πράγματα 

μέσα από δραστηριότητες (π.χ. εκμάθηση καινούριων λέξεων). Επίσης, έγιναν μέτοχοι και 

κομμάτι της διδασκαλίας καθώς δεν ακολουθήθηκε ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο αλλά η 

συμμετοχή και οι αποφάσεις τους καθόρισαν πολλές φορές της εξέλιξη των μαθημάτων 

(δημιουργία της κατασκευής και των ρόλων στο παιχνίδι της δραματοποίησης). Από την όλη 

διαδικασία, φαίνεται καθαρά μέσω του ερωτηματολογίου, ότι τα παιδιά ευχαριστήθηκαν αρκετά 

τα παιχνίδια καθώς έμαθαν καινούριες λέξεις και κατανόησαν καλύτερα την ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, τους άρεσε το γεγονός ότι συμμετείχαν στην κατασκευή του δάσους και παράλληλα 

αντιλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό ότι όλες οι δραστηριότητες προωθούσαν την μάθηση και την 

εξοικείωση τους με τα ελληνικά. Από τα παραμύθια που αξιοποιήθηκαν δεν υπήρχε κάποιο 

αποκλειστικά που να άρεσε σε όλα τα παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά είχαν διαφορετικές 
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επιλογές ως προς αυτή την ερώτηση. Κάποια επέλεξαν τον Πέταρ, άλλα τον Ζόραν επειδή  σε 

αυτά τονίζεται ότι ο καθένας έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους και αξίζει να 

αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Ωστόσο, υπήρχε και η επιλογή του παραμυθιού «Μια αγάπη…με 

ρόδες» καθώς τα παιδιά έμαθαν πολλά πράγματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάντως 

αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα από τα αυτά τα παραμύθια, οι μαθητές ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα 

επειδή εμπλούτισαν και το λεξιλόγιο τους. 

Στο κομμάτι των παιγνιωδών δραστηριοτήτων τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και ξεχώρισαν 

ιδιαίτερα στην πλειοψηφία τους τα παιχνίδια που απευθύνονταν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Αυτό συνέβη επειδή μπήκαν στην θέση των συγκεκριμένων παιδιών και αντιλήφθηκαν τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης, κάποια άλλα παιδιά βρήκαν 

ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια καθώς διδάχθηκαν καινούριες λέξεις και συνεργάστηκαν 

αρμονικά μεταξύ τους. Στον τομέα μάθησης της ελληνικής γλώσσας, οι περισσότεροι μαθητές 

δήλωσαν ότι προτιμούν τα μαθήματα τους να γίνονται μέσα από παραμύθια και δραστηριότητες 

καθώς αντιλαμβάνονται καλύτερα τις δύσκολες έννοιες και νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

μαθαίνουν. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο τα παιδιά να νιώθουν ευχάριστα και δημιουργικά 

την ώρα του μαθήματος ώστε να μην αγχώνονται και να αποφεύγουν αυτά που τους 

δυσκολεύουν. Η χρήση των παιχνιδιών και των παραμυθιών προσφέρει ένα ευχάριστο και μη 

αγχογόνο περιβάλλον όπου οι μαθητές ενεργοποιούνται και εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

απόψεις τους. Τέλος, τα παιδιά αναφέρουν ότι προτιμούν να συνεχίσουν τα μαθήματα τους με 

δραστηριότητες και παιχνίδια. Αυτό το εκφράζουν επειδή τους δυσκολεύει η αποκλειστική 

χρήση του σχολικού βιβλίου και επιθυμούν εναλλακτικές μορφές μάθησης που να προωθούν την 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων η μάθηση καθίστανται 

πιο εύκολη για τα παιδιά και τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Συζήτηση 

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πιλοτική παρέμβαση βοήθησε τους 

μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα την ελληνική γλώσσα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να 

δημιουργήσουν μέσα στο μάθημα αξιοποιώντας τις σκέψεις και την φαντασία τους. Έξαλλου, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μέσα από την διαδικασία του παιχνιδιού και των 

δραστηριοτήτων προβάλλεται ένα υγιές περιβάλλον, όπου κυριαρχούν η συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις 

και γίνεται προσπάθεια το μάθημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Η 

όλη πειραματική διαδικασία βασίστηκε πρωτίστως σε αυτές τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοια της διαφορετικότητας καθώς 

και για να εξασκήσουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα. Παρά τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που επικρατούσαν, οι μαθητές πραγματοποίησαν μια αληθινά 

μεγάλη προσπάθεια και δεν σταμάτησαν σε οποιοδήποτε εμπόδιο συναντούσαν. Άλλωστε, το 

κίνητρο τους να διδαχθούν και να μάθουν αυτή την γλώσσα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Η όλη 

διαδικασία κίνησε πολύ καλά και από την πλευρά της διδάσκουσας τα οφέλη στον διδακτικό 

τομέα ήταν μεγάλα. Αυτό συνέβη γιατί αυτή η εμπειρία ήταν μια πραγματική εμπειρία η οποία 

θα φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Ένα πράγμα που αξίζει να μελετηθεί σε μια μελλοντική έρευνα 

είναι η επαφή των συγκεκριμένων παιδιών με μαθητές της ίδιας ηλικίας από την Ελλάδα. Αυτό 

θα μας δώσει την ευκαιρία να μελετήσουμε την συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Μέσα από αυτή την διαδικασία θα γίνει αισθητό πως επικοινωνούν οι μαθητές μεταξύ τους 

και πως ανταλλάσσουν τις ιδέες τους μέσω της γλώσσας αξιοποιώντας τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις τους.  

Προηγούμενες έρευνες (Μάρκου, 2014 & Τσαούση, 2014) που είχαν πραγματοποιηθεί στο 

ίδιο φροντιστήριο έχουν αποδείξει την θετική επίδραση των συγκεκριμένων μεθόδων στην 

εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα της Χρυσάνθης 

Μάρκου (2014) έγινε προσπάθεια οι μαθητές μέσω των τεχνολογιών και πολυμέσων να 

εξασκηθούν στην εκμάθηση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και στην 

κινητοποίηση τους ως προς την μάθηση της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, «εξετάστηκε η 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών μέσα από εφαρμογές της ψηφιακής αφήγησης» 

(Μάρκου, 2014). Μέσα από την όλη διαδικασία έγινε αντιληπτό ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται 
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καλύτερα και κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό όταν έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και 

αλληλοεπιδρούν με αυτή. Η τελευταία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και 

την εμπλοκή των παιδιών στο μάθημα. Όσον αφορά την παρούσα πιλοτική εφαρμογή, αυτή έχει 

κοινά σημεία ως προς την έρευνα της Μάρκου (2014) καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα 

όπως η χρήση ακουστικού υλικού και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις παρουσιάσεις power 

point. Αυτά τα στοιχεία, στο πλαίσιο του μαθήματος ενεργοποίησαν αρκετά τους μαθητές και 

τους πρόσφεραν ένα ευχάριστο και δημιουργικό μάθημα. Επίσης, άλλο ένα κοινό σημείο που 

υπήρχε και στις δύο έρευνες ήταν και η παρουσία των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

μέσα από τα φύλλα εργασίας και την αξιοποίηση διαφόρων μέσων (ψηφιακών ή καθημερινών 

υλικών) βοήθησαν στην ανταπόκριση και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.  

Η δεύτερη σημαντική μελέτη (Τσαούση, 2014) που πραγματοποιήθηκε στο Φροντιστήριο 

«Πελαγονία» και αφορούσε την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένη γλώσσα έκανε χρήση της 

αφήγησης ιστοριών ως τρόπος μάθησης των παιδιών. Το ηλικιακό επίπεδο που συμμετείχε ήταν 

το ίδιο με την παρούσα εργασία και έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της 

αφήγησης ιστοριών. Ακόμα, «τέθηκε επιμέρους στοχοθεσία αναφορικά με την ανάπτυξη και την 

καλλιέργεια γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριών, καθώς και η ανάπτυξη πολιτισμικής επίγνωσης» (Τσαούση, 2014). Όπως στην 

παρούσα έρευνα, έτσι και στην έρευνα της Τσαούση (2014) τονίζεται η προσπάθεια να 

καλλιεργηθούν στα παιδιά, γνωστικοί, γλωσσικοί, κοινωνικοί και συναισθηματικοί στόχοι που 

μέσα από την όλη διαδικασία προσφέρουν στα παιδιά μια πολύπλευρη μαθητική εκμάθηση της 

ελληνικής. Επίσης, ενισχύεται και η έννοια της διαπολιτισμικής συνείδησης και της αποδοχής 

του διαφορετικού με την συμμετοχή σε δραστηριότητες που μεταδίδουν σημαντικά ηθικά 

μηνύματα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι και η τάση να επικοινωνήσουν τα παιδιά και να 

καλλιεργήσουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες μέσα σε ένα υποστηρικτικό και διαθεματικό 

περιβάλλον μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα περιβάλλοντα μάθησης, η επίδοση των 

μαθητών βελτιώθηκε αρκετά στον τομέα του λεξιλογίου και της εξάσκησης του γραπτού και 

προφορικού λόγου. Αυτό συμβαίνει επειδή αξιοποιούνται αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, 

οι οποίες προκαλούν όλες τις αισθήσεις των μαθητών προκειμένου να μάθουν. 

Σε σχέση με τις προηγούμενες εργασίες, η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή μελέτησε, μέσα 

από παραμύθια, τα οποία περιέχουν φανταστικά στοιχεία (ψάρια, ζώα κ.λπ.) την ανταπόκριση 
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των μαθητών απέναντι στην ελληνική γλώσσα, την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης 

και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Το κομμάτι που ήταν αρκετά δύσκολο για την 

συγκεκριμένη έρευνα ήταν το επίπεδο των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Αυτό όμως δεν 

σήμαινε ότι οι μαθητές δεν προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να εργαστούν 

αρμονικά μεταξύ τους. Επίσης, τα παιδιά κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τα παραμύθια και 

αντιλήφθηκαν το βαθύτερο νόημα τους. Θα ήταν σημαντικό για μελλοντικές έρευνες πάνω στο 

ίδιο αντικείμενο να αξιοποιηθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός μαθητών και μαθητριών ώστε να 

παρουσιασθούν πιο γενικευμένα και έγκυρα αποτελέσματα πάνω στην ηλικία των 

συγκεκριμένων μαθητών που διδάσκεται την ελληνική γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο τα 

αποτελέσματα θα αφορούσαν πολλούς μαθητές και θα μπορούσε να αξιολογηθεί με αυτό τον 

τρόπο η αποτελεσματικά της μεθόδου που αξιοποιήθηκε (παραμύθια και παιχνίδια). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα έρευνα είναι σημαντική και για τον κάθε εκπαιδευτικό της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς μπορεί να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης σε μαθητές που μαθαίνουν τα ελληνικά και να καταστήσει το μάθημα ευχάριστο και 

δημιουργικό ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να σημειώνουν ακόμα θετικότερες 

επιδόσεις. 
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Име:          Датум: 

 

1. Колку странски јазици изучуваш и кои се тие? 

 

 

 

2. Ти се допаѓа да го изучуваш грчкиот јазик? Ако одговорот е да, зошто? 

 

 

 

3. Колку години го учиш гркиот јазик? 

 

 

 

4. Ја имаш посетено Грција? Ако одговорот е да, на кои места имаш отидено и зошто? 

 

 

 

5. Што знаеш за Грција? 

 

 

ПРАШАЛНИК 
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6. Што ти се допаѓа најмногу на часовите по Грчки јазик? 

 

 

 

7. Кога учиш нешто ново, со што имаш најмногу потешкотии или проблеми? ( на пр. 

Со акцентот, со точно пишување на буквите или зборовите итн.) 

 

 

 

8. Како би сакал да учиш нови зборови? (на пр. Со приказни, со игри, од учебник,со 

песни, со слики итн..) 

 

 

 

9. Колку често играте игри на часовите по Грчки јазик? 

 

 

 

10. Кои игри ги играте? Кои од игрите ти се допаѓаат? 

 

 

 

11. Кои игри ти би сакал/а да ги играте на часовите? 

 

 

 

 

 
     

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα:        Ημερομηνία: 

1. Πόσες ξένες γλώσσες μαθαίνεις και ποιες; 

 

 

2. Σου αρέσει να μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα; Αν ναι, γιατί; 

 

 

 

3. Πόσα χρόνια μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα; 

 

 

4. Έχεις επισκεφτεί την Ελλάδα; Αν ναι, σε ποια μέρη έχεις πάει και γιατί; 

 

 

 

5. Τι ξέρεις για την Ελλάδα; 

 

 

6. Τι σου αρέσει περισσότερο στα μαθήματα; 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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7. Σε τι δυσκολεύεσαι περισσότερο όταν μαθαίνεις κάτι καινούργιο; (π.χ. στον τονισμό, 

στην ορθογραφία των λέξεων, στην γραφή των γραμμάτων κτλ.) 

 

 

8. Πώς θα ήθελες να μαθαίνεις καινούργιες λέξεις; (πχ. Με παραμύθια, με παιχνίδια, μέσα 

από το βιβλίο, με τραγούδια, με εικόνες κ.λπ.) 

 

 

 

9. Πόσο συχνά παίζετε παιχνίδια στα μαθήματα; 

 

 

10. Ποια παιχνίδια παίζετε; Ποια από αυτά σου αρέσουν; 

 

 

 

11. Ποια παιχνίδια θα ήθελες να παίξετε στην τάξη σου; 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Τι σου άρεσε πιο πολύ; 

 

 

 Ποιο παραμύθι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση; 

 

 

  Ποια δραστηριότητα/παιχνίδι σου άρεσε πιο πολύ; Ποιο θα ήθελες να το 

ξανακάνουμε στην τάξη; 

 Αυτός ο τρόπος μάθησης σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα την Ελληνική 

Γλώσσα; 

 

 Πώς θα ήθελες να συνεχίζουν τα μαθήματα; Με δραστηριότητες όπως τώρα  ή 

με την χρήση του βιβλίου; 

 

 Σου άρεσαν τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα; Αν ναι 

γιατί; 
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 Која приказна ти остави најмногу впечаток и зошто? 

 

 

 Која активност/игра ти се допадна најмногу и 

зошто? 

 Дали овај начин ти помогна за подобро учење на грчкиот јазик? 

 

 Како би сакал/а да продолжат часовите; Со активности како досега или 

со користење само на учебник? 

 Ти се допаднаа часовите што ги одржавте последниот месец? Ако 

одговорот е да, зошто? 

 

 Што ти се допадна најмногу? 

 

 

ПРАШАЛНИК 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ  

 

1ο μάθημα                                                                                       08/03/19 

 

1.  Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα;       Ήταν 

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Τα διδακτικά υλικά για το πρώτο μάθημα ήταν κυρίως οι διαφάνειες στο Power Point, οι 

οποίες λειτούργησαν σαν εισαγωγή για το παραμύθι που θα ακολουθήσει. Ήταν 

αποτελεσματική αυτή η εισαγωγή, επειδή τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να διαβάσουν 

τις διαφάνειες και να προσπαθήσουν να μεταφράσουν τις προτάσεις με την βοήθεια μου. 

Επίσης μέσα από το Power Point διάβασαν το παραμύθι και το άκουσαν και από την 

ηχογράφηση που είχα ετοιμάσει. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούσαν να 

καταλάβουν καλύτερα το κείμενο, διότι γύρω από το κείμενο υπήρχαν εικόνες οι οποίες 

έδειχναν τι περίπου συμβαίνει στο παραμύθι. 

2.  Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Η επικοινωνία μου με τους μαθητές ήταν σε πιο χαλαρό επίπεδο, όχι σε επίσημο ύφος 

αλλά σε κλίμα οπού κυριαρχούσε ο διάλογος και η συζήτηση (χωρίς να 

χρησιμοποιούνται δύσκολες λέξεις). Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας επικρατούσε 

κλίμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και της 

εκπαιδευτικού με τους μαθητές. 

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Για αρχή, ως πρώτο μάθημα μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά 

ήταν ήσυχα, ήθελαν να συμμετέχουν, και ενδιαφερόντουσαν για το μάθημα. Δεν υπήρχε 

πρόβλημα πειθαρχίας την ώρα της διδασκαλίας και τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα. 

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Κατά την γνώμη μου οι μαθητές, σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες στην αρχή και κατά 

την διάρκεια του μαθήματος.  Στην αρχή, τα παιδιά κατέβαλλαν σημαντική προσπάθεια 

για να συστηθούν και πουν τι τους αρέσει στα ελληνικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

αρχή φοβήθηκαν να μην τα πουν λάθος αλλά σιγά σιγά το κατάφεραν και ένιωσαν 
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πολλοί χαρούμενοι. Στην συνέχεια, ανακάλυψαν από μόνοι τους το νόημα του 

παραμυθιού και είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση ως προς την προσέγγιση και την 

κατανόηση του.   

5.  Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Από την αρχή του μαθήματος μέχρι το τέλος όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις συμμετείχαν 

ενεργά, που σημαίνει ότι ενδιαφέρονται να μάθουν την γλώσσα καλύτερα. Αυτό που 

είναι σημαντικό είναι ότι οι μαθητές προτίμησαν να διδάσκονται τα ελληνικά 

συμμετέχοντας σε δραστηριότητες σαν αυτή που έγινε στην τάξη τους ενώ εξέφρασαν 

ότι δεν τους αρέσει αποκλειστικά ο παραδοσιακός τρόπος όπου χρησιμοποιείται μόνο το 

βιβλίο.  

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Στα παιδιά άρεσε ιδιαίτερα το νόημα του παραμυθιού. Υπήρχε μια σειρά σε οτιδήποτε 

διδάχθηκαν και κατανόησαν καλύτερα το νόημα του. 

7.  Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Ένα πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι τα παιδιά παρόλο που την μαθαίνουν την 

Ελληνική ως ξένη γλώσσα 3 χρόνια οι δεξιότητες τους όπως η παραγωγή και η 

κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό 

όμως δεν τους εμπόδισε, να συμμετέχουν ακόμα πιο πολύ και να προσπαθούν ακόμα πιο 

πολύ να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες μου. Η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά 

δύσκολή αλλά με μεγαλύτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές (δάσκαλος και 

μαθητές) θα βελτιωθούν καλύτερα. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

- Συνολικά από το αρχικό πλάνο (Προ στάδιο και κυρίως Στάδιο) μου  έμεινε χρόνος 15 

λεπτών κατά τον οποίο αξιοποίησα το παιχνίδι «Μάντεψε ποιο ζώο είναι». Είχα κάρτες 

με ζώα και τα παιδιά έπρεπε να βρουν το όνομα του ζώου στα ελληνικά. Αυτό το 

παιχνίδι το σκέφτηκα μέσα στο μάθημα και αν ήξερα ότι θα μου περίσσευε χρόνος θα το 

οργάνωνα καλύτερα στο σπίτι. 

 

2ο μάθημα                                                                                     15/03/19 
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1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα δάσος και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν: φελιζόλ για 

βάση, τέμπερες, πινέλα και πλαστελίνη. Πιστεύω πώς ήταν αποτελεσματικά γιατί και τα παιδιά 

ήθελαν να δουλέψουν με πλαστελίνη και επίσης η κατασκευή βγήκε έτσι όπως την 

φανταζόμασταν και εγώ και οι μαθητές. 

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Στην αρχή υπήρχαν λίγες διαφωνίες για το πώς θα κάνουν την κατασκευή και τι ζωάκια θα 

δημιουργήσουν. Μετά, που κατέληξαν σε αυτά που ήθελαν ξεκίνησαν να συνθέτουν τα υλικά 

και να φτιάχνουν.  

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Το κυριότερο πρόβλημα ήταν η φασαρία που επικρατούσε κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

Τα παιδιά φώναζαν για το πώς θα γίνει η κατασκευή. Τους είπα να ηρεμήσουν και αργότερα 

ήρθε ο δάσκαλος τους για να τους επισημάνει να κάνουν ησυχία. Μετά από αυτό σταμάτησαν 

και συνέχισαν την κατασκευή τους πιο ήσυχα. 

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

-Αρχικά, όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ως προς τα υλικά που έπρεπε να φέρουν (πινέλα, 

τέμπερες και πλαστελίνη). Από αυτή την κίνηση κατάλαβα ότι τα παιδιά θέλουν να 

δημιουργήσουν πράγματα ώστε να εκφραστούν μέσα από αυτά. Το πιο σημαντικό επίτευγμα 

ήταν η συνεργασία και η προσπάθεια να γράψουν στο χαρτί μια αφήγηση για το δάσος και τα 

ζώα που είναι μέσα.  

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην δημιουργία της κατασκευής τους. Χρωμάτιζαν, 

έφτιαχναν πράγματα με την πλαστελίνη κ.λπ. Έβαλαν στοιχεία της προσωπικής τους φαντασίας 

και προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  
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- Τους άρεσε η βασική ιδέα να κατασκευάσουν ένα δάσος. Και με δική τους πρωτοβουλία 

ανέλαβαν να γράψουν την δική τους αφήγηση στην μητρική γλώσσα και μετά να την 

μεταφράσουν με την βοήθεια μου. 

7.  Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν συνάντησαν κάποια δυσκολία, οπότε ανταποκρίθηκαν όσο 

μπορούσαν. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

-Θα ήθελα να ήμουν λίγο πιο αυστηρή ώστε να μην φώναζαν τόσο τα παιδιά και ενοχλούσαν τις 

υπόλοιπες τάξεις. Επειδή το μάθημα ήταν η κατασκευή θεωρώ ότι θα έπρεπε να γνώριζα την 

αντίδραση τους ώστε να ενεργήσω πιο αποτελεσματικά. 

 

3ο Μάθημα       22/03/2019  

1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Κατά την γνώμη μου τα διδακτικά υλικά σε κάθε στάδιο πέτυχαν και άρεσαν στους 

μαθητές. Το εισαγωγικό Power Point που είχα ετοιμάσει περιείχε μέσα και ένα βίντεο το 

οποίο τράβηξε ακόμη πιο πολύ την προσοχή των παιδιών και ήταν καλή επιλογή να κάνω 

διαφάνειες και να βάλω το βίντεο για το συγκεκριμένο μάθημα που αφορούσε τα 

χρώματα. Στο τέλος του ΠΡΟ- ΣΤΑΔΙΟΥ οι μαθητές προετοιμάστηκαν για το παραμύθι 

με ένα φύλλο εργασίας σχετικά με τα χρώματα. Όχι μόνο αυτά αλλά και τα διδακτικά 

μέσα που χρησιμοποίησα όπως το παραμύθι και διαφορετικές φωτογραφίες στο Κυρίως 

στάδιο ήταν αποτελεσματικά γιατί βοήθησαν στους μαθητές να μάθουν καινούργιες 

λέξεις και να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Το επικοινωνιακό επίπεδο μεταξύ μας ήταν αρκετά καλό και κινήθηκε στα πλαίσια ενός 

απλού και σύντομου λόγου από μέρους των μαθητών και της εκπαιδευτικού. 

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  
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- Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν προέκυψαν προβλήματα. Τα παιδιά ήταν λίγο 

κουρασμένα από το σχολείο αλλά και πάλι συμμετείχαν σε όλη την διάρκεια του 

μαθήματος.  

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Είμαι πολύ περήφανη που οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον να μιλήσουν για τις 

φωτογραφίες που τους είχα δείξει. Νομίζω ότι τους άρεσαν και αυτό τους έδωσε ένα 

κίνητρο να προσπαθήσουν να περιγράψουν τι βλέπουν. Παρόλο που έκαναν πολλά λάθη 

και τους βοήθησα εγώ στην μετάφραση κάποιων λέξεων έχει σημασία που έκαναν 

μεγάλη προσπάθεια να πουν την γνώμη τους στην ελληνική γλώσσα.  

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Οι μαθητές όταν έρχονται κάποιες φορές είναι κουρασμένοι από το σχολείο λόγω 

πολλών μαθημάτων. Αυτό όμως δεν τους εμπόδιζε να συμμετέχουν στο σημερινό 

μάθημα. Συμμετείχαν από την αρχή μέχρι το τέλος τους μαθήματος. Αυτό το μάθημα 

ήταν πολύ δημιουργικό όσον αφορά τον προφορικό λόγο. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Τους άρεσε το Power Point και το βίντεο και πολύ περισσότερο οι φωτογραφίες που τους 

έδειξα, γιατί ανταποκρίθηκαν στις ερωτήσεις μου καλύτερα από ό,τι περίμενα. Επίσης 

τους άρεσε το κομμάτι του παραμυθιού στο οποίο κάθε χρώμα μιλάει για το τι μπορεί να 

βάψει. 

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Το μόνο που δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό ήταν η μετάφραση του κειμένου, δηλαδή 

κάποιες εύκολες προτάσεις δεν μπορούσαν να  τις καταλάβουν καθόλου που δείχνει ότι 

έχουν ένα πολύ φτωχό λεξιλόγιο και χρειάζεται περαιτέρω δουλειά. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

- Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν υπήρχε κάτι που θα ήθελα να αλλάξω, καθώς πέρασα 

πολύ όμορφα με τα παιδιά και διασκεδάσαμε πολύ.  

 

4ο Μάθημα       12/04/2019 
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1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν 

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Αυτό το μάθημα είναι συνέχεια από το προηγούμενο και είναι το μετα-στάδιο του 

πλάνου διδασκαλίας μου, δηλαδή οι μαθητές συνέχισαν να καλλιεργούν τον προφορικό 

τους λόγο μέσα από τις ζωγραφιές που έπρεπε να ζωγραφίσουν. Χρωμάτισαν με 

νερομπογιές και ανακάτευαν χρώματα ώστε να καταλάβουν ότι από δύο χρώματα 

ανακατεμένα δημιουργείται άλλο χρώμα. Αυτό το εξέφραζαν προφορικά λέγοντας 

επίσης τι ζωγράφισαν και γιατί το ζωγράφισαν. Αυτή η δραστηριότητα ήταν 

αποτελεσματική επειδή έδωσε τους έδωσε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την 

φαντασία τους και πάνω σε αυτή να χτίζουν την γνώση τους για την Ελληνική γλώσσα. 

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Οι μαθητές ήταν στο κέντρο του μαθήματος και συζητούσαν μεταξύ τους. Παράλληλα 

όταν ήρθε η ώρα παρουσίασαν με τον καλύτερο τρόπο τα έργα τους σε όλη την τάξη. 

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Δεν προέκυψαν καθόλου προβλήματα παρόλο που πριν ξεκινήσει το μάθημα είχα 

σκεφτεί ότι μπορεί να κάνουν φασαρία διότι η δραστηριότητα ήταν πιο ελεύθερη και 

μπορούσαν να συζητούν μεταξύ τους για τις ζωγραφιές. Νόμιζα ότι θα μιλούσαν πιο 

δυνατά αλλά ήρθαν μόνο τέσσερα παιδιά όποτε δεν έγινε μεγάλη φασαρία όπως 

περίμενα. 

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

-  Το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν ότι το κάθε παιδί δημιούργησε μια ζωγραφιά 

αξιοποιώντας τα χρώματα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. 

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Σήμερα οι μαθητές δεν είχαν πολύ διάθεση λόγω της κούρασης από το σχολείο και από 

άλλα φροντιστήρια που πηγαίνουν. Πάλι όμως με την υποστήριξη μου και το θάρρος που 

τους έδινα προσπάθησαν όσο μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ενεργά. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Νομίζω πώς τους άρεσε το πέρασμα από το παραμύθι σε κάτι πιο πραγματικό δηλαδή 

είχαν την δυνατότητα να δουν ότι όντως το λευκό χρώμα ανακατεύεται με όλα τα άλλα 

χρώματα και αυτό προσπαθούσαν να κάνουν, να ανακατέψουν το λευκό για να δουν τι 

θα βγει που σημαίνει ότι το παραμύθι είχε ενδιαφέρον για τους μαθητές και τους 
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προκάλεσε μια τάση για ανακάλυψη, δηλαδή να εντοπίσουν τι αποχρώσεις 

δημιουργούνται με την βοήθεια του λευκού. 

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Γενικά ήταν μια χαρά σήμερα παρόλο που τα παιδιά ήταν κουρασμένα. Η ζωγραφική 

των παιδιών που ήταν στο μάθημα δεν είναι και η δυνατή τους πλευρά δηλαδή δεν 

ζωγραφίζουν και πολύ ωραία. Αυτό όμως δεν είχε σημασία και δεν ήταν ο στόχος μου η 

ζωγραφική αλλά οι μαθητές να διασκεδάσουν και να μάθουν την γλώσσα από κάτι 

διαφορετικό και δημιουργικό. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

- Δεν υπάρχει κάτι που θα άλλαζα στο συγκεκριμένο μάθημα. Όλα προχώρησαν και 

κύλησαν πολύ καλά. 

 

5ο Μάθημα        19/04/2019 

1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Το πιο αποτελεσματικό διδακτικό υλικό που χρησιμοποίησα σε αυτό το μάθημα ήταν η 

δραστηριότητα του «Λεμονόκοσμου». Στο τέλος του παιχνιδιού κατάλαβαν το νόημα για 

το σημερινό μάθημα και εύκολα μπορούσαν να προβλέψουν το νόημα του παραμυθιού.    

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Όπως πάντα είχαμε μια φιλική επικοινωνία και με σεβόντουσαν πολύ. Και σε αυτό το 

μάθημα πραγματοποιήθηκε συζήτηση και διάλογος μεταξύ των μαθητών και της 

εκπαιδευτικού.  

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Δεν υπήρχαν προβλήματα καθόλου. Γενικά τα παιδιά είναι ήσυχα και δεν δημιουργούν 

προβλήματα πειθαρχίας. 

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η προσπάθεια των παιδιών να γράψουν μια μικρή 

ιστορία για το λεμόνι. Παρόλο που έκαναν αρκετά γραμματικά λάθη μετράει η 

προσπάθεια τους και επίσης οι ιστορίες που έγραψαν είχαν ένα αστείο ύφος που έκανε το 

κλίμα της τάξης ομορφότερο και πιο διασκεδαστικό. Επίσης, κάποιες λέξεις που έμαθαν 
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μαζί μου στα προηγούμενα μαθήματα όπως τα χρώματα και κάποιες μικρές λέξεις τα 

θυμόντουσαν και προσπαθούσαν να κάνουν μόνα τους μετάφραση σε κάποιες προτάσεις 

του παραμυθιού. Αυτό επίσης το θεωρώ ως ένα σημαντικό επίτευγμα γιατί μου δείχνει 

ότι οι μαθητές προσέχουν, δίνουν σημασία σε αυτό που κάνουμε και έχουν το κίνητρο να 

μαθαίνουν καινούργια πράγματα. 

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα σήμερα οι μαθητές είχαν διάθεση να συμμετέχουν 

και οι λέξεις που είχαν μάθει από τα προηγούμενα μαθήματα χρησίμευσαν στο σημερινό 

ώστε να έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Τους άρεσε το παιχνίδι του «Λεμονόκοσμου» επειδή ήταν κάτι διαφορετικό και δεν 

είχαν κάνει κάτι παρόμοιο ποτέ όπως να ζωγραφίσουν το λεμόνι και να του δώσουν μια 

ταυτότητα. Επίσης τους άρεσε το παραμύθι και κατάλαβαν το μήνυμα του πολύ εύκολα. 

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Το παιχνίδι «Συνταγές με συναισθήματα» που ακολουθούσε μετά από το παραμύθι τους 

φάνηκε λίγο δύσκολο. Παρόλο που κάναμε μετάφραση στις άγνωστες λέξεις και είχαν 

καταλάβει το νόημα, ήταν ακόμα νωρίς για να επεξεργαστούν τις νέες έννοιες και δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν πολύ καλά και σωστά σε αυτό το παιχνίδι. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

- Δεν θα άλλαζα, αλλά μάλλον θα ήθελα να προσθέσω κάτι στα επόμενα μαθήματα. Έχω 

φτάσει στο συμπέρασμα ότι κάλο θα ήταν πριν κάθε μάθημα να κάνουμε μια μικρή 

επανάληψη για το τι έμαθαν οι μαθητές στο προηγούμενο μάθημα. Στο επόμενο μάθημα 

σκοπεύω να τους ρωτήσω αν θυμούνται κάποιες από τις λέξεις που μάθαμε, αν μπορούν 

να γράψουν στον πίνακα κάποιες από αυτές κ.λπ. 

 

6ο Μάθημα       22/04/2019 

1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι ρόλων και 

έγιναν οι πρόβες. Δεν αξιοποιήθηκε κάποιο διδακτικό υλικό καθώς τα παιδιά 
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δημιουργήσαν τους ρόλους αρχικά στην μητρική γλώσσα και μετέπειτα τους μετέφρασαν 

στην ελληνική.  

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Η μορφή επικοινωνίας ήταν άμεση γιατί σχεδιάζαμε το παιχνίδι ρόλων. Υπήρχε μεγάλη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και συνεχόμενη συζήτηση και συνεργασία ώστε να 

σχεδιάσουν και να γράψουν προτάσεις για τους ρόλους τους. 

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες μεταξύ των μαθητών για το πώς θα είναι το παιχνίδι ρόλων, 

τι θα γράψουν, ποιος θα πάρει ποιο ρόλο όποτε είχε λίγη φασαρία και χρειαζόταν να τους 

ηρεμήσω τις περισσότερες φορές.  

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Επειδή το παιχνίδι ρόλων το έγραψαν οι μαθητές μόνοι τους και εγώ μόνο τους βοήθησα 

στην μετάφραση, νομίζω ότι η πρωτοβουλία να το γράψουν αυτοί είναι αρκετά 

σημαντική. Επίσης, είχαν μπει στο κλίμα για την διαφορετικότητα και όταν έγραφαν 

τους ρόλους τους, το έκαναν με απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη προς τους πρόσφυγες.  

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Όλοι μαθητές συνέβαλαν καθώς κάθε μαθητής ήθελε να πάρει ένα ρόλο και αποφάσισαν 

να το γράψουν μόνοι τους δηλαδή το έγραψαν με απλά λόγια ώστε να μην δυσκολευτούν 

στην συνέχεια. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Τους άρεσε το παιχνίδι και το κατάλαβαν σαν μια προετοιμασία για το τι τους περιμένει 

στα επόμενα χρόνια και ότι πρέπει να συμπεριφέρονται ευγενικά, χωρίς να προσβάλουν 

τους πρόσφυγες. Οι μαθητές γνωρίζουν τις αλλαγές που θα συμβούν στα σχολεία και 

παντού σχετικά με το προσφυγικό θέμα. 

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Προσπάθησαν να γράψουν το παιχνίδι αμέσως στα ελληνικά, αλλά τους φάνηκε δύσκολο 

πολύ όποτε αποφάσισαν να γράψουν τις προτάσεις πρώτα στη μητρική τους γλώσσα και 

μετά όλοι μαζί να κάνουν μετάφραση. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, αφού έχουν ελάχιστες 

γνώσεις για την ξένη γλώσσα αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε ώστε να την μάθουν 

καλύτερα και όταν θα βρίσκονται σε αυτό το μάθημα να είναι ικανοί να γράψουν λίγες 

προτάσεις στα ελληνικά χωρίς πρώτα να τα γράφουν στην μητρική τους γλώσσα. 
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8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα 

- Μάλλον θα άλλαζα την συμπεριφορά μου. Όποτε ήθελαν βοήθεια εγώ τους βοηθούσα 

αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να τους αφήσω λίγο να σκεφτούν μόνοι τους γιατί ξέρω ότι είναι 

έξυπνα αλλά κάποιες φορές βαριούνται να σκέφτονται και ψάχνουν ένα ευκολότερο 

τρόπο μέσα από  τη βοήθεια μου.  

 

 7ο Μάθημα       03/05/2019 

1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησα; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Όλα τα διδακτικά υλικά ήταν αποτελεσματικά. Το μόνο που παρατήρησα ήταν ότι οι 

μαθητές κουράστηκαν από το παραμύθι γιατί ήταν αρκετά μεγάλο και δύσκολο για το 

επίπεδό τους. Πάλι όμως, προλάβαμε να το τελειώσουμε και μας πήρε αρκετή ώρα μέχρι 

να κάνουμε μετάφραση γιατί κάναμε μετάφραση σχεδόν σε όλο το παραμύθι. 

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  

- Οι μαθητές είχαν την συνηθισμένη επικοινωνία αλλά δεν αλληλοεπίδρασαν και πολύ 

μεταξύ τους επειδή είχαν επιστρέψει από τις διακοπές του Πάσχα. Συνεπώς, χρειάζονταν 

λίγο περισσότερος χρόνος ώστε να αντιληφθούν αυτά που έπρεπε να πραγματοποιήσουν 

στο πλαίσιο του μαθήματος. 

3. Είχες κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Το μάθημα πέρασε πολύ ήσυχα και ήρεμα χωρίς την εμφάνιση οποιοδήποτε 

προβλήματος. 

4. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Μάλλον το πιο σημαντικό επίτευγμα ήταν ότι παρόλο που οι μαθητές δεν είχαν πολύ 

διάθεση για να συμμετέχουν, προσπάθησαν όσο μπορούσαν και ανταποκρίθηκαν σε όλες 

τις ερωτήσεις που έθεσα και πρόσεξαν το κείμενο όσο μπορούσαν. 

5. Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Οι μαθητές συμμετείχαν, αλλά όχι με την ίδια διάθεση όπως στα προηγούμενα 

μαθήματα. Χρειάζονταν λίγο χρόνο ώστε να ξαναμπούν στο ίδιο κλίμα. Αυτό συνέβη 

επειδή είχαν αρκετές μέρες εκτός σχολείου λόγω της γιορτής του Πάσχα. 

6. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  
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- Τους άρεσε το κομμάτι του παραμυθιού που το σκυλάκι με τα ατροφικά του ποδαράκια 

θα αγοραστεί από ένα ανάπηρο κοριτσάκι δηλαδή τους άρεσε και το μήνυμα που ήθελε 

να περάσει το παραμύθι. Ένα άλλο πράγμα που τους άρεσε ήταν η ερωτήσεις που έθεσα 

σχετικά με το τέλος του κειμένου (« Τι θα γινόταν αν η Μίλυ έμενε  μόνη της;», «Πως θα 

αισθανόταν η Χριστίνα αν δεν έπαιρνε ζωάκι;»). Είχαν την δυνατότητα να κάνουν ένα 

τέλος δικό τους. 

7. Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Στην μετάφραση του κειμένου. Λίγες λέξεις μπορούσαν να καταλάβουν και το κείμενο 

ήταν αρκετά μεγάλο. Χρειαζόταν να κάνουμε μετάφραση σε κάθε πρόταση μέχρι το 

τέλος ώστε να καταλάβουν το νόημα του παραμυθιού. 

8. Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα 

- Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν ότι τους έβαλα το συγκεκριμένο παραμύθι μετά από το 

Πάσχα. Έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο και στο μεθεπόμενο μάθημα να συνεχίσουμε με το 

παραμύθι. Το λάθος που έκανα θα το θυμάμαι και για το μέλλον για να μη το ξανακάνω. 

Γιατί το μάθημα δεν ήταν ικανοποιητικά αποτελεσματικό αλλά και εγώ δεν ήμουν 

ικανοποιημένη και οι μαθητές δεν εμβάθυναν όσο έπρεπε και για αυτό λυπάμαι γιατί 

θέλω να τους προσφέρω όλες τις γνώσεις που έχω.  

 

8ο Μάθημα       10/05/2019 

 

1. Τι σκέφτομαι σχετικά με τα διδακτικά μέσα/το υλικό που χρησιμοποίησες; Ήταν       

αποτελεσματικά, πόσο και γιατί;  

- Τα διδακτικά υλικά για το συγκεκριμένο μάθημα ήταν αποτελεσματικά και 

διασκεδαστικά. Μέσα από τα παιχνίδια το μάθημα μας φάνηκε ότι πέρασε πολύ γρήγορα. 

Οι μαθητές απολάμβαναν όλα τα παιχνίδια και συμμετείχαν με χαρά. Τα παιχνίδια ήταν 

από τα πιο γνωστά όμως τα έπαιζαν με διαφορετικό τρόπο, με ένα τρόπο με τον οποίο 

παίζουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. 

2. Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και σε εμένα;  
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- Η  επικοινωνία μας ήταν η συνηθισμένη όπως πάντα. Δεν μίλησα πολύ γιατί ήθελα να 

αφήσω τους μαθητές να μιλήσουν και να ακούσω τις σκέψεις τους ειδικά στο παιχνίδι 

«Έλα στην θέση μου». 

3. Είχα κάποια προβλήματα στο μάθημα;  

- Υπήρχε μικρή φασαρία λόγω τις συζητήσεις που κάνανε μεταξύ τους οι μαθητές και 

μετά στο παιχνίδι (την τρίλιζα) μιλούσαν ακόμα πιο δυνατά γιατί προσπαθούσαν να 

νικήσουν. 

 Ποιο ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στο μάθημα;  

- Το πιο σημαντικό επίτευγμα ήταν σίγουρα η αντίληψη των παιδιών για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και όταν μπήκαν στην θέση τους 

παρατήρησα ότι ξεκίνησαν να σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο δηλαδή να 

μπαίνουν και οι ίδιοι  στην σκέψη πως ζουν αυτά τα άτομα (π.χ.  σκέφτηκαν πως θα 

έπαιζαν αν δε έβλεπαν κ.λπ.). 

 Συνέβαλαν ενεργά οι μαθητές στο μάθημα;  

- Οι μαθητές ήρθαν κουρασμένοι επειδή είχαν αρκετά μαθήματα στο σχολείο. Όταν 

ξεκινήσαμε με τα παιχνίδια που είχα ετοιμάσει ξέχασαν και την κούραση και δεν 

περίμεναν να φύγουν καθόλου. Τα παιχνίδια πήραν ανταγωνιστική μορφή και έκανα 

έναν πίνακα με τα αποτελέσματα. 

 Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ;  

- Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που τους άρεσε γιατί τους άρεσαν τα πάντα και το 

μάθημα προχώρησε παραπάνω από την ώρα που έπρεπε να φύγουν γιατί δεν είχαν 

τελειώσει το παιχνίδι. Το τελευταίο παιχνίδι με τα διαφορετικά αντικείμενα δεν 

προλάβαν να το παίξουν και θα πραγματοποιήσω την επόμενη φορά που θα πάω. 

 Σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά;  

- Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά σε σχέση με κάποια 

άλλα μαθήματα που κάναμε. Αυτό συνέβη γιατί χάρηκαν πολύ τα παιχνίδια που 

συνόδευαν το συγκεκριμένο μάθημα.   

 Αν άλλαζα κάτι, τι θα άλλαζα στο μάθημα; 

- Δεν θα άλλαζα κάτι από το μάθημα αλλά μάλλον θα άλλαζα το πλάνο μου για το 

συγκεκριμένο μάθημα. Δεν υπολόγιζα καλά την διάρκεια των σταδίων γιατί δεν 

προλάβαμε να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι. Επίσης δεν περίμενα να αρέσει τόσο πολύ 
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στους μαθητές που να θέλουν όλοι να τα ξαναπαίξουν περισσότερες φορές. Επίσημα, 

έχω τελειώσει με τα μαθήματα για την εργασία μου. Σκέφτομαι στο επόμενο μάθημα που 

θα μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω, να συνεχίσω το άλλο παιχνίδι επειδή είναι κάτι που το 

επιθυμούν τα παιδιά και εγώ η ίδια λόγω της αγάπη μου προς την όλη διαδικασία, τα 

παιδιά και την ελληνική γλώσσα. 


