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Περίληψη 

     Οι στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

γλωσσικής διδασκαλίας και επίσης είναι ένας τρόπος να βοηθηθούν οι μαθητές για να 

αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Ωστόσο, ακόμη δεν κατέστη 

δυνατό να αυτονομηθεί, να αποκτήσει τη δική του δυναμική και να λειτουργήσει 

ανεξάρτητα από τη γραμματική και το συντακτικό. 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστώσει τι είδους στρατηγικές 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να μάθουν τη σημασία μιας λέξης, για να 

προσεγγίσουν τη σημασία της, αν δεν την ξέρουν και πώς την απομνημονεύουν, 

παράλληλα να εφαρμόσει εκπαιδευτικό υλικό σε μαθητές της Α δημοτικού που θα 

αναδεικνύει και θα ενισχύει τις στρατηγικές λεξιλογίου και τέλος να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα του υλικού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το υλικό βασίστηκε 

στη δραστηριοκεντρική μέθοδο (task based) και η εξαγωγή συμπερασμάτων σε 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (ημερολόγιο εκπαιδευτικού, διαγνωστικό τέστ 

προέλεγχου-μετέλεγχου και συνεντεύξεις μαθητών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν 

την ανάγκη των μαθητών για τη χρήση στρατηγικών λεξιλογίου και επίσης 

αποτυπώνουν την προτίμηση των παιδιών αυτής της ηλικίας σε απλές, εύκολες, 

συστηματικές, μνημονικές και κοινωνικές στρατηγικές. 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία λεξιλογίου, στρατηγικές λεξιλογίου, ημερολόγιο 

εκπαιδευτικού, προέλεγχος- μετέλεγχος, δραστηριοκεντρική μέθοδος. 
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Abstract 

     The strategies for teaching vocabulary constitute an integral part of language 

teaching and are also a way to help students develop and enrich their vocabulary. 

However, it hasn’t been possible yet to make it independent, to gain its own dynamic 

and to function regardless of the grammar and syntax. 

     The objective of the present research was to ascertain what kind of strategies the 

students use in order to learn the meaning of a word, to approach its meaning if they 

don’t know it and how they memorize it, and moreover to apply educational material 

to students of the 1st Grade which will point out and reinforce the vocabulary 

strategies and finally to assess the suitability of the material. To achieve the objectives 

mentioned above, the material was based on the task based method and the results 

were based on alternative forms of assessment (teacher’s diary, pre-review and post-

review diagnostic tests and student interviews). The results pinpoint the student’s 

need to use vocabulary strategies and also illustrate the fact that children of this age 

prefer simple, easy, systematic, mnemonic and social strategies. 

 

Key words: vocabulary teaching, vocabulary strategies, teacher’s diary, pre - post test, 

task based method. 
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Εισαγωγή 

Η γλώσσα είναι  σύνθετη και πολυδιάστατη και εκτείνεται σε όλους τους τομείς 

της ανθρώπινης δράσης. Κατά τον Μήτση (1996) η γλώσσα εμφανίζεται με ποικίλες 

και ανόμοιες μορφές και γι αυτό οι δυσκολίες της είναι πολλαπλές και αφορούν 

πολλούς τομείς έρευνας και μελέτης. Εφόσον η γλώσσα αποτελεί ένα πολυδιάστατο  

αντικείμενο, ο γάλλος γλωσσολόγος Saussure(1989) αναρωτιέται ποιο είναι το 

πλήρες αντικείμενο της γλωσσολογίας, και δίνει απάντηση ο ίδιος διακρίνοντας τη σε 

λόγο και ομιλία. 

Τον λόγο και την ομιλία έρχεται με τη σειρά του το σχολείο να υπηρετήσει στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να καταστήσει τον μαθητή ικανό 

να ανταποκριθεί σε κάθε είδους επικοινωνιακή περίσταση. Γι αυτό και η διδασκαλία 

της γλώσσας αντανακλά, σύμφωνα με το ΑΠΣ (2012) ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών κλάδων με επίκεντρο τη γλωσσολογία με απώτερο σκοπό το μαθητή 

και την ικανότητά του να παράγει αποτελεσματικό λόγο, να τον διορθώνει να τον 

αξιολογεί, ώστε να αναβαθμίσει και να τελειοποιήσει το γλωσσικό του επίπεδο. Ο 

Cummins (1981) σχετικά με τη διδακτική της γλώσσας επισημαίνει πως στόχος της 

είναι η κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και 

επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις του ΑΠΣ.  

Εκτός τούτων ένας άλλος βασικός σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η 

ενίσχυση της λεξιλογικής ικανότητας των μαθητών μιας και αποτελεί μέσο έκφρασης 

σκέψεων, συναισθημάτων, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών (Μότσιου,1994). Όλα 

όσα θέλουμε να πούμε, όλα όσα θέλουμε να μάθουμε, την ιστορία ενός λαού, τον 

πολιτισμό του, τα ήθη και έθιμα, σώζονται και παίρνουν υλική υπόσταση μέσα από 

τις λέξεις. Επομένως, η λεξιλογική επίγνωση είναι απαραίτητη γιατί όπως ισχυρίζεται 

και η Ευθυμίου (2013) βοηθά σημαντικά μαθητές με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. 

Εφόσον κατανοήσουν πως η κάθε λέξη μεταφέρει και διαφορετικό νόημα, αυξάνει τις 

πιθανότητες εκμάθησης νέων λέξεων, μετά από ακρόαση ή ανάγνωση ενός κειμένου 

και τελικά βοηθά στην κατανόηση ενός απαιτητικού ακαδημαϊκού λόγου. 

Σύμφωνα με έρευνα των Παραδιά και Μήτση (2011), παρόλη τη σπουδαιότητα και 

την εξαιρετική σημασία του ρόλου του λεξιλογίου στη διδασκαλία της γλώσσας, 

παρέμενε σε δευτερεύουσα θέση εφόσον τον κύριο και πρωταρχικό ρόλο 
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καταλάμβανε η διδασκαλία της γραμματικής και κάλυπτε το μεγαλύτερο κομμάτι της 

διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το πιο 

ευλογοφανές γεγονός που προκάλεσε τον υποβιβασμό του λεξιλογίου  είναι ότι 

μιλάμε για ένα σύστημα που δε διέπεται από αυστηρούς κανόνες και δομές, αντίθετα 

διέπεται από χαλαρότητα, γεγονός που δεν ταίριαζε με την αυστηρότητα και την 

κανονικότητα των απόλυτα ακριβών προτύπων της παραδοσιακής γνώμης για τη 

διδασκαλία της γλώσσας. 

Μέχρι τα μέσα του 1980 οι αλλαγές σε διεθνές επίπεδο στο κομμάτι της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου δεν επηρέασαν τη γλωσσική διδασκαλία στην Ελλάδα, 

που έμεινε πίσω στις γλωσσολογικές εξελίξεις συγκριτικά με άλλες χώρες (Paradia, 

2009). Παρόλα αυτά τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν τα πράγματα άλλαξαν και 

στην Ελλάδα με σημαντικές ανατροπές στον γλωσσικό τομέα (Μήτσης, 1999). Τις 

αλλαγές αυτές θα τις δούμε μέσα από μια σύντομη ιστορική περιήγηση με πολλά και 

διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα. 

Από το 1830-1880, σύμφωνα με τους Παραδιά και Μήτση (2011) είναι μια 

περίοδος όπου το νεοσύστατο ελληνικό κράτος έπρεπε να αποφασίσει για τη γλώσσα 

που θα χρησιμοποιήσει και που θα καθιερωνόταν ως επίσημη γλώσσα του κράτους. 

Υιοθετεί λοιπόν τον αρχαϊσμό με σκοπό να τονώσει το εθνικό αίσθημα παρά να 

διευκολύνει τις επικοινωνιακές ανάγκες των πολιτών (Μήτσης, 1999). Η γλώσσα δεν 

αντιμετωπιζόταν ως ενιαίο σύνολο, αλλά διδασκόταν αποσπασματικά σε επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα με το κύριο βάρος να πέφτει στη διδασκαλία της ανάγνωσης 

και της γραφής. Για διδασκαλία λεξιλογίου, για στρατηγικές πρόσκτησης της νέας 

λέξης δε γίνεται λόγος αυτήν την περίοδο μιας και οι λέξεις αντιμετωπίζονταν ως 

υλικό για τη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων (Παραδιά & Μήτσης, 2011) και 

όλοι οι εμπλεκόμενοι στη γλωσσική διδασκαλία έφταναν σε σημείο να πιστεύουν ότι 

σκοπός της ήταν αποκλειστικά και μόνον αυτός. Για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή έως 

το 1917, παρόλο που συνέβησαν σημαντικά γεγονότα όπως η εμφύλια διαμάχη για 

την επικράτηση της Αρχαίας ή της Καθαρεύουσας, η αποστολή σε όλα τα δημοτικά 

σχολεία έγγραφο με «Πρακτικές Οδηγίες»  που ουσιαστικά αυτό το έγγραφο αποτελεί 

και το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης, μιας και ως τότε ο κάθε 

εκπαιδευτικός δίδασκε ανάλογα με τη βούλησή του (Παραδιά & Μήτσης, 2011), η 

μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος παρέμενε ίδια με την πρώτη περίοδο και από 

διδακτικής πλευράς του γλωσσικού μαθήματος τον κυρίαρχο ρόλο τον είχαν η 
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πραγματογνωσία, η ανάγνωση, η γραφή και η γραμματική εξακολουθούσε να έχει 

πρωταρχικό ρόλο στο γλωσσικό μάθημα, οπότε  η διδασκαλία του λεξιλογίου που 

αφορά εμάς, υπήρξε στάσιμη, χωρίς αλλαγές και συνεχιζόταν να διδάσκεται 

αποσπασματικά και όχι ως ανεξάρτητο κομμάτι του γλωσσικού μαθήματος (Παραδιά 

& Μήτσης, 2011). Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, όπως διαπιστώνει η Παραδιά 

(2010), εξέφραζε καινοτόμες σκέψεις για τη σημασία και την αναγκαιότητα 

διδασκαλίας του λεξιλογίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση άρχισαν όμως να     

εφαρμόζονται από το 1980 και ύστερα. Τα πράγματα εξελίσσονται  ακόμα καλύτερα  

για το λεξιλόγιο το 1999 όταν σύμφωνα με το ΑΠ η θέση του είναι ισάξια με τον 

προφορικό λόγο, την ανάγνωση, τη γραφή, τη λογοτεχνία και τη γραμματική. Σκοπός 

του ορίζεται «η αποσαφήνιση και η σταθεροποίηση του λεξιλογίου της προσχολικής 

ηλικίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών με λέξεις και εκφράσεις 

εννοιολογικά απαραίτητες για τις ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας και η χρήση 

βασικών λέξεων και εκφράσεων στον γραπτό και προφορικό λόγο»(ΦΕΚ 93, 1999). 

Γενικότερα δίνεται σημασία στην κατάκτηση δεξιοτήτων από τον μαθητή όπως το να 

κατανοεί την έννοια της λέξης από φωνητική και ορθογραφική άποψη, να τη συνδέει 

με εικόνες και αντικείμενα, να χρησιμοποιεί συνώνυμα και αντίθετα και γενικά να 

μπορεί να κάνει χρήση της σωστής λέξης στην κατάλληλη περίσταση. Είναι  

κατανοητό ότι νέος άνεμος πνέει στα γλωσσικά ζητήματα και γίνονται φιλότιμες 

προσπάθειες εφαρμογής των νέων αυτών συμπερασμάτων στη διδακτική πράξη. Έτσι 

λίγα χρόνια αργότερα το 2002, με ευθύνη του ΠΙ, συντάσσονται νέα ΑΠ με τίτλο: 

«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών Δημοτικού- Γυμνασίου. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας Για Το Δημοτικό Σχολείο» (ΔΕΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

Όπως ήδη διαφαίνεται και από τον τίτλο τα νέα Προγράμματα Σπουδών εστιάζουν 

στη διαθεματικότητα ώστε ο μαθητής να αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων και 

απόψεων που θα τον καταστήσουν ικανό να διαμορφώσει τη δική του προσωπική 

γνώμη για πράγματα και καταστάσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Επίσης 

καλλιεργούνται στους μαθητές οι επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα από την 

κειμενοκεντρική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2009). Για το κομμάτι του λεξιλογίου 

διαπιστώνουμε ότι, όπως και ΑΠ του 1999, αφορά όλες τις τάξεις, ότι διατυπώνονται 

γενικοί στόχοι, προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες και θεματικές ενότητες. 

Γίνεται προσπάθεια για αναβάθμιση και αυτονόμηση του λεξιλογίου ώστε να υπάρχει 
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ως ανεξάρτητο κομμάτι του γλωσσικού μαθήματος, ωστόσο η επισήμανση ότι ως 

προς τη «Γραμματική» είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο δάσκαλος ότι, διδάσκοντας 

γλώσσα διδάσκει τη δομή της ή, με γνωστούς όρους, διδάσκει “γραμματική” σε τρία 

επίπεδα:  

- γραμματική της λέξης (δομή της λέξης, λεξιλόγιο, σημασιολογία, ετυμολογικό κτλ.),  

- γραμματική της πρότασης (δομή της πρότασης, σημασιολογία της πρότασης κτλ.) 

και  

- γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας. (κατανόηση της δομής και του 

περιεχομένου, δόμηση κειμένου – δομή και σύνδεση παραγράφων, άξονας γλωσσικής 

συνοχής, καταλληλότητα γλωσσικών μέσων)(ΔΕΠΣ-ΑΠΣ, 2003, σ. 30), δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια ανεξαρτητοποίησης του λεξιλογίου το οποίο μπαίνει πάλι κάτω από 

τη ομπρέλα της γραμματικής. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η 

θέση του λεξιλογίου διαρκώς αναβαθμίζεται από τους συγγραφείς των αναλυτικών 

προγραμμάτων και ότι εξελίσσεται ακολουθώντας τις επιταγές της γλωσσικής 

επιστήμης και τις ανάγκες της κοινωνίας. Απόδειξη τούτου άλλωστε είναι η έκδοση 

δύο λεξικών από τον ΟΕΔΒ το 2007 με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους διδάσκοντες 

όσο και για τους διδασκόμενους. Από προσωπική εμπειρία μεταφέρω ότι έχουν 

ελλείψεις, ωστόσο είναι μια ευκαιρία για τους μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση 

του λεξικού από μικρή ηλικία και για τον δάσκαλο να σχεδιάσει μια διαφορετική, μη 

συμβατική διδασκαλία. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης και της αναβάθμισης του 

γλωσσικού μαθήματος, που ήδη προαναφέραμε, είναι και η θέσπιση του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών του ψηφιακού σχολείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους άξονες 

Προτεραιότητας 1,2,3,- Οριζόντια Πράξη». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών το μάθημα της γλώσσας δεν περιορίζεται στη στείρα 

απομνημόνευση γραμματικών κανόνων, αλλά δίνεται έμφαση στη δομή και τη 

λειτουργία της λέξης σε διαφορετικά κειμενικά είδη. 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί  τι στρατηγικές χρησιμοποιούν 

οι μαθητές της Α δημοτικού για να μάθουν μια άγνωστη λέξη, για να προσεγγίσουν τη 

σημασία της και για να την απομνημονεύσουν. Παράλληλα θα εφαρμοστεί υλικό, που θα 

δημιουργηθεί, το οποίο θα ενισχύει τις στρατηγικές αυτές. Σχεδιάστηκε ένα πιλοτικό 

υλικό με σκοπό να ανακαλύψει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την 
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εκμάθηση λεξιλογίου, αλλά και να αξιολογηθεί  η καταλληλότητα  του υλικού από τους 

μαθητές μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του. 

Η εργασία αποτελείται από  επτά κεφάλαια που επιχειρούν να διαπραγματευθούν τις 

στρατηγικές πρόσκτησης λεξιλογίου όσο το δυνατόν πληρέστερα. Το πρώτο μέρος είναι 

το θεωρητικό και ακολουθεί η πιλοτική εφαρμογή και τα αποτελέσματά της. 

  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο που κατακτούμε το λεξιλόγιο και 

στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτησή του. Πώς μαθαίνει και πώς κατακτά 

τη σημασία μιας λέξης ο μαθητής είναι ερωτήματα που απασχολούν τους ερευνητές 

ευρέως. Μαθαίνει σκόπιμα ή τυχαία τη γνώση; Επίσης αναφέρονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την κατάκτηση του λεξιλογίου  μιας και είναι μια διαδικασία σύνθετη που 

επιδρούν μεταβλητές  που ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια των στρατηγικών μάθησης, ταξινομούνται οι 

στρατηγικές σε μοντέλα και τυπολογίες, σύμφωνα  με τις μελέτες των ερευνητών και 

αποτυπώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης στρατηγικών λεξιλογίου από την πλευρά των 

μαθητών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές καταγραφής και 

αξιολόγησης των στρατηγικών και περιγράφονται  το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού και 

του μαθητή ως εργαλεία εναλλακτικής αξιολόγησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ερευνητικό πρόβλημα, στους σκοπούς 

και τους στόχους της εργασίας και στο δείγμα της έρευνας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σχεδιασμός του πιλοτικού υλικού δηλαδή 

που βασίστηκε και πώς οργανώθηκε και οι θεματικές του ενότητες  με το σκοπό, το 

υλικό και τις δραστηριότητες  με τις οποίες εμπλουτίστηκαν. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την εφαρμογή του υλικού, για τα στάδια 

υλοποίησης του όπου περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες στις οποίες 

εμπλέκονται οι μαθητές σε κάθε θεματική ενότητα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την αξιολόγηση του υλικού, το ημερολόγιο καταγραφής του εκπαιδευτικού, ένα 

διαγνωστικό τέστ για τον προέλεγχο και μετέλεγχο και συνεντεύξεις ικανοποίησης από 

τους μαθητές. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τον 

προέλεγχο και μετέλεγχο, από το ημερολόγιο της ερευνήτριας και από τις συνεντεύξεις 

ικανοποίησης των μαθητών. 
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Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η συζήτηση σχετικά με την έρευνα και τα 

αποτελέσματά της, οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του υλικού και οι προτάσεις για μελλοντική συνέχιση της έρευνας 

σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
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 1. Κατάκτηση λεξιλογίου . 

1.1 Τυχαία και συστηματική πρόσκτηση λεξιλογίου. 
 

Από τη σύντομη ιστορική αναδρομή της διδασκαλίας του λεξιλογίου στα 

αναλυτικά προγράμματα της Ελλάδας προέκυψε ότι το κομμάτι του λεξιλογίου 

αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύον μιας και το κύριο κομμάτι της διδασκαλίας έπεφτε 

στη γραμματική, ωστόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 γίνεται στροφή και 

δίνεται σημασία στο επικοινωνιακό κομμάτι της γλώσσας και όχι στην παραδοσιακή 

διδασκαλία της γραμματικής. 

Πώς όμως μαθαίνουμε τις λέξεις; Πώς προσεγγίζουμε τη νέα λέξη; Είναι η 

προσοχή απαραίτητη για τη μάθηση; Μόνο η απόλυτη κατανόηση μιας λέξης ενισχύει 

τη  λεξιλογική μάθηση; Όπως γίνεται αντιληπτό πολλά ερωτήματα προκύπτουν για το 

ρόλο της προσοχής και της επίγνωσης στη διαδικασία της μάθησης (Schmidt, 1995). 

Ως απώτερο σκοπό να καταλάβουμε πώς οι μαθητές μαθαίνουν είναι απαραίτητο να 

εξηγήσουμε την έννοια της «κατάκτησης» (acquisition) της γνώσης. Δυστυχώς όμως, 

όπως αποδεικνύουν οι έρευνες κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό ώστε να συμφωνήσουν 

σε ένα ορισμό, οπότε «κατάκτηση» μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα (Ellis, 

1994).  

Η Oxford (1990) αναφέρει πως η μάθηση (learning) είναι μια συνειδητή 

λειτουργία που συνεπάγεται τήρηση κανόνων και αναδύεται μέσα από την επίσημη 

διδασκαλία, ενώ η κατάκτηση (acquisition) γίνεται αυθόρμητα και ασυνείδητα και 

προκύπτει μέσα από την καθημερινή φυσική χρήση της γλώσσας. Για τον ρόλο της 

συνειδητότητας στην κατάκτηση της γνώσης ο Schmidt (1994, όπ. αναφ. στο Cohen, 

1996) κάνει λόγο για πλήρη και για περιφερειακή προσοχή κατά τη διαδικασία της 

κατάκτησης νέας πληροφορίας, αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής αν δεν έχει δώσει τη 

δέουσα προσοχή και δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε, 

δηλαδή λειτούργησε ασυνείδητα, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγική αλλά 

για μέθοδο, διαδικασία (process). Ο  προβληματισμός του Purpura (1999) επίσης έχει 

να κάνει με το αν οι στρατηγικές είναι ασυνείδητες  ή συνειδητές συμπεριφορές, όπου 

διατυπώνει τη σκέψη του με προσοχή λέγοντας ότι μια στρατηγική μπορεί να είναι 

και συνειδητή και ασυνείδητη αλλά αυτό σχετίζεται με την προσωπικότητα του 

μαθητή και με τη δραστηριότητα με την οποία ασχολείται. Για τη γνώση των 

μαθητών, γνώσεις στρατηγικής, κάνει αναφορά και η Wenden (1987) για το τι ξέρουν 
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οι μαθητές για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν και πόσο συνειδητή είναι η χρήση 

τους, για παράδειγμα όταν ερωτώνται ή κρατούν σημειώσεις για τον τρόπο που 

προσέγγισαν τη γνώση, απαντούν ποια ακριβώς στρατηγική χρησιμοποίησαν, ή ποια 

νομίζουν ότι χρησιμοποίησαν ή ποια θα έπρεπε τελικώς να χρησιμοποιήσουν.  

Σύμφωνα με τον Hulstijn, (2003) υπάρχει η σκόπιμη (intentional), η εκ προθέσεως 

μελέτη που αναφέρεται στη σχεδιασμένη μάθηση λέξεων και κανόνων και υπάρχει 

και η άλλη άποψη που μιλά για τυχαίες (incidental) ενέργειες μάθησης που 

προκύπτουν μέσα από επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες όπως η ακρόαση και η 

ομιλία. Επίσης ο Nation (2001, όπ. ανάφ. στο Αντωνίου, χ.χ) μιλά για άμεση και 

έμμεση μάθηση. Αναφορικά με την πρώτη το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη γνώση, 

στη μάθηση μιας λέξης, ενώ στην έμμεση επικεντρώνεται στο μήνυμα που μεταφέρει 

η λέξη και όχι στη γλώσσα. Άρα το πρώτο συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η 

μάθηση  μιας λέξης μπορεί να είναι κάποιες φορές και τυχαία. Για παράδειγμα, όπως 

λέει χαρακτηριστικά ο Schmidt (1995), είναι πιθανό να μάθει κάποιος νέο λεξιλόγιο, 

όχι λόγω πρόθεσης αλλά εξαιτίας συνεχούς διαβάσματος. Ωστόσο, συνεχίζει 

λέγοντας ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η προσοχή του αναγνώστη είναι απαραίτητη 

γιατί αν απουσιάζει δε θα μάθει τις νέες λέξεις που συναντά.  

Από την άλλη μεριά ο Takac (2008) ισχυρίζεται ότι η απόκτηση μιας νέας λέξης 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ( φωνολογικούς, ορθογραφικούς, μορφολογικούς, 

συντακτικούς, σημασιολογικούς) και βεβαίως από τις  δομές που ορίζουν τη θέση της 

λέξης στο εννοιολογικό μας σύστημα. Βεβαίως και ο Ellis μιλάει για συστηματική 

(incidental learning) όπου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το προς διδασκαλία υλικό 

χωρίς συστηματική, εστιασμένη διδασκαλία και χωρίς να έχει το άγχος της 

αξιολόγησης της γνώσης του και για εμπρόθετη εκμάθηση (intentional learning) όπου 

ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει από πριν το υλικό που θα διδαχθεί. Συνεπώς και η 

διδασκαλία μπορεί να διεξαχθεί ρητά (explicit teaching) μέσω μιας πιο συνειδητής 

διαδικασίας, όπου ο εκπαιδευόμενος προσεγγίζει τη συνειδητή, επιλεκτική μάθηση. 

Αντίθετα στο πλαίσιο της μη ρητής διδασκαλίας (implicit teaching) η κατάκτηση της 

γνώσης πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας  χωρίς επίγνωση, χωρίς συνειδητές 

λειτουργίες και οπότε είναι μια μηχανική μάθηση (Ellis, 1994; Hulstijn, 2001). Μια 

απλή, τυχαία έκθεση σε νέο λεξιλόγιο δεν εγγυάται την πρόσκτηση, την ανάπτυξη και 

την καλλιέργεια του λεξιλογίου. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός ο μαθητής οφείλει 

να πορεύεται βάσει σχεδίου ώστε να θέσει σε λειτουργία την τυχαία μάθηση σε μια 
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ρητή διαδικασία μάθησης (Takac, 2008). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο 

Cohen (1981, όπ. αναφ. στο Rubin, 1987 σ. 16.) που υποστηρίζει την συνειδητή 

απόκτηση της γνώσης και πιστεύει πως, κατά την πορεία της μάθησης, εντάσσεται 

στο ασυνείδητο και τελικά αυτοματοποιείται. 

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι και οι δύο τρόποι προσέγγισης της γνώσης του 

λεξιλογίου συγκλίνουν ώστε να έχει ο μαθητής το καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή να 

είναι ικανός να ανταποκριθεί σε κάθε πιθανή επικοινωνιακή περίσταση (Μήτσης, 

2012). 

 

1.2  Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσκτηση του λεξιλογίου. 

Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι  ο μαθητής γνωρίζοντας μία λέξη, από ένα σύνολο 

λέξεων της ίδιας οικογένειας (π.χ παιδί), ότι γνωρίζει εξίσου και στον ίδιο βαθμό όλες 

τις λέξεις που προκύπτουν είτε με παραγωγή (παιδούλα) είτε με σύνθεση 

(αγροτόπαιδο) ή ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα το επίρρημα ή το 

ουσιαστικό μιας λέξης όπου απαιτείται σε ένα κείμενο. Όμως κάποιες φορές τα 

πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς έτσι για όλους. Για παράδειγμα οι μαθητές 

μικρών τάξεων δεν έχουν πλούσιο λεξιλόγιο και έτσι πρέπει να κάνουν φιλότιμες 

προσπάθειες για την απόκτηση νέων λέξεων και να ενεργοποιήσουν διεργασίες όπως 

εύρεση συνώνυμου ή κάποιου ορισμού. Έτσι, η διαδικασία ανάπτυξης του λεξιλογίου 

είναι μία διαδικασία σύνθετη και επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς 

παράγοντες: επίπεδο γνώσεων, απαιτήσεις εργασίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το 

φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η προσωπικότητα του κάθε μαθητή, το κίνητρο της 

μάθησης (Oxford, 1990). Η ίδια υποστηρίζει ότι οι καλύτεροι και οι πιο ενσυνείδητοι 

μαθητές χρησιμοποιούν καλύτερες στρατηγικές για να φέρουν σε πέρας τις εργασίες 

τους σε σχέση με αυτούς που δείχνουν λιγότερη επιμέλεια και βέβαια λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη της τον παράγοντα ηλικία μιας και οι έρευνες δείχνουν ότι οι 

μεγαλύτεροι χρησιμοποιούν περισσότερες και ποικίλες στρατηγικές λόγω εμπειρίας.  

Για την ίδια, άλλος ένας παράγοντας είναι η εθνικότητα και η κουλτούρα που 

επηρεάζει τη χρήση στρατηγικών. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, οι Ισπανοί 

χρησιμοποιούν πιο πολύ τις κοινωνικές στρατηγικές συγκριτικά με άλλες 

εθνικότητες. Οι  O'Malley και Chamot στο (Schmitt, 1997) διαπίστωσαν ότι οι 

Ισπανοί που είχαν εκπαιδευτεί σε ποικίλες στρατηγικές λεξιλογίου βελτίωσαν τις 

επιδόσεις τους συγκριτικά με τους Ισπανούς που δεν είχαν την ίδια εκπαίδευση, ενώ 
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οι Ασιάτες που ανήκαν σε ομάδα που εκπαιδεύτηκε σε στρατηγικές δε βελτιώθηκε 

σημαντικά συγκριτικά με τους Ασιάτες που χρησιμοποιούσαν μόνο τη στρατηγική 

της επανάληψης για την εκμάθηση της νέας λέξης.  

  Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των εθνικοτήτων δίνουν την 

ίδια αξία στο πλήθος των στρατηγικών που διαθέτουν για να προσεγγίσουν τη νέα 

γνώση. Τέλος το κίνητρο, το γιατί επιλέγει κάποιος να μάθει κάτι, με άλλα λόγια η 

πρόθεση και το πόσο συνειδητή διεργασία είναι, ασκούν ισχυρή επίδραση στην 

επιλογή στρατηγικών. Άλλες φορές η επιλογή στρατηγικών είναι μια εντελώς 

συνειδητή διαδικασία από πλευράς του εκπαιδευόμενου, ωστόσο υπάρχει και η 

άποψη ότι λόγω της συχνής χρήσης και εφαρμογής τους  καταλήγει να είναι μια 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Επίσης, οι Hoff and Naigles ( 2002, όπ. αναφ. στο 

Railli & Dockrell, 2010) ισχυρίζονται ότι η διαδικασία επιλογής στρατηγικών 

επηρεάζεται από τη συχνότητα παρουσίασης της λέξης, από τον αριθμό ποικίλων 

λέξεων και από τα διαφορετικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιείται η λέξη. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι παιδιά ηλικίας από 2 έως 3 ετών στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν την έννοια μιας λέξης χρησιμοποιούν τα συμφραζόμενα, τη σύνταξη ή 

το γλωσσικό πλαίσιο για να προσεγγίσουν τη σημασία της. Άλλοι πάλι ερευνητές 

δίνουν περισσότερη σημασία (στο μέγεθος, στο εύρος του λεξιλογίου) παρά στην 

ανάπτυξη ή τη διδασκαλία (McKeown & Curtis, 1987). Αναφορικά με το εύρος του 

λεξιλογίου οι Nagy και Herman ( όπ. αναφ. στο McKeown & Curtis, 1987) 

διατυπώνουν τη σκέψη τους λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι 

μαθητές μαθαίνουν μεγάλο αριθμό λέξεων και παράλληλα μαθαίνουν και τη σημασία 

περίπου 3.000 λέξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι κάποιος αριθμός λέξεων 

μαθαίνεται και τυχαία.  

     Επίσης, ο Chall (όπ. αναφ. στο McKeown & Curtis, 1987) σχετικά με τις 

δυσκολίες του μεγάλου εύρους του λεξιλογίου αναφέρεται στις διαφορές  που 

υπάρχουν ανάμεσα στην αναγνώριση και στη σημασία του λεξιλογίου. Από μία 

συνοπτική εξέταση της βιβλιογραφίας καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν τρεις σχετικοί 

μεταξύ τους αλλά και ξεχωριστοί παράλληλα τομείς που επηρεάζουν το βαθμό 

κατανόησης της λέξης: η μορφολογία, η σημασιολογία και η σύνταξη (Silverman, 

Ηarring, & Montecillo, 2012).  

     Ωστόσο, δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικών και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Οι Hatch και 
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Brown ( 2000, όπ. αναφ. στο Takac, 2008) διατυπώνουν τη σκέψη ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι σημαντικός και επιδρά αποφασιστικά στους μαθητές και γι’ αυτό 

ο ίδιος οφείλει να δώσει όσα περισσότερα μπορεί για να κατακτήσουν οι μαθητές του 

τη νέα γνώση. Ο Takac (2008) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για 

το ποια τεχνική, στρατηγική, μέθοδο θα ακολουθήσει για να αλλάξει τη μονοτονία 

της καθημερινότητας μέσα στην αίθουσα και να ενισχύσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών του για την πρόσκτηση του νέου λεξιλογίου, όμως το τι θα εφαρμόσει 

εξαρτάται από τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του, το επίπεδο των μαθητών του, 

δηλαδή το τι είναι ικανοί και εκείνοι να εφαρμόσουν και ασφαλώς τι θέλει να διδάξει. 

Εξίσου μεγάλης σημαίας με τα προηγούμενα, σύμφωνα με τον Khamees (2016), 

είναι και ο ρόλος της μνήμης σε σχέση με την κατανόηση. Oι μελέτες έδειξαν ότι:  

o Οι μνημονικές στρατηγικές είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

στρατηγικές μάθησης.  

o Σε ορισμένες περιπτώσεις η απομνημόνευση έχει θετική επίδραση στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

o Η μηχανική μάθηση θα πρέπει να αποφεύγεται και αντ’ αυτού, οι μαθητές 

πρέπει να κατανοήσουν την έννοια του τι ακούνε ή τι διαβάζουν (Khamees, 

2016). 

     Ο Schmitt (2000, όπ. αναφ. στο Takac, 2008) αναφέρει ότι για να μείνει στη 

μνήμη η νέα γνώση απαιτείται να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες όπως: συχνή 

έκθεση του μαθητή με τη νέα γνώση, εφαρμογή της νέας γνώσης, απεικόνιση και 

προσοχή. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι η διδασκαλία πρέπει να είναι μια καλά 

οργανωμένη  διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 

ανθρώπινη μνήμη, ένας χώρος που αποθηκεύει και ανακτά πληροφορίες συνειδητά, 

μπορεί να δεχτεί μεγάλο εύρος πληροφοριών αρκεί να είναι καλά συστηματικά 

οργανωμένες. Όλες οι λέξεις που γνωρίζουμε απαρτίζουν το νοητικό λεξικό το οποίο 

διαμορφώνεται με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε άτομο και αφορά το πώς και το πόσο 

κατανοήθηκε μια λέξη (Takac, 2008).  

     Η Wenden (1987) θέτει κάποιες προσεγγίσεις σχετικά με τις στρατηγικές. Η 

πρώτη προσέγγιση αφορά στις στρατηγικές ως γλωσσικές συμπεριφορές των 

εκπαιδευόμενων  για να μάθουν τη νέα γνώση και για να ελέγξουν τον τρόπο που 

μαθαίνουν. Η άλλη προσέγγιση αφορά τους πιθανούς παράγοντες, εκτός των 
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στρατηγικών, που επηρεάζουν τη μάθηση. Η ίδια υποθέτει ότι είναι και αυτός ένας 

λόγος που ίσως επηρεάζει την επιλογή συγκεκριμένης στρατηγικής.  

   Η Rubin (όπ. αναφ. στο Rubin, 1975) ερευνά τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί 

ένας ‘καλός’, επιτυχημένος  μαθητής. Η γλωσσική επιτυχία ενός μαθητή (Rubin, 

1975) που χρησιμοποιεί στρατηγικές βασίζεται στις εξής μεταβλητές: α) στη 

δεξιότητα, π.χ εκτιμάται ότι η γλωσσική δεξιότητα είναι ένα εξαιρετικής σημασίας 

χαρακτηριστικό που έχει περιθώρια βελτίωσης μέσω της εκπαίδευσης, β) στο 

κίνητρο, σχετικές έρευνες αναδεικνύουν ότι κάποιος μαθαίνει μια γλώσσα καλύτερα 

όταν τη χρησιμοποιεί καθημερινά για επικοινωνιακές ανάγκες, όταν τη μιλάει στο 

σπίτι του και ότι ίσως η σχολική τάξη να μην είναι ο κατάλληλος χώρος να μάθει 

κάποιος μια γλώσσα. Ωστόσο η Rubin (1975) εξηγεί ότι ένας καλός μαθητής δεν 

περιμένει το κατάλληλο κίνητρο για να χρησιμοποιήσει σωστά τη γλώσσα, 

επικοινωνεί καθημερινά οπουδήποτε και αν βρίσκεται γ) στην ευκαιρία, όπου 

εννοούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται είτε εντός αίθουσας, είτε εκτός 

που βοηθούν τον μαθητή να εφαρμόσει ό,τι έχει μάθει.  
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2. Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης 

2.1.  Ορισμός στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης. 

 

Η έννοια «στρατηγικές λεξιλογίου» εκφράζει την προσπάθεια του κάθε μαθητή να 

προσεγγίσει τη νέα γνώση. Έχουν γίνει απόπειρες από πολλούς ερευνητές να 

διατυπώσουν ορισμούς σχετικά με τις στρατηγικές, όμως οι ερμηνείες τους δεν 

κάλυπταν ολόπλευρα την έννοια και έτσι έγιναν πολλές προσπάθειες από 

σημαντικούς ανθρώπους για να προσεγγιστεί και να διευκρινιστεί όσο το δυνατό 

περισσότερο η σημασία της. 

   Η Bialystok (1978, όπ. αναφ. στο Takac, 2008, σ. 71) ορίζει τις στρατηγικές ως 

«τα προαιρετικά μέσα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών με στόχο τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα». Ακολούθως η Chamot (1987, όπ. 

αναφ. στο Su, 2005, σ. 71 ) υποστηρίζει ότι οι στρατηγικές είναι «οι τεχνικές και οι 

διαδικασίες που διευκολύνουν τον μαθητή στην εκμάθηση  και ανάκληση νέων 

πληροφοριών». Για να δώσει και η Oxford έναν ορισμό για τις στρατηγικές 

παραδέχεται ότι η λέξη αυτή έχει ελληνικές καταβολές και σημαίνει αρχιστρατηγία ή 

σχετίζεται με πολεμικές στρατηγικές και την τέχνη του πολέμου γενικότερα. Μάλιστα 

διαχωρίζει τις έννοιες «στρατηγική» και  «τακτική», παρόλο που είναι δύο έννοιες με 

παραπλήσια σημασία. Ειδικότερα υποστηρίζει ότι η στρατηγική περιλαμβάνει μια 

οργανωμένη προσπάθεια, ενώ η τακτική περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφόδια για 

να επιτευχθεί η στρατηγική. Αναλύοντας περισσότερο αυτή τον ορισμό καταλήγει η 

Oxford λέγοντας ότι είναι όλες οι ειδικές ενέργειες από μέρους των μαθητών για να 

εξασφαλίσουν την κατάκτηση και την εφαρμογή της νέας γνώσης. Σχεδόν τον ίδιο 

ορισμό δίνει και η (Rubin, 1975, σ. 43) και ο (Cohen, 1996, σ. 5) οι οποίοι 

περιγράφουν τις στρατηγικές ως «τεχνικές ή επινοήματα για να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι τη νέα γνώση».  

 

2.2 Ταξινομία Στρατηγικών 

 

Οι έρευνες για τη μελέτη των στρατηγικών μάθησης ξεκίνησαν από το 1966 (όπ. 

αναφ. στο Rubin, 1987) όταν ο Carton δημοσίευσε βιβλίο για τη μελέτη της μεθόδου 

εξαγωγής συμπεράσματος στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ο ίδιος  διατυπώνει 
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την άποψη ότι η γλωσσική μάθηση επιτυγχάνεται με την απόκτηση εμπειρίας και 

γνώσεων. 

     Ακολούθως με τον Carton, το 1971 η Rubin εστίασε το ενδιαφέρον της στις 

στρατηγικές των καλών μαθητών και συνέχισαν αυτή  την πορεία ερευνών οι Wong-

Fillmore (1976), Tarone (1977), Naiman et al. (1978), Bialystok (1979), Cohen και 

Aphek (1981), Wenden (1982), Chamot και O'Malley (1987), Politzer και McGroarty 

(1985), Conti και Kolsody (1997) και πολύ άλλοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά τη διαδικασία κατάκτησης της 

γνώσης.  

      Μελέτη των Green and Oxford (1995, όπ. ανάφ. στο Griffiths, & Oxford, 2014)  

έδειξε ότι οι υψηλού επιπέδου μαθητές χρησιμοποιούν πιο συχνά στρατηγικές σε 

σχέση με τους χαμηλού επιπέδου,  από την άλλη μεριά όμως ο Porte (1988, όπ. ανάφ. 

στο Griffiths, & Oxford, 2014)  ανακάλυψε ότι οι χαμηλού επιπέδου μαθητές του 

χρησιμοποιούσαν ποικιλία στρατηγικών  στις εργασίες τους παρόλο που δεν τις 

χρησιμοποιούσαν σωστά. 

2.2.1 Μοντέλο της Bialystok 

 

     Το 1979 η Bialystok (όπ. αναφ. στο Takac, 2008) χαρακτηρίζει τις στρατηγικές ως 

πνευματικές διεργασίες και τις χωρίζει σε δύο κατηγορίες:  

• Τυπικές: τυπική εξάσκηση (formal practicing) και (monitoring) που 

αναφέρονται στην οργανωμένη και συνειδητή μάθηση της γνώσης. 

• Λειτουργικές: υπόθεση, συμπέρασμα και εφαρμογή γνώσης που αναφέρονται 

στη στοχευμένη έκθεση των μαθητών σε επικοινωνιακές διεργασίες.  

Στην έρευνα της η Bialystoc αναφέρει πως το μοντέλο της εμπεριέχει και ένα 

μηχανισμό, τη δυνατότητα διόρθωσης λάθους που θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως 

στρατηγική. Η σπουδαιότητα του μοντέλου αυτού όπως αναφέρει η Vandergrift 

(1995, στο Takac, 2008; Rubin, 1987, όπ. αναφ. στο Wenden Rubin, 1987) έγκειται 

στο γεγονός ότι η συνειδητή, ρητή μάθηση μπορεί να γίνει έμμεση, τυχαία μέσω των 

στρατηγικών εξάσκησης, συνεπώς και μια άμεση γνώση μπορεί να προέρχεται μέσα 

από διεργασίες υπόθεσης ή συμπεράσματος. 

2.2.2 Μοντέλο του Ellis 
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     Ο ίδιος (1995; Takac, 2008) βασιζόμενος στην ταξινομία της Tarrone διακρίνει 3 

κατηγορίες στρατηγικών.  

• Παραγωγής, τις χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος για να εφαρμόσει τις δομές 

του γλωσσικού συστήματος με ικανοποιητικό τρόπο και ελάχιστη 

προσπάθεια. Εδώ συμπεριλαμβάνονται η απλούστευση λόγου, η πρόβα και ο 

σχεδιασμός. 

• Επικοινωνίας, βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να ξεπεράσει τα εμπόδια στην 

επικοινωνία και να αναπτύξει γλωσσικές και κοινωνιογλωσσικές ικανότητες  

στην L2. 

• Μάθησης δεξιοτήτων, ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και γραφής. 

2.2.3 Ταξινομία Stoffer 

 

Ο Stoffer (1995, όπ. ανάφ. στο Schmitt, 1997) σε έρευνά του κατηγοριοποίησε τις 

στρατηγικές κατάκτησης λεξιλογίου σε εννιά ομάδες: 

• Στρατηγικές που εμπεριέχονται στην αυθεντική χρήση της γλώσσας 

• Στρατηγικές δημιουργικών δραστηριοτήτων 

• Στρατηγικές που εμπλέκονται στη δημιουργία κινήτρων 

•    Στρατηγικές νοητικών διεργασιών 

•    Στρατηγικές μνημονικές 

• Στρατηγικές οπτικοποίησης  

• Στρατηγικές  μίμησης ή παντομίμας (φυσική δραστηριότητα) 

• Στρατηγικές για να ξεπεραστεί το άγχος, η πίεση 

• Στρατηγικές ομαδοποίησης λέξεων 

 

2.2.4  Τυπολογία της Rubin 

 

Η Rubin (1981, όπ. αναφ. στη Rubin, 1987 σ. 23-29 ) χωρίζει τις στρατηγικές 

μάθησης σε τρεις κατηγορίες : γνωστικές,  επικοινωνίας και κοινωνικές. 

2.2.4.1. Στρατηγικές μάθησης, γνωστικές 

       

Οι στρατηγικές μάθησης χωρίζονται σε γνωστικές και μεταγνωστικές, ενισχύουν 

την ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος του εκπαιδευόμενου και επηρεάζουν 
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άμεσα τη μάθηση (Rubin, 1987). Οι μεταγνωστικές αναφέρονται στη γνώση των 

γνωστικών θεωριών και στην εφαρμογή δραστηριοτήτων όπως σχεδιασμός, έλεγχος 

και εκτίμηση αποτελέσματος. Η σημασία των μεταγνωστικών θεωριών είναι μεγάλη 

διότι σύμφωνα με τον O’ Malley κ.α, (1983, όπ. αναφ. στη Rubin, 1987) μαθητές που 

δε χρησιμοποιούν μεταγνωστικές στρατηγικές όπως οργάνωση, προγραμματισμός, 

αυτοδιαχείριση, έλεγχος, επιλεκτική ή κατευθυνόμενη προσοχή, είναι άτομα χωρίς 

ικανότητα να ελέγχουν την πρόοδό τους και να οργανώνουν, προγραμματίζουν τη 

μάθησή τους . 

      Οι γνωστικές θεωρίες από την άλλη πλευρά αφορούν τις ενέργειες του μαθητή να 

προσεγγίσει τη γνώση και να προσπεράσει εμπόδια χρησιμοποιώντας τεχνικές 

ανάλυσης, μετασχηματισμού ή σύνθεσης (Rubin, 1987). Τις άμεσες στρατηγικές, τις 

κατηγοριοποίησε σε έξι ομάδες στρατηγικών (Rubin 1981, όπ. αναφ. στη Rubin, 

1987) : 

• Διευκρίνισης/επαλήθευσης τις οποίες χρησιμοποιεί για να πιστοποιήσει τη 

γνώση του για τη νέα γλώσσα ή να διευκρινίσει αμφιβολίες του. 

• Μαντέματος/επαγωγικής εξαγωγής συμπερασμάτων τις οποίες χρησιμοποιεί 

ως πρότερη γνώση για να κάνει υποθέσεις, να εξάγει συμπεράσματα ή να 

αναζητά συγκεκριμένη σημασία ή συγκεκριμένους κανόνες. 

• Λογικής εξαγωγής συμπεράσματος το οποίο διαφέρει από την προηγούμενη 

κατηγορία ως προς το τι αναζητά ο μαθητής. Εδώ αναζητά και εξάγει 

γενικότερους κανόνες. 

• Πρακτικής εξάσκησης όπως η επανάληψη, ο πειραματισμός, η δοκιμή, η 

μίμηση, η εστίαση σε λεπτομέρειες που στοχεύουν στην αποθήκευση και την 

ανάκληση της γνώσης. 

• Απομνημόνευσης όπως η αποθήκευση και η ανάκληση που ήδη 

προαναφέρθηκαν ωστόσο οι συγκεκριμένες στοχεύουν στην οργάνωση των 

γλωσσικών πληροφοριών. 

• Παρακολούθησης στις οποίες ο μαθητής εντοπίζει λάθη, αδυναμίες, 

παρατηρεί αν επικοινωνεί σωστά το μήνυμα και στο τέλος προσπαθεί να τα 

βελτιώσει. 

2.2.4.2. Στρατηγικές Επικοινωνίας 
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Οι επικοινωνιακές στρατηγικές δεν έχουν μεγάλη σχέση με τις στρατηγικές 

μάθησης διότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

περιστάσεις επικοινωνίας (Rubin, 1987). Χρησιμοποιεί κάποιος επικοινωνιακές 

στρατηγικές κυρίως όταν θέλει να προσπελάσει δυσκολίες στην επικοινωνία (Corder, 

1983; Tarrone, 1983 όπ. ανάφ. στη Rubin, 1987) και να συνεχίσει να παραμένει στη 

συζήτηση. Για να μπορέσει να το επιτύχει αυτό ως συνομιλητής οφείλει α) να 

εφαρμόσει την πρότερη γνώση κάνοντας χρήση συνώνυμων ή παραφράσεων για 

λέξεις που δε γνωρίζει στη γλώσσα-στόχο β) να χρησιμοποιήσει επιλεγμένες- 

προκατασκευασμένες εκφράσεις (Wong-Fillmore, 1976, όπ. αναφ. στη Rubin, 1987) 

και γ) να χρησιμοποιήσει τεχνικές αποφυγής λέξεων, φράσεων, θεμάτων που δε 

γνωρίζει και να ασχοληθεί με θέματα που αισθάνεται άνετα να συζητήσει. Έτσι θα 

είναι σε θέση να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα 

που τον αφορούν. Ωστόσο, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, μπορεί να καταφύγει σε 

άλλου είδους τεχνικές όπως να συλλαβίσει, να επαναλάβει, να χρησιμοποιήσει το 

σώμα του κάνοντας χειρονομίες.   

2.2.4.3. Κοινωνικές  Στρατηγικές 

      

Οι κοινωνικές στρατηγικές, σύμφωνα με τη Rubin (1987) αναφέρονται στις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο εκπαιδευόμενος για να εφαρμόσει τη γνώση που 

απέκτησε. Οι Wong-Fillmore ( 1976, όπ. αναφ. στη Rubin, 1987) διακρίνουν δύο είδη 

κοινωνικών στρατηγικών: α) ενεργή συμμετοχή σε ομάδα συζήτησης ακόμη και όταν 

δεν καταλαβαίνεις πολλά από όσα συζητούνται και β) στήριξη και αναζήτηση 

βοήθειας από φίλους. Ωστόσο, όσο και αν η ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση έχει 

οφέλη για την πρόσκτηση λεξιλογίου, γίνεται αντιληπτό ότι η μάθηση γίνεται έμμεσα 

και συνεπώς οι κοινωνικές στρατηγικές δεν οδηγούν στην αποθήκευση, ανάλυση , 

ανάκληση και χρήση της γλώσσας ( Rubin, 1987 σ. 27). Επίσης, η Rubin (1981, όπ. 

ανάφ. στη Rubin, 1927) επισημαίνει και μια σειρά άλλων στρατηγικών κάτω από την 

ομπρέλα κοινωνικές στρατηγικές που οδηγούν έμμεσα στη μάθηση. Όπως για 

παράδειγμα συνομιλία με ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα-στόχο, παρακολούθηση 

τηλεόρασης, ραδιόφωνου, ταινιών ή διάβασμα βιβλίων. 
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2.2.5 Τυπολογία των J. Michael O’Malley, Anna Uhl Chamot, Gloria Stewner-

Manzanares, Lisa Kupper, και Rocco P. Russo. 

 

Οι O’ Malley κ.α διακρίνουν τις στρατηγικές σε τρεις κατηγορίες: α) γνωστικές, β)  

μεταγνωστικές και γ) κοινωνικοσυναισθηματικές. 

2.2.5.1  Μεταγνωστικές 

 

Η τυπολογία των  O’ Malley κ.α (1985)  όπως παρουσιάζεται στο άρθρο του  

Pezhman Zare (2012) παρουσιάζει τις μεταγνωστικές στρατηγικές σα μια εκτελεστική 

λειτουργία που εμπεριέχει: 

• Τη σκέψη για τη διαδικασία της μάθησης 

• Το σχεδιασμό- προγραμματισμό για τη μάθηση 

• Την παρακολούθηση κατανόησης και παραγωγής 

• Την αυτό-αξιολόγηση της μάθησης μετά την ολοκλήρωση της γλωσσικής 

δραστηριότητας. 

     Ως σημαντικές μεταγνωστικές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης η επιλεκτική 

προσοχή, η αυτοδιαχείρηση, ο λειτουργικός σχεδιασμός και η αυτό-αξιολόγηση. 

2.2.5.2. Γνωστικές 

      

Οι  O’ Malley κ.α (1985) παραδέχονται τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν οι 

γνωστικές στρατηγικές στις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων μιας και είναι πιο άμεσες 

και σχετίζονται με άμεσα καθήκοντα και εργασίες τους που επιτρέπουν τη 

χειραγώγηση και τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού (Brown and Palinsar, 1982, 

όπ. αναφ. στο Zare, 2012). Επίσης ως γνωστικές στρατηγικές θεωρούνται η 

επανάληψη, η μετάφραση, η ομαδοποίηση, η κράτηση σημειώσεων, ο 

ανασυνδυασμός, το οπτικό και ακουστικό υλικό, η λέξη- κλειδί, επεξεργασία, η 

μεταφορά και εγαξωγή συμπεράσματος, το μάντεμα της σημασίας λέξης από τα 

συμφραζόμενα και η σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα. 

2.2.5.3 Κοινωνικοσυναισθηματικές 

      

Σ΄ αυτήν την τυπολογία είναι οι στρατηγικές με τη μικρότερη συχνότητα επιλογής 

(O’ Malley κ.α, 1985). Εμπεριέχουν την κοινωνική διαμεσολάβηση, την 
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αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομιλούντων και στηρίζονται στη συνεργασία, στη 

στήριξη ή στην παροχή βοήθειας και στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που μπορεί να 

ζητείται εξήγηση ή επανάληψη του μηνύματος (Brown, 2007, όπ. αναφ. στο Zare, 

2012). 

2.2.6 Τυπολογία Oxford 

 

Η Oxford (1990) αρχικά χωρίζει τις στρατηγικές σε άμεσες και έμμεσες και στη 

συνέχεια αυτές με τη σειρά τους χωρίζονται οι μεν σε μνημονικές, γνωστικές, 

αντισταθμιστικές και οι δε, σε μεταγνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές. 

     Οι άμεσες στρατηγικές είναι οι στρατηγικές εκείνες, που εμπλέκονται άμεσα με 

την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Oxford 

(1990, σ. 37) περιλαμβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες: τις μνημονικές, τις γνωστικές 

και τις αντισταθμιστικές στρατηγικές. Οι μνημονικές στοχεύουν στο να βοηθήσουν 

τους μαθητές να αποθηκεύουν και να ανακτούν νέες πληροφορίες. Οι γνωστικές 

βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και να παράγουν τη γλώσσα με πολλούς 

τρόπους και οι αντισταθμιστικές, διευκολύνουν τους μαθητές να ξεπεράσουν εμπόδια 

σε προφορικό και γραπτό λόγο.  

      Οι έμμεσες στρατηγικές, στηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης έμμεσα χωρίς τη 

χρήση και εμπλοκή της γλώσσας στόχου, και όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 

πίνακα, διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν οι ίδιοι άποψη για τη μαθησιακή τους πορεία, να 

την ελέγχουν, να την οργανώνουν και να την αξιολογούν. Οι συναισθηματικές 

αφορούν τον έλεγχο των συναισθημάτων, των προθέσεων και των προσδοκιών του 

κάθε ατόμου. Τέλος οι κοινωνικές βοηθούν το μαθητή να ξεπεράσει δυσκολίες και 

εμπόδια που παρουσιάζονται στη γλώσσα-στόχο μέσω της στήριξης και της παροχής 

βοήθειας. 

 

 Πίνακας ν 1 Ανάλυση άμεσων στρατηγικών  

 

 

 

 

Μνημονικές  

Δημιουργία νοηματικών 

δεσμών 

Ομαδοποίηση  

Συσχετισμοί  

Τοποθέτηση νέων λέξεων σε συγκείμενο 
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Άμεσες 

Στρατηγικές 

Εφαρμογή εικόνων και 

ήχων 

Χρήση εικόνων 

Σημασιολογική χαρτογράφηση 

Λέξεις κλειδιά 

Ήχοι στη μνήμη 

Επανεξέταση  Δομημένη επανεξέταση 

Εφαρμογή δράσης  Φυσική αντίδραση ή χρήση αισθήσεων 

Μηχανικές τεχνικές  

 

 

Γνωστικές  

 

 

Εξάσκηση  

Επανάληψη 

Επίσημη εξάσκηση με ήχους και γραφή 

Αναγνώριση και χρήση προτύπων 

Ανασυνδυασμός 

Φυσική εξάσκηση 

Λήψη και αποστολή 

μηνυμάτων 

Κατανόηση της κεντρικής ιδέας 

Χρήση πηγών για λήψη και αποστολή μηνυμάτων 

 

 

 

Ανάλυση και 

συλλογισμός 

 

Επαγωγική συλλογιστική 

Ανάλυση εκφράσεων 

Ανάλυση μέσα από αντιπαράθεση  

(γλωσσών) 

 

Μετάφραση 

 

Μεταφορά 

 

Δημιουργία δομών για 

εισαγόμενο και 

εξαγόμενο 

Σημειώσεις  

Περίληψη  

Υπογράμμιση  

Αντισταθμιστικές Έξυπνο μάντεμα Με χρήση γλωσσικών στοιχείων 

Με χρήση άλλων στοιχείων 

Υπερκέραση 

περιορισμών  

στην παραγωγή γραπτού 

και  

προφορικού λόγου 

Χρήση μητρικής γλώσσας 

Αναζήτηση βοήθειας 

Χρήση νοημάτων και μιμητικής  

Αποφυγή επικοινωνίας εν μέρει ή  

Ολοκληρωτικά 

Επιλογή θέματος 
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Προσαρμογή/προσέγγιση μηνύματος  

Δημιουργία λέξεων 

Χρήση συνωνύμων ή περίφρασης 

Πίνακας 1.3, 1.4 Oxford (1990,  σ. 17-21) 

Πίνακας ν 2 Ανάλυση έμμεσων στρατηγικών 

 

 

 

 

 

 

Έμμεσες 

Στρατηγικές 

 

 

Μεταγνωστικές  

Πλαίσιο μάθησης  Επανάληψη και σύνδεση με  

προϋπάρχουσα γνώση 

Προσήλωση 

Καθυστέρηση παραγωγής προφορικού λόγου και 

εστίαση στην κατανόηση 

Οργάνωση και 

σχεδιασμός της μάθησης 

Ανακάλυψη μάθησης 

Οργάνωση 

Επιδιώξεις και στόχοι 

 

Προσδιορισμός στόχων των  

γλωσσικών δραστηριοτήτων 

Σχεδιασμός γλωσσικών δραστηριοτήτων 

Αναζήτηση ευκαιριών για εξάσκηση 

Αξιολόγηση της μάθησης  Αυτοπαρατήρηση  

Αυτοαξιολόγηση  

 

 

Συναισθηματικές 

 

 

Μείωση άγχους 

Σταδιακή χαλάρωση, βαθιές αναπνοές ή διαλογισμός 

 

Μουσική  

Γέλιο 

Ενθάρρυνση  Θετική στάση 

Ανάληψη ρίσκου με σύνεση 

 

Ανταμοιβή 

 

Μέτρηση της 

συναισθηματικής 

διάθεσης 

Άκουσε το σώμα σου 

Χρήση λίστας καθηκόντων 

 Ημερολόγιο μάθησης 

Συζήτηση συναισθημάτων με κάποιον άλλο 

Κοινωνικές  Κάνε ερωτήσεις  Ζήτησε διευκρίνιση ή επιβεβαίωση 

Ζήτησε διόρθωση 

Συνεργασία με άλλους Συνεργασία με συμμαθητές 

Συνεργασία με άριστους χρήστες της νέας γλώσσας 
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Ταύτιση με άλλους Ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης 

Ανίχνευση των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων 

Πίνακας 1.3, 1.4 Oxford (1990,  σ. 17-21) 

 

2.3 Σύγκριση Θεωριών 

      Αρχικά οι Hsiao και Oxford (2002) επιχειρούν μια σύγκριση μεταξύ των 

στρατηγικών της Rubin και της Oxford. Μέσω της σύγκρισης εμφανίζεται μια βασική 

διάκριση, οι άμεσες στρατηγικές της Rubin ταιριάζουν με τις έμμεσες της Oxford και 

κάποιοι τύποι έμμεσων στρατηγικών  της Rubin ανήκουν στην υποομάδα των 

αντισταθμιστικών της Oxford, όπως για παράδειγμα τα κόλπα παραγωγής 

αντιστοιχούν στις άμεσες αντισταθμιστικές της  Oxford. 

Πίνακας ν 3 Σύγκριση στρατηγικών 

Rubin (1981)                                  Oxford (1990) 

      Άμεσες στρατηγικές 

Διευκρίνιση /Επαλήθευση                                                                      

Παρακολούθηση  

Απομνημόνευση                                                                          

Εικασία/Επαγωγική εισαγωγή                                          

Επαγωγικό συλλογισμό                                                            

Πρακτική        

 Έμμεσες στρατηγικές 

Δημιουργία ευκαιριών για πρακτική                                         

Κόλπα παραγωγής                                                         

 

 

Έμμεσες κοινωνικές στρατηγικές 

Έμμεσες μεταγνωστικές στρατηγικές                                                         

Στρατηγικές άμεσης μνήμης 

Στρατηγικές άμεσης αντιστάθμευσης 

Άμεσες γνωστικές στρατηγικές 

Άμεσες γνωστικές στρατηγικές 

 

Έμμεσες κοινωνικές στρατηγικές 

Στρατηγικές άμεσης αντιστάθμευσης 

 

Πίνακας 1, Σύγκριση ταξινομιών της Rubin και Oxford ( όπ. αναφ. στο Hsiao & 

Oxford, 2002 σ. 370)  

     Συνεχίζοντας τη συγκριτική θεώρηση των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης  οι 

Hsiao και Oxford (2002) κατέληξαν ότι υμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει στενή 

σχέση μεταξύ των ταξινομιών των O’Malley και Chamot και της Oxford. Kαι τα δύο 

συστήματα στρατηγικών αλληλεπιδρούν, για παράδειγμα οι γνωστικές στρατηγικές 

των O’Malley και Chamot αντιστοιχούν περίπου στις μνημονικές και γνωστικές της 
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Oxford, ενώ η υπόθεση, το μάντεμα από το κείμενο στην Oxford τοποθετείται στις 

αντισταθμιστικές στρατηγικές, στους O’Malley και Chamot θεωρείται γνωστική 

(Ψάλτου-Joycey, 2010). Η Oxford, όπως εκτιμούν οι Hsiao και Oxford (2002) 

συνειδητά ξεχωρίζει τις μνημονικές από τις γνωστικές, διότι πιστεύει πως οι 

μνημονικές  επιτελούν μια ξεκάθαρη και σαφή λειτουργία που τις αποσυνδέει από τις 

γνωστικές, αν και οι μνημονικές καλύπτουν και γνωστικές λειτουργίες. Από την άλλη 

μεριά οι μνημονικές στρατηγικές είναι οι δράσεις αυτές που συντελούν στη μεταφορά 

της γνώσης στη μακροπρόθεσμη μνήμη, στη αποθήκευσή της και στην ανάκλησή της 

όταν παρουσιαστεί ανάγκη. 

   Ενώ οι O’Malley και Chamot κατατάσσουν σε μια ομάδα τις κοινωνικές- 

συναισθηματικές, η Oxford τις ξεχωρίζει και μάλιστα βρίσκει πολλές περισσότερες 

από ότι οι O’Malley και Chamot. Η αιτία που τις διαχωρίζει και δεν τις ομαδοποιεί 

είναι ότι αναγνωρίζει τη σημασία τους στην πρόσληψη της μάθησης και τις 

προσεγγίζει ξεχωριστά. 

 

2.4  Στρατηγικές Πρόσκτησης Λεξιλογίου 

 

   Το λεξιλόγιο αποτελεί βασική παράμετρο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και 

η κατάκτησή του είναι ο δρόμος για έκφραση και επικοινωνία ( Sedita, 2005). Η 

διδασκαλία και η εκμάθησή του δεν είναι μια απλή διαδικασία στα πλαίσια του 

γλωσσικού μαθήματος, είναι μια διαδικασία σύνθετη και πολυπαραγοντική που 

πρέπει να εκτιμηθούν σοβαρά όλοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Έτσι το 

επίπεδο των μαθητών μας,  η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων,  η σπουδαιότητα των 

λέξεων σε σχέση με το βασικό λεξιλόγιο, οι ανάγκες των μαθητών είναι κάποιοι 

παράγοντες που λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός πριν διδάξει λεξιλόγιο. O 

τρόπος που επιλέγει ο κάθε μαθητής να προσεγγίσει τη σημασία μιας άγνωστης λέξης 

καθορίζει και τη στρατηγική που θα διαλέξει για να τη μάθει και να την 

απομνημονεύσει. Όταν η διαδικασία αυτή γίνεται αβίαστα, χωρίς παρεμβάσεις από 

εξωτερικούς παράγοντες ή και από παράγοντες που συνδέονται με τη μάθηση, τότε 

εκφράζεται και η στρατηγική του μαθητή να διαχειριστεί την άγνωστη λέξη. Η 

Oxford (2002) στις έρευνές της αποκαλύπτει πως μαθητές με αναλυτικό στυλ 

προτιμούν στρατηγικές όπως διατύπωση κανόνων ή και ένταξη λέξεων σε φράσεις, 

αντίθετα μαθητές που μαθαίνουν ολόπλευρα χρησιμοποιούν στρατηγικές μαντέματος, 
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εικασίας, πρόβλεψης. Οι οπτικοί μαθητές προτιμούν την ομαδοποίηση και οι 

ακουστικοί ό,τι έχει να κάνει με προβολή ταινιών και ήχων (Oxford, 2002 σ. 127).  

  Σύμφωνα με την ψυχογλωσσολογία η μάθηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο συγκεκριμένη και να δημιουργεί τις απαραίτητες γνωστικές ρυθμίσεις για να 

μπορέσει να διατηρηθεί στη βραχυπρόθεσμη μνήμη ( Pan & Xu, 2011). 

   Στις έρευνες διδασκαλίας λεξιλογίου η γνώση του λεξιλογίου διαιρείται σε 

εσωτερική και εξωτερική και εμπεριέχει τη γραμματική, τις συνδηλώσεις, τους 

ρυθμιστικούς κανόνες και το μήνυμα που μεταφέρει (Pan & Xu, 2011). Οι ίδιοι 

συμπληρώνουν τη σκέψη τους πως λεξιλόγιο δεν είναι μόνο οι λέξεις αλλά οι φράσεις 

και οι ιδιωματισμοί, συνεπώς μια ολοκληρωμένη διδασκαλία λεξιλογίου, σύμφωνα με 

τους Pan και Xu (2011) πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. 

• Προφορά και ορθογραφία. Οι μαθητές για να μάθουν μια νέα λέξη 

πρέπει πρώτα να γνωρίζουν πώς ακούγεται και πώς γράφεται και να 

αποσαφηνίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. 

• Γραμματική. Η γραμματική είναι απαραίτητο να διδάσκεται ακόμη και 

αν δεν καλύπτεται από τους γενικούς γραμματικούς κανόνες, πράγμα που 

σημαίνει ότι θα πρέπει να διδάσκονται οι εξαιρέσεις είτε πρόκειται για ρήματα 

είτε για ουσιαστικά. 

• Σχηματισμός λέξεων. Διδασκαλία σύνθετων λέξεων και των μερών 

που αποτελείται μια λέξη. Αν αυτά τα κομμάτια διδαχθούν και κατανοηθεί η 

σημασία τους από το μαθητή, τότε θα είναι σε θέση να μαντέψει τη σημασία 

μιας λέξης όταν τη συναντήσει ξανά σε άλλο κείμενο. 

   Σύμφωνα με έρευνα των Hatch και Brown (όπ. αναφ. στο Pan & Xu, 2011) οι 

στρατηγικές των μαθητών για την εκμάθηση λεξιλογίου στηρίζονται στις εξής 

ενέργειες. 

• Μάθηση μέσω πηγών 

• Μάθηση μέσω μορφολογίας της λέξης 

• Μάθηση μέσω σημασίας της λέξης 

• Μάθηση μέσω μνημονικής ενίσχυσης 

• Μάθηση μέσω εφαρμογής της λέξης 

   Με βάση την Oxford όπως αναλύθηκε παραπάνω οι στρατηγικές εκμάθησης του 

λεξιλογίου κατηγοριοποιούνται γενικά ως εξής (Oxford, 2003 σ. 12-15): 



 
 

 

[32] 
 

• στρατηγικές που αφορούν στη διδασκαλία μιας λέξης ή ομάδα λέξεων  

• στρατηγικές που σχετίζονται  με τα συμφραζόμενα 

• στρατηγικές που σχετίζονται με τις αισθήσεις ή με τη σκέψη 

• στρατηγικές μηχανικές-μνημονικές 

• στρατηγικές κατανόησης των λέξεων  

• στρατηγικές παραδοσιακές και σύγχρονες  

• στρατηγικές ατομικές και ομαδικές  

• στρατηγικές γνωστικές, μεταγνωστικές και αντισταθμιστικές 

• στρατηγικές απλές και σύνθετες 

     Σε πρακτική εφαρμογή στρατηγικών κατάκτησης λεξιλογίου οι Pan και Xu (2011) 

εφάρμοσαν τις ακόλουθες στρατηγικές και διαπίστωσαν θετικές επιδράσεις στους 

μαθητές. 

• Ένταξη  λέξης στο πλαίσιο. Οι λέξεις αποκτούν έννοια και σημασία 

όταν είναι  ενταγμένες μέσα σε κείμενο και τότε ικανοποιείται η ανάγκη του 

μαθητή για ανάγνωση και ουσιαστική επικοινωνία. Η διδασκαλία λεξιλογίου 

μέσα σε κείμενο είναι ένας τρόπος να κατανοήσει ο μαθητής την πολυσημία 

των λέξεων σε διαφορετικά πλαίσια. 

• Σημασιολογικός χάρτης. Οι λέξεις  δεν υπάρχουν μόνες τους, το νόημα 

μιας λέξης φανερώνεται από τις σχέσεις του με άλλες λέξεις στο ίδιο 

σημασιολογικό πεδίο και υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων νοηματικών 

σχέσεων όπως για παράδειγμα, συνώνυμα και αντώνυμα. 

• Σχηματισμός λέξης. Για να διδαχθεί το λεξιλόγιο επαρκώς οι μαθητές 

πρέπει να γνωρίζουν προθέματα, επιθέματα, λέξεις με κοινή ρίζα ώστε να 

είναι σε θέση να κατανοούν πώς δημιουργούνται οι λέξεις και στη συνέχεια να 

δημιουργούν και άλλες με τελικό σκοπό να πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. 

• Δημιουργία νοητικών σχέσεων. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα 

μια λέξη και οι μαθητές σκέφτονται όλες τις πιθανές λέξεις που συνδέονται με 

τη λέξη του πίνακα. 

• Ενημέρωση και αποδοχή της πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρει η 

κάθε λέξη. 

• Η χρήση λεξικού. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την 

προφορά, την ορθογραφία, το σχηματισμό λέξεων, τη μεταφορική και 

κυριολεκτική σημασία και την ιδιωματική χρήση της κάθε λέξης. 
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          Οι στρατηγικές λεξιλογίου χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τους μαθητές 

στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των λέξεων και την ταξινόμησή τους με βάση 

αυτές τις σχέσεις, για να ενεργοποιήσουν την πρότερη αποκτημένη γνώση και για να 

οικειοποιηθούν τη χρήση πρότυπων λέξεων, λέξεων κλειδιών ώστε να τις 

διατηρήσουν στη μνήμη. Η δυνατότητα επιλογής των στρατηγικών από τους μαθητές 

οδηγεί στην αυτο-συλλογή του λεξιλογίου, στρατηγική που επιτρέπει στους μαθητές 

να χτίσουν μόνοι τους το λεξιλόγιο που τους αφορά και να συμμετέχουν πιο ενεργά 

στη μάθηση (Brassell, 2013, σ. 2). Οι μαθητές πρέπει να δραστηριοποιηθούν στις 

ανεξάρτητες στρατηγικές για αντιμετωπίσουν άγνωστες λέξεις όχι μόνο στο σχολείο 

αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ψάχνουν 

στο ευρύτερο πλαίσιο για στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση της 

λέξης,  για τη δομή και τη μορφολογία της (Blachowicz, Fisher, Ogle, & Watts‐Taffe, 

2006). 

         Η όποια επιλογή στρατηγικής από τους μαθητές, άμεση ή έμμεση, σκόπιμη ή 

τυχαία ή και ανεξάρτητη προσέγγιση προϋποθέτει  από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, ποικιλία λεξιλογίου και κειμένων και χρόνο που 

απαιτείται για την πολύπλευρη προσέγγιση των στρατηγικών που θα ενεργοποιήσουν 

το ενδιαφέρον του μαθητή. Η έκταση των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων που θα 

επιλεγούν εξαρτώνται από το επίπεδο του μαθητή. Αρχικά επιλέγονται απλές 

στρατηγικές και λεξιλόγιο που αφορά την καθημερινότητα του μαθητή για να 

οδηγηθεί σταδιακά σε πιο σύνθετες-ανεξάρτητες στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι 

επειδή οι συνθήκες στην τάξη πολλές φορές δεν επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη 

διδασκαλία λεξιλογίου λόγω περιορισμένου χρόνου, οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τις 

στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του µαθήματος, οφείλουν να 

εκπαιδεύσουν τους µαθητές τους στη χρήση στρατηγικών, ώστε να είναι σε θέση 

µόνοι τους πια να μπορούν να προσεγγίζουν το νέο λεξιλόγιο που συναντούν. Μιλάμε 

δηλαδή για στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου που χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ο 

εκπαιδευτικός από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και για 

στρατηγικές που διδάσκονται ή για ανεξάρτητες που εφαρμόζουν από µόνοι τους οι 

μαθητές στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το λεξιλόγιο σε ατομικό επίπεδο 

(Παραδιά, 2010 σ. 58).  
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      Στη διαδικασία της μάθησης και ειδικότερα της κατάκτησης του λεξιλογίου όλοι 

έχουν το δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές 

(Hunt & Beglar, 2002 σ. 264).  
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3. Εναλλακτικές μορφές καταγραφής και αξιολόγησης των 

στρατηγικών 

  

      Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρύς λόγος για αξιολόγηση των μαθητών, του 

τρόπου που μαθαίνουν, των προϊόντων που παράγουν καθώς και της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

     Αρωγός σ’ αυτή τη διαδικασία στέκεται το σχολείο, που ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί, είναι ο κατεξοχήν 

αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος θεσμός να μετρήσει την επίδοση των μαθητών σε  

γνωστικά αντικείμενα και σε σημαντικούς τομείς, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, 

η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, απαραίτητους για την ολόπλευρη ανάπτυξη μιας 

υγιούς προσωπικότητας. 

     Οι τελευταίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα αναδιαμόρφωσαν το σκηνικό 

στη εκπαίδευση βάζοντας σε πρώτο πλάνο τους μαθητές  οι οποίοι αναλαμβάνουν 

εκπαιδευτικά σχέδια δράσης που αποσκοπούν στην ανακάλυψη της μάθησης με τη 

χρήση υποθέσεων και άλλων στρατηγικών μάθησης και επιπλέον στην απόκτηση 

γνώσης και εκτός τάξης μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση με άλλους και τη 

χρήση της γλώσσας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τις 

αλλαγές και  ο τομέας της αξιολόγησης που δε θα μπορούσε να στηρίζεται πια σε 

παραδοσιακές μεθόδους που αντανακλούν την απόδοση του μαθητή σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αυξανόμενη κριτική που δέχτηκαν οι παραδοσιακές 

μέθοδοι αξιολόγησης (τεστ πολλαπλών επιλογών, σωστό ή λάθος, μικρές απαντήσεις, 

δοκίμια) (Dikli, 2003) έφεραν στην επιφάνεια τον προβληματισμό σχετικά με την 

αξία τους και τον πραγματικό σκοπό που επιτελούν καθώς επίσης και το ερώτημα αν 

είναι κατάλληλες, δίκαιες για όλους τους μαθητές (Hamayan, 1995).  

      Όμως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η αξιολόγηση είναι ένα 

από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ότι όλοι, οι άμεσα 

και έμμεσα εμπλεκόμενοι σ’ αυτήν, όπως για παράδειγμα φορείς χάραξης πολιτικής, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς,  διαχειριστές, διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις, 

θετικές ή αρνητικές για τις στρατηγικές αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην 

εκπαίδευση (Dietel, Herman, & Knuth, 1991). 

      Ο όρος εναλλακτικός, που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση, στη διεθνή 

βιβλιογραφία προσεγγίζεται  ως ΄΄εναλλακτική αξιολόγηση΄΄(alternative assessment), 
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΄΄άτυπη αξιολόγηση΄΄ (informal assessment), ΄΄αυθεντική αξιολόγηση΄΄, (authentic 

assessment), ΄΄αξιολόγηση της απόδοσης΄΄ (performance assessment), ΄΄περιγραφική 

αξιολόγηση΄΄(descriptive assessment), ΄΄άμεση αξιολόγηση΄΄(direct assessment) 

(Hamayan, 1995 όπ. αναφ. στο Γρίβα, 2016).  

      Η εναλλακτική αξιολόγηση αναφέρεται σε μεθόδους και τεχνικές που μαζί με το 

πλαίσιο διδασκαλίας ενσωματώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα (Navarrete, Wilde, Nelson, Martinez, & Harget, 1990, όπ. αναφ, στο 

Hamayan, 1995). Οι Brown και Hudson (1998, σ. 653) στο άρθρο τους «The 

Alternatives in Language Assessment» παρουσιάζουν τις εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης κατηγοριοποιημένες από τη Huerta-Macias (1995) και περιλαμβάνουν: 

καταλόγους, περιοδικά, ημερολόγια, βιντεοκασέτες και κασέτες ήχου, αυτό-

αξιολόγηση και παρατηρήσεις από τον δάσκαλο, χαρτοφυλάκια (portfolioς), 

συμβουλευτικές συναντήσεις (conferences), ημερολόγια, αυτό-αξιολογήσεις και 

εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα μέλη μιας ομάδας. Στο ίδιο άρθρο (σ. 653)  η 

Aschbacher (1991) παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών 

μορφών αξιολόγησης: 

• Απαιτούν την επίλυση προβλημάτων και  υψηλό επίπεδο σκέψης , 

• Αφορούν εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι χρήσιμες για 

τον μαθητή, 

• Κάνουν χρήση του πραγματικού κόσμου ή  χρησιμοποιούν προσομοιώσεις, 

• Δίνουν έμφαση στις διαδικασίες καθώς και στα αποτελέσματα και 

• Ενθαρρύνουν τη δημοσιοποίηση των εργασιών και κριτηρίων επιλογής. 

     Επίσης, η Hamayan (1995, σ. 213-215) αναγνωρίζει ως κύρια χαρακτηριστικά της 

εναλλακτικής μεθόδου : 

• την αμεσότητα και την εγγύτητα που χαρακτηρίζουν τις επικοινωνιακού τύπου 

δραστηριότητες που εμπλέκεται ο μαθητής 

• την ολιστική θεώρηση της γλώσσας, δηλαδή αφενός η φωνολογία, η 

γραμματική και το λεξικό και αφετέρου οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: 

ανάγνωση, γραφή, προφορική ομιλία και ακρόαση δεν μπορούν παρά να 

θεωρηθούν ως μέρη ενός γλωσσικού όλου. Από την άλλη μεριά βέβαια η 

εναλλακτική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της και τον μαθητή ως ενιαίο 

σύνολο, δηλαδή ως κοινωνικό, ακαδημαϊκό και φυσικό περιεχόμενο  

(Hamayan, 1995). 



 
 

 

[37] 
 

• Την ολοκληρωμένη θεώρηση της γλώσσας, γεγονός που σημαίνει ότι ο 

αξιολογητής οφείλει να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες του 

αξιολογούμενου, ακαδημαϊκές και προσωπικές σε συγκεκριμένα θέματα και 

ανάλογα με το επίπεδό του (Tierney, Carter & Disay, 1991, όπ. αναφ στο 

Hamayan, 1995). Όλες αυτές οι διαστάσεις αλληλεπιδρούν στη διαδικασία της 

μάθησης και δεν αφορούν μόνο την κατάκτηση της γλώσσας, αλλά επιδρούν 

και  στο πώς την κατακτά, τι συμπεριφορές χρησιμοποιεί ο μαθητής (Davies, 

Cameron, Politano, & Gregory 1992, Marzano 1994, Marzano, Pickering, & 

McTighe 1993 όπ. ανάφ. στο Hamayan, 1995). 

• Την αναπτυξιακή προσέγγιση που σχετίζεται με το κοινωνικό, ακαδημαϊκό και 

γνωστικό προφίλ του μαθητή και είναι κυρίως χρήσιμη σε περιπτώσεις 

μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και 

πιθανώς να μην έτυχαν τυπικής, επίσημης εκπαίδευσης. 

• Τις πολλαπλές αναφορές της. Ένα εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης είναι 

πιθανό να συλλέγει πληροφορίες για την πρόοδο και τη γνωστική εξέλιξη του 

μαθητή μέσα από ποικίλες πηγές όπως γραπτά τεστ, συμμετοχή σε ομαδικές 

εργασίες, μέσα από την παρατήρηση του εκπαιδευτικού κ.α (Goodman, 

Goodman & Hood 1989, Paulson  & Meyer 1991, όπ. αναφ. στο Hamayan, 

1995). 

 Ενώ οι εναλλακτικές μορφές ανοίγουν νέους δρόμους στη γλωσσική αξιολόγηση, 

διατυπώνονται προβληματισμοί για ποικίλα ζητήματα που αφορούν τους νέους 

τρόπους αξιολόγησης και αν αυτά αντιμετωπίζονται επαρκώς. Έτσι προκύπτει το 

ερώτημα, τι κριτήρια πρέπει να τεθούν για να κριθούν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

     Οι  Linn, Baker και Dunbar (1991) υποστηρίζουν πως υπάρχουν θεσμοθετημένα 

ψυχομετρικά κριτήρια για την καταλληλότητα και την επάρκεια των εναλλακτικών 

λύσεων και αυτά προκύπτουν από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία. Ωστόσο, 

συμπληρώνουν ότι δεν μπορεί να είναι τα μόνα κριτήρια που θα κρίνουν το επίπεδο 

και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Εξίσου μεγάλης σημασίας, πιστεύουν ότι είναι 

και οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών για τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 

Θεωρούν ότι μια πιο «αυθεντική» αξιολόγηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διευκολύνουν τη μάθηση, εάν έχει αφιερωθεί 

πολύς χρόνος στην προετοιμασία και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών. Οι 

Frederiksen και Collins (1989) προτείνουν δύο κριτήρια που έχουν σχέση με την 
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αξιολόγηση, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα. Η αμεσότητα αναφέρεται 

στην άμεση αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης, για παράδειγμα μιας γνωστικής 

ικανότητας του μαθητή που αν στηριχτεί όμως σε έμμεσους δείκτες όπως ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής  αλλάζει τη μορφή της αξιολόγησης. Η αντικειμενικότητα από 

την άλλη πλευρά αναφέρεται στην κρίση του αξιολογητή όταν αποδίδει βαθμό στο 

μαθητή. 

     Οι εναλλακτικές λύσεις όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω έχουν τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά τους, όμως το ζητούμενο είναι οι εκπαιδευτικοί που θα τις 

εφαρμόσουν να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά σε όφελος των 

μαθητών τους και της εκπαίδευσης γενικότερα. 

3.1  Το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού ως εργαλείο εναλλακτικής 

αξιολόγησης. 

      

Το ημερολόγιο εκπαιδευτικού είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο καταγραφής 

πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι μια διαχρονική 

ερευνητική μέθοδος καταγραφής δεδομένων όπου ο αξιολογητής χρησιμοποιώντας 

παράλληλα και την πληροφορία της τεχνολογίας μπορεί να εξάγει συμπεράσματα 

γρήγορα και εύκολα (Friesner & Hart, 2005). Είναι ευρέως γνωστό ως εργαλείο 

αξιολόγησης και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές θέσεις εργασίας και βεβαίως σε 

εργασία που στηρίζεται στη μάθηση με θετικά αποτελέσματα μιας και ενθαρρύνει 

τους μαθητές να αναρωτηθούν για ζητήματα που αφορούν τη μάθηση και την πρόοδο 

τους (Friesner & Hart, 2005). H Alison (1998) εξαίρει την αξία του ημερολογίου ως 

σημαντική πηγή πληροφοριών, εσωτερικών διεργασιών, στρατηγικών μάθησης και 

καταγραφής προσωπικών εμπειριών των μαθητών. Ο Seliger ( όπ. αναφ. στο Bailey, 

1991, σ. 63) επισημαίνει πως πρόκειται για μια συνειδητή καταγραφή από τους 

εκπαιδευτικούς όσων νομίζουν πως ξέρουν. Σύμφωνα με τους  Bailey και Ochsner 

(1983 όπ. αναφ. Bailey, 1991) μια μελέτη ημερολογίου στην εκμάθηση μιας δεύτερης 

γλώσσας, στην κατάκτηση ή στη διδασκαλία της είναι ανυπολόγιστη εμπειρία, καθώς 

οι καταγραφές γίνονται σε πρώτο πρόσωπο και ο συντάκτης του ημερολογίου μπορεί 

να είναι ένας δάσκαλος ή μαθητής.  

   Κεντρικό χαρακτηριστικό των μελετών ημερολογίου είναι ότι πρόκειται για 

εσωτερικές καταγραφές δηλαδή ο συντάκτης του ημερολογίου μελετά τη δική του 

διδασκαλία ή τη μάθηση και έτσι μπορεί να αναφέρει παράγοντες που επηρεάζουν τη 
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μάθηση ή τη διδασκαλία, στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών, και τη δική του άποψη 

καθώς και στοιχεία και λεπτομέρειες άγνωστα για έναν εξωτερικό παρατηρητή. Η 

McDonough (1994) χαρακτηρίζει το ημερολόγιο εκπαιδευτικού ως ένα εργαλείο 

εσωτερικής ενδοσκόπησης, χρήσιμο και απαραίτητο όχι μόνο για άντληση 

πληροφοριών αλλά και για συναισθηματική αποφόρτιση από το βάρος της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας. H Bailey (1980, όπ.ανάφ στο Brown 1984) εκφράζει 

την άποψη, η οποία ενισχύει τη γνώμη της McDonough και συμπληρώνει πως μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν και για αυτογνωσία δηλαδή ως ένας τρόπος να αναγνωριστούν 

λάθη, αδυναμίες, προτερήματα του συντάκτη. Τα ημερολόγια, συμπληρώνει η 

McDonough (1994) μπορεί να προκαλέσουν τη γένεση προβληματισμών και 

ερωτημάτων μετά το πέρας της καταγραφής αλλά αυτό αφορά την εμπλοκή άλλων 

λύσεων και τεχνικών. 

      Τα ημερολόγια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που ο συντάκτης και ο 

αναλυτής είναι το ίδιο πρόσωπο και σε αυτά που o ερευνητής αναλύει ημερολόγια 

που συντάχθηκαν από άλλους (Bailey,1991). Και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται ως: 

• Παιδαγωγικό, ερευνητικό εργαλείο καταγραφής μαθησιακών, διδακτικών 

στόχων, εμπειριών και στάσεων (Schumann & Schumann, 1977; Alison, 1998; 
McDonough, 1994). 

• Βάση για ανατροφοδότηση και προβληματισμό (Gilpin & Jorge 1995, σ. 23, 

όπ. αναφ. στο Woodfield & Lazarus,1998) 

• Εργαλείο αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών (Block, 1994) 

• Εργαλείο ανακλαστικής γραφής για την πλήρη αντίληψη της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των εκπαιδευτικών και για περαιτέρω ανάπτυξη (Borg, 

2001). 

      Ταξινομία τύπων ημερολογίου όπως καταγράφονται από την Tsagari, (2004 όπ. 

αναφ. στο Παπούλη, 2016 σ. 6) 

• Τα προσωπικά ημερολόγια (personal writing journals and diaries) τα οποία 

θεωρούνται ως τα λιγότερο δομημένα ημερολόγια και μπορεί να 

περιλαμβάνουν εναλλακτικές μορφές  γραφής όπως εκθέσεις, γράμματα, 

ποίηση, διήγηση, κ.λπ., 
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• Τα αναδραστικά ημερολόγια (response journals or reading logs) τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αναγνωστικών ικανοτήτων των 

μαθητών, 

• Τα ημερολόγια διαλόγου (dialogue journals) τα οποία αποσκοπούν στη 

δημιουργία  διαλόγου ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή για 

ζητήματα που αφορούν στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία,  

•  Τα μαθησιακά ημερολόγια (learning logs) με τα οποία οι μαθητές εκτιμούν 

την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.  

       Από τη άλλη πλευρά εκφράζονται και κάποιες  ενστάσεις για τη χρήση των 

ημερολογίων και αυτές αφορούν το γεγονός ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι 

πλούσια, επαρκή και δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική ανάλυση αυτών ώστε να 

μεταδοθούν και να κατανοηθούν και από άλλους (Alison, 1998). Παράλληλα, ο 

Bailey (1991) σημειώνει πως μια απλή καταγραφή εμπειριών δε συνιστά και 

ημερολόγιο μελέτης αν δεν εμπεριέχει και την ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν και συνεχίζει λέγοντας πως το ημερολόγιο αποτελεί μεν μια προσωπική 

υπόθεση του καθενός μας, όμως ένα ημερολόγιο μελέτης δεν αφορά μόνο τον 

συντάκτη του αλλά γίνεται θέμα προς δημοσιοποίηση και ανάλυση. 

3.2 Το ημερολόγιο του μαθητή ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης 

       

Το ημερολόγιο μαθητή είναι διαμορφωμένο με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους και εξαρτάται από το θέμα που είναι υπό διαπραγμάτευση, από το επίπεδο 

και τον χρόνο του μαθητή (Friesner  & Hart, 2005). Είναι επίσης γνωστό και χρήσιμο 

ως εργαλείο για την έρευνα της εξ αποστάσεως συνεργασίας (telecollaboration) όπου 

προσφέρονται πληροφορίες από τις άμεσες αντιδράσεις των μαθητών σε ένα 

διαπολιτισμικό πρόγραμμα( Helm, 2009). Μέσα από συζητήσεις κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος οι μαθητές προβληματίζονται, αναστοχάζονται, κρατούν σημειώσεις, 

βρίσκουν ομοιότητες-διαφορές, συγκρίνουν και στη συνέχεια επιβεβαιώνουν ή 

διαψεύδουν τα συμπεράσματά τους με διεθνείς εταίρους μέσα από ασύγχρονα μέσα 

(φόρουμ, τηλεδιασκέψεις) ώστε να ανταλλάξουν ιδέες, πολιτιστικά και πολιτισμικά 

στοιχεία που θα τους φέρουν πιο κοντά . Στη διαπολιτισμική μάθηση τα ημερολόγια  

χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία ενίσχυσης των φοιτητών που σπούδαζαν στο 

εξωτερικό ως τρόπος οργάνωσης της μάθησης τους και επίσης ως εργαλεία 
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εθνογραφικής έρευνας (Pearson-Evans, 2006? Πανεπιστημίου Sheffield, 1999, όπ. 

αναφ. στο Helm, 2009). 

     Ο μαθητής αυτό-αξιολογείται, θέτει στόχους, εντοπίζει τις αδυναμίες του και τις 

ικανότητές του και αποφασίζει τον τρόπο που θα βελτιώσει τις πρώτες και θα 

ενισχύσει τις δεύτερες. Καταγράφει λοιπόν τις εμπειρίες του ανά εβδομάδα ή μετά το 

τέλος ενός σημαντικού γεγονότος. Αν εντοπίσει ότι ο στόχος επετεύχθη νωρίτερα, 

θέτει νέους πιο ουσιαστικούς, αν όμως εντοπίσει ότι δεν τα κατάφερε, 

αναδιαμορφώνει το σχέδιο δράσης του και αλλάζει τον αρχικό στόχο (Friesner & 

Hart, 2005). Με άλλα λόγια αναπτύσσει κριτική και μεταγνωστική σκέψη ώστε να 

καταστεί ανεξάρτητος και να αυτονομηθεί στη μαθησιακή διαδικασία. 

     Η Bailey, (1980, όπ. ανάφ. στο Bailey 1991) περιγράφει μια προσωπική της 

εμπειρία από όταν ήταν μαθήτρια του Schumann και λέει πως τα ζητήματα που 

ανέκυψαν κατά τη μαθησιακή διαδικασία αφορούσαν στο περιβάλλον μάθησης, στη 

δική της επιθυμία για δημοκρατικές διαδικασίες και στην ανάγκη της για 

επιβράβευση και θετική ενίσχυση στη διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. 

O Schumann (1977) πραγματοποίησε έρευνα με δύο ενήλικες μαθητές που κράτησαν 

ημερολόγια για να μεταφέρουν την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια εκμάθησης 

δεύτερης γλώσσας όπου διατυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο 

του μαθητή. Όλες αυτές οι εμπειρίες μαθητών που καταγράφηκαν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και έρευνας προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις 

και αλλαγές που θα αφορούν τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή.  

     Ένα θέμα που απασχολεί και επηρεάζει τη μελέτη των ημερολογίων είναι ο μικρός 

αριθμός συμμετεχόντων. Σε έρευνες που διεξήχθηκαν ο αριθμός των συμμετεχόντων 

μαθητών ήταν μικρός, για παράδειγμα στην έρευνα των Schumann και Schumann 

(1977)  οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν δύο, σε άλλες έρευνες κυμαίνονταν από δύο 

έως έντεκα. Σε έρευνα των Parkinson και Howell-Richardson (1990, όπ. ανάφ. στο 

Bailey, 1991) οι συμμετέχοντες ήταν πενήντα ένας, ωστόσο και πάλι θεωρήθηκε 

μικρός ο αριθμός. Άλλο θέμα που αναφέρεται στη μελέτη ημερολογίων είναι η 

διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών. Όπως ήδη αναφέρθηκε πρόκειται για μια 

προσωπική διαδικασία συλλογής δεδομένων και καταγραφής εμπειριών που 

στηρίζεται παντελώς σε υποκειμενικά στοιχεία (Bailey, 1991). Επίσης, υπάρχουν 

σοβαροί προβληματισμοί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το γεγονός ως 

τη στιγμή που καταγράφεται (Seliger,1983, όπ. ανάφ. στο Bailey, 1991). Όσο 
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αυξάνεται το χρονικό διάστημα, τόσο μεγεθύνονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα 

που προκύπτουν στη σκέψη και στη συνείδηση του καθενός. 
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4. Το πιλοτικό πρόγραμμα 

4.1 Διατύπωση προβλήματος 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ερευνητικό πρόβλημα, στο σκοπό και 

στους στόχους της έρευνας, στα χαρακτηριστικά του δείγματος, στα μέσα συλλογής 

των ερευνητικών δεδομένων, τήρηση ημερολογίου από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού και ερωτηματολογίου από τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση της 

κάθε ενότητας, στο χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε, στο σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή του υλικού. 

Αφορμή για την παρούσα έρευνα στάθηκε η διατύπωση στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για χρήση της επικοινωνιακής και 

κειμενοκεντρικής μεθόδου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΔΕΠΣ -ΑΠΣ, 

2003) η οποία προτάσσει την αναβάθμιση του λεξιλογίου και την ισότιμη εφαρμογή 

γραμματικής και λεξιλογίου στην εκπαιδευτική πράξη. Ως προσωπική διαπίστωση 

αναφέρω πως οι σημερινοί εκπαιδευτικοί επιμένουν μεν στη διδασκαλία τους στην 

εκμάθηση και εφαρμογή κανόνων γραμματικής, ωστόσο συνειδητά ή ασυνείδητα 

εφαρμόζουν καθημερινά στρατηγικές-τρόπους εκμάθησης λεξιλογίου στους μαθητές 

τους. Οι Schmitt και McCarthy (1997) διαπιστώνουν πως αν και οι εκπαιδευτικοί 

επιμένουν στη διάδοση και εκμάθηση χρήσης νέων στρατηγικών λεξιλογίου, η 

κατάληξη είναι οι μαθητές να μαθαίνουν μόνο καινούριες λέξεις και έτσι να 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. 

Η αναζήτηση της αξίας των στρατηγικών λεξιλογίου εμφανίζει παιδαγωγικό και 

διδακτικό ενδιαφέρον μιας και εξηγεί τον τρόπο που οι μαθητές ερμηνεύουν, 

μαθαίνουν και θυμούνται μια καινούρια λέξη. Μολονότι στη διεθνή και ξένη 

βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών που αφορούν στις στρατηγικές εκμάθησης 

λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα, στην ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώνεται ένα κενό 

στις έρευνες ως προς τη διερεύνηση των στρατηγικών λεξιλογίου σε μαθητές.  

 

4.2  Σκοπός και στόχοι  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσω τι στρατηγικές χρησιμοποιούν 

οι μαθητές της Α δημοτικού για να προσεγγίσουν τη σημασία μιας λέξης και 

παράλληλα να εφαρμόσω υλικό, που θα δημιουργήσω, το οποίο θα ενισχύει τις 
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στρατηγικές αυτές. Έρευνες στον τομέα του λεξιλογίου αποδεικνύουν ότι η 

διδασκαλία του λεξιλογίου δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη από τους υπεύθυνους 

για τη διδασκαλία του (Target, 2006) και συνεχίζει λέγοντας ότι όσοι μαθητές 

εκπαιδεύτηκαν πάνω σε αυτές τις στρατηγικές, μέσα από δραστηριότητες, τελικά 

φτάνουν στο σημείο να μπορούν και να τις εφαρμόζουν. Οι Blachowicz και Fisher 

(2004) προτείνουν στους εκπαιδευτικούς τέσσερις  πρακτικές που βοηθούν να 

εφαρμόσουν και να ενισχύσουν στρατηγικές λεξιλογίου στους μαθητές: 

• Ανάπτυξη συνειδητοποίησης λέξεων και αγάπης των λέξεων μέσα από το 

παιχνίδι. 

• Ανάπτυξη σαφούς και πλούσιας διδασκαλίας για τη δημιουργία λεξιλογίου. 

• Δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την καλλιέργεια στρατηγικών 

λεξιλογίου που οδηγούν στην ανεξαρτητοποίηση των μαθητών, όπως για 

παράδειγμα η χρήση λεξικού. 

• Ενεργοποίηση  των μαθητών με ένα ευρύ φάσμα βιβλίων, δραστηριοτήτων 

(Blachowicz & Fisher, 2004 σ. 66-69). 

      Σύμφωνα με τα παραπάνω  σχεδιάστηκε ένα πιλοτικό υλικό με σκοπό να 

ανακαλύψει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την εκμάθηση 

λεξιλογίου, αλλά και να δημιουργηθεί ένα υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους για 

την ανάπτυξη στρατηγικών πρόσκτησης και παραγωγής λεξιλογίου. 

Συγκεκριμένα θέτουμε τους παρακάτω στόχους: 

a) Να διερευνήσουμε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την 

εκμάθηση λεξιλογίου. Ο στόχος αυτός θα διερευνηθεί με τα παρακάτω 

ερωτήματα: 

1.Πώς μαθαίνουν μια λέξη. 

2.Τι κάνουν αν δεν την ξέρουν 

3.Πώς την απομνημονεύουν 

b) Να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση 

των στρατηγικών λεξιλογίου στους μαθητές. 

c) Να  αξιολογήσουμε την καταλληλότητα  της παρέμβασης στους 

συγκεκριμένους μικρούς μαθητές. 
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4.3 Συμμετέχοντες στην έρευνα 

  

     Ο πληθυσμός για τον οποίο σχεδιάστηκε το γλωσσικό υλικό ήταν ένα τμήμα της 

Α΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της Ανατολής Ιωαννίνων. Το δείγμα της έρευνας 

συμπίπτει με τον πληθυσμό της, καθώς συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

του τμήματος της Α΄ τάξης. Το σύνολο των μαθητών ήταν 18, εκ των οποίων 10 ήταν 

αγόρια και 8 κορίτσια (Πίνακας ν 5). 

Πίνακας 4. Το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Φύλο μαθητών 8 κορίτσια 

10 αγόρια 

Τόπος γέννησης 17 Ελλάδα 

1 Πακιστάν 

Καταγωγή γονέων Ελληνική καταγωγή (17 γονείς) 

Πακιστανική καταγωγή (1 γονιός) 

Γλώσσα επικοινωνίας εκτός σχολείου Ελληνική (17 γονείς) 

 Εναλλαγή ελληνικών και πακιστανικών 

(1 μαθητής) 
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5. Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

5.1 Σχεδιασμός γλωσσικού υλικού 

      Όταν κάποιος θέλει να διδάξει λεξιλόγιο οφείλει να έχει στο μυαλό αυτό που  

είχαν πει οι Politzer και McGroarty's (1985), ότι δηλαδή οι στρατηγικές από μόνες 

τους δεν προσφέρουν κάτι, δεν είναι από τη φύση τους χρήσιμες, αν δεν εφαρμοστούν 

στις κατάλληλες δομές και συμπληρώνει η  Rees-Miller (1993) ότι ο εκπαιδευτικός 

που σκοπεύει να διδάξει στρατηγικές λεξιλογίου οφείλει να ορίσει ποια τεχνική θα 

διδάξει, σε ποια έκταση και κατά πόσο αυτές ταιριάζουν στους μαθητές του. Με άλλα 

λόγια συνεχίζει η Rees-Miller (1993) οφείλει να λάβει υπόψη του τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών του, τις ιδιαιτερότητές τους και τις πραγματικές τους 

ανάγκες. 

      Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του υλικού βασίστηκε στις παραπάνω 

διαπιστώσεις με σκοπό να αναπτύξουν οι μαθητές στρατηγικές  για να κατανοούν τη 

σημασία μιας άγνωστης λέξης. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καλείται να 

διαχειριστεί το μεγάλο όγκο του λεξιλογίου που ένας μαθητής αποκτά καθημερινά 

από το σχολείο ή από τις κοινωνικές του εμπειρίες. Γίνεται σαφές ότι η διδασκαλία 

του λεξιλογίου, και ιδιαίτερα  σε μικρές ηλικίες, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια 

οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια προκειμένου να μπορεί ο μαθητής να 

κατανοήσει, να αποθηκεύσει στη μνήμη του και να εφαρμόσει τελικά τη νέα λέξη 

(Hatch & Brown, όπ. αναφ στο  Tacak, 2008). Οι προσπάθειες αυτές συνιστούν τις 

στρατηγικές και ερευνητές όπως ο Craves (2006, σ. 4-8) προτείνει για την 

λεξιλογική ενίσχυση των μαθητών ένα πρόγραμμα τεσσάρων σταδίων το οποίο 

περιλαμβάνει: 

• Ποικίλες και πλούσιες γλωσσικές εμπειρίες 

• Διδασκαλία λέξεων 

• Διδασκαλία στρατηγικών λεξιλογίου και 

• Ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης. 

       Ένας τρόπος που μπορεί να διευκολύνει το λεξιλογικό αυτό πρόγραμμα 

ενίσχυσης και ενθάρρυνσης των μαθητών να ανεξαρτητοποιηθούν και να 

προσεγγίζουν το νέο λεξιλόγιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση είναι να γίνεται μέσα 

από παιγνιώδεις δραστηριότητες (McCarthy, 1984, όπ. αναφ στο Gu,  2003) που θα 

ενισχύουν τη γνώση, αλλά και τη χρήση (Gu, 2003, σ. 3). Ο κάθε μαθητής ανάλογα 
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με τις ανάγκες του και την προσωπικότητά του θα αντιμετωπίσει διαφορετικά την 

κάθε λέξη. Άλλοι  μπορεί να μαντέψουν το νόημα και τη χρήση της από τα 

συμφραζόμενα, κάποιοι μαθητές μπορεί να ψάξουν τη σημασία της στο λεξικό, 

άλλοι ίσως επαναλάβουν τη νέα λέξη αρκετές φορές μέχρι να την κατανοήσουν. 

Άλλοι θα προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα, δηλαδή δε θα μείνουν στην επανάληψη 

της λέξης, αλλά θα την αποθηκεύσουν στη μνήμη τους. Κάποιοι θα  

χρησιμοποιήσουν τη λέξη στην πράξη, σε πρόταση ή σε κείμενο. Κάθε μία από τις 

παραπάνω διαδικασίες προϋποθέτει γνώση, άποψη, επιλογή και ανάπτυξη  

στρατηγικών για την εκμάθηση λεξιλογίου. Και κάθε στρατηγική που χρησιμοποιεί ο 

μαθητής θα επηρεάσει το πόσο καλά θα μάθει μια νέα λέξη (Gu, 2003, σ. 3). 

Έτσι οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού στηρίχτηκαν αφενός στην 

πρόθεση να διδαχθούν στρατηγικές λεξιλογίου στους μαθητές, αφετέρου στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, αλλά κυρίως στις ικανότητες του μέσου 

μαθητή της τάξης αποσκοπώντας στη δημιουργία παραγωγικής και συνεργατικής 

ατμόσφαιρας. Σε πολλές έρευνες σημειώνεται η αξία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ως τρόπος μέσα από τον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση (Βοσνιάδου, 2001). Οι 

μαθητές εμπλέκονται ενεργά και σταδιακά αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη 

μάθηση με αποτέλεσμα να ενισχύουν και να βελτιώνουν τη μάθησή τους.  

Συνεπώς το υλικό που σχεδιάστηκε για τους μαθητές της Α δημοτικού βασίστηκε 

στις παραπάνω παραμέτρους, στηρίχτηκε ωστόσο στη «δραστηριοκεντρική 

προσέγγιση» (task-based learning) που αναλύεται παρακάτω και αποσκοπούσε στη 

διδασκαλία και καλλιέργεια στρατηγικών πρόσκτησης λεξιλογίου σε μαθητές. 

Σχεδιάστηκαν θεματικές ενότητες με δραστηριότητες που στόχευαν να καταστήσουν 

ικανό τον μαθητή να μάθει λέξεις και εκφράσεις χρήσιμες για την καθημερινή του 

επικοινωνία καθώς και να οικειοποιηθεί τεχνικές για να προσεγγίζει άγνωστες λέξεις 

(ΑΠΣ, 2003) και παράλληλα να του δοθούν οι ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει το 

λεξιλόγιο που έμαθε σε δικές του σκέψεις, ώστε να το επεκτείνει, να το βελτιώσει και 

τελικά να το απομνημονεύσει. Αυτό σημαίνει ότι ζητήθηκε στους μαθητές, με σκοπό 

να προσεγγίσουν τη σημασία μιας λέξης, να κάνουν υποθέσεις, να τις επιβεβαιώσουν 

αργότερα μέσα από δραστηριότητες ή να τις διαψεύσουν, να αντικαταστήσουν μια 

λέξη με μια άλλη, να τη ζωγραφίσουν, να αντιστοιχίσουν εικόνες με σημασία λέξης, 

να αναζητήσουν τη σημασία της το λεξικό ή να δεχθούν βοήθεια από κάποιον 

συμμαθητή τους, να ομαδοποιήσουν λέξεις ώστε να τις θυμούνται και να τις 
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χρησιμοποιήσουν ενταγμένες σε πλαίσιο, παίζοντας παντομίμα, ή παιχνίδια λέξεων 

με αντίθετη σημασία ή κάνοντας έναν σημασιολογικό χάρτη. 

5.2 Θεματικές ενότητες 

 

     Οι θεματικές ενότητες επιλέχθηκαν τουλάχιστον όσον αφορά το περιεχόμενο με 

βάση τα θέματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο του γλωσσικού μαθήματος και της 

μελέτης περιβάλλοντος. Η σειρά με την οποία εφαρμόστηκαν οι ενότητες είναι η 

ακόλουθη (βλ. παράρτημα 1) και ο λόγος ήταν ότι οι μαθητές δεν ήταν ακόμη σε 

θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του υλικού. Σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠΣ, 2003, σ. 32), που αφορά το λεξιλόγιο, ο μαθητής 

οφείλει να προετοιμάζεται σταδιακά ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίζει το 

λεξιλόγιο των θεματικών ενοτήτων αρχίζοντας από τις πιο κοινές και εύχρηστες 

λέξεις και καταλήγοντας στις πιο σύνθετες, να εμπλουτίζει βαθμιαία το λεξιλόγιο του 

και να το κατακτά σημασιολογικά, φωνολογικά και ορθογραφικά, να αντικαθιστά 

λέξεις με άλλες συνώνυμες ή αντίθετες, να είναι σε θέση να τις τοποθετεί σε 

αλφαβητική σειρά και τελικώς να μπορεί να τις χρησιμοποιεί στις καθημερινές 

περιστάσεις επικοινωνίας μέσα ή έξω από το σχολείο.  

Έτσι, σκοπός της ενότητας «Ο πιο καλός ο μαθητής» είναι να γνωρίσουν οι 

μαθητές τους χώρους του σχολείου δουλεύοντας ομαδικά, να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας, να εντοπίζουν και να 

χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που έμαθαν και να καταφέρουν να αυτό-ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά τους όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Αρχικά (προ-στάδιο), τα  

παιδιά ακούνε ένα τραγούδι που αναφέρει χώρους και αντικείμενα του σχολείου και 

στη συνέχεια εκφράζουν τα συναισθήματά τους (θετικά ή αρνητικά). Στο κυρίως 

στάδιο περιηγούνται στους χώρους του σχολείου και κατασκευάζουν καρτέλες όπου  

ονοματίζουν τους χώρους που επισκέπτονται. Όταν επιστρέφουν στην τάξη  ακούνε 

και διαβάζουν από το ανθολόγιο το ποίημα «Μαργαρίτα» του Μιχάλη 

Στασινόπουλου και ακούνε το τραγούδι της κυρά-βδομάδας για να μάθουν τις μέρες 

της εβδομάδας. Στο μετα- στάδιο σε ένα φύλλο εργασίας εντοπίζουν τις λέξεις που 

αφορούν το σχολείο τις εντοπίζουν, τις κυκλώνουν και διατυπώνουν γραπτώς μια 

πρόταση για το χώρο αυτό και επίσης διατυπώνουν κανόνες συμπεριφοράς.  

Ακολουθεί η ενότητα «Η λέξη έχει τη δική της ιστορία» όπου στόχος της στο προ-

στάδιο είναι οι μαθητές  να εισαχθούν στις ομώνυμες λέξεις. Ο εκπαιδευτικός 
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απαγγέλει κωμικούς διαλόγους. Στο κυρίως στάδιο στόχος είναι να κατανοήσουν οι 

μαθητές τις ομόηχες λέξεις και να μη δυσκολεύονται στην ορθογραφία τους. Έτσι οι 

μαθητές διαβάζουν χιουμοριστικά κειμενάκια με λέξεις που ακούγονται το ίδιο, αλλά 

δε γράφονται το ίδιο. Στο μετα-στάδιο εντοπίζουν ομόηχες λέξεις που ακούστηκαν, 

τις ανασύρουν από τη μνήμη τους και τις παρουσιάζουν στην τάξη. 

     Έπεται η ενότητα «Σπίτι μου σπιτάκι μου» όπου στοχεύει, στο προ-στάδιο, να  

αντιληφθούν οι μαθητές το σπίτι ως χώρο προσωπικό, κοινωνικό και πολιτισμικό και 

να εισαχθούν στα επίθετα. Παρουσιάζουμε στα παιδιά εικόνες σπιτιών από 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Στο κυρίως στάδιο στόχος είναι να διαβαστεί το ποίημα 

και να εντοπιστούν οι άγνωστες λέξεις. Οι μαθητές πρέπει να υποθέσουν τη σημασία 

τους και να  την επιβεβαιώσουν ή να τη διαψεύσουν. Στο μετα-στάδιο κάνουν 

οικογένειες λέξεων και δημιουργούν μικρά κειμενάκια με τις λέξεις που αφορούν το 

«σπίτι». 

      Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η επόμενη ενότητα «Χαρούμενο δοντάκι» όπου 

μέσω των εικόνων που προβάλλονται οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το λεξιλόγιο 

που αφορά τη στοματική υγιεινή και γνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στη σωστή υγιεινή του στόματος (διατροφή, καθημερινές συνήθειες). Διαβάζεται το 

παραμύθι και ακολουθεί συζήτηση όπου ακούγονται οι ονομασίες των δοντιών, των 

μικροβίων και των άλλων μερών της στοματικής κοιλότητας. Προβάλλεται και το 

σχετικό βίντεο. Στο κυρίως στάδιο  στόχος είναι οι μαθητές να εισαχθούν στη 

στρατηγική των συνώνυμων και των αντίθετων ως τεχνική ερμηνείας μιας άγνωστης 

λέξης. Διαβάζεται το παραμύθι, εντοπιζονται οι άγνωστες λέξεις και χρησιμοποιείται 

η στρατηγική της χρήσης συνώνυμων ή αντώνυμων. Στο μετα- στάδιο οι μαθητές 

πρέπει να εφαρμόσουν τις λέξεις που έμαθαν. Απεικονίζεται η σημασία των λέξεων 

σε ζάρι και ακολουθεί παιχνίδι με τις λέξεις. 

      Στην ενότητα «Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια» στο προ-στάδιο στόχος είναι οι  

συναισθηματικές στρατηγικές και ζητάμε από τους μαθητές να πουν σκέψεις, 

συναισθήματα, να κατανοήσουν τη σημασία της οικογένειας και να διαπιστώσουν ότι 

υπάρχουν διαφορετικά είδη οικογένειας. Παρουσιάζουμε ένα γράφημα με τις μορφές 

της οικογένειας και ακολουθεί συζήτηση. Στο κυρίως στάδιο σκοπός είναι ο 

εντοπισμός της άγνωστης λέξης και η  αναζήτηση της σημαίας της στο λεξικό.  

Διαβάζεται το κείμενο και υπογραμμίζονται οι άγνωστες λέξεις με το αγαπημένο τους 

χρώμα. Αρχικά μαντεύουν τη σημασία και την επιβεβαιώνουν ή όχι με την 
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αναζήτηση στο λεξικό. Στο μετα-στάδιο σκοπός είναι να  εισαχθούν στη στρατηγική 

της ομαδοποίησης, ως τεχνική συγκράτησης στη μνήμη  περισσότερων λέξεων για 

την περιγραφή προσώπων. Ομαδοποιούν τα χαρακτηριστικά του  προσώπου για 

εύκολη αποθήκευση στη μνήμη. 

      Τέλος με την τελευταία ενότητα «Ενώνω- συνθέτω» σκοπός είναι να εισαχθούν 

στις σύνθετες λέξεις, να μάθουν να τη χωρίζουν στα μέρη που αποτελείται και 

τελικώς να προσεγγίζουν τη σημασία της. Οι μαθητές εντοπίζουν λέξεις σύνθετες, τις 

καταγράφουν και ακολουθεί συζήτηση για τη σημασία τους. Στο κυρίως στάδιο 

στόχος είναι  να αντιληφθούν οι μαθητές ότι οι σύνθετες λέξεις αποτελούν σημαντικό 

κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, ότι χρησιμοποιούν αρκετές σύνθετες στον 

καθημερινό τους λόγο, ότι δημιουργούνται από την ένωση δύο λέξεων και ότι η 

ανάλυση μιας σύνθετης στα δύο μέρη της συμβάλλει στην κατανόηση της σημασίας 

της λέξης. Ακούγεται και διαβάζεται το ποίημα, εντοπίζονται οι άγνωστες λέξεις και 

αναλύονται στα συνθετικά τους. Στο μετα- στάδιο σκοπός είναι η δημιουργία δικών 

τους σύνθετων λέξεων. Θα δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις όπου θα εμφανίζεται η 

λέξη που θα τους δώσω στο πρώτο ή δεύτερο συνθετικό, έπειτα θα τη ζωγραφίσουν. 
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6.  Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 

     Το πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό 

διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου 2017. Η εφαρμογή του υλικού διήρκησε 7 

εβδομάδες (Φεβρουάριος 2017-Απρίλιος 2017) και  υλοποιούνταν τις ώρες της 

Ευέλικτης Ζώνης, που είναι ώρες που μπορούν να διατεθούν στην υλοποίηση 

καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό τη διαθεματική και συνεργατική προσέγγιση 

της μάθησης. Στηρίχτηκε στη δραστηριοκεντρική μέθοδο και οι μαθητές καλούνταν 

να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που θα τους εισήγαγαν στις στρατηγικές 

λεξιλογίου και θα τους βοηθούσαν να προσεγγίσουν τη σημασία μιας άγνωστης 

λέξης. Επιπλέον οι δραστηριότητες του υλικού τους επέτρεπαν να συνεργαστούν, να 

δουλέψουν ως ομάδα, να κοινωνικοποιηθούν. Πριν την έναρξη εφαρμογής του υλικού 

οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας που αφορούσε το πώς 

αντιμετώπιζαν μια άγνωστη λέξη πριν διδαχθούν τις στρατηγικές λεξιλογίου. Με το 

τέλος εφαρμογής του υλικού δόθηκε ξανά το ερωτηματολόγιο έρευνας για να 

διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο άλλαξαν οι απόψεις των μαθητών και τελικά ποιες 

στρατηγικές τους ικανοποιούν περισσότερο. 

     Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του υλικού οι μαθητές έπρεπε να ασχοληθούν με 

επιπλέον δραστηριότητες, πέρα από αυτές του γλωσσικού μαθήματος και ήταν 

προφανές ότι θα συναντούσα αντιδράσεις. Η ηλικία τους ήταν ακόμη ένας 

παράγοντας που θα δυσκόλευε την εφαρμογή του υλικού, ωστόσο κατάφερα να τους 

πείσω ότι οι δραστηριότητες θα γίνονταν με τέτοιο τρόπο που δε θα ένιωθαν επιπλέον 

κούραση. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι όπου το υλικό απαιτούσε 

εργασία παρόμοια με αυτή του σχολικού βιβλίου προτιμιόταν αυτή του υλικού ώστε 

και τα παιδιά να μην κουράζονται και να μην επαναλαμβάνουν τις ίδιες εργασίες. 

      Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλη τη διαδικασία ήταν καθοριστικός διότι έπρεπε 

να μεριμνά για όλες τις λεπτομέρειες που επηρέαζαν την επιτυχή εφαρμογή του 

υλικού. Εφάρμοζε το υλικό μέρες όπου θα ήταν όλα τα παιδιά στην τάξη ώστε να 

επιτύχει την παρουσία και τη συνεργασία τους και μέρες όπου  τα παιδιά ήταν σε 

καλή διάθεση και ξεκούραστα. Σε όλους άρεσε το υλικό, ιδιαιτέρα όταν υπήρχε 

δραστηριότητα που δεν απαιτούσε παραγωγή γραπτού λόγου, το οποίο περιορίστηκε 

στο μέτρο του δυνατού, ωστόσο υπήρχαν  αντιδράσεις που κατευνάζονταν με 

εναλλακτικούς χειρισμούς. 
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    Ο σκοπός του υλικού ήταν να μάθουν οι μαθητές στρατηγικές λεξιλογίου και να 

είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν. Έτσι, οι ενότητες δομήθηκαν με το μοντέλο της 

δραστηριοκεντρικής μεθόδου που αναλύεται παρακάτω και περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: 

• Προ-στάδιο, στάδιο εισαγωγής και προετοιμασίας 

• Κύρια δραστηριότητα, ο κύκλος της δραστηριότητας 

• Μετά-στάδιο, επέκταση γνώσης. 

6.1  Η δραστηριοκεντρική μέθοδος 

 

      Σύμφωνα με τη Willis (1996, όπ. αναφ. στο Ellis, 2000, σ. 22, Μάρκου, χ.χ) η 

δραστηριοκεντρική μέθοδος αφορά στην ενεργητική  και σκόπιμη συμμετοχή του 

μαθητή σε δράσεις με πλήρη αλληλεπίδραση και ευκαιρίες να δοκιμάσουν 

στρατηγικές κατανόησης και ενεργοποίησης και εφαρμογής λεξιλογίου και τελικό 

στόχο την πεποίθηση ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικές  περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

      Παιδαγωγικά, σύμφωνα με τον Numan (2006) η δραστηριοκεντρική μέθοδος 

βασίζεται σε αρχές και πρακτικές που στηρίζουν τον μαθητή. Πρόκειται για 

δραστηριότητες που συμβαίνουν μέσα στην τάξη και είναι οργανωμένες πάνω στις 

ανάγκες του μαθητή, σε πραγματικές καταστάσεις που δίνουν την ευκαιρία 

επικοινωνίας, σε αυθεντικά κείμενα που τον εισάγουν στη μαθησιακή διαδικασία 

(Shabani & Ghasemi, 2014 ; Μάρκου, χ.χ) χρησιμοποιώντας προσωπικές του 

εμπειρίες και βιώματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος ένα 

σημαντικό μέρος του λεξιλογίου αποκτάται τυχαία μέσα από τη διδασκαλία κειμένων. 

Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται και από έρευνες (Joe, 1998, σ. 375) που υποστηρίζουν 

ότι η δραστηριοκεντρική μέθοδος, κατά την οποία προάγεται η παραγωγική 

διαδικασία, ενισχύει τη συμπτωματική εκμάθηση λεξιλογίου και ότι όσο περισσότερο 

συμμετέχει ενεργά ο μαθητής σε διαδικασίες παραγωγής, τόσο περισσότερα είναι τα 

οφέλη που αποκομίζει σχετικά με το λεξιλόγιο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο 

Newton (2001) ο οποίος συμφωνεί με τις παραπάνω έρευνες και συμπληρώνει πως η 

μέθοδος αυτή βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές όπως μάντεμα με τη 

χρήση συμφραζόμενων, διαπραγμάτευση της σημασίας μιας λέξης με άλλους ώστε να 

αποφεύγουν παραδοσιακούς τρόπους κατανόησης της σημασίας μιας λέξης όπως για 

παράδειγμα τα λεξικά και να εστιάσουν σε πιο συνεργατικούς τρόπους που προάγουν 
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την επικοινωνία. Για την επίτευξη αυτών των στόχων οι ενότητες σχεδιάστηκαν σε 

στάδια: 

           Α. Προ-στάδιο 

Β. Κύρια δραστηριότητα  

Γ. Μετα-στάδιο 

Σύμφωνα με τον Ellis (2000) τα στάδια αυτά αφορούν στη χρονική αλληλουχία 

που θα εφαρμόζονται οι εργασίες του μαθήματος. Έτσι, το πρώτο στάδιο είναι «προ-

εργασία» και αφορά τις διάφορες δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές θα υλοποιήσουν κατά την εισαγωγή στην ενότητα. Σύμφωνα με τον Newton 

(2001) στο στάδιο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το 

καινούριο λεξιλόγιο και αξίζει να αφιερωθεί χρόνος σε αυτό διότι λειτουργεί προς 

όφελος των εμπλεκόμενων. 

       Η δεύτερη φάση, η φάση «κατά τη διάρκεια της κύριας δραστηριότητας», αφορά 

ποικίλες δραστηριότητες γύρω από την ενότητα και τους στόχους που επιλέγησαν 

κατά το σχεδιασμό της. Έρευνα των Laufer και Hulstijn (χ.χ, όπ. ανάφ. στο Newton, 

2001) αποδεικνύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή των μαθητών σε 

δραστηριότητες με άγνωστες λέξεις, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να 

διατηρηθούν στη μνήμη. Βεβαίως όταν μιλάμε για εμπλοκή, συμμετοχή των 

μαθητών, μιλάμε για συμμετοχή που, σύμφωνα με τον Newton (2001), στηρίζεται 

στους εξής παράγοντες:  

• Στην ανάγκη επικοινωνίας 

• Στην αναζήτηση της σημασίας της λέξης και 

• Στην αξιολόγηση, εφαρμογή σε επικοινωνιακές καταστάσεις. 

 Τέλος,  το τρίτο στάδιο αφορά δραστηριότητες που στηρίζονται σε τρία παιδαγωγικά 

κριτήρια (Ellis, 2000): 

✓ Ευκαιρία για επανάληψη 

✓ Ευκαιρία για προβληματισμό και αναστοχασμό για το πώς έγινε η εργασία 

✓ Ευκαιρία για εντοπισμό των σημείων εκείνων που δυσκόλεψαν τους μαθητές. 

6.2 Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

6.2.1 Προ-στάδιο: 

     

Κατά το προ-στάδιο οι μαθητές εισάγονται στις στρατηγικές της ενότητας που 

πρόκειται να εφαρμοστεί με παιγνιώδη και ευφάνταστο τρόπο που περιλαμβάνει 
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προβολή βίντεο, τραγούδι, εικόνες, χιουμοριστικά κείμενα με σκοπό να μπουν αρχικά 

στη διαδικασία να υποθέσουν, να προβλέψουν και να συνεργαστούν και να 

εμπλακούν σε δραστηριότητες να ανακαλύψουν τη σημασία μιας λέξης. Αυτό 

σημαίνει ότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στο στάδιο αυτό ώστε οι μαθητές να 

αρχίσουν να συνειδητοποιούν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και να μη μείνουν μόνο 

σε ό,τι άκουγαν και έβλεπαν αλλά να ενεργοποιήσουν και νοητικές λειτουργίες για να 

προσεγγίσουν τη σημασία μιας λέξης. 

Στην ενότητα «Ο πιο καλός ο μαθητής» τα παιδιά ακούνε το γνωστό και 

αγαπημένο τους τραγούδι από τα στρουμφάκια. Ακούνε ξανά το τραγούδι και 

γράφουν ή ζωγραφίζουν τις λέξεις που ακούνε από το τραγούδι και αφορούν το 

σχολείο. Γράφουν μία λέξη που εκφράζει αυτό που νιώθουν για το σχολείο και τη 

βάζουν στο κουτί των συναισθημάτων.  

     Στην ενότητα «Η λέξη έχει τη δική της ιστορία» με αφορμή τον κωμικό διάλογο 

μεταξύ ενός νάνου και του Θάνου, όπου εύστοχα η φράση «να ’ναι» ακούγεται όπως 

η κλητική προσφώνηση «νάνε» και η φράση «θα’ ναι» όπως η προσφώνηση «Θάνε», 

οι μαθητές εισάγονται στις ομώνυμες λέξεις με απλό και παιγνιώδη τρόπο. Θα 

διαβαστεί το κείμενο και ένας μαθητής θα γράψει στον πίνακα τι καταλαβαίνει όταν 

ακούει «να΄ναι» και τι όταν ακούει «θα ΄ναι». Αν δεν υπάρχει αντίθετη άποψη θα 

θέσω το ερώτημα: Δε θα μπορούσε να λέει και κάτι άλλο; Ακολουθεί συζήτηση και 

θα καταλήξουμε στο ότι υπάρχουν λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά δε γράφονται 

το ίδιο. 

     Στην ενότητα «Σπίτι μου σπιτάκι μου» οι μαθητές διαβάζουν αρχικά μόνοι τους το 

ποίημα και υπογραμμίζουν τις άγνωστες λέξεις. Έπειτα διαβάζει και ο δάσκαλος 

δίνοντας έμφαση στην άγνωστη λέξη για να βοηθήσει στην κατανόησή της. Αν 

παραμείνει άγνωστη τη συζητάνε μεταξύ τους όσοι νομίζουν ότι την κατάλαβαν, 

δημιουργούν το προφίλ της λέξης και διαβάζουν ξανά το κείμενο με άλλη λέξη στη 

θέση της άγνωστης. 

    Στην ενότητα «Χαρούμενο δοντάκι» αρχικά γίνεται αναφορά στο παραμύθι του 

Ευγένιου Τριβιζά ‘Δόνα τερηδόνα’ και έπεται  συζήτηση με όλα τα παιδιά της τάξης. 

Κάποιοι αναλαμβάνουν να πουν περιληπτικά την ιστορία και να μας εισάγουν στο 

λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Έπεται προβολή video προβολή βίντεο. . Στο 

τέλος της προβολής τίθενται οι εξής ερωτήσεις στα παιδιά. 

• Καταλάβατε τι μας έδειξε το video; 

https://www.youtube.com/watch?v=5DdnOlIJOcI
https://www.youtube.com/watch?v=yrHhjmtUPMM
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• Έχετε πολλές λέξεις που δεν καταλάβατε τι σημαίνουν; 

• Τις έχετε ακούσει και κάπου αλλού; 

• Μπορείτε να υποθέσετε τι σημαίνουν; 

 

     Στην ενότητα «Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια» τα παιδιά εισάγονται στην 

ενότητα με το τραγουδάκι τραγούδι, θα ονομάσουν τα πρόσωπα της οικογένειας, θα 

συζητήσουμε αν γνωρίζουν αυτές τις μορφές οικογένειας, αν υπάρχουν στο 

περιβάλλον τους και θα καταλήξουμε στο τι ισχύει σήμερα. 

     Στην ενότητα «Ενώνω-συνθέτω» εισάγονται επίσημα στις σύνθετες λέξεις και 

επιχειρείται εξοικείωση με τη σύνθεση που  αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

μηχανισμούς σχηματισμού λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα. Αφορμή παίρνουμε με 

μια αφήγηση από το δάσκαλο ενός «προσωπικού» γεγονότος, για πρόκληση 

ενδιαφέροντος,  με πλήθος σύνθετων λέξεων. Οι σύνθετες λέξεις γράφονται στον 

πίνακα και στο τέλος ρωτώνται οι μαθητές, αν τις έχουν ακούσει ξανά και τι πιθανώς 

να σημαίνουν. 

6.2.2 Κύριο στάδιο δραστηριότητας: 

      

Κατά την κύρια δραστηριότητα οι μαθητές προσεγγίζουν ολόπλευρα την άγνωστη 

λέξη μέσα από ποικίλες δραστηριότητες όπου στοχεύεται οι μαθητές να καταλήξουν 

σε ένα αποτέλεσμα μέσα από γνωστικές διαδικασίες οι οποίες ελέγχονται από τον 

εκπαιδευτικό (Prabhu, 1987, σ. 24 όπ. αναφ. στο Butler, 2011). Στο συγκεκριμένο 

στάδιο οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο ή ποιηματάκι που δίνεται και πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν στρατηγικές που απαιτεί  η δραστηριότητα για να κατανοήσουν τη 

σημασία της άγνωστης λέξης. Εντοπίζουν την άγνωστη λέξη, την υπογραμμίζουν και 

χρησιμοποιούν στρατηγικές για να την κατανοήσουν. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές 

επικοινωνούν, δουλεύουν ομαδικά, όπου απαιτείται και αναζητούν τρόπους να 

φτάσουν στην κατάκτηση της σημασίας της λέξης χρησιμοποιώντας στρατηγικές που 

προτείνονται ή άλλες που νομίζουν ότι μπορούν να τις εφαρμόσουν ευκολότερα. Ο 

εκπαιδευτικός στέκεται αρωγός τους σε όλη την προσπάθεια και όσο συνεργάζονται 

και προσπαθούν αποφεύγει να μιλήσει παρά μόνο όταν φτάνουν σε αδιέξοδο στις 

προσπάθειές τους. 

     Στην ενότητα «Ο πιο καλός ο μαθητής» στα πλαίσια των κοινωνικών στρατηγικών 

συνεργάζονται για να γνωρίσουν ομαδικά τους χώρους του σχολείου και να τους 

https://www.youtube.com/watch?v=AgCMat5aQyY
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αναγνωρίσουν, για να κατανοούν τα συναισθήματα τα δικά τους και τα συναισθήματα 

των άλλων και να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας. Αρχικά θα γίνει περιήγηση στους 

χώρους του σχολείου και θα κατασκευάζουν καρτέλες όπου θα ονοματίζουν τους 

χώρους που επισκέπτονται π.χ κυλικείο, σκάλα, γραφείο διευθυντή και όταν 

επιστρέψουν στην τάξη θα ακούσουν και θα διαβάσουν από το ανθολόγιο σελ τριάντα 

τρία  το ποίημα «Μαργαρίτα» του Μιχάλη Στασινόπουλου, ακούστε το, θα ακούσουν 

το τραγούδι της κυρά-βδομάδας εδώ και θα μάθουν της μέρες της εβδομάδας. Θα 

βγούνε από την αίθουσα χωρίς να προκληθεί φασαρία και θα ενεργοποιήσουν όλες τις 

αισθήσεις τους. Τι ακούνε, τι βλέπουν τι μυρίζουν, τι αγγίζουν.  Ανά ομάδες των 

τεσσάρων παιδιών θα φτιάξουν καρτέλες από χαρτόνι όπου θα γράφουν το όνομα του 

χώρου ή του αντικειμένου και θα το κολλάνε. Ο κάθε μαθητής θα έχει το ρόλο του. 

Άλλος θα γράφει, άλλος θα ελέγχει, άλλος θα διακοσμεί την καρτέλα και ο τελευταίος 

θα την κολλά. Όταν επιστρέψουν στην τάξη θα διαβάσουμε το κείμενο και θα βρούμε 

τις λέξεις που περιγράφουν πώς νιώθει  η Μαργαρίτα. Θα γράψουμε τις μέρες της 

εβδομάδας και θα τις ζωγραφίσουμε. 

     Στην ενότητα «Η λέξη έχει τη δική της ιστορία» οι μαθητές εισάγονται στις 

ομόηχες λέξεις ώστε να  κατανοούν τα ομόηχα και να μη δυσκολεύονται στην 

ορθογραφία τους. Θα διαβάσουμε τα χιουμοριστικά κειμενάκια και θα πρέπει οι 

μαθητές να υπογραμμίσουν τις λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά δε γράφονται το 

ίδιο. Οι λέξεις  θα είναι ήδη με έντονα γράμματα για περισσότερη διευκόλυνση των 

μαθητών λόγω ηλικίας. Θα υπογραμμίσουν τις λέξεις και θα φτιάξουμε καρτέλες με 

αυτές. Θα χωριστούν σε 2 ομάδες και η κάθε ομάδα θα παίρνει την ίδια ομώνυμη 

λέξη και θα την παρουσιάζει ενταγμένη σε πρόταση ή με παντομίμα. 

      Στην ενότητα «Σπίτι μου σπιτάκι μου» οι μαθητές εισάγονται στις κοινωνικές 

στρατηγικές και βοηθά ο ένας τον άλλο, διατυπώνουν υποθέσεις, κάνουν το προφίλ 

της λέξης και βρίσκουν άλλη να βάλουν στη θέση της. Αρχικά ο μαθητής διαβάζει το 

κείμενο και εντοπίζει άγνωστες λέξεις. Ακολουθεί επανάληψη ανάγνωσης από το 

δάσκαλο για να δοθεί έμφαση στο ρόλο  της άγνωστης λέξης στο κείμενο. Συζητάμε 

για το τι πιθανώς θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σημασία της. Διατυπώνουμε  

υποθέσεις και τι τον οδήγησε να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές διαβάζουν 

αρχικά μόνοι τους το ποίημα και υπογραμμίζουν τις άγνωστες λέξεις. Έπειτα διαβάζω 

και εγώ δίνοντας έμφαση στην άγνωστη λέξη για να βοηθήσω στην κατανόησή της. 

Αν παραμείνει άγνωστη τη συζητάνε μεταξύ τους όσοι νομίζουν ότι την κατάλαβαν, 

https://www.youtube.com/watch?v=FgYDgL_brf4
https://www.youtube.com/watch?v=ygwT07YtLXE
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δημιουργούν το προφίλ της λέξης και διαβάζουν ξανά το κείμενο με άλλη λέξη στη 

θέση της άγνωστης. 

     Στην ενότητα «Χαρούμενο δοντάκι» οι μαθητές εισάγονται στην αντισταθμιστική 

στρατηγική των συνώνυμων και των αντίθετων ως τεχνική ερμηνείας της άγνωστης 

λέξης. Θα ενώσουν τον κάθε ήρωα του παραμυθιού με το όνομά του και θα 

διαβάσουν το εύκολο και μικρό ποιηματάκι, θα το συζητήσουμε και θα 

υπογραμμίσουν, αν έχουν άγνωστες λέξεις. Αν δεν έχουν θα τους δώσω εγώ  λέξεις 

για να δουλέψουμε συνώνυμα και αντώνυμα. Αρχικά θα βρουν κάποια με κοντινή 

σημασία με βάση τα συμφραζόμενα και έπειτα κάποια με αντίθετη σημασία. Σε 

περίπτωση λέξης με πολυσημία θα ακουστούν οι περισσότερες σημασίες που θα 

δώσουν τα παιδιά, αλλά θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω τη σκέψη τους με 

παραδείγματα για να προκύψουν όσο το δυνατό περισσότερες. 

     Στην ενότητα «Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια» χρησιμοποιείται η 

αντισταθμιστική στρατηγική της υπογράμμισης της άγνωστης λέξης διότι βοηθά τα 

παιδιά, λόγω ηλικίας, να συγκεντρώνονται στη δραστηριότητα. Έπειτα εισάγονται 

στην αναζήτηση της πληροφορίας με τη χρήση του λεξικού. Διαβάζουν το κείμενο, 

υπογραμμίζουν τις άγνωστες λέξεις. Πρώτα μαντεύουν τι πιθανώς να σημαίνει η λέξη 

και αν δεν τα καταφέρουν  αναζητούν με τη δική μου βοήθεια  τη σημασία της στο 

λεξικό τους. Εφόσον κατανοήσουν το κείμενο, απαντούν στις ερωτήσεις και 

ζωγραφίζουν τη γιαγιά του κειμένου. 

     Και στην ενότητα «Ενώνω-συνθέτω» σκοπός είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι 

οι σύνθετες λέξεις από τελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, ότι 

χρησιμοποιούν και οι ίδιοι αρκετές σύνθετες στον καθημερινό τους λόγο, ότι 

δημιουργούνται από την ένωση δύο λέξεων και ότι η ανάλυση μιας σύνθετης στα δύο 

μέρη της συμβάλλει στην κατανόηση της σημασίας της λέξης. Αρχικά θα ακούσουμε 

και θα διαβάσουμε το ποίημα του Ευγένιου Τριβιζά, Πινεζοβροχή, ΠΙΝΕΖΟΒΡΟΧΗ και 

θα εντοπίσουν τις σύνθετες λέξεις και θα τις αναλύσουμε στα συνθετικά τους μέρη. 

6.2.3 Μεταστάδιο 

      

     Και σε αυτό το στάδιο οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που, όπως ήδη 

αναφέραμε, στοχεύουν την επανάληψη και στην εφαρμογή όσων διδάχθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο. Ανακαλούν στη μνήμη τους λέξεις, σημασίες και προσπαθούν 

εφαρμόζοντας ξανά στρατηγικές να δημιουργήσουν κείμενα μικρά, να αποτυπώσουν 

https://www.youtube.com/watch?v=LwGU1oaRwBM
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τις σημασίες των λέξεων με παιχνίδια, να παρουσιάσουν στην τάξη με τελικό σκοπό 

να εφαρμόσουν τη γνώση και να την απομνημονεύσουν. Έτσι οι μαθητές κλήθηκαν 

να εφαρμόσουν τα παρακάτω: 

     Στην ενότητα «Ο πιο καλός ο μαθητής» εντοπίζουν και χρησιμοποιούν το 

λεξιλόγιο που έμαθαν και μαθαίνουν να αυτό-ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Σε ένα 

φύλλο εργασίας εντοπίζουν τις λέξεις που αφορούν το σχολείο και τις κυκλώνουν με 

κόκκινο χρώμα και διατυπώνουν γραπτώς μια πρόταση για το χώρο αυτό. Επίσης 

διατυπώνουμε κανόνες συμπεριφοράς π.χ Πώς ανεβοκατεβαίνουνε τις σκάλες ή πώς 

συμπεριφερόμαστε στο κυλικείο. Ο κάθε μαθητής εντοπίζει το λεξιλόγιο που έμαθε 

μέσα από πολλές λέξεις και έπειτα κάνει προτάσεις προσπαθώντας να δημιουργήσει 

μια λίγο πιο επαυξημένη πρόταση. Έπειτα τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες των 

τεσσάρων και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κάνει τη δική της λίστα με κανόνες 

συμπεριφοράς που αφορούν χώρους του σχολείου. Ομάδες:  

1. πώς συμπεριφερόμαστε στο  κυλικείο,  

2. πώς μπαίνουμε και βγαίνουμε στην αίθουσα, 

3.  πώς ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες,  

4. πώς συμπεριφερόμαστε στις σχολικές γιορτές και  

5. πώς συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε άλλους χώρους. 

     Στην ενότητα «Η λέξη έχει τη δική της ιστορία» θα βρουν με τη βοήθεια του 

δασκάλου τους ομώνυμες και θα παρουσιάσουν τη σημασία τους στην τάξη. 

Δάσκαλος και μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Είτε θα βρουν άλλα 

ζεύγη ομώνυμων λέξεων είτε θα χρησιμοποιήσουν αυτές που δίνονται. Ο κάθε 

μαθητής θα διαλέγει  τον τρόπο που θα παρουσιάσει τη σημασία της, με ζωγραφική, 

με ποιηματάκι ή με όποιο άλλο τρόπο σκεφτεί και του ταιριάζει. 

     Στην ενότητα «Σπίτι μου, σπιτάκι μου» θα κατασκευάσουν οικογένειες λέξεων και 

να δημιουργήσουν δικά τους κειμενάκια. Θα γραφεί στον πίνακα η λέξη ΣΠΙΤΙ και τα 

παιδιά θα πουν λέξεις σχετικές με την κεντρική. Στη συνέχεια με αυτές θα κάνουν 

μικρές προτάσεις που ίσως βγει και κείμενο με νοηματική συνέχεια, αν όχι θα 

περιοριστούμε στις προτάσεις. 

    Στην ενότητα «Χαρούμενο δοντάκι» θα εφαρμόσουν τις λέξεις που έμαθαν, είτε 

ζωγραφίζοντας την κάθε λέξη που έμαθαν και την αντίθετή της, είτε παίζοντας. Πάνω 

σε ένα μεγάλο ζάρι θα κολλήσω τις λέξεις. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να εντάξει σε 

πλαίσιο κάνοντας πρόταση τη λέξη που θα του τύχει. 
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     Στην ενότητα «Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια» εισάγονται στη στρατηγική της 

ομαδοποίησης, ως τεχνική συγκράτησης στη μνήμη  περισσότερων λέξεων για την 

περιγραφή προσώπων. Συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της γιαγιάς, εσωτερικά και 

εξωτερικά, τα βάζουν σε δύο στήλες, όπως θα το κάνω εγώ στον πίνακα και 

περιγράφουν σε μία παράγραφο τη δική τους γιαγιά προσθέτοντας και άλλα δικά της 

χαρακτηριστικά. Τέλος μπορούν και να τη ζωγραφίσουν όπως ακριβώς την 

περιέγραψαν.  

     Στην ενότητα «Ενώνω-συνθέτω» φτιάχνουμε τις δικές μας βροχές. Δημιουργούμε 

σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό τη βροχή και άλλες με δεύτερο συνθετικό την 

ψιχάλα, την μπόρα και την καταιγίδα και δημιουργούμε ένα δικό μας ποιηματάκι. 

Διαλέγουμε καλοκαιρινές λέξεις και αρχίζουμε το παιχνίδι! Με τις λέξεις ήλιος, 

θάλασσα, καράβι και ψάρι φτιάχνουμε σύνθετες καλοκαιρινές λέξεις και προκαλούμε 

τη φαντασία και την ικανότητα για γλωσσοπλασία των μικρών παιδιών. 
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7.Αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος 

7.1 Ερευνητικά εργαλεία 

 

      Για την αξιολόγηση του υλικού που εφαρμόστηκε χρησιμοποιήθηκαν 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης όπως το ημερολόγιο καταγραφής του 

εκπαιδευτικού, ένα διαγνωστικό τέστ για τον προέλεγχο και μετέλεγχο και 

συνεντεύξεις ικανοποίησης από τους μαθητές. Πρόκειται για τη χρήση τριών 

εργαλείων για τη μελέτη και καταγραφή των στρατηγικών λεξιλογίου σε μαθητές με 

σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των δεδομένων που 

απορρέουν από αυτή (Cohen & Manion, 1994). «Η τριγωνοποίηση είναι η χρήση δύο 

ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Cohen & Manion, 1994, σ. 321). Υποστηρίζεται από τον 

Robson (2010, σ 441) ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει την παρουσίαση και την ανάδειξη 

αποτελεσμάτων του υπό διερεύνηση θέματος από πολλές απόψεις και συνεχίζει 

σημειώνοντας πως η χρήση πολλών μεθόδων χρησιμοποιείται κυρίως για 

επιβεβαίωση των δεδομένων με διαφορετικούς τρόπους, ώστε οι ελλείψεις της μιας 

μεθόδου να εξισορροπούνται από τα θετικά της άλλης με απώτερο σκοπό όλες μαζί 

να επαληθεύουν το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

7.1.1.Ερωτηματολόγιο προέλεγχου  και ερωτηματολόγιο μετέλεγχου  

 

     Οι μαθητές  πριν την εφαρμογή του υλικού συμπλήρωσαν ένα διαγνωστικό τέστ 

ώστε να ερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με τους τρόπους που πιστεύουν ότι 

προτιμούν να προσεγγίζουν τη σημασία μιας λέξης. Στον μετέλεγχο δόθηκε ξανά στο 

δείγμα το ίδιο εργαλείο μέτρησης για να μετρήσει τις στρατηγικές λεξιλογίου που 

προτιμούν να χρησιμοποιούν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Αποτελούνταν από 

τρεις θεματικές ενότητες: 1. Πώς μαθαίνω καλύτερα μια λέξη, 2. Τι κάνω αν δεν ξέρω 

μια λέξη, 3. θυμάμαι καλύτερα μια λέξη όταν… . (Βλέπε Παράρτημα 2.1).  Οι 

μαθητές καλούνταν να σημειώσουν στις επιλογές που προτείνονταν  το βαθμό που 

τους άρεσε, πολύ, λίγο ή καθόλου. Αυτό λειτουργούσε διττά, και οι μαθητές 

εμβάθυναν σε αυτό που έκαναν και εμένα μου εξασφάλιζε μια δεύτερη άποψη για 

όσα συνέβαιναν στην τάξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί μια έρευνα δράσης εξετάζοντας ένα πρακτικό πρόβλημα, δηλαδή τις 
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στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να προσεγγίσουν μια νέα λέξη. Η 

έρευνα δράσης λειτουργεί πολλαπλά ωφέλιμα για την εκπαίδευση. Λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά και αναστοχαστικά για τον εκπαιδευτικό, για τον τρόπο διδασκαλίας 

ώστε να βελτιώσει τις τεχνικές του και να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός 

(Allen και Calhoun, 1998, όπ. αναφ στο Creswell, 2011).  Στον προέλεγχο και έλεγχο 

της κάθε ενότητας συμμετείχαν και οι 18 μαθητές. 

7.1.2. Ημερολόγιο ερευνήτριας 

  

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε για την καταγραφή των διδακτικών 

εμπειριών από μέρους του εκπαιδευτικού ήταν το ημερολόγιο. Ο Robson (2010, σ. 

306) περιγράφει το ημερολόγιο ως «ένα είδος αυτο-χορηγούμενου ερωτηματολογίου», 

συνεπώς η μορφή του μπορεί να ποικίλλει και να εμφανίζεται ως κάτι οργανωμένο με 

συγκεκριμένες ερωτήσεις ή και ως κάτι χωρίς συστηματική οργάνωση (Robson, 

2010). Πρόκειται για μια ερευνητική μέθοδο που ταιριάζει απόλυτα με την 

ερμηνευτική της έρευνας, ιδιαίτερα όταν ερευνητής είναι ο εκπαιδευτικός (Sa, 1996; 

Silva,1997, 1999 όπ. ανάφ στο Sa 2002). Ο παρατηρητής προσπαθεί να εστιάσει σε 

όσα παρατηρεί, ωστόσο παράλληλα προσπαθεί να είναι αποστασιοποιημένος για να 

μην επηρεάσει την εξέλιξη του φαινομένου (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι., & 

Γούδας, Μ. χ.χ).  

     Στην παρούσα έρευνα απαιτούνταν η καταγραφή της στάσης των μαθητών 

απέναντι στο υλικό, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, των ευχάριστων στιγμών, 

των προτιμήσεων, των αντιδράσεων κ.τ.λ. (Βλέπε παράρτημα2.2). Πιο συγκεκριμένα 

οι ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

7.1.3  Συνεντεύξεις ικανοποίησης των μαθητών 
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     Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους μαθητές ήταν το επόμενο ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να ερευνήσει τη γνώμη και την αίσθηση που 

άφησε στα παιδιά η εφαρμογή του υλικού. Η συνέντευξη είναι από τους πιο γνωστούς 

τρόπους συλλογής δεδομένων (Creswell, 2011) κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

ερευνητής διατυπώνει ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτώμενος πρέπει να δώσει 

απάντηση (Τσώλης, 2014). Κύριο μέλημα του ερευνητή είναι να συλλέξει τις 

απαντήσεις για να συζητήσει και να διερευνήσει ένα θέμα ώστε να εξάγει τα 

συμπεράσματά του. Αυτό προϋποθέτει ότι ο ίδιος είναι καλός ακροατής, ακούει όλα 

όσα έχει να πει ο ερωτώμενος ακόμη και αν αυτά δεν αφορούν άμεσα την ερώτηση 

που έθεσε, ωστόσο θα βρει τρόπο για να επαναφέρει τον ερωτώμενο στο να 

απαντήσει στο ερώτημα του, και παράλληλα και καλός συζητητής που δίνει 

ερεθίσματα για εξέλιξη της συνομιλίας, που δεν απογοητεύει τον ερωτώμενο, δεν τον 

προσβάλλει και ο λόγος του λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ώστε να εκμαιεύσει τις 

απαντήσεις ( Αθανασίου, 2007). 

     Στην παρούσα έρευνα η συνέντευξη συνδυάστηκε με το ημερολόγιο 

εκπαιδευτικού και με το ερωτηματολόγιο του προέλεγχου-μετέλεγχου. 

Δημιουργήθηκαν έξι ομάδες των τριών παιδιών και ερωτήθηκαν αν και κατά πόσο 

τους άρεσε το υλικό και αν θα ήθελαν να εφαρμόζουν τις στρατηγικές που 

διδάχθηκαν όταν δυσκολεύονται με το λεξιλόγιο ( Βλέπε παράρτημα 2.3). Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από την ερευνήτρια μετά το τέλος όλης της 

εφαρμογής του υλικού, απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν ακολουθώντας «μια 

προσέγγιση στην ανάλυση τεκμηρίων που είναι η ανάλυση περιεχομένου» (Robson, 

2010 σ. 413). (Βλέπε πίνακα ν. 28 ) Πιο συγκεκριμένα ρωτήθηκαν τα παρακάτω: 

• Σας άρεσε η διαδικασία; 

• Σας δυσκόλεψε; 

• Πώς σας φάνηκαν οι δραστηριότητες; Ήταν ενδιαφέρουσες; 

• Μάθατε χρήσιμες πληροφορίες; 

• Οι στρατηγικές για να καταλαβαίνετε τις άγνωστες λέξεις σας φάνηκαν 

εύκολες; 

• Σε βοήθησαν οι στρατηγικές αυτές να θυμάσαι τις άγνωστες λέξεις; 

• Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε πια αυτές τις στρατηγικές; 
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7.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης 

7.2.1 Αποτελέσματα από τον προέλεγχο-μετέλεγχο 

      

Κατά τον προέλεγχο – μετέλεγχο που αφορούσε τη διερεύνηση των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την εκμάθηση μιας άγνωστης λέξης, αναλύθηκαν 

οι απαντήσεις, ανά κατηγορία, και των 18 μαθητών που συμμετείχαν στον προέλεγχο-

μετέλεγχο και προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε στους παρακάτω 

πίνακες. 

Προέλεγχος 

Πίνακας ν. 5 αποτύπωσης απαντήσεων των μαθητών για το πώς μαθαίνουν μια λέξη 
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      Από τις απαντήσεις των παιδιών κατά τον προέλεγχο προκύπτει πως προτιμούν να 

κάνουν προτάσεις σε ποσοστό 77,8%, να την εντάσσουν δηλαδή σε πλαίσιο την 

άγνωστη λέξη για να την μάθουν. Επίσης, εξίσου υψηλό ποσοστό 77,8% έχει και η 

επιλογή, να ακούω την άγνωστη λέξη πολλές φορές. Ακολουθούν οι επιλογές το να 

κάνουν εικόνα 66,1% και να αποτυπώσουν τη σημασία της λέξης με μια ζωγραφιά 

50% με ποσοστά χαμηλότερα από τα αναμενόμενα του ερευνητή και  η στρατηγική 

να τη γράψουν πολλές φορές 50% (βλπ πίνακα 5). 
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Πίνακας ν: 6 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών στο τι κάνουν αν δεν ξέρουν τη 

σημασία μιας λέξης 
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     Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει πως οι μαθητές προτιμούν την αντισταθμιστική 

στρατηγική της υπογράμμισης σε ποσοστό 72,2% , τις κοινωνικές στρατηγικές που 

εμπλέκουν τη συνεργασία με τον συμμαθητή 50% και τον δάσκαλο 72,2% και την 

επιλογή αφήνω τη λέξη που με δυσκολεύει και προχωράω στο κείμενο 50%. Η 

γνωστική στρατηγική της χρήσης πηγών σύμφωνα με τα ποσοστά 5,5%, δεν 

προτιμάται από τους μαθητές. Χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν  η αντισταθμιστική 

στρατηγική της χρήσης συνώνυμων, το να μαντέψουν τη σημασία με την χρήση 

άλλων γλωσσικών στοιχείων που προηγούνται ή έπονται της άγνωστης λέξης (βλπ 

πίνακα 6).  

Πίνακας ν 7 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών Πώς θυμούνται μια καινούρια λέξη 
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     Οι 11 από τους 18 μαθητές 61.1% προτιμούν την ομαδοποίηση ως στρατηγική 

απομνημόνευσης μιας λέξης, ενώ υψηλά ποσοστά προτίμησης έχουν και οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές της επανάληψης 55,5% και της σύνδεση της νέας γνώσης 

με την προϋπάρχουσα 55,5%. Οι 8 στους 10 προτιμούν να συνδέουν τη σημασία μιας 

λέξης με εικόνες 44,4%, ενώ πέφτει το ποσοστό της στρατηγικής του γράφω για να 

απομνημονεύσω τη λέξη 33,3% (βλπ. πίνακα 7) 

 

Μετέλεγχος από 1η  παρέμβαση: Ο πιο καλός ο μαθητής 

Πίνακας ν 8 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών Πώς μαθαίνουν μια λέξη 

 

     Η στρατηγική του εντάσσω σε πλαίσιο την άγνωστη λέξη για να τη μάθω διατηρεί 

υψηλά ποσοστά επιλογής 66,6%, όπως και η στρατηγική μου αρέσει να την ακούω 

συχνά 77,7% και από το δάσκαλο 55,5%. Η στρατηγική συνδέω με μια εικόνα ή με 
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ζωγραφιά την άγνωστη λέξη έχουν 55,5% και 50% αντίστοιχα, ενώ το να γράφουν 

πολλές φορές για να τη μάθουν παίρνει μόνο 38,8% (βλπ πίνακα 8). 

Πίνακας ν. 9 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το τι κάνουν αν δεν ξέρουν τη 

σημασία μιας λέξης 
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     Και οι 18 μαθητές σημείωσαν πως τους αρέσει να υπογραμμίζουν την άγνωστη 

λέξη 100%, στη συνέχεια να ρωτούν τον δάσκαλό τους 72,2% και τον συμμαθητή 

τους οι 10 στους 18 δηλαδή ποσοστό 55,5%. Επίσης, όταν δυσκολεύονται με τη 

σημασία μιας λέξης οι 10 στους 18, 55,5% προτιμούν να την αφήνουν και προχωρούν 

στο κείμενο. Ενώ οι 9 στους 18 δηλαδή το 50% προτιμούν τη στρατηγική το να 

διαβάζω τις λέξεις που προηγούνται ή έπονται για να καταλάβω μια λέξη, ακόμη πιο 

χαμηλά ποσοστά η στρατηγική των συνώνυμων και κανείς σχεδόν δεν προτιμά τη 

στρατηγική του λεξικού, σε ποσοστό 77,7 δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει (βλπ. πίνακα 

9). 
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Πίνακας ν. 10 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το Πώς θυμούνται μια 

καινούρια λέξη 

0
2
4
6
8

10
12
14

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΎ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΛΙΓΟ

ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

 

     Η μνημονική στρατηγική της ομαδοποίησης προτιμάται από τους 13 μαθητές 

72,2%, η σύνδεση λέξης και εικόνας από 12 μαθητές 66,6% και υψηλά ποσοστά 

φέρουν η μεταγνωστική στρατηγική της σύνδεσης με την προϋπάρχουσα γνώση, η 

μνημονική στρατηγική της επανάληψης 61,1% και μόλις 33,3 επιλέγει να γράφει τη 

λέξη ώστε να την απομνημονεύει (βλπ. Πίνακα 10). 

 Μετέλεγχος από 2η Παρέμβαση   Η λέξη έχει τη δική της ιστορία 

Πίνακας ν. 11 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το Πώς μαθαίνουν 
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     Ο μετέλεγχος της 2ης παρέμβασης σε σχέση με την πρώτη δείχνει μια μείωση 

38,9% στο ποσοστό της επιλογής της ένταξης της λέξης σε πλαίσιο, οι στρατηγικές 

συνδέω με εικόνα την άγνωστη λέξη και μου αρέσει να την ακούω από το δάσκαλό 

μου διατηρούν τα ίδια ποσοστά με το 10 μετέλεγχο. Προτιμούν να γράφουν σε 

ποσοστό 55,5% αυξημένο κατά 16,7% και να ακούνε συχνά τη λέξη σε ποσοστό 

44,4% μειωμένο κατά 33,3% σε σχέση με την πρώτη παρέμβαση (βλπ. πίνακα 11). 

 

Πίνακας ν. 12 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το τι κάνουν αν δεν ξέρουν τη 

σημασία μιας λέξης 
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      Τα ποσοστά του  μετέλεχου της 2ης παρέμβασης στην κατηγορία «Τι κάνω αν δεν 

ξέρω τη σημασία μιας λέξης» εμφανίζονται σχετικά τα ίδια σε σχέση τα ποσοστά της 

πρώτης παρέμβασης. Η στρατηγική της υπογράμμισης διατηρεί και εδώ το ίδιο 

ακριβώς ποσοστό 100% όπως και στην προηγούμενη ενότητα όπως επίσης και οι 

στρατηγικές ρωτώ τον συμμαθητή μου 55,5% ή αφήνω την άγνωστη λέξη και 

προχωράω παρακάτω 55,5%. Η στρατηγική της αναζήτησης της σημασίας μιας λέξης 

σε πηγές παραμένει σε χαμηλά ποσοστά 16,6%, η στρατηγική των συμφραζόμενων 

55,5% και βρίσκω συνώνυμα 33,3% (βλπ. πίνακα 12). 
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Πίνακας ν 13 αποτύπωσης απαντήσεων των μαθητών για το Πώς θυμούνται μια 

καινούρια λέξη 
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     Και σε αυτήν την κατηγορία οι μαθητές δείχνουν να επιλέγουν τις ίδιες 

στρατηγικές για να απομνημονεύουν μια λέξη συγκριτικά με την προηγούμενη 

ενότητα. Η στρατηγική της ομαδοποίησης παραμένει πρώτη στις επιλογές των 

μαθητών με ποσοστό 72,2% δηλαδή οι 13 μαθητές στους 18 και ακολουθούν η 

σύνδεση με εικόνες και η επανάληψη με ποσοστά 66,6% και τελευταία η στρατηγική 

του να γράφω για να απομνημονεύσω τη λέξη 44,4% (βλπ. πίνακα 13). 

 

Μετέλεγχος από 3η Παρέμβαση   Σπίτι μου σπιτάκι μου  

Πίνακας ν 14 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το πώς μαθαίνουν  
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     Στον 3ο μετέλεγχο οι μαθητές προτιμούν να μαθαίνουν την άγνωστη λέξη 

ακούγοντας τη από τον δάσκαλο όταν τη διαβάζει και γενικά να την ακούνε συχνά. 

Συγκριτικά με τον μετέλεγχο της προηγούμενης ενότητας στην κατηγορία «Πώς 

μαθαίνω» οι μαθητές όπως και στην προηγούμενη ενότητα και εδώ προτιμούν να 

κάνουν προτάσεις με τη λέξη 55,5% κυρίως όμως τους αρέσει να την ακούνε από τον 

δάσκαλο 66,6%  και ακολουθούν οι στρατηγικές της σύνδεσης της λέξης μιας λέξης 

με εικόνα 66,6% και να τη ζωγραφίσουν 44,4% (βλπ. πίνακα 14). 

Πίνακας ν 15 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το τι κάνουν αν δεν ξέρουν τη 

σημασία μιας λέξης. 
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      Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι μαθητές και σε αυτόν τον μετέλεγχο όπως και 

στον προηγούμενο της 2ης παρέμβασης στην ίδια κατηγορία τα ποσοστά της 

υπογράμμισης της άγνωστης λέξης παραμένουν υψηλά 100%, η κοινωνική 
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στρατηγική ρωτώ το δάσκαλό μου αυξάνει τα ποσοστά της κατά 27,8% και φτάνει 

στο 83,3%. Η στρατηγική της αναζήτησης πηγών σε αυτή την ενότητα σε σχέση με 

την προηγούμενη αυξάνει τα ποσοστά της κατά 27,8% και φτάνει στο 44,4%. Οι 

στρατηγικές των συνώνυμων είναι στα ίδια ποσοστά 33,3% όπως και στην 

προηγούμενη ενότητα, ενώ η στρατηγική διαβάζω τις λέξεις που προηγούνται ή 

έπονται αυξάνεται κατά 10% και φτάνει στο 55,5% και η στρατηγική την αφήνω και 

πάω παρακάτω μειώθηκε κατά 10% και φτάνει στο 44,4% (βλπ. πίνακα 15). 

 

Πίνακας ν 16 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το πώς θυμούνται μια καινούρια 

λέξη 
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     Η στρατηγική της ομαδοποίησης και εδώ, σε σχέση με την προηγούμενη ενότητα, 

διατηρεί τα αυξημένα ποσοστά της 77,7%. Οι μνημονικές στρατηγικές της σύνδεσης 

μιας λέξης με εικόνα και η επανάληψη διατηρούν τα ποσοστά τους όπως και στον 

μετέλεγχο της προηγούμενης ενότητας, 66,6%. Η στρατηγική γράφω για να θυμηθώ 

μια άγνωστη λέξη μειώνει τα ποσοστά της κατά 16,7% και φτάνει στο 27,7% (βλπ. 

πίνακα 16). 

 

Μετέλεγχος από 4η Παρέμβαση  Χαρούμενο δοντάκι 
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Πίνακας ν 17 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το πώς μαθαίνουν 
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     Στον μετέλεγχο της 4ης παρέμβασης οι στρατηγικές σχεδόν όλες διατηρούν τα ίδια 

ποσοστά επιλογής συγκριτικά με την ίδια κατηγορία της προηγούμενης ενότητας. Η 

στρατηγική της ένταξης σε πλαίσιο 55,5%, η σύνδεση της σημασίας της λέξης με 

εικόνα 66,6%, η ζωγραφιά της σημασίας της λέξης 44,4%, το να την ακούω συχνά 

55,5 και να την ακούω από τον δάσκαλο 66,6%. Μόνο η στρατηγική να γράφω, 

χρησιμοποιώ πολλές φορές εμφανίζει ένα ποσοστό αύξησης, από 44,4% που ήταν 

στον προηγούμενο μετέλεγχο εμφανίζεται τώρα 66,6% (βλπ. πίνακα 17) . 

 

Πίνακας ν. 18 για το τι κάνουν για να μάθουν τη σημασία μιας λέξης 
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     Και σε αυτόν τον μετέλεγχο, όπως φαίνεται και από τον πίνακα οι στρατηγικές και 

εδώ διατηρούν τα ίδια ποσοστά με τον μετέλεγχο της προηγούμενης παρέμβασης. Η 

στρατηγική της υπογράμμισης συνεχίζει να είναι πρώτη στις επιλογές των μαθητών 

με ποσοστό 100%, ρωτώ το δάσκαλο 83,3%, ρωτώ τον συμμαθητή 55,5%, αφήνω τη 

λέξη που με δυσκολεύει και προχωράω 55,5%, το να βρω συνώνυμη για να 

αντικαταστήσω τη λέξη που με δυσκολεύει 33,3%. Υψηλά ποσοστά διατηρεί και η 

στρατηγική των συμφραζόμενων, ενώ η αναζήτηση σε πηγές εξακολουθεί να είναι 

χαμηλά 44,4% (βλπ. πίνακα 18). 

Πίνακας ν 19 για το Πώς θυμούνται μια καινούρια λέξη 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΎ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΛΙΓΟ

ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

 

 

     Στον μετέλεγχο αυτής της παρέμβασης σε αυτήν την κατηγορία η στρατηγική της 

ομαδοποίησης διατηρεί τα υψηλά ποσοστά της 77,7%, η σύνδεση με την πρότερη 

γνώση και επανάληψη μιας λέξης για να απομνημονεύω τη σημασία της έχουν τα ίδια 

ποσοστά συγκριτικά με τον μετέλεγχο της προηγούμενης παρέμβασης,55,5% και 

66,6% αντίστοιχα. Αύξηση 38,8% σημείωσε η στρατηγική γράφω μια λέξη για να τη 

θυμάμαι και μείωση 22,2%  παρατηρήθηκε στη σύνδεση εικόνας με τη σημασία μιας 

λέξης (βλπ. πίνακα 19). 

 

Μετέλεγχος από 5η Παρέμβαση  Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια 
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Πίνακας ν 20 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το πώς μαθαίνουν 
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     Στον μετέλεγχο της 5ης παρέμβασης σε σχέση με τον  4ο μετέλεγχο οι περισσότερες 

στρατηγικές διατηρούν τα ποσοστά τους. Για παράδειγμα και εδώ η στρατηγική της 

πρότασης για να μάθω τη σημασία μιας λέξης επιλέγεται σε ποσοστό 55,5%, η 

εφαρμογή εικόνων με τη σημασία μιας λέξης 66,6%, η αποτύπωση της σημασίας μιας 

λέξης με ζωγραφιά 44,4% και μου αρέσει να την ακούω συχνά 55,5%. Μείωση 

37,8% παρατηρείται στη στρατηγική γράφω μια λέξη πολλές φορές, ενώ αυξάνεται 

10% η επιλογή της στρατηγικής μαθαίνω όταν την ακούω από το δάσκαλο (βλπ. 

πίνακα 20). 

Πίνακας ν 21 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το τι κάνουν για να μάθουν τη 

σημασία μιας λέξης 
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    Σύμφωνα με τον πίνακα οι μαθητές μένουν σταθεροί στις επιλογές τους συγκριτικά 

με τον μετέλεγχο της προηγούμενης ενότητας. Σχεδόν όλες τους οι επιλογές 

ταυτίζονται με την προηγούμενη ενότητα. Ρωτώ τον δάσκαλο για να μάθω μια 

καινούρια λέξη 83,3%, αναζητώ στο λεξικό τη σημασία 44,4%, διαβάζω μια  λέξη 

χρησιμοποιώντας και το νόημα όσων προηγούνται ή έπονται 50%, βρίσκω συνώνυμη 

για να αντικαταστήσω την άγνωστη λέξη 33,3%, ρωτώ τον συμμαθητή μου για 

βοήθεια 55,5%, την αφήνω και προχωράω 55,5% και υπογραμμίζω την άγνωστη 

εφόσον πρώτα την έχω εντοπίσει 100% (βλπ. πίνακα 21). 

 

Πίνακας ν 22 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το πώς θυμούνται μια καινούρια 

λέξη 
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     Ο μετέλεγχος της 5ης παρέμβασης στην κατηγορία «Πώς θυμάμαι μια καινούρια 

λέξη» σε σχέση με τον προηγούμενο μετέλεγχο της 4ης παρέμβασης δείχνει μια 

διαφοροποίηση στις επιλογές των παιδιών. Κανένα δε σημείωσε ότι δεν του αρέσει 

κάποια στρατηγική. Η στρατηγική γράφω για να θυμάμαι τη σημασία μιας λέξης 

εξακολουθεί να είναι χαμηλά στις προτιμήσεις των παιδιών σε ποσοστό 55,5%, σε 

σχέση με τις άλλες επιλογές τους (βλπ. πίνακα 22).  

 

Μετέλεγχος 6ης Παρέμβασης Ενώνω- Συνθέτω 
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Πίνακας ν 23 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το Πώς μαθαίνουν 
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     Ο μετέλεγχος της τελευταίας παρέμβασης σε σχέση με τον προέλεγχο 

διαφοροποιήθηκε ως προς το ότι προτιμούν σε ποσοστό 77,8% να ακούνε την 

άγνωστη λέξη συχνά και από τον δάσκαλό τους. Η ένταξη της λέξης σε πρόταση 

όπως στον προέλεγχο έτσι και τώρα διατηρείται υψηλά 77,8% και οι άλλες 

στρατηγικές βρίσκονται στα ίδια ποσοστά επιλογής όπως και στον προέλεγχο, 

δηλαδή η εφαρμογή εικόνας 66,1%, η ζωγραφιά και τη γράφω πολλές φορές 50%  

(βλπ. πίνακα 23). 

Πίνακας ν 24 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το τι κάνουν για να μάθουν μια 

καινούρια λέξη 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΎ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΛΙΓΟ

ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ

 

    Στον μετέλεγχο αυτής της παρέμβασης σε σχέση με τον προέλεγχο οι απαντήσεις 

των παιδιών διαφοροποιήθηκαν αρκετά. Για παράδειγμα η πιο σημαντική 
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διαφοροποίηση είναι ότι η στρατηγική της αναζήτησης πηγών για πρώτη φορά φτάνει 

τόσο ψηλά στο 55%, αύξηση 50%. Η στρατηγική της υπογράμμισης από 72,2% 

εκτοξεύθηκε όπως εμφανιζόταν και στους προηγούμενους μετέλεγχους στο 100% και 

οι άλλες στρατηγικές διατήρησαν σχεδόν  τα ποσοστά του προέλεγχου. Ρωτώ τον 

δάσκαλο 72,2%, ρωτώ τον συμμαθητή 55,5%, αφήνω την άγνωστη λέξη και 

προχωράω 55,5%, βρίσκω συνώνυμα 33,3% και αναζητώ τη σημασία 

χρησιμοποιώντας τα συμφραζόμενα 44,4% (βλπ. πίνακα 24). 

Πίνακας ν 25 αποτύπωσης απαντήσεων μαθητών για το Πώς θυμούνται μια 

καινούρια λέξη 
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     Σύμφωνα με τον πίνακα όλες οι στρατηγικές για το πώς απομνημονεύουν 

αυξάνουν τα ποσοστά στις επιλογές των μαθητών. Έτσι, η ομαδοποίηση αυξάνει τα 

ποσοστά της κατά 10%, η εφαρμογή εικόνας κατά 20%, η επανάληψη σχεδόν 20% 

και η μεταγνωστική στρατηγική της σύνδεσης με τα προηγούμενα επίσης περίπου 

20%. Η επιλογή της στρατηγικής γράφω για να θυμάμαι από 33,3% έφτασε 44,4% 

(βλπ. πίνακα 25). 

     Η ενδιάμεση αξιολόγηση ανάμεσα στον προέλεγχο και μετέλεγχο είχε και ένα 

δεύτερο σκοπό, να εντοπίσει και να διορθώσει  τα αδύναμα σημεία που τυχόν 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια εξέλιξης της εφαρμογής. 

     Κατά τον προέλεγχο αποτυπώθηκε η αρχική γνώμη των μαθητών για το «πώς 

μαθαίνουν μια άγνωστη λέξη», για το «τι κάνουν για να μάθουν μια άγνωστη λέξη» 
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και για το «πώς απομνημονεύουν τη σημασία μιας άγνωστης λέξης». Ο έλεγχος 

έδειξε πως οι μαθητές προτιμούν να μαθαίνουν, όταν εντάσσουν τη λέξη σε πρόταση, 

όταν την ακούνε συχνά και όταν η σημασία της άγνωστης λέξης εφαρμόζεται με 

εικόνα. Λιγότερο προτιμούν να την ακούνε από τον δάσκαλο, να τη ζωγραφίζουν και 

να τη γράφουν πολλές φορές. Όταν δεν ξέρουν τη σημασία μιας λέξης, ο προέλεγχος 

έδειξε ότι τους αρέσει να εντοπίζουν και να υπογραμμίζουν την άγνωστη λέξη, να 

ρωτούν τον δάσκαλό τους, να ζητούν βοήθεια από τον συμμαθητή τους και καθόλου 

δεν τους αρέσει να χρησιμοποιούν τις άλλες λέξεις του κειμένου για να καταλάβουν 

τη σημασία της άγνωστης λέξης. Σχεδόν κανείς δεν προτιμά την αναζήτηση πηγών 

μια στρατηγική που φαίνεται ότι τους δυσκολεύει και είναι λογικό εφόσον μαθησιακά 

δεν μπορούν ακόμη να εφαρμόσουν όλα όσα έχουν διδαχθεί. Για να 

απομνημονεύσουν τη σημασία μιας λέξης προτιμούν να την ομαδοποιούν, να την 

επαναλαμβάνουν συχνά και να την συνδέουν με κάτι που ήδη γνωρίζουν καλά. 

Απεναντίας, αποφεύγουν το να γράφουν για να θυμούνται την άγνωστη λέξη. 

     Οι ενδιάμεσοι μετέλεγχοι έδειξαν ότι υπήρχαν κάποιες αλλαγές στις επιλογές των 

παιδιών. Οι στρατηγικές που τους άρεσαν αρχικά στον προέλεγχο συνέχισαν να 

διατηρούν τα ποσοστά επιλογής ως το τέλος. Στον τελευταίο μετέλεγχο συγκριτικά με 

τον προέλεγχο προστέθηκε στις επιλογές τους και η στρατηγική της αναζήτησης 

πηγών που έως τότε δεν τη θεωρούσαν λύση για να αντιμετωπίσουν άγνωστη λέξη.   

Οι μνημονικές στρατηγικές εφαρμογή εικόνων και ήχων, οι λέξεις κλειδιά στη μνήμη, 

η ομαδοποίηση και η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι οι επιλογές που κάνουν τα 

παιδιά να βρουν τη σημασία μιας λέξης. 

7.2.2 Αποτελέσματα από το ημερολόγιο της ερευνήτριας 

      

Μετά την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των έξι παρεμβάσεων 

καταλήξαμε στις εξής κατηγορίες που αφορούν στη διαδικασία της εφαρμογής, στις 

αντιδράσεις των μαθητών, στον εκπαιδευτικό και στην τελική αποτίμηση του υλικού. 
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Πίνακας ν 26 Αποτελέσματα ημερολόγιου ερευνήτριας 
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Επιτυχείς στόχοι 

               

  ΠΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Συμμετοχή μαθητών 

Εισαγωγή σε στρατηγικές 

Εισαγωγή σε δραστηριότητες 

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΔΙΟ 

Κοινωνικές στρατηγικές: Συνεργασία 

Μνημονική: Εξάσκηση με ήχους και γραφή. 

Ομόηχες λέξεις 

Αντισταθμιστική: μάντεμα 

Αντισταθμιστική: υπογράμμιση λέξης 

Γνωστική: κατανόηση κεντρικής ιδέας 

Μνημονική: στρατηγική χρήση εικόνων 

ΜΕΤΑ ΣΤΑΔΙΟ 

Μνημονική: Ομαδοποίηση 

Μνημονική: σημασιολογική   χαρτογράφηση 

Μνημονική: λέξεις κλειδιά στη μνήμη 

Γνωστική: χρήση πηγών 

Μνημονική: ένταξη στο πλαίσιο 

 Λιγότερο επιτυχείς 

στόχοι 

Παραγωγής γραπτού λόγου 

Χρήση λεξικού 

 

Δυσκολίες 

 

Περιορισμένο λεξιλόγιο 

Πίεσης χρόνου 

Κατανόησης υλικού 
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Μαθητές 

Προτιμώμενες 

στρατηγικές 

Ομαδοποίηση 

Χρήση εικόνων 

Υπογράμμιση 

Ένταξη στο πλαίσιο 

Ρωτάω τον δάσκαλο 

Ακούω τη λέξη πολλές 

φορές 

Ζωγραφιές 

Κατασκευές 

Δράσεις εκτός αίθουσας 

 Μη προτιμώμενες 

στρατηγικές 

Συνώνυμες- αντίθετες 

Χρήση πηγών 

Ομώνυμες 

 Συνεργασία Εργασία σε ομάδες 

 

 

 

Ερευνήτρια 

 

Παρεμβάσεις 

Αλλαγή διδακτικού 

υλικού 

Λεξιλογικές 

Ενθάρρυνση 

Καθοδήγηση 

Αποτίμηση υλικού Επίτευξη στόχου Χρήση στρατηγικών 

λεξιλογίου  

 

Διαδικασία εφαρμογής 

• Επιτυχείς στόχοι 

     Σε όλες τις παρεμβάσεις η συμμετοχή των παιδιών ήταν φανερή. Εισήχθησαν 

σταδιακά σε στρατηγικές και ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά ανάλογα με την ηλικία 

τους. Κάποιες που τους άρεσαν, σαν τρόπος σκέψης, τις χρησιμοποιούσαν πιο συχνά. 

Κάποια videos που προβλήθηκαν, τραγούδια ή παραμύθια που ακούστηκαν τους ήταν 

γνωστά, τους άρεσαν και ζήτησαν να τα ακούσουν ξανά. Χαρακτηριστικά οι μαθητές 

12, 13, 18 είπαν: « Κυρία βάλτε το ξανά να το ακούσουμε…» (παρέμβαση 1η , 4η , 

5η). Ενδιαφέρουσα θεώρησαν και τη δραστηριότητα με τις εικόνες των σπιτιών και τη 
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συζήτησε που ακολούθησε για τις ανάγκες που κάλυπταν σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς (βλέπε παρέμβαση 3η ). Ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι με το ζάρι που είχε 

κολλημένες λέξεις πάνω του και οι μαθητές καλούνταν να τις εντάξουν σε πρόταση 

(παρέμβαση 4η). Δημιούργησαν δικά τους ποιήματα, ακόμη και ο Μαθητής 18 

έφτιαξε το δικό του παίρνοντας ιδέες από τους συμμαθητές τους (παρέμβαση 6η ). 

Γενικότερα ικανοποιήθηκαν με τις δραστηριότητες που έπρεπε να δουλέψουν 

ομαδικά και βγουν εκτός αίθουσας για να καταγράψουν, να περιηγηθούν και να 

κολλήσουν κατασκευές (βλέπε Παρέμβαση 1η). 

• Λιγότερο επιτυχείς στόχοι 

     Αυτό που δυσκόλεψε τα παιδιά, και λόγω του βαθμού δυσκολίας αρνούνταν να 

ολοκληρώσουν κάποιες φορές τη δραστηριότητα, ήταν όταν ζητούνταν να παράγουν 

γραπτό λόγο, ακόμη και μικρής έκτασης ο πότε διαφοροποιούσα τη δραστηριότητα ή 

την καταργούσα). Αυτό βέβαια ίσως οφειλόταν στο γεγονός ότι τα παιδιά ήταν μικρά 

και οι δραστηριότητες ήταν αρκετές με παραγωγή λόγου (βλέπε παρέμβαση 5η , 

παράρτημα 2.2 ημερολόγιο ερευνήτριας). Ένα ακόμη που τα δυσκόλεψε και  το 

εξέφραζαν με όποιο τρόπο μπορούσαν ήταν το λεξικό. Ήταν λογική η δυσκολία τους, 

αλλά από τη συχνή, έστω και δύσκολη χρήση του, κάποιοι κατόρθωσαν τελικά να το 

χρησιμοποιήσουν σωστά. 

• Δυσκολίες 

     Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν κάποιες φορές με το υλικό, κυρίως όταν ζητούσε η 

δραστηριότητα να βρουν συνώνυμες (παρέμβαση 3η , 4 η) και να αντικαταστήσουν τη 

λέξη με κάποια άλλη, ή να κάνουν χρήση του λεξικού (παρέμβαση 5η) για να βρουν 

τη σημασία της λέξης. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται και στο περιορισμένο 

λεξιλόγιο των μαθητών (παρέμβαση 3η) καθώς επίσης και στην πίεση του χρόνου που 

κάποιες φορές μας ανάγκαζε να αφήνουμε στη μέση δραστηριότητες όπως για 

παράδειγμα τη δραστηριότητα που αφορούσε την περιγραφή της γιαγιάς (παρέμβαση 

5η) και χρειάστηκε να την αφήσουμε διότι τα παιδιά ήταν κουρασμένα και δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν. Κάποιες ακουστικές δραστηριότητες δυσκόλεψαν τα 

παιδιά γιατί δεν προλάβαιναν να τα ακούσουν και να σημειώσουν τις λέξεις που 

απαιτούσε η δραστηριότητα, όποτε επαναλαμβανόταν η δραστηριότητα, (βλέπε 

παρέμβαση 5η) αυτό όμως στοίχιζε σε χρόνο. Άλλες φορές προέκυπταν άλλης φύσης 
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προβλήματα όπως η κούραση των παιδιών ή οι επιπλέον δραστηριότητες  του υλικού 

έκαναν τα παιδιά να δυσανασχετούν και να διαμαρτύρονται «ότι κουράζονται να 

μαθαίνουν συνεχώς καινούρια πράγματα». 

Μαθητές 

• Προτιμώμενες δραστηριότητες 

     Γενικά οι μαθητές στην αρχή για όλες τις δράσεις έδειχναν ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό, σταδιακά όμως ξεκαθάρισε η εικόνα των επιλογών τους όσο 

προχωρούσε η διαδικασία και φάνηκε τι προτιμούσαν και τι όχι. Αυτό που 

παρατήρησα είναι ότι όταν τους άρεσε η δραστηριότητα και καταλάβαιναν πολύ καλά 

και την στρατηγική που θα χρησιμοποιούσαν ένιωθαν αυτοπεποίθηση και βοηθούσαν 

και τους συμμαθητές τους που δυσκολεύονταν, κυρίως τον μαθητή 18 (παρέμβαση 

3η) που είναι και από άλλη χώρα. Απόλαυσαν τις δραστηριότητες που περιείχαν 

οτιδήποτε άλλο, εκτός από γράψιμο, για παράδειγμα ευχαριστήθηκαν τη 

δραστηριότητα της 6ης παρέμβασης που έπρεπε να δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις. 

Στην προσπάθειά τους έκαναν και ατυχείς συνδυασμούς και προέκυπταν περίεργες 

λέξεις που προκαλούσαν γέλιο.  Χάρηκαν τις δράσεις της 1ης παρέμβασης που έπρεπε 

να κατασκευάσουν, να βγουν από την τάξη και να δουλέψουν ως ομάδα για να 

κόψουν, να κολλήσουν και να φτιάξουν ταμπέλες με λέξεις. Τους άρεσε να βλέπουν 

εικόνες, να ζωγραφίζουν τη σημασία μιας λέξης( παρέμβαση 4η) για να την 

απομνημονεύσουν, να ομαδοποιούν λέξεις (παρέμβαση 5η ), να κάνουν προφορικές 

προτάσεις με άγνωστες λέξεις (παρέμβαση 2η), να ρωτούν τον δάσκαλο και τον 

συμμαθητή τους για τη σημασία της άγνωστης λέξης και να ακούνε τη λέξη να 

προφέρεται συχνά από τον εκπαιδευτικό, είτε τη διαβάζει μέσα στο κείμενο είτε τη 

χρησιμοποιεί στον καθημερινό του λόγο. 

• Μη προτιμώμενες δραστηριότητες 

     Οι μαθητές κατανόησαν τις στρατηγικές λεξιλογίου, αλλά λόγω ηλικίας ήταν 

δύσκολο κάποιες να τις εφαρμόσουν. Δυσκολεύτηκαν στις ομώνυμες λέξεις 

(παρέμβαση 2η), αν και δεν παρουσιάστηκαν με αυτή την ορολογία, στις συνώνυμες 

(παρέμβαση 3η και 4η) και στη χρήση του λεξικού (παρέμβαση 5η). Χαρακτηριστικό  

είναι το συμβάν στις ομώνυμες λέξεις (βλέπε 2.2 ημερολόγιο ερευνήτριας) όπου όλοι 

συμμετείχαν στη δραστηριότητα να βρουν ομώνυμες λέξεις και να τις παρουσιάσουν 
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στην τάξη, ωστόσο σχεδόν όλοι παρουσίασαν τις ίδιες λέξεις και με την ίδια ακριβώς 

παντομίμα. Το λεξικό ήταν άλλο ένα εμπόδιο για τα παιδιά διότι δεν είχαν 

εξοικειωθεί να χρησιμοποιούν ένα τόσο ευμέγεθες βιβλίο, ωστόσο το ξεφύλλιζαν, 

παρατηρούσαν τις εικόνες και με τη δική μου βοήθεια βρίσκαμε και τις σημασίες των 

λέξεων. Αξίζει να σημειώσω ότι προς τις τελευταίες παρεμβάσεις κάποια που 

μπορούσαν να χειριστούν με άνεση την αλφάβητο κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν 

και το λεξικό ως στρατηγική για τις άγνωστες λέξεις τους (παρέμβαση 6η). 

• Συνεργασία 

     Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά ήταν μικρά και η εφαρμογή του υλικού 

απαιτούσε από τις πρώτες κιόλας παρεμβάσεις συνεργασία των παιδιών και 

οργάνωση σε ομάδες τα παιδιά τα κατάφεραν και δούλεψαν ομαδικά. Οι ομάδες 

ήταν ανομοιογενείς και αποτελούνταν από όλα τα μαθησιακά επίπεδα, γεγονός που 

βοηθούσε και τους αδύνατους και έτσι συμμετείχαν όλοι στο βαθμό που μπορούσε 

ο καθένας. Με άνεση άλλωστε εφάρμοζαν, όπως αποτυπώνεται και στον 

προέλεγχο-μετέλεγχο, την κοινωνική στρατηγική «ρωτώ τον συμμαθητή μου», 

οπότε, όταν χρειαζόταν βοήθεια ρωτούσαν ψιθυριστά και τον διπλανό τους πριν 

καταφύγουν στη δική μου βοήθεια. Αυτός που δέχτηκε τη μεγαλύτερη βοήθεια και 

συμπαράσταση από το σύνολο της τάξης ήταν ο μαθητής 18 που λόγω της 

καταγωγής του (Πακιστάν), δυσκολευόταν στις περισσότερες δραστηριότητες. 

• Ερευνήτρια 

     Η συμμετοχή  της ερευνήτριας σε όλη τη διαδικασία ήταν διακριτική και έδινε 

τον πρώτο λόγο στα παιδιά, περίμενε τις σκέψεις τους, τις αντιδράσεις τους και 

έπειτα επενέβαινε, ωστόσο δεν ήταν πάντα εφικτό γιατί τα παιδιά είχαν ανάγκη 

από περισσότερες εξηγήσεις και βοήθεια να καταλάβουν τι ζητούσε η 

δραστηριότητα. Σε κάποιες δραστηριότητες συμμετείχαν για πρώτη φορά, οπότε 

χρειαζόταν να εξηγήσει με παράδειγμα τι έπρεπε να κάνουν. Οι παρεμβάσεις 

αφορούσαν κυρίως την ερμηνεία των λέξεων, βοήθεια με τις στρατηγικές, κάποιες 

φορές παρακινούσε τη σκέψη των παιδιών, τα ενθάρρυνε όταν κουράζονταν ή 

απογοητεύονταν με τις στρατηγικές. Άλλες φορές άλλαζε τη δραστηριότητα 

(παρέμβαση 2η) λόγω κούρασης και πίεσης χρόνου. 

• Αποτίμηση υλικού 
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     Με βάση τις καταγραφές του ημερολογίου (βλέπε παράρτημα 2.2) το υλικό που 

εφαρμόστηκε είχε τις επιτυχείς εφαρμογές, είχε και τις δυσκολίες του, λόγω του 

θέματος που διαπραγματευόταν και της ηλικιακής ομάδας που απευθυνόταν. 

Ωστόσο, κρατάμε ως θετικό ότι οι μαθητές μυήθηκαν στις στρατηγικές λεξιλογίου, 

τις κατανόησαν και τις εφάρμοσαν στον βαθμό που μπορούσαν. Για όλους μας 

ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία που, όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που 

ακολουθούν, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές. 

7.2.3 Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις ικανοποίησης 

     

 Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του υλικού έγιναν οι συνεντεύξεις των 

παιδιών που ήταν χωρισμένα σε 6 ομάδες των τριών και καλούνταν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη διαδικασία εφαρμογής του υλικού, το ίδιο το υλικό, 

τη χρησιμότητα της γνώσης για τα παιδιά και την πιθανότητα εφαρμογής της γνώσης 

στο μέλλον, όταν προκύπτει άγνωστη λέξη. 

 

Πίνακας ν 27. Αποτελέσματα συνεντεύξεων ικανοποίησης 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 

Σας άρεσε η διαδικασία; 13 5  

Σας δυσκόλεψε; 5 5 8 

Πώς σας φάνηκαν οι 

δραστηριότητες; Ήταν 

ενδιαφέρουσες; 

 

 

12 

 

 

6 

 

Μάθατε χρήσιμες 

πληροφορίες; 

12 6  

Οι στρατηγικές που 

μάθατε για να 

καταλαβαίνετε τις 

άγνωστες λέξεις σας 

φάνηκαν εύκολες; 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

2 

Σε βοήθησαν οι 

στρατηγικές αυτές να 

θυμάσαι τις άγνωστες 

 

14 

 

4 
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λέξεις; 

Σας αρέσει να 

χρησιμοποιείτε πια αυτές 

τις στρατηγικές; 

 

12 

 

4 

 

2 

      

     Όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν αν τους άρεσε η διαδικασία που γινόταν η εφαρμογή 

του υλικού οι 13 μαθητές απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ και οι 5 ότι τους άρεσε 

λίγο. 

     Στη δεύτερη ερώτηση που αφορούσε το πόσο εύκολο ή δύσκολο τους φάνηκε το 

υλικό, οι 5 απάντησαν ότι τους δυσκόλεψε πολύ, οι άλλοι 5 ότι δυσκολεύτηκαν λίγο 

και οι 8 ότι δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου. 

     Σχετικά με το πόσο ενδιαφέρον ήταν το υλικό που εφάρμοσαν οι 12 μαθητές 

απάντησαν ότι τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και 6 ότι λίγο τους άρεσαν αυτά που 

περιείχε το υλικό. 

     Ακολούθως και στην επόμενη ερώτηση αν έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες οι 12 

μαθητές θεωρούν ότι οι όσα έμαθαν είναι χρήσιμα για αυτούς και οι άλλοι 6 ότι θα 

τους φανούν λιγότερο χρήσιμα. 

     Μοιρασμένες σχεδόν είναι οι γνώμες των παιδιών σχετικά με το αν ήταν εύκολες 

οι στρατηγικές για την προσέγγιση μιας άγνωστης λέξης. 8 μαθητές απάντησαν ότι 

τους φάνηκαν εύκολες, 8 ότι τους φάνηκαν λιγότερο εύκολες και 2 ότι τους 

δυσκόλεψαν. 

     Ωστόσο, παραδέχονται οι 14 μαθητές ότι οι στρατηγικές τους βοήθησαν να 

θυμούνται τις άγνωστες λέξεις και οι 4 ότι δεν τους βοήθησαν και τόσο πολύ.  

Παρόλα αυτά οι 12 ισχυρίστηκαν ότι θα τις εφαρμόσουν και στο μέλλον, οι 4 

λιγότερο και 2 μαθητές ότι δε θα τις εφαρμόσουν καθόλου. 
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8. Συζήτηση 

Η παρούσα εργασία αποσκοπούσε στη διερεύνηση των στρατηγικών εκμάθησης 

λεξιλογίου σε μαθητές της Α δημοτικού, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού, 

και η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υλικού από τους μαθητές. Για τη 

διερεύνηση επιλέχθηκε ένα δημοτικό σχολείο των Ιωαννίνων όπου οι 18 μαθητές της 

Α δημοτικού διδάχθηκαν στρατηγικές λεξιλογίου και κλήθηκαν να επιλέξουν και να 

εφαρμόσουν στρατηγικές που προτιμούν για να προσεγγίζουν άγνωστες λέξεις. Τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους μαθητές αναλύθηκαν με τη θεματική ανάλυση 

περιεχομένου και οδήγησαν σε  χρήσιμες διαπιστώσεις σχετικά με τις στρατηγικές 

λεξιλογίου που χρησιμοποιούν οι μαθητές, όπως επιβεβαιώνονται και από σχετικές 

έρευνες (Griva, Alevriadou, Geladari, 2009,  Khamees, 2016, Schmitt, 1997, Purpura, 

1999). Πιο συγκεκριμένα η έρευνα ανέδειξε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών της Α δημοτικού σχετικά με τις στρατηγικές που προτιμούν να 

χρησιμοποιούν για να μάθουν, για να προσεγγίσουν τη σημασία μιας άγνωστης λέξης  

και για να απομνημονεύσουν το καινούριο λεξιλόγιο που συναντούν. 

Η εκμάθηση λεξιλογίου τυχαία ή συστηματική, όπως αναλύθηκε εκτενώς και στο 

θεωρητικό μέρος, προϋποθέτει εκπαιδευτικούς με διάθεση να ασχοληθούν επιπλέον 

με την κατασκευή πλήθους ασκήσεων και δραστηριοτήτων που εισάγουν και 

εκπαιδεύουν τους μαθητές στη χρήση και κατ’ επέκταση στην εφαρμογή 

στρατηγικών λεξιλογίου για τις άγνωστες λέξεις που συναντούν. Έρευνα των  

O'Malley και Chamot ( όπ. αναφ. στο Schmitt, 1997) που αναφέρθηκε και στο 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας κάνει εμφανές τα θετικά αποτελέσματα που 

επιφέρει η ενασχόληση των μαθητών με τις στρατηγικές λεξιλογίου. Οι O'Malley και 

Chamot αναφέρουν πως οι Ισπανοί που εκπαιδεύτηκαν σε στρατηγικές λεξιλογίου 

βελτίωσαν τις επιδόσεις τους συγκριτικά με την ομάδα Ισπανών που δεν 

εκπαιδεύτηκε. Αυτό το γεγονός αναδείχθηκε και στη δική μας έρευνα. Όσο οι μικροί 

μαθητές ασχολούνταν με το υλικό και εφάρμοζαν στρατηγικές λεξιλογίου τόσο πιο 

εύκολα μυούνταν σε αυτές και σταδιακά οι περισσότεροι κατέφευγαν στις 

στρατηγικές που τους ήταν πιο οικείες για να προσεγγίσουν τη σημασία μιας 

άγνωστης λέξης. Μάλιστα στις τελευταίες εφαρμογές του υλικού υπήρξαν μαθητές 

που προσπαθούσαν από μόνοι τους να καταλήξουν στη σημασία της άγνωστης λέξης 

και ο εκπαιδευτικός να αποτελεί την τελευταία λύση για βοήθεια.  
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Το πόσο θα επιμείνουν οι εκπαιδευτικοί και τι εκπαιδευτικούς στόχους θα θέσουν 

εξαρτάται από τους μαθητές, από την ηλικία και το μαθησιακό επίπεδό. Πάντως 

γεγονός είναι, όπως ανέδειξε και η δική μας έρευνα, ότι όσο μεγαλώνουν οι μαθητές 

και αυξάνεται ο αριθμός του λεξιλογίου που γνωρίζουν, μπορούν παράλληλα οι 

εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν πιο ανεξάρτητες στρατηγικές, όπως μάντεμα, 

εικασία, χρήση λεξικών, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν το 

λεξιλόγιό τους (Hunt και Beglar, 2002, σ. 264).  

Στα αρχικά στάδια της ερευνητικής μας διαδικασίας οι μαθητές που ήταν άπειροι 

και διστακτικοί, προτίμησαν πιο εύκολες, πιο απλές, πιο συστηματικές στρατηγικές, 

μνημονικές, δηλαδή σύνδεση της σημασίας της λέξης με εικόνες, συνδυασμούς 

εικόνας και ήχων ομαδοποίηση λέξεων, εννοιολογική χαρτογράφηση, που δεν 

απαιτούνταν πολύς χρόνος για την εφαρμογή τους. Αυτό εξηγεί και τα υψηλά 

ποσοστά της στρατηγικής της επανάληψης που φάνηκε από τα αποτελέσματα του 

μετέλεγχου στην δική μας έρευνα. Οι μαθητές προτίμησαν με μεγάλη συμμετοχή τη 

στρατηγική της επανάληψης μιας λέξης, την ομαδοποίηση και την εννοιολογική 

χαρτογράφηση για να την απομνημονεύσουν. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η 

έρευνα των Al-Qaysi και Shabdin (2016, σ. 190-191) που έγινε σε Άραβες φοιτητές 

που μάθαιναν την αγγλική γλώσσα και βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο, όπου αναφέρει 

πως και αυτοί προτίμησαν εύκολες στρατηγικές μνημονικές ή και γνωστικές όπως, η 

επανάληψη λέξεων που δεν απαιτούσε μεγάλο κόπο και προσπάθεια από μέρους τους.  

Ωστόσο, άλλη έρευνα (Khamees, 2016) εξηγεί πως οι στρατηγικές αυτές δεν 

απαιτούν πολύ προσπάθεια και οι μαθητές με απλές στρατηγικές απομνημόνευσης  

δεν κατανοούν τη σημασία της λέξης, απλά προσπαθούν να την κλειδώσουν στο 

μυαλό τους για να μην την ξεχάσουν. Αυτό όμως είναι μια στρατηγική χαμηλού 

επιπέδου που, μόνο αν συνδυαστεί με άλλες στρατηγικές, μπορεί να επιφέρει 

σημαντικά αποτελέσματα.  

Οι μικροί μαθητές της έρευνας προτιμούσαν, να κάνουν μικρές παραγράφους με 

τις καινούριες λέξεις που μάθαιναν  για να τις απομνημονεύσουν. Αυτό ως διαδικασία 

δε συνέβαινε συχνά διότι κουράζονταν να γράφουν, προτιμούσαν όμως να 

διατυπώνουν εκφράσεις με τις καινούριες λέξεις προφορικά. Ο Purpura (1997) o 

οποίoς αναφέρει για τις μνημονικές στρατηγικές ότι, αν και δεν αποφέρουν πάντα 

θετικά αποτελέσματα στα αρχικά στάδια εκμάθησης λεξιλογίου, που το πλήθος των 

λέξεων είναι περιορισμένο, ωστόσο προτιμώνται περισσότερο από τους μαθητές και 
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χρησιμοποιούνται ευρέως. Η έρευνά μας εμφάνισε τη στρατηγική της  ένταξης μιας 

λέξης σε πλαίσιο επίσης να διατηρεί υψηλά ποσοστά επιλογής, ωστόσο ο Mizumoto 

(2010, σ. 44) υποστηρίζει πως ως εκπαιδευτικοί ας μην είμαστε και πολύ ασφαλείς με 

αυτήν την επιλογή στρατηγικής για τους μαθητές μας, διότι μπορεί να μην είναι όσο 

αποτελεσματική θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι. Άλλωστε ισχυρίζεται (σ. 44) ότι 

δεν είναι όλες οι λέξεις για παραγωγή λόγου, λόγω της μικρής συχνότητάς τους.      

Επίσης η στρατηγική της υπογράμμισης είναι μια στρατηγική που στην έρευνά μας 

σημείωσε υψηλά ποσοστά αποδοχής. Τους άρεσε να εντοπίζουν την άγνωστη λέξη, 

να την υπογραμμίζουν και να τη διαβάζουν πολλές φορές ώστε να την ακούνε. Κάτι 

ανάλογο παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Griva,  Kamaroudis,  & Geladari, 

(2009) οι οποίοι αναφέρουν πως τη στρατηγική της υπογράμμισης την 

χρησιμοποιούσαν  οι φοιτητές συχνά για άγνωστες ή για δύσκολες λέξεις. 

Σχετικά με την εικασία, το μάντεμα και τη χρήση των συμφραζόμενων στην 

ολιστική προσέγγιση της πρότασης οι μαθητές της έρευνας δυσκολεύονταν, πιθανώς 

λόγω ηλικίας, ωστόσο προσπαθούσαν να υποθέσουν και να επιβεβαιώσουν ή να 

διαψεύσουν την αρχική τους άποψη. Πραγματικά πίστευα ότι με τις στρατηγικές 

αυτές, της χρησιμοποίησης άλλων λέξεων για να μαντέψουν τη σημασία μιας λέξης 

θα ενεργοποιούσαν το αποθηκευμένο στη μνήμη τους λεξιλόγιο και θα βελτιώνονταν 

περισσότερο. Παρόλα αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοιου  

είδους νοητικές διεργασίες, ακόμη ίσως λόγω ηλικίας ή και περιορισμένου 

λεξιλογίου. Όπως αναφέρεται και στις έρευνες των  Griva, Alevriadou, Geladari 

(2009) στην οποία γίνεται λόγος για δίγλωσσους μαθητές με φτωχό και πλούσιο 

λεξιλόγιο και στην έρευνα της Oxford (1990) που αναφέρεται σε ενσυνείδητους και 

επιμελείς μαθητές από τη μια πλευρά και σε μαθητές που δεν επιδεικνύουν τόση 

επιμέλεια, οπότε κατά συνέπεια δε διαθέτουν ευρύ λεξιλόγιο, αναλογικά βέβαια με 

την ηλικία τους, χρησιμοποιούν πιο απλές στρατηγικές που δεν απαιτούν πολύ κόπο 

και προσπάθεια (Khamees, 2016).  

Έρευνες αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της χρήσης των λεξικών, των 

σημειώσεων, των μνημονικών παιχνιδιών, της ανάλυσης των λέξεων, ως στρατηγικές 

που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και συντελούν στην εκμάθηση 

και απομνημόνευση μιας λέξης (Shen, 2003). Στη δική μας έρευνα ωστόσο αυτές 

ήταν στρατηγικές που αποκόμισαν τα μικρότερα ποσοστά επιλογής. Συγκεκριμένα 

στη χρήση του λεξικού σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές του υλικού ήταν αρνητικοί στο 
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να το χρησιμοποιήσουν και το έκαναν μόνο και μόνο επειδή τους ζητούνταν και παρά 

μόνο στο τέλος την εκτίμησαν ως στρατηγική εκμάθησης μιας λέξης και ζητούσαν να 

αναζητήσουν άγνωστες λέξεις στο λεξικό. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι μιλάμε για 

το ποσοστό των παιδιών που ήταν επιμελείς, που είχαν άνεση στη χρήση της 

αλφάβητου, που μπορούσαν να βάλουν σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις και ένιωθαν 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση με τη διαδικασία της αναζήτησης μια λέξης και φυσικά 

με το αποτέλεσμα. Οι Griva, Kamaroudis, & Geladari,  (2009) στην έρευνά τους 

σημειώνουν πως οι μαθητές της έρευνάς τους ανέτρεχαν στη βοήθεια του λεξικού για 

λέξεις που ήταν δύσκολες ή εμφανίζονταν περισσότερες της μιας φοράς στο κείμενο 

που διάβαζαν. 

Από την άλλη μεριά οι κοινωνικές στρατηγικές, ρωτώ τον δάσκαλό μου, ζητώ 

βοήθεια από τον συμμαθητή μου και συνεργάζομαι με άλλους επιτυχώς, σε 

ομαδικά πλαίσια, αποκόμισαν υψηλά ποσοστά αποδοχής. Ήταν στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνταν σκόπιμα και συνειδητά, διευκόλυναν τους μικρούς μαθητές 

στην αντιμετώπιση δυσκολιών, τους έδιναν περιθώρια για κατάκτηση μεγαλύτερου 

βαθμού αυτό-εξυπηρέτησης, τόνωναν την αυτοπεποίθηση των μαθητών, ότι 

δηλαδή μπορούν να χειριστούν μόνοι τους μια άγνωστη λέξη και γενικότερα 

έδιναν ευκαιρίες για εξέλιξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους (Oxford, 

Lavine, & Crookall, 1989, σ. 37), άσχετα αν τελικά δεν είχαν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα ώστε οι μαθητές να καταφέρουν να βρουν τη σημασία της λέξης 

οπότε και χρειαζόταν η  παρέμβαση του εκπαιδευτικού. 

Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του υλικού ήταν ότι οι μαθητές ήρθαν 

σε μια πρώτη επαφή με τις στρατηγικές, τις χρησιμοποίησαν είτε μόνοι τους, είτε 

με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού και κάποιοι λιγοστοί και μετά το πέρας της 

εφαρμογής του υλικού, όταν συναντούσαν άγνωστη λέξη πριν ρωτήσουν τον 

εκπαιδευτικό προσπαθούσαν μόνοι τους να βρουν τη σημαία της άγνωστης λέξης 

με τη στρατηγική που τους ταιριάζει. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο  Mizumoto (2010 σ. 

44) ότι δηλαδή οι μαθητές καταλήγουν σε στρατηγικές που ταιριάζουν στους 

ίδιους, στην προσωπικότητα, στον χαρακτήρα τους και στο τι τελικά επιθυμούν να 

μάθουν, ποιος δηλαδή είναι ο σκοπός τους και ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει 

μαθητές οφείλει να είναι ενήμερος για τα ενδιαφέροντά τους, για τα κίνητρά τους 

και για τον τρόπο που προτιμούν να μαθαίνουν. Έτσι και οι μαθητές 
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ενθαρρύνονται να μάθουν και οι εκπαιδευτικοί ανατροφοδοτούνται και 

βελτιώνουν τη διδασκαλία  τους (Lessard-Clouston, 1997).  

8.1 Περιορισμοί της έρευνας-προτάσεις 

 

Ο πιο σημαντικός περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η ηλικία των 

παιδιών που πολλές φορές λειτούργησε ανασταλτικά για την εξέλιξή της. Για να 

εφαρμοστεί το υλικό έπρεπε πρώτα να κατακτηθεί επαρκώς ο μηχανισμός ανάγνωσης 

και γραφής από το σύνολο των μαθητών, ώστε να είναι εφικτό να ξεκινήσει η 

εφαρμογή του υλικού. Αρκετές φορές η παρέμβαση της ερευνήτριας ήταν 

αναπόφευκτη διότι οι μαθητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν διατυπώσεις 

εκφωνήσεων και έπρεπε να είναι αναλυτική ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. Η κούραση των παιδιών και οι επιπλέον δραστηριότητες που 

απαιτούσαν παραγωγή γραπτού λόγου επίσης καθιστούσε δυσχερή την εφαρμογή του 

υλικού. Αποκόμισαν οφέλη από τις στρατηγικές που θα τα χρησιμοποιήσουν στις 

επόμενες τάξεις. Η ηλικία τους στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν τους επιτρέπει 

να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των 

στρατηγικών λεξιλογίου. 

Άλλος ένας παράγοντας που επηρέασε αρνητικά την εκπόνηση της έρευνας ήταν ο 

περιορισμένος χρόνος που είχε η ερευνήτρια για να εφαρμόσει το υλικό. Το υλικό 

εφαρμόστηκε σε έξι εβδομάδες από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο, ελάχιστο 

χρονικό διάστημα για να εισαχθούν οι μαθητές στις στρατηγικές λεξιλογίου, να τις 

κατανοήσουν και να τις εφαρμόσουν. Ωστόσο, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο 

βαθμό που μπορούσαν και συμμετείχαν ενεργά και με θετική διάθεση στις 

περισσότερες δραστηριότητες.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικά όλου του 

πληθυσμού των μαθητών της Α δημοτικού για το τι στρατηγικές λεξιλογίου 

προτιμούν και γι αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο 

είναι μια αρχή που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνες πάνω 

στις στρατηγικές λεξιλογίου στους μαθητές μιας και στη χώρα μας δεν υπάρχει 

πληθώρα ερευνών. Στο μέλλον θα μπορούσε να εφαρμοστεί υλικό σε παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας που είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αντιληφθούν πολλά 

περισσότερα για τις στρατηγικές λεξιλογίου από τα παιδιά της Α δημοτικού και να 
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γίνει η αρχή για μια πιο συστηματική διδασκαλία του λεξιλογίου στους μαθητές που 

μέχρι τώρα κρύβεται κάτω από την ομπρέλα της γραμματικής και του συντακτικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες 

 

Παρέμβαση 1η  

 

Ο πιο καλός ο μαθητής!!! 

Προστάδιο 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

Στόχος:  

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τους χώρους του σχολείου 

• Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

Δραστηριότητα: Τα παιδιά ακούνε ένα τραγούδι που αναφέρει χώρους και 

αντικείμενα του σχολείου και στη συνέχεια εκφράζουν τα συναισθήματά τους (θετικά 

ή αρνητικά). 

Διαδικασία: Αρχικά ακούνε το τραγούδι και όσα μπορούν και προλαβαίνουν 

γράφουν τις λέξεις που σχετίζονται με το σχολείο, τα άλλα κάνουν ένα σκίτσο της 

λέξης. Εκφράζουν προφορικά ή γραπτά ή ζωγραφίζοντας τις σκέψεις τους, τα 

συναισθήματά τους για το σχολείο και τα βάζουν στο κουτί με τα συναισθήματα, στη 

γωνιά των συναισθημάτων. 

Κύρια δραστηριότητα 

Διάρκεια: 80 λεπτά 

Στόχος:  

• Να γνωρίσουν ομαδικά τους χώρους του σχολείου και να τους αναγνωρίσουν 

• Να κατανοούν τα συναισθήματα τα δικά τους και τα συναισθήματα των 

άλλων. 

• Να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας.  

Δραστηριότητα:  
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1. Θα γίνει περιήγηση στους χώρους του σχολείου και θα κατασκευάζουν 

καρτέλες όπου θα ονοματίζουν τους χώρους που επισκέπτονται π.χ κυλικείο, 

σκάλα, γραφείο διευθυντή. 

2.  Όταν επιστρέψουν στην τάξη θα ακούσουν και θα διαβάσουν από το 

ανθολόγιο σελ τριάντα τρία  το ποίημα «Μαργαρίτα» του Μιχάλη 

Στασινόπουλου και θα ακούσουν το τραγούδι της κυρά-βδομάδας και θα 

μάθουν της μέρες της εβδομάδας. 

Διαδικασία: Θα βγούνε από την αίθουσα χωρίς να προκληθεί φασαρία και θα 

ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους. Τι ακούνε, τι βλέπουν τι μυρίζουν, τι 

αγγίζουν.  Ανά ομάδες των τεσσάρων παιδιών θα φτιάξουν καρτέλες από χαρτόνι 

όπου θα γράφουν το όνομα του χώρου ή του αντικειμένου και θα το κολλάνε. Ο κάθε 

μαθητής θα έχει το ρόλο του. Άλλος θα γράφει, άλλος θα ελέγχει, άλλος θα διακοσμεί 

την καρτέλα και ο τελευταίος θα την κολλά. Όταν επιστρέψουν στην τάξη θα 

διαβάσουμε το κείμενο και θα βρούμε τις λέξεις που περιγράφουν πώς νιώθει  η 

Μαργαρίτα. Θα γράψουμε τις μέρες της εβδομάδας και θα τις ζωγραφίσουμε. 

 

Μεταστάδιο 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: 

• Να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που έμαθαν  

• Να καταφέρουν να αυτό-ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους 

Δραστηριότητα: 1. Σε ένα φύλλο εργασίας εντοπίζουν τις λέξεις που αφορούν το 

σχολείο και τις κυκλώνουν με κόκκινο χρώμα και διατυπώνουν γραπτώς μια πρόταση 

για το χώρο αυτό. 

Δραστηριότητα: 2. Διατυπώνουμε κανόνες συμπεριφοράς π.χ Πώς 

ανεβοκατεβαίνουνε τις σκάλες ή πώς συμπεριφερόμαστε στο κυλικείο. 

Διαδικασία: Ο κάθε μαθητής εντοπίζει το λεξιλόγιο που έμαθε μέσα από πολλές 

λέξεις και έπειτα κάνει προτάσεις προσπαθώντας να δημιουργήσει μια λίγο πιο 

επαυξημένη πρόταση. Έπειτα τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες των τεσσάρων και η 
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κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κάνει τη δική της λίστα με κανόνες συμπεριφοράς που 

αφορούν χώρους του σχολείου. Ομάδες:  

7 πώς συμπεριφερόμαστε στο  κυλικείο,  

8 πώς μπαίνουμε και βγαίνουμε στην αίθουσα, 

9 πώς ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες,  

10 πώς συμπεριφερόμαστε στις σχολικές γιορτές και  

11 πώς συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε άλλους χώρους. 
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Δραστηριότητες 

 

 

 

 

Ακούστε το γνωστό και αγαπημένο σας τραγούδι από τα στρουμφάκια. 

Ακούστε ξανά το τραγούδι και γράψτε ή ζωγραφίστε τις λέξεις που 

ακούτε από το τραγούδι και αφορούν το σχολείο. Γράψτε μία λέξη 

που εκφράζει αυτό που νιώθετε για το σχολείο και βάλτε τη στο κουτί 

των συναισθημάτων.  

https://www.youtube.com/watch?v=5DdnOlIJOcI
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Χωριστείτε στις γνωστές μας ομάδες και 

πάρτε μαζί σας χαρτόνια κόλλες και ψαλίδια και πάμε να γνωρίσουμε το 

σχολείο μας και να βαφτίσουμε τους χώρους του. Θυμάται ο καθένας τον 

ρόλο του και τι δουλειά θα κάνει; Στόματα κλειστά και έτοιμοι για 

δράση!!! 

Από το 

ανθολόγιο στη σελ τριάντα τρία διαβάστε το ποίημα, Μαργαρίτα, ακούστε 

το και βρείτε τις λέξεις που περιγράφουν τα συναισθήματα της 

Μαργαρίτας. Γράψτε τις λέξεις στο αλφαβητάρι σας. Ζωγραφίστε τον 

εαυτό σας όταν είστε στην τάξη την ώρα του μαθήματος. 

 

και εδώ  

Γράψτε με τη βοήθεια του δασκάλου σας τις μέρες της εβδομάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FgYDgL_brf4
https://www.youtube.com/watch?v=FgYDgL_brf4
https://www.youtube.com/watch?v=ygwT07YtLXE
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1. Κυλιομαιθουσαραφειατηυρεγυμναστηριοκυλικειογραυληγραφειοη

ξφσδβσκαλεςιθυηγφδψωβιβλιοθηκημοθρανιαδραεδραγιορτεςμαθη

ματικαμολυβιαξυστρακαντσανταποιητετραδιαγραγραφωμαθητηςδ

ασκαλος 

 

2. Χωριστείτε σε ομάδες και κάντε τη δική σας λίστα με κανόνες για 

κάθε χώρο του σχολείου. Ανακοινώστε και στις άλλες ομάδες τους 

κανόνες για να ξέρουμε πώς φερόμαστε!!! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Παρέμβαση 2η   

Η λέξη έχει τη δική της ιστορία!!! 

 

Προστάδιο 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

Στόχος:  

• Εισαγωγή στις ομώνυμες λέξεις 

Δραστηριότητα: Ακούνε από τον δάσκαλο έναν κωμικό διάλογο όπου δίνεται 

έμφαση στις ομώνυμες λέξεις. 

Διαδικασία: Με αφορμή τον κωμικό διάλογο μεταξύ ενός νάνου και του Θάνου, 

όπου εύστοχα η φράση «να’ ναι» ακούγεται όπως η κλητική προσφώνηση «νάνε» και 

η φράση «θα’ ναι» όπως η προσφώνηση «Θάνε», οι μαθητές εισάγονται στις 

ομώνυμες λέξεις με απλό και παιγνιώδη τρόπο. Θα διαβαστεί το κείμενο και ένας 

μαθητής θα γράψει στον πίνακα τι καταλαβαίνει όταν ακούει «να΄ναι» και τι όταν 

ακούει «θα΄ναι». Αν δεν υπάρχει αντίθετη άποψη θα θέσω το ερώτημα: Δε θα 

μπορούσε να λέει και κάτι άλλο; Ακολουθεί συζήτηση και θα καταλήξουμε στο ότι 

υπάρχουν λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά δε γράφονται το ίδιο. 

Κύρια δραστηριότητα 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: 

• Να κατανοούν τα ομόηχα  

• Να μη δυσκολεύονται στην ορθογραφία τους 

Δραστηριότητα: Θα διαβάσουμε τα χιουμοριστικά κειμενάκια και θα πρέπει οι 

μαθητές να υπογραμμίσουν τις λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά δε γράφονται το 

ίδιο. Οι λέξεις είναι ήδη με έντονα γράμματα για περισσότερη διευκόλυνση των 

μαθητών λόγω ηλικίας. 
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Διαδικασία: Θα υπογραμμίσουν τις λέξεις και θα φτιάξουμε καρτέλες με αυτές. Θα 

χωριστούν σε 2 ομάδες και η κάθε ομάδα θα παίρνει την ίδια ομώνυμη λέξη και θα 

την παρουσιάζει ενταγμένη σε πρόταση ή με παντομίμα. 

 

Μεταστάδιο 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: Εισαγωγή στις ομώνυμες λέξεις. 

Δραστηριότητα: Θα βρουν με τη βοήθεια του δασκάλου τους ομώνυμες και θα 

παρουσιάσουν τη σημασία τους στην τάξη. 

Διαδικασία: Δάσκαλος και μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Είτε θα 

βρουν άλλα ζεύγη ομώνυμων λέξεων είτε θα χρησιμοποιήσουν αυτές που δίνονται. Ο 

κάθε μαθητής θα διαλέγει  τον τρόπο που θα παρουσιάσει τη σημασία της, με 

ζωγραφική, με ποιηματάκι ή με ό,τι άλλο σκεφτεί. 
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Δραστηριότητες 

 

Η λέξη έχει τη δική της ιστορία!!! 

  

        Είναι ο Θάνος κι ένας νάνος 

και συζητάνε. Και ρωτά ο 

Θάνος το νάνο: 

                                             -Τι ώρα να’ ναι; 

Και απαντά ο νάνος: 

-Δεν ξέρω. Δε θα ΄ναι… 

Πώς θα έγραφες τη λέξη να ΄ναι και τη λέξη θα ΄ναι; 

Μπορεί να  γραφόταν αλλιώς και να σήμαινε κάτι άλλο; 
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Η μηλίτσα 

 

Στη μηλίτσα στη μηλιά 

πήγανε χίλια πουλιά  . 

 

Κάθε μήλο μίλημα , 

κάθε φύλλο , φίλημα . 

 

Η μηλίτσα η μηλιά 

γέμισε τρελή λαλιά 

 

μήλα , φύλλα χρώματα 

φτερωτά καμώματα . 
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Αχ, μηλίτσα μου μηλιά , 

τώρα έχεις και μιλιά . 

Θέτις Χορτιάτη 
 

 

Βρες τις λέξεις που ακούγονται το ίδιο και βάλε τες στον πίνακα παρακάτω. 
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Με τη βοήθεια του δασκάλου σου κάντε καρτέλες  και χωριστείτε σε  2 ομάδες. 

Η κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί τη λέξη είτε βάζοντας τη σε πρόταση ή με 

παντομίμα. 

 

 

 

 

Με τη γνώση που ήδη έχεις βρες ομώνυμες λέξεις με τη βοήθεια του δασκάλου 

σου και παίξτε μαζί τους. Αν δυσκολεύεσαι χρησιμοποίησε και τις παρακάτω. 

Διάλεξε μία από τις δύο λέξεις και βρες τρόπο να την παρουσιάσεις στην τάξη 

σου. 

 

Σήκω( πρόσταγμα)—σύκο ( ο καρπός της συκιάς) 

κουτί( το κιβώτιο) – κουτή( η ανόητη) 

 

χίλια( αριθμητικό)—χείλια ( του προσώπου) 

 

Η νίκη— το νοίκι ( το ενοίκιο ενός σπιτιού) 

 

Το φιλί – η φυλή( η ράτσα) 

 

 

 

Παρέμβαση 3η  

Σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου….. 

 
Το σπίτι είναι ένα θέμα οικείο στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Έχει ιδιαίτερη 

συναισθηματική αξία για αυτά καθώς αποτελεί το καθημερινό και αγαπημένο τους 

περιβάλλον. Με το σκεπτικό αυτό οι μαθητές της Ά τάξης με την παρότρυνση και τη 

βοήθεια τη δική μου εκπονούν σχέδιο εργασίας με τίτλο 
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« Σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου...». 

 

ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Στόχοι: 

• Να ανακαλύψουν το σπίτι ως χώρο προσωπικό, κοινωνικό και πολιτισμικό. 

• Εισαγωγή στα επίθετα. 

Δραστηριότητα: 

Παρουσιάζουμε στα παιδιά εικόνες σπιτιών από διαφορετικούς πολιτισμούς.  

Διαδικασία: 

Γίνεται συζήτηση στην τάξη για υποθέσουν τα παιδιά πού θα συναντήσουμε 

το κάθε σπίτι. 

Τι σας θυμίζει το κάθε σπίτι ; 

Μπορεί κάποιο να το δούμε και στη χώρα μας; 

Τι σε κάνει να λες ότι αυτό το σπίτι θα το δεις σε αυτή τη χώρα; 

Μπορείς να μου πεις μια λέξη που χαρακτηρίζει το κάθε σπίτι; Γιατί διάλεξες 

αυτή; 

 

Κύρια δραστηριότητα: 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: 

• Ανάγνωση από το μαθητή για να έρθει σε επαφή με το κείμενο και να 

εντοπίσει άγνωστες λέξεις. 

• Επανάληψη ανάγνωσης από το δάσκαλο για να δοθεί έμφαση στο ρόλο  

της άγνωστης λέξης στο κείμενο. 

• Συζήτηση για το τι πιθανώς θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σημασία 

της. 

• Διατύπωση υπόθεσης και γιατί σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο. 

• Διατύπωση προϋποθέσεων για να ισχύει η αρχική υπόθεση και 

επαναδιατύπωση υπόθεσης. 
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Δραστηριότητα: 

Συζήτηση με αφορμή την εικόνα της κ. Αθανασοπούλου και ανάγνωση του 

ποιήματος από τους μαθητές. Εντοπίζουν τις άγνωστες λέξεις και αναζητούν τρόπους 

για την κατανόησή της. 

 

Διαδικασία: 

Οι μαθητές διαβάζουν αρχικά μόνοι τους το ποίημα και υπογραμμίζουν τις 

άγνωστες λέξεις. Έπειτα διαβάζω και εγώ δίνοντας έμφαση στην άγνωστη λέξη 

για να βοηθήσω στην κατανόησή της. Αν παραμείνει άγνωστη τη συζητάνε 

μεταξύ τους όσοι νομίζουν ότι την κατάλαβαν, δημιουργούν το προφίλ της λέξης 

και διαβάζουν ξανά το κείμενο με άλλη λέξη στη θέση της άγνωστης. 

 

ΜΕΤΑΣΤΑΔΙΟ 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχοι: 

Να κατασκευάσουν οικογένειες λέξεων και να δημιουργήσουν δικά τους 

κειμενάκια. 

Δραστηριότητα: 

Χαρτογράφηση της λέξης σπίτι. Τα παιδιά θα πουν λέξεις που αφορούν το σπίτι. 

Διαδικασία: 

Θα γραφεί στον πίνακα η λέξη ΣΠΙΤΙ και τα παιδιά θα πουν λέξεις σχετικές με 

την κεντρική. Στη συνέχεια με αυτές θα κάνουν μικρές προτάσεις που ίσως βγει 

και κείμενο με νοηματική συνέχεια. 
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Δραστηριότητες 

Ας δούμε προσεκτικά τις εικόνες.  

 

1.Δείτε σπίτια από διάφορους πολιτισμούς και χώρες και ας μαντέψουμε τη χώρα 

προέλευσης. Πείτε μου μια λέξη που σας έρχεται στο μυαλό για το κάθε σπίτι και 

ας τη γράψουμε στο δικό μας τετράδιο-λεξικό. 
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.  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Πέρα στην άκρη του χωριού που ο μύλος μας γοργά γυρνά,                 Παιγνίδια, γέλια απ’ την αυγή κοντά στη δροσερή πηγή .                       

κι ο ήλιος του καλοκαιριού μέσ’ απ’ τα δέντρα δεν περνά,                      Δε θέλω εγώ φανταχτερά παλάτια, που λαμποκοπούν, 

εκεί ‘ναι και το φτωχικό το σπίτι μου το πατρικό.                                 μηδέ την ψεύτικη χαρά που με τα πλούτη τους σκορπούν. 

Εκεί πρωτάνοιξα στο φως τα μάτια μου και την καρδιά                            Εγώ ποθώ το φτωχικό το σπίτι μου το πατρικό.     

 κι είμαι σαν ένας αδερφός με τ’ άλλα του χωριού παιδιά.                                                   Πολέμης Ιωάννης          

                                                                                                                              Εικόνα: Ιωάννα Αθανασοπούλου 
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• Διάβασε το ποίημα  

• Παρατήρησε προσεκτικά την εικόνα  

• Άκου προσεκτικά πώς θα διαβάσω και εγώ. 

• Όποια λέξη σε δυσκολέψει  υπογράμμισέ τη, συζήτησέ τη με κάποιο 

συμμαθητή σου, που νομίζεις ότι ξέρει τη σημασία της. Να θυμάσαι ότι όσο 

ασχολείσαι μαζί της τόσο περισσότερο σου αποκαλύπτεται. 

• Πείτε ο ένας στον άλλο τι πιστεύετε ότι σημαίνει και εξηγήστε την άποψή 

σας.  

• Αν δεν το καταλήξετε κάπου προσπάθησε να αντικαταστήσεις τη λέξη με 

κάποια που ίσως σου φαίνεται γνωστή, που την έχουμε πει εδώ στην τάξη ή 

την άκουσες κάπου αλλού αλλά να ταιριάζει το νόημά της με το υπόλοιπο 

κείμενο. Το παρακάτω σχήμα ίσως σε βοηθήσει. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

                                                    Με τι μοιάζει, ζωγράφισέ τη 

 

 

 

 

βάλε άλλη στη θέση της                                              τι κάνει; 

 

 

                                                  Πώς αλλιώς μπορείς να την πεις; 

Άγνωστη 

λέξη 
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Θα γράψω στον πίνακα τη λέξη σπίτι και εσείς θα μου πείτε λέξεις που σας έρχονται 

στο μυαλό. Στη συνέχεια με κάποιες από αυτές θα κάνουμε μια ιστορία. 

 

ΣΠΙΤΙ 

 

Ώρα για  

δημιουργία!!

! 
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Παρέμβαση 4η  

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΔΟΝΤΑΚΙ 

ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ 

Διάρκεια 20 λεπτά. 

Στόχος: 

• Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με εικόνες και λέξεις που αφορούν τη 

στοματική υγιεινή.  

• Να γνωρίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή υγιεινή του 

στόματος (διατροφή, καθημερινές συνήθειες). 

 

Δραστηριότητα: 

• Συζήτηση στο παραμύθι ‘Δόνα τερηδόνα’ που διαβάστηκε την προηγούμενη 

μέρα.  

• Προβολή video όπου παρουσιάζεται με ζωντανό τρόπο ο ρόλος της τερηδόνας 

και ακούγονται και οι επίσημες ονομασίες των δοντιών, των μικροβίων και 

των άλλων μερών της στοματικής κοιλότητας. Προβολή βίντεο  τερηδόνα 

Διαδικασία: 

Αρχικά γίνεται αναφορά στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά ‘Δόνα τερηδόνα’ και 

έπεται  συζήτηση με όλα τα παιδιά της τάξης. Κάποιοι αναλαμβάνουν να πουν 

περιληπτικά την ιστορία και να μας εισάγουν στο λεξιλόγιο με το οποίο θα 

ασχοληθούμε. Έπεται προβολή video. Στο τέλος της προβολής τίθενται οι εξής 

ερωτήσεις στα παιδιά. 

• Καταλάβατε τι μας έδειξε το video; 

• Έχετε πολλές λέξεις που δεν καταλάβατε τι σημαίνουν; 

• Τις έχετε ακούσει και κάπου αλλού; 

• Μπορείτε να υποθέσετε τι σημαίνουν; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHhjmtUPMM
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Κύρια δραστηριότητα 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος:  

• Να εισαχθούν οι μαθητές στη στρατηγική των συνώνυμων και των αντίθετων 

ως τεχνική ερμηνείας μιας άγνωστης λέξης. 

Δραστηριότητα: 

Ανάγνωση παραμυθιού, εντοπισμός άγνωστων λέξεων και προσπάθεια κατανόησης 

τους με τη στρατηγική της χρήσης συνώνυμων ή αντώνυμων.  

Διαδικασία:  

1.Θα ενώσουν τον κάθε ήρωα του παραμυθιού με το όνομά του. 

2. Θα διαβάσουν το εύκολο και μικρό ποιηματάκι, θα το συζητήσουμε και θα 

υπογραμμίσουν, αν έχουν άγνωστες λέξεις. Αν δεν έχουν θα τους δώσω εγώ  λέξεις 

για να δουλέψουμε συνώνυμα και αντώνυμα. Αρχικά θα βρουν κάποια με κοντινή 

σημασία με βάση τα συμφραζόμενα και έπειτα κάποια με αντίθετη σημασία. Σε 

πέρίπτωση λέξης με πολυσημία θα ακουστούν οι περισσότερες σημασίες που θα 

δώσουν τα παιδιά, αλλά θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω τη σκέψη τους με 

παραδείγματα για να προκύψουν όσο το δυνατό περισσότερες. 

 

Μεταστάδιο 

Διάρκεια:60 λεπτά 

Στόχος: 

Να εφαρμόσουν τις λέξεις που έμαθαν.  

Δραστηριότητα: 

Απεικόνιση της σημασίας των λέξεων και παιχνίδι με τις λέξεις. 
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Διαδικασία: 

 

1). Να ζωγραφίσουν την κάθε λέξη που έμαθαν και την αντίθετή της. 

2). Πάνω σε ένα μεγάλο ζάρι θα κολλήσω τις λέξεις. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να 

εντάξει σε πλαίσιο κάνοντας πρόταση τη λέξη που θα του τύχει. 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

Μια πρώτη γεύση 

Δείτε προσεκτικά την εικόνα και πείτε μου αν σας θυμίζει κάτι. Αν  ναι, τι; 

 

 

 

Ας διασκεδάσουμε λίγο με το βίντεο που ακολουθεί.προβολή βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHhjmtUPMM
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Κύρια δραστηριότητα 

1.Ενώστε τις εικόνες με τον σωστό ήρωα. 

 

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΦΟΣ 

 

 

ΔΟΝΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑ 

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ 

 

 

ΠΟΝΤΙΚΟΣΟΥΡΤΑΦΕΡΤΑΣ 
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2. Αφού χαλαρώσαμε, ενημερωθήκαμε για τις επίσημες λέξεις των δοντιών μας, θα 

τις πούμε στον οδοντίατρο να τον εντυπωσιάσουμε όταν τον επισκεφτούμε. Τώρα 

όμως ας διαβάσουμε το μικρό ποιηματάκι. Υπογραμμίστε τις λέξεις που ίσως σας 

δυσκολέψουν. Αν όχι, θα χαρώ που δεν έχετε άγνωστες λέξεις και θα κάνουμε κάτι 

άλλο. Πάρτε τις παρακάτω λέξεις και προσπαθήστε να βρείτε κάποια που να έχει 

περίπου την ίδια σημασία και έπειτα την αντίθετη σημασία. 

 

Είμαι ομορφούλης και γλυκούλης                        
γιατί πάστες, τούρτες και σιροπιαστά τα 
εξαφανίζω με αυτή τη σειρά.  
 Δοντάκια όμως δεν έχω γερά και στοματικά  
δεν υπάρχει και πολλή ασφάλεια. 
 Στο γιατρό πάω συχνά γιατί έχω δοντάκια 
μαύρα πολλά. 

Πάλι παιδί μου θες γλυκά, φωνάζει η μαμά. 
Η ουλίτιδα θα φύγει μόνο αν τα τρίψεις 
δυνατά. 
Εντάξει καλέ μαμά, φέρε φρούτα, φέρε 
λαχανικά να σώσουμε τα δόντια απ’ τα 
γλυκά. 

 

Λέξεις: ασφάλεια, γερά, συχνά, εξαφανίζω, δυνατά, γλυκά, μαύρος. 

 

ΛΕΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΔΙΑ 

ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΘΕΤΗ 

Ασφάλεια   

Γερά   

Συχνά   

Εξαφανίζω   

Γλυκά   

Δυνατά   

Μαύρος   
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ΏΡΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

1. Κάντε μια ζωγραφιά που θα αποτυπώσετε τη σημασία της κάθε λέξης καθώς και                           

της αντίθετης. 

 

 

Ας παίξουμε λοιπόν.  

 

 

 

 

2. Ο δάσκαλός σας θα κολλήσει τις λέξεις που μάθατε σήμερα πάνω στο ζάρι. Με τη 

λέξη που θα σας τύχει κάντε προτάσεις. Αν θέλετε ενώστε τις προτάσεις που κάνατε 

για να φτιάξετε όλοι μαζί το δικό σας πεζό κείμενο. 
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Παρέμβαση 5η 

Θεματική ενότητα: Εγώ και οι άλλοι, μια οικογένεια. 

Προστάδιο: 

Διάρκεια:20 Λεπτά 

Στόχοι:  

1)Αρχικά για να χαλαρώσουν, να γελάσουν ξεκινάμε με ένα χαριτωμένο και ίσως 

γνωστό τους τραγούδι. Στη συνέχεια, παραμένουμε στις συναισθηματικές 

στρατηγικές και ζητάμε να πουν σκέψεις και συναισθήματα.  

2)Να κατανοήσουν τη σημασία της οικογένειας και να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν 

διαφορετικά είδη οικογένειας (μονογονεϊκή, πυρηνική, οικογένεια χωρίς γάμο, 

εκτεταμένη. 

 

Δραστηριότητα: 

Παρουσιάζουμε ένα γράφημα με τις μορφές της οικογένειας και ακολουθεί συζήτηση. 

Διαδικασία: 

Τα παιδιά θα πουν τη γνώμη τους, αν γνωρίζουν αυτές τις μορφές οικογένειας, αν 

υπάρχουν στο περιβάλλον τους και θα καταλήξουμε στο τι ισχύει σήμερα. 

Κύρια δραστηριότητα: 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχοι: 

Α) Εντοπισμός άγνωστης λέξης 

Β) Κατανόηση κειμένου 

γ) Αναζήτηση σημασίας στο λεξικό 
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Δραστηριότητα: 

Ανάγνωση κειμένου και υπογράμμιση άγνωστων λέξεων με το αγαπημένο τους 

χρώμα. Αρχικά μαντεύουν τη σημασία και την επιβεβαιώνουν ή όχι με την 

αναζήτηση στο λεξικό. 

Διαδικασία: 

Αρχικά διαβάζουν το κείμενο, υπογραμμίζουν τις άγνωστες λέξεις. Πρώτα μαντεύουν 

τι πιθανώς να σημαίνει η λέξη και αν δεν τα καταφέρουν  αναζητούν με τη δική μου 

βοήθεια  τη σημασία της στο λεξικό τους. Αφού κατανοούν το κείμενο, απαντούν 

στις ερωτήσεις και ζωγραφίζουν τη γιαγιά του κειμένου. Τέλος βάζουν σε 

αλφαβητική σειρά τις λέξεις. 

Μεταστάδιο: 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχοι: 

α) Να εισαχθούν στη στρατηγική της ομαδοποίησης, ως τεχνική συγκράτησης στη 

μνήμη  περισσότερων λέξεων για την περιγραφή προσώπων. 

Δραστηριότητα: Ομαδοποίηση χαρακτηριστικών προσώπου για εύκολη αποθήκευση 

στη μνήμη καινούριων λέξεων. 

Διαδικασία: Οι μαθητές διαβάζουν ο κείμενο που περιγράφει μια γιαγιά, 

κατασκευάζουν δύο στήλες που τις έχω έτοιμες στον πίνακα και καταγράφουν 

εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά ανθρώπων. Εφόσον έχουν έτοιμες το 

λεξιλόγιο προχωρούν στην περιγραφή της δικής τους γιαγιάς. Στο τέλος, 

αποτυπώνουν με μια ζωγραφιά την εικόνα που περιέγραψαν. 

  

Δραστηριότητες 

 

Κλείστε τα μάτια, ακούστε το τραγούδι και αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να 

σκεφτεί και την ψυχή σας να νιώσει. 

Τώρα πες τι σκέφτηκες και τι ένιωσες. 

Ωραία για να δούμε τώρα η δική σου οικογένεια πού ταιριάζει σύμφωνα με αυτό που θα 

δείτε τώρα!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AgCMat5aQyY
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1. Διάβασε το κείμενο και υπογράμμισε με το αγαπημένο σου χρώμα τις 

λέξεις που δεν καταλαβαίνεις. Πριν ζητήσεις βοήθεια μάντεψε τι 

σημαίνουν, αν δεν τα καταφέρεις ψάξε στο λεξικό σου. 

  

α)... απαντώ στις ερωτήσεις.  

Πώς τη λένε τη γιαγιά;  
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Πόσων χρονών είναι;  

Πού μένει;  

Πώς είναι, εξωτερικά και εσωτερικά;  

Τι ρούχα φοράει; 

 Τι αγαπάει πολύ; 

β) ... ζωγραφίζω τη γιαγιά.  

γ) Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις άγνωστες λέξεις σου. 

 

 

 

 

  
  
Αγαπώ την οικογένεια μου, αλλά τη γιαγιά μου 
περισσότερο απ' όλους. Τη λένε Ειρήνη και 
είναι εβδομήντα δύο χρονών. Η γιαγιά μου 
είναι κοντή και αδύνατη. Έχει στρογγυλό 
πρόσωπο με ροδοκόκκινα μάγουλα. Τα μεγάλα 
καστανά μάτια της είναι ζωηρά και έξυπνα. Το 
βλέμμα της είναι ζεστό και φιλικό, γεμάτο 
αγάπη. Τα άσπρα της μαλλιά είναι κοντά και 
καλοχτενισμένα. Η γιαγιά μου είναι απλή και 
καλόκαρδη. Τα λόγια της είναι γλυκά, στάζουν 
μέλι. Φοράει φουστάνια. Προτιμάει φουστάνια 
με απαλό χρώμα. Μυρίζουν λεβάντα. 

Η γιαγιά μου μένει μόνη της στο χωριό, στο 
Φανάρι της Κομοτηνής. Αγαπά πολύ το 
σπίτι της και τον όμορφο, πολύχρωμο κήπο 
της και δεν θέλει να μείνει μαζί μας. Στο 
χωριό, η γιαγιά μου έχει πολλές φίλες, 
γνωστούς και αρκετούς συγγενείς. Την 
αγαπάμε πολύ και την παίρνουμε 
τηλέφωνο συχνά. Στις διακοπές πηγαίνω 
και μένω μαζί της. Βοηθάω τη γιαγιά μου 
στα χωράφια και μαζεύω μαζί της φρέσκα 
ροδάκινα και λαχταριστά κεράσια. Περνώ 
θαυμάσια! Η γιαγιά μου είναι ξεχωριστή! 
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1. Συγκέντρωσε τα χαρακτηριστικά της γιαγιάς, εσωτερικά και εξωτερικά, 

βάλε τα σε δύο στήλες, όπως θα το κάνω εγώ στον πίνακα και περίγραψε 

σε μία παράγραφο τη δική σου γιαγιά προσθέτοντας και άλλα δικά της 

χαρακτηριστικά. Τέλος μπορείς και να τη ζωγραφίσεις όπως ακριβώς την 

περιέγραψες. 
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Παρέμβαση 6η 

Ενώνω- Συνθέτω 

Προστάδιο 

Διάρκεια: 2 0 λεπτά 

Στόχος:  

• Εισάγονται επίσημα στις σύνθετες λέξεις 

• Εξοικείωση με τη σύνθεση που  αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

μηχανισμούς σχηματισμού λέξεων στη νέα ελληνική γλώσσα 

Δραστηριότητα: 

Οι μαθητές εντοπίζουν λέξεις σύνθετες, τις καταγράφουν και ακολουθεί συζήτηση 

για τη σημασία τους. 

Διαδικασία: 

Αφήγηση από το δάσκαλο ενός «προσωπικού» γεγονότος, για πρόκληση 

ενδιαφέροντος,  με πλήθος σύνθετων λέξεων. Οι σύνθετες λέξεις γράφονται στον 

πίνακα και στο τέλος ρωτώνται οι μαθητές  

• αν τις έχουν ξανακούσει και 

•  τι σημαίνουν. 

 Οι άγνωστες λέξεις καταγράφονται στο τετράδιο-αλφαβητάρι. 

 

 

Κύρια δραστηριότητα 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: Να αντιληφθούν οι μαθητές 
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• ότι οι σύνθετες λέξεις από τελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γλώσσας 

• ότι χρησιμοποιούν αρκετές σύνθετες στον καθημερινό τους λόγο  

• ότι δημιουργούνται από την ένωση δύο λέξεων και  

• ότι η ανάλυση μιας σύνθετης στα δύο μέρη της συμβάλλει στην κατανόηση 

της σημασίας της λέξης 

Δραστηριότητα 

• Θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε το ποίημα του Ευγένιου Τριβιζά, 

Πινεζοβροχή 

• Θα εντοπίσουν τις σύνθετες λέξεις και θα τις αναλύσουμε στα συνθετικά τους 

μέρη 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές διαβάζουν το ποίημα και οι 

μαθητές προσπαθούν να εντοπίσουν τις σύνθετες λέξεις. Στη συνέχεια τις 

υπογραμμίζουν, τις γράφουν στο τετράδιό τους και όλοι μαζί επιχειρούμε να βρούμε 

τα μέρη από τα οποία αποτελούνται. 

 

Μεταστάδιο 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Διαδικασία: 

Θα δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις όπου θα εμφανίζεται η λέξη που θα τους δώσω 

στο πρώτο ή δεύτερο συνθετικό, έπειτα θα τη ζωγραφίσουν. 

Δραστηριότητα: 

Φτιάχνουμε τις δικές μας βροχές. Δημιουργούμε σύνθετες λέξεις με δεύτερο 

συνθετικό τη βροχή και άλλες με δεύτερο συνθετικό την ψιχάλα, την μπόρα και την 

καταιγίδα και δημιουργούμε ένα δικό μας ποιηματάκι. Διαλέγουμε καλοκαιρινές 

λέξεις λοιπόν και αρχίζουμε το παιχνίδι! Με τις λέξεις ήλιος, θάλασσα, καράβι και 

ψάρι φτιάχνουμε σύνθετες καλοκαιρινές λέξεις και προκαλούμε τη φαντασία και την 

ικανότητα για γλωσσοπλασία των μικρών παιδιών. 
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Δραστηριότητες 

 

Μια πρώτη γεύση 

Ακούστε να σας πω τι μου συνέβη κατά την επίσκεψη στον οδοντίατρο!!! 

Αφού είχα φοβερό και τρομερό πονόδοντο αποφάσισα να πάω στον οδοντίατρο. 

Ανέβηκα στο ιατρείο και είδα κόσμο και κοσμάκι να σιγοψιθυρίζει ακατάπαυστα. 

Ένας πολυλογάς κύριος μπαινόβγαινε στην αίθουσα υποδοχής και την περισσότερη 

ώρα στεκόταν στην εξώπορτα του ιατρείου. Κάθισα να ξεκουραστώ, αν και ήμουν 

ανήσυχη και έπαιζα με τις κουμπότρυπες του παλτού μου. Σκέφτηκα ότι δε θα 

τελειώσουμε εύκολα από εδώ απόψε. Μετά από λίγο όμως αναθάρρησα, 

ξεκουμπώθηκα και περίμενα ήρεμη πια τη σειρά μου. 

Γιατί είναι υπογραμμισμένες αυτές οι λέξεις; Διαφέρουν σε κάτι από τις άλλες; 

Γνωρίζεις τη σημασία τους; Μήπως σου θυμίζουν κάποιες που έχεις ξανακούσει; 
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Τώρα ανακαλύπτουμε!!! 

1. Ας ακούσουμε και ας δούμε την ΠΙΝΕΖΟΒΡΟΧΗ  

2. Τώρα ας τη διαβάσουμε 

3. Ας βρούμε λέξεις που είναι ενωμένες και δημιούργησαν μια καινούρια!!! 

 

 

Όταν βρέχει πινέζες στην Μπαλονοχώρα 

κι η πινεζοψιχάλα γίνεται πινεζομπόρα, 

και πέφτουνε πινέζες απ' τα σύννεφα με φόρα  

 τα μπαλόνια τα καημένα 

τρέχουν στους δρόμους φοβισμένα  

 ταραγμένα και στο δάκρυ βουτηγμένα. 

Μπαλόνια πολλά, μπαλόνια  χιλιάδες  

με σηκωμένους τους γιακάδες 

παππούδες, γιαγιάδες 

αγόρια, κοπέλες με ανοιχτές ομπρέλες 

 Άλλα κρύβονται εδώ άλλα κρύβονται εκεί 

ένα ένα ή πολλά μαζί.  

Κι αν κανένα άτυχο μπαλόνι 

που τα ρούχα του απλώνει  

το χωράφι του οργώνει  

και στη στάση περιμένει το μπαλονοτράμ  

δεν προλάβει την ομπρέλα του ν’ ανοίξει, 

https://www.youtube.com/watch?v=LwGU1oaRwBM
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ακούγεται ένα...  ΜΠΑΜ 

και πέφτει το μπαλόνι τέζα 

τρυπημένο απ' την πινέζα 

 

 

Έρχεται αμέσως το φορείο, 

το πηγαίνει στο νοσοκομείο, 

και μπαλονογιατροί σοφοί 

εγχείρηση του κάνουν πλαστική 

και το φουσκώνουν πάλι 

με τεχνητή αναπνοή! 

- Πού οφείλεται. γιατρέ, ρωτάει, 

αυτή μου η αδιαθεσία; 

- Στις πινέζες φαίνεται ότι έχεις 

μεγάλη ευαισθησία! 

Μη σε νοιάζει όμως, 

θ΄αναρρώσεις 

αν στο κρεβάτι σου 

ξαπλώσεις, 

μείνεις ξαπλωμένο εκεί 

ως την άλλη Κυριακή 

και με ένα φυσερό 

παίρνεις αέρα καθαρό 

κάθε μέρα το πρωί! 

 

Αυτά κι άλλα πολλά 

ωραία πάντα και τρελά  

συμβαίνουν το χειμώνα 
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στην Μπαλονοχώρα, 

αλλά 

όταν σταματάει 

η πινεζομπόρα 

όλα τα μπαλόνια 

κάνουν ολόθερμη ευχή 

ποτέ, ποτέ 

μην ξαναβρέξει 

πινεζοβροχή! 
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Όταν βρέχει ………………………………………………………………………. 

στην    ………………………………………………………………………………… χώρα 

κι η ……………….........................................................................ψιχάλα 

γίνεται ………………………………………………………………………………….μπόρα, 

κι η………………………………………………………………………..  .………………..  μπόρα 

γίνεται σωστός…………………………………………………………………..   κατακλυσμός 

 

 

 

                          

 

 

 

Ποιητής:                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας αυτοσχεδιάσουμε  λοιπόν!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ: ΨΑΡΙ    

Σας δίνω την πρώτη σύνθετη λέξη μαζί με τα συνθετικά της μέρη και εσείς θα κάνετε τις 

υπόλοιπες ζωγραφίζοντας μέσα στο πλαίσιο που σας δίνετε!!! Η λέξη ΨΑΡΙ μπορεί να είναι 

στο πρώτο ή στο δεύτερο μέρος. 

 

 

           +                                                         = 
 

 

             +                                            = 
                                                                                                                     

 

                                                              +                                           = 
                                                

         ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ                                                                                       
                                                   +           = 
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ: ήλιος            

 

                                                                                                     

                                                  +                                                                   = 
                                         

                                                   +                                                           =  
                                                 

                                      

                                            +                                = 
                                           

 

 

 

    

                                      +                =    
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ: θάλασσα   

 

                            +               = 

 

        +              = 

 

       +              = 

 

       +              = 
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ: καράβι    

 

 

                      +            =  

          

      +            = 

       

      +            = 

     + = 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής 

 Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στον προέλεγχο και μετέλεγχο 

 

 

                                    
α .Πώς μαθαίνω καλύτερα μια 

λέξη; 

 όταν: 

 

1. κάνω μια πρόταση μ’ αυτήν    

Μου 

αρέσει 

πολύ 

Μου 

αρέσει 

λίγο 

Δε μου 

αρέσει 

Μου 

αρέσει 

πολύ 

Μου 

αρέσει 

λίγο 

Δε μου 

αρέσει 

2. τη συνδέσω με μια εικόνα       

3. κάνω μια ζωγραφιά μ’ αυτή       

4. τη γράφω πολλές φορές 

 

      

5. την ακούω πολλές φορές 

 

      

6. την ακούω πολλές φορές από 

τον/τη δάσκαλο/α μου 

      

β. Τι κάνω αν δεν ξέρω μια 

λέξη: 

1. ρωτάω τον/τη δάσκαλο/α μου 

      

2. χρησιμοποιώ το λεξικό  

 

     

3. κοιτάζω τις λέξεις που 

προηγούνται ή ακολουθούν 

      

4. σκέφτομαι 

πιθανές συνώνυμες λέξεις 

      

5. ρωτάω τον συμμαθητή μου       

6. την αφήνω και 

προχωράω παρακάτω 

      

7. υπογραμμίζω 

 

      

γ. Θυμάμαι καλύτερα κάτι 

καινούριο που μαθαίνω όταν: 

1. το συνδέω με κάτι που ήδη 

ξέρω 

      

2. το επαναλαμβάνω 

πολλές φορές 

      

3. το γράφω πολλές φορές  

 

     

4. χρησιμοποιώ εικόνες και 

ζωγραφιές 
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   Ημερολόγιο ερευνήτριας 

          Εφαρμογή του ημερολογίου εκπαιδευτικού 

 

Εφαρμογή ερωτηματολογίου   

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Εξήγησα στα παιδιά ότι θα συμπληρώναμε ένα τεστ για να δούμε πώς 

αντιμετωπίζουν την περίπτωση που συναντούν άγνωστη λέξη. Ο καθένας έλεγε 

φωναχτά τη γνώμη του. Αφού μοίρασα το ερωτηματολόγιο στα παιδιά εξήγησα 

διεξοδικά και λεπτομερώς τι περίμενα από αυτά να κάνουν. Τους ζήτησα να είναι 

ειλικρινείς και να μην επηρεαστούν από τις απαντήσεις των συμμαθητών τους, αν 

τυχόν αυτές ακουστούν δυνατά. Φάνηκε να καταλαβαίνουν και μάλιστα 

ενθουσιάστηκαν με τη διαδικασία. αν και στην πραγματικότητα διαπίστωσα ότι 

αρχικά δυσκολεύονταν στο να βρουν και να συμπληρώσουν το σωστό κουτάκι. 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Παρόλο τον ενθουσιασμό τους  και την προσοχή τους για να καταλάβουν τι ζητούσα 

παρατήρησα ότι δυσκολεύονταν να συμπληρώσουν το σωστό κουτάκι και εκεί 

χάσαμε αρκετό χρόνο μέχρι να προλάβω να ελέγχω `τι συμπλήρωσαν. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν; 

Ως πρώτη επιλογή τα περισσότερα είπαν ότι ρωτούμε την κυρία και ότι γράφουμε μια 

λέξη μέχρι να τη μάθουμε. Όσα δεν απάντησαν επηρεάστηκαν από τα άλλα και 

απάντησαν και αυτά το ίδιο. Επέμενα να μου πουν τη γνώμη τους αλλά είπαν ότι 

συμφωνούν με τους συμμαθητές τους. 

 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Δυσκολεύτηκαν γιατί πρώτη φορά συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο, δεν είχαν παρόμοια 

εμπειρία και μπερδεύονταν. Τελικά ίσως θα ’πρεπε να δώσω άλλο φύλλο για τα 

αγόρια και άλλο για τα κορίτσια. Οι εικόνες που είχα δε βοήθησαν και πολύ. 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 
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Δεν άλλαξα το φύλλο εργασίας, αλλά ήμουν από πάνω τους για να παρατηρώ τι 

συμπληρώνουν και αν αυτό που λένε το αποτυπώνουν σωστά στο χαρτί. 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Αν και δυσκολεύονταν το διασκέδαζαν και γελούσαν. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Με δυσκολία, ωστόσο πέτυχα να αποτυπώσουν τα παιδιά τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν για να καταλάβουν τη σημασία της άγνωστης λέξης. 

 

Παρέμβαση 1η  

Ενότητα: Ο πιο καλός ο μαθητής 

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Με πολλή χαρά υποδέχτηκαν την εισαγωγή στην ενότητα μιας και άκουσαν το 

αγαπημένο τους τραγουδάκι. Σημείωσαν αρκετές λέξεις από αυτές που άκουσαν και 

ζήτησαν να το ακούσουν πολλές φορές. Χαρακτηριστικά ο μαθητής 12 είπε: « Κυρία 

βάλτε το ξανά να το ακούσουμε…» 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Τα υλικό ήταν εύκολο και γι αυτό αποτέλεσε άλλωστε και την πρώτη θεματική 

ενότητα. Το τραγούδησαν και χαρούμενοι πια χωρίστηκαν σε ομάδες για να 

περιηγηθούμε στο σχολείο ώστε να καταγράψουμε χώρους και να θυμηθούμε την 

ορθογραφία κάποιων λέξεων. Τους άρεσε η διαδικασία και δούλεψαν ως ένα σημείο 

ομαδικά μέχρι που άρχισαν να κουράζονται. Επιστρέψαμε στην τάξη, διαβάσαμε το 

ποίημα «Μαργαρίτα» βρήκαν τις λέξεις που περιέγραφαν τα συναισθήματα της 

Μαργαρίτας και ζωγράφισαν τον εαυτό τους μέσα στην τάξη. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

Παρόλο που ήταν η πρώτη ενότητα που εισάγονται σε στρατηγικές, υπογραμμίζουν 

την άγνωστη λέξη και προσπαθούν να ανακαλύψουν μόνοι τους τη σημασία και στο 

τέλος με ρωτάνε. 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Παραπονέθηκαν ότι τα έλεγε γρήγορα και δεν προλάβαιναν να  γράψουν τις λέξεις 

που άκουγαν. 
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• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Δεν έκανα παρεμβάσεις γιατί δε δυσκολεύτηκαν με το υλικό και χρονικά μας βγήκα 

όπως ήταν προγραμματισμένο. 

 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Όλα κύλησαν ομαλά και το μόνο που ενόχλησε ήταν όταν τα παιδιά κουράστηκαν να 

περιηγούνται στο κτήριο και έκαναν φασαρία. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Νομίζω ότι από τη στιγμή που τα παιδιά ήταν χαρούμενα, δούλεψαν ομαδικά και 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν από μόνα τους τη σημασία των λέξεων, άσχετα αν τα 

κατάφεραν ή όχι, για αρχή, είναι επιτυχία. 

 

Παρέμβαση 2η  

Ενότητα: Η λέξη έχει τη δική της ιστορία 

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Με παιγνιώδη τρόπο εισάγονται στις ομώνυμες λέξεις. Ακούνε τον κωμικό διάλογο 

και καλούνται να γράψουν τι καταλαβαίνουν όταν ακούνε τη λέξη «να  ̓ναι» και «θα 

΄ναι». Όσοι θέλουν να απαντήσουν  δεν παρασύρθηκαν και αποτύπωσαν επαρκώς το 

νόημα των λέξεων. Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Ναι ήταν αρκετά εύκολο γιατί είχαμε συζητήσει και άλλη φορά, με αφορμή την 

ορθογραφία κάποιων λέξεων, τις ομώνυμες λέξεις. Και επειδή πρόσφατα διδάχθηκαν 

και το γραμματικό φαινόμενο της έκθλιψης, ήξεραν να αποτυπώσουν σωστά και την 

απόστροφο. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

Υπογραμμίζουν την άγνωστη λέξη, τη διαβάζουν ξανά και ξανά και προσπαθούν να 

καταλάβουν ή να μαντέψουν τη σημασία της από το νόημα του κειμένου. Στη 

δραστηριότητα που τους ζητά να παρουσιάσουν ομώνυμες λέξεις δικές τους όπως για 

παράδειγμα, μήλα- μίλα οι περισσότεροι τις παρουσιάζουν με παντομίμα. 
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• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Δυσκολεύτηκαν λίγο με τα ποιήματα που χρησιμοποίησα στο υλικό, αλλά ήταν μόνο 

για ανάγνωση από μένα και άλλωστε δε δώσαμε και πολλή σημασία γιατί ο χρόνος 

πίεζε. 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Ήμουν πιο αναλυτική και διάβασα εγώ τα στιχάκια του υλικού. Δυσκολεύονταν με το 

λεξιλόγιο. Στην τελευταία δραστηριότητα  του μεταστάδιου ζητούσα από τα παιδιά 

να γράψουν λέξεις ομώνυμες και ίσως κάναμε μια μικρή παράγραφο, αλλά για 

γράψιμο ούτε λόγος και έτσι περιοριστήκαμε στην παρουσίαση λέξεων. 

 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Όλα κύλησαν ομαλά. Απόλαυσαν πραγματικά τη δραστηριότητα με την παντομίμα 

και περιέγραφαν συνέχεια η μία ομάδα στην άλλη ομώνυμες λέξεις που συναντήσαμε 

στα κειμενάκια ή λέξεις που έπρεπε να σκεφτούν μόνοι τους, με τη δική μου βέβαια 

βοήθεια. Ωστόσο οι λέξεις ήταν συνεχώς οι ίδιες, κανείς δε διαφοροποιήθηκε. 

Κατανοητό λόγω του βαθμού δυσκολίας και της μικρής ηλικίας των παιδιών. Ακόμη 

και ο Μαθητής 18 συμμετείχε στο παιχνίδι μιμούμενος κινήσεις των συμμαθητών 

του. 

 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Εκτιμώ ότι πέτυχα αυτό που σκόπευα. Τα παιδιά κατάλαβαν τις λέξεις που 

ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά, ωστόσο αν θα τις χρησιμοποιήσουν 

ως στρατηγική δεν είμαι και πολύ σίγουρή, τουλάχιστον για την ηλικία που 

βρίσκονται. 

 

Παρέμβαση 3η  

Ενότητα: Σπίτι μου Σπιτάκι μου 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Η ενότητα αυτή αποτέλεσε συνέχεια της ίδιας ενότητας της Μελέτης Περιβάλλοντος 

τους ήταν ήδη γνωστό το θέμα και περίμεναν με ανυπομονησία να το συνεχίσουμε 

και να το εξελίξουμε. 
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• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Αν και πίστευα ότι θα ήταν απλό το ποίημα, ωστόσο κάποιοι δυσκολεύτηκαν αρκετά. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν; 

Εντόπισαν άγνωστες λέξεις και χρησιμοποίησαν την αντισταθμιστική στρατηγική της 

υπογράμμισης και την κοινωνική της συνεργασίας με άλλους. Η κοινωνική 

στρατηγική δεν είχε τα αποτελέσματα που προσδοκούσα διότι μετά από λίγο η 

συνεργασία εξελίχθηκε σε ελεγχόμενη φασαρία. Παρόλα αυτά κάποιοι ρωτώντας 

τους συμμαθητές τους προσέγγισαν αρκετά τη σημασία της λέξης. 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Τους δυσκόλεψε αρκετά η λέξη «αυγή» και «πηγή» και διαπίστωσα ότι αν και ζουν 

σε επαρχιακή πόλη, λιγοστή είναι η σχέση τους με τη φύση, ωστόσο διαβάζοντας τη 

λέξη ξανά και ξανά, ακούγοντάς τη και συνδυάζοντας τη με τις προηγούμενες, 

παιχνίδια, χαρές, δροσερή, καταλάβαμε τη σημασία τους. Και πάλι μνημονικές 

στρατηγικές. Όταν τους ζήτησα να ζωγραφίσουν τη λέξη μαζί με όλη την εικόνα 

εκεί μου έδειξαν ότι δυσκολεύονται να την αποτυπώσουν σε εικόνα, ίσως γιατί δεν 

καταλάβαιναν τη σημασία της. Στο να βρουν συνώνυμη, αντισταθμιστική 

στρατηγική και εκεί δυσκολεύτηκαν οι περισσότεροι. Πιο εύκολα ανταποκρίθηκαν 

στη σημασιολογική χαρτογράφηση της λέξης και στο να κάνουν μια ιστορία που 

αφορούσε το σπίτι. Αυτός που προκαλεί το ενδιαφέρον μου είναι ο Μαθητής 18 ο 

οποίος προσπαθεί να συμμετέχει και να καταλάβει με τα λιγοστά ελληνικά που 

ξέρει, ωστόσο δείχνει ότι καταλαβαίνει μιας και προσπαθεί στις εργασίες. 

 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Διάβασα φωναχτά το ποίημα και προσπάθησα να το καταλάβουν δίνοντας έμφαση σε 

λέξεις που τους δυσκόλεψαν. Περιόρισα τις δραστηριότητες λόγω έλλειψης χρόνου. 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Μου έκανε εντύπωση τα συναισθήματα που εξέφραζαν για το σπίτι τους και 

δυσκολεύτηκα με τον Μαθητή 18 ο οποίος είναι αλλοδαπός και θυμήθηκε τη χώρα 

του. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 
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Και αυτή τη φορά πέτυχα τους στόχους που είχα θέσει. Οι μαθητές υπογραμμίζουν 

τις λέξεις που δεν κατανοούν, ρωτούν τους συμμαθητές τους και μπορούν 

δημιουργούν το προφίλ της. Ωστόσο με προβληματίζει το γεγονός ότι δυσκολεύονται. 

 

Παρέμβαση 4η 

Ενότητα: Χαρούμενο δοντάκι 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 

 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Το γεγονός και μόνο ότι δε θα κάναμε μάθημα και ότι θα διαβάζαμε το γνωστό τους 

παραμύθι Δόνα Τεριδόνα, αρκούσε για να είναι χαρούμενα. Σε δύο παιδιά ήταν 

γνωστό το παραμύθι από το νηπιαγωγείο, τα άλλα ενθουσιάστηκαν τόσο που το 

διάβασα δύο φορές. Δε με ρώτησαν για άγνωστες λέξεις ίσως γιατί παρασύρθηκαν 

από το περιεχόμενο του βιβλίου. Ακολούθησε η προβολή του βίντεο και χαλάρωσαν 

ακόμη περισσότερο. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν; 

Παρατηρώ ότι ως πρώτη και εύκολη λύση είναι να ρωτήσουν το δάσκαλο, ωστόσο 

εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι καλοί μαθητές που μπορούν να έχουν και άλλους 

τρόπους για να βρουν τη σημασία μιας λέξης, καταφεύγουν και αυτοί σε αυτή τη 

λύση. 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Τους άρεσε που είδαν video, που διαβάσαμε παραμύθι και που τους μίλησε η 

οδοντίατρος. Πολύ γρήγορα και εύκολα έκαναν την πρώτη δραστηριότητα όπου 

αντιστοίχισαν τις εικόνες των ηρώων με τα ονόματά τους. 

 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Στη δεύτερη δραστηριότητα τα πράγματα δυσκόλεψαν κάπως και μόνο με λίγους 

κατάφερα να δουλέψω και να βρίσκουν συνώνυμες και αντίθετες λέξεις. Εκτιμώ ότι 

δεν τους άρεσε αυτή η  δραστηριότητα γιατί έπρεπε να σκεφτούν και να γράψουν. 

Πιο εύκολα από τη δεύτερη έκαναν την τελευταία διότι υπήρχε το στοιχείο του 

παιχνιδιού και εντυπωσιάστηκαν από τον μεγάλο κύβο που ήταν πάνω κολλημένες οι 
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λέξεις. Έκαναν εύκολα προτάσεις άλλα τα δύσκολα άρχισαν όταν έπρεπε να 

αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί. Με μεγαλύτερη ευκολία ζωγράφισαν τη 

σημασία λέξεων καθώς και της συνώνυμης και της αντίθετης. Στην ερώτηση, αν κάτι 

τους δυσκόλεψε, απάντησε η πλειοψηφία ότι τους άρεσαν όλα. Και αυτό παραμένει 

υπό διερεύνηση!! 

 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Παρενέβη όπου χρειαζόταν για να εξηγήσω τη δραστηριότητα και να δώσω 

παραδείγματα για θυμηθούν ξανά τα συνώνυμα που τα είχαν ήδη διδαχθεί. Έδωσα 

παραδείγματα απλά και τους είπα τον τρόπο σκέψης. 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Το μόνο ευχάριστο απρόοπτο ήταν ότι παράλληλα με την εφαρμογή του υλικού 

συνέπεσε και η επίσκεψη της οδοντιάτρου στο σχολείου στα πλαίσια ενός 

προγράμματος Αγωγής Υγείας που πραγματοποιεί η Α τάξη. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Θεωρώ ότι τελικά ο αρχικός στόχος επιτεύχθηκε, μπήκαν στη διαδικασία και 

οικειοποιήθηκαν τη λογική του να βρω μια άλλη λέξη να αντικαταστήσω αυτή που 

δυσκολεύει, ωστόσο αναρωτιέμαι γιατί τα περισσότερα δηλώνουν ότι τους αρέσει ο 

τρόπος του μαθαίνω κάτι καλύτερα γράφοντάς το και όχι συνδυάζοντάς το με εικόνα 

ή τραγούδι. Με άλλα λόγια τα περισσότερα παιδιά εμμένουν σε μνημονικές και 

γνωστικές στρατηγικές και δειλά δειλά κάποια προσπαθούν και με αντισταθμιστικές 

ή κοινωνικές. Κάποια παιδιά αναθεώρησαν τις απόψεις τους για  το πώς 

προσεγγίζουμε μια άγνωστη λέξη και απάντησαν θετικά στις καινούριες προτάσεις 

αντιμετώπισης μιας λέξης.  

 

Παρέμβαση 5η 

Ενότητα: Εγώ και οι άλλοι μια οικογένεια 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Γνώριμο και οικείο το θέμα της ενότητας αυτής για τα παιδιά, ωστόσο επέλεξα να 

είναι από τις τελευταίες ενότητες διότι τώρα άρχισαν τα παιδιά να παράγουν γραπτό 
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λόγο και σε αυτή τη φάση είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων. Άκουσαν το τραγούδι, έδειξαν ενθουσιασμό και εξέφραζαν 

προφορικά συναισθήματα για την οικογένεια. Τους παρουσίασα στον προτζέκτορα το 

γράφημα με τις διάφορες μορφές οικογένειας και συζητήσαμε γενικά για τύπους 

οικογενειών. Δεν απευθύνθηκα τελικά προσωπικά στα παιδιά για τη δική τους 

οικογένεια διότι παρατήρησα ότι κάποια ενοχλήθηκαν. Έτσι πέρασα κάπως γρήγορα 

στο κειμενάκι που περιγράφει τη γιαγιά. 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Ναι το υλικό ήταν εύκολο, μιλούσε για τη γιαγιά, πρόσωπο αγαπημένο και οι λέξεις 

του κειμένου δεν ήταν δύσκολες. 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

Υπογράμμισαν λέξεις που δεν κατάλαβαν, όταν όμως ζήτησα να χρησιμοποιήσουν 

τεχνικές που έχουμε μάθει και που τις εφαρμόσαμε στις προηγούμενες ενότητες 

σχεδόν όλα διάβαζαν πολλές φορές τη λέξη μαζί με όλη την πρόταση και συζητούσαν 

με τους συμμαθητές τους για το τι πιθανώς να σημαίνει. Μεγάλη ικανοποίηση! 

Σήμερα όταν ζήτησα να ζωγραφίσουν τη σημασία μιας λέξης τα περισσότερα 

αρνήθηκαν, είχα όμως μαζί μου έτοιμες εικόνες για τις σημασίες των λέξεων. Άρα 

διαπίστωσα ότι ό λόγος που δεν τους αρέσουν οι εικόνες είναι διότι αρνούνται να τις 

κάνουν οι ίδιοι, ενώ όταν τις έχουν έτοιμες χωρίς δική τους προσπάθεια… 

 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Συνεπώς απάντησαν εύκολα και στις ερωτήσεις του κειμένου και απεικόνισαν και τη 

γιαγιά της ζωγραφιάς. Δεν προχώρησα στην επόμενη δραστηριότητα, δηλαδή να 

ομαδοποιήσουν λέξεις που περιγράφουν τη γιαγιά εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να 

περιγράψουν τη δική τους γιαγιά γιατί μου φάνηκαν κουρασμένα. Μάλλον δεν είχαν 

διάθεση σήμερα για να γράψουν. 

 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Σταμάτησα τη δραστηριότητα διότι ήταν κουρασμένα και δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν. Τη συνέχισα την επόμενη μέρα στην κάνω στην ώρα της Γλώσσας. 

Ξαναδιάβασα εν τάχει το κειμενάκι και ζήτησα από τα παιδιά να συγκεντρώσουμε 

και να ομαδοποιήσουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά σε δύο 
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στήλες. Εύκολο τους φάνηκε. Δεν ήθελαν να κάνουμε γραπτό λόγο και να 

περιγράψουν τη δική τους γιαγιά όπως προέβλεπε το πρόγραμμα και περιοριστήκαμε 

απλά να τη ζωγραφίσουμε ,όσοι ήθελαν. 

 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Δεν ήθελαν να περιγράψουν τη δική τους γιαγιά και επειδή ο χρόνος με πίεζε το 

άφησα και ζήτησα τουλάχιστον να τη ζωγραφίσουν για αρχή. Θα βρω τρόπο να το 

κάνουμε και στο γραπτό λόγο. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Στο μεγαλύτερο κομμάτι πέτυχα τους στόχους, εκκρεμεί ο γραπτός λόγος με σκοπό 

να εφαρμόσουν τις λέξεις που έμαθαν. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι τώρα αρχίζουν 

και αντιλαμβάνονται στην ουσία τις στρατηγικές. Η μαθήτρια 12 μου είπε σήμερα: 

«κυρία, τώρα κατάλαβα τι εννοούσες τόσο καιρό να σκέφτομαι και τα προηγούμενα 

που ξέρω και μετά να απαντώ». Μαζί της συμφώνησαν και κάποιοι άλλοι ‘καλοί’ 

μαθητές. Λογικά θεωρώ ότι είναι, εφόσον χρειάζεται και κάποιος χρόνος να 

αφομοιωθεί η γνώση και μετά να εφαρμοστεί. Κάτι είναι και αυτό. 

 

Παρέμβαση 6η  

Ενότητα: Ενώνω- Συνθέτω 

Πέμπτη 24 Απριλίου 2017 

 

• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

 Όταν είπα ότι θα αφηγηθώ μια προσωπική περιπέτεια το ενδιαφέρον τους έφτασε 

στο ζενίθ. Περίμεναν να ακούσουν τι προσωπικό θα τους πω. 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Ουσιαστικά αυτό που κάναμε σήμερα δεν ήταν τελικά στα παιδιά και τόσο άγνωστο. 

Σύνθετες λέξεις βρίσκαμε σε πολλά κειμενάκια, τις εντοπίζαμε και τις χωρίζαμε στα 

μέρη τους ώστε να μας αποκαλυφθούν. Τους μοίρασα τη φωτοτυπία με το κείμενο, το 

διαβάσαμε όλοι μαζί και έπειτα υπογράμμισαν τις σύνθετες λέξεις. 

 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 
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Τις περισσότερες τουλάχιστον τις θυμούνται και προσπαθούν να τις 

χρησιμοποιήσουν, ωστόσο καταφεύγουν στις σίγουρες. Αναζητούν, οι πιο τολμηροί 

και σίγουροι για τον εαυτό τους, τη λύση στα λεξικά ή στη δική μου βοήθεια.  

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Οι περισσότεροι εύκολα τις εντόπισαν και τις ερμήνευσαν, όσοι δυσκολεύτηκαν 

βοηθήθηκαν από τους συμμαθητές τους. Εντυπωσιάστηκα, δεν το περίμενα. 

Ακολούθησε η κύρια  δραστηριότητα που αφορούσε στο ποίημα του Ευγένιου 

Τριβιζά, Πινεζοβροχή. Τους άρεσε και με μεγάλη φαντασία ο καθένας έφτιαξε το 

δικό του. Ακόμη και ο Μαθητής 18 έφτιαξε το δικό του παίρνοντας ιδέες από τους 

συμμαθητές τους.  

 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Δεν έκανα παρεμβάσεις σήμερα γιατί ή τους φάνηκε εύκολο ή συνήθισαν τις 

δραστηριότητες και μάλιστα τελειώσαμε πιο γρήγορα από ότι πίστευα. 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Γέλασαν απίστευτα κάνοντας σύνθετες λέξεις και όσο πιο περίεργη ήταν η λέξη τόσο 

πιο πολύ το ευχαριστιόταν. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Ναι πέτυχα τους στόχους. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι οι λέξεις χωρίζονται και 

ενώνονται και ότι η σημασία αλλάζει κατά την ένωση ή τον χωρισμό σε σύνθετα 

μέρη. Ελπίζω να τη χρησιμοποιήσουν ως στρατηγική. Αυτό που δεν κατάφερα, αν και 

είναι η τελευταία παρέμβαση , είναι να μπορέσω να τα μάθω να χρησιμοποιούν το 

λεξικό και να το θεωρούν χρήσιμο γλωσσικό εργαλείο.  Μου δίνει θάρρος βέβαια το 

γεγονός, και δεν το υποτιμώ καθόλου, ότι μπορούν να ξεφυλλίζουν το λεξικό 

προσπαθώντας να βρουν τη λέξη και αναζητούν τα γράμματα με αλφαβητική σειρά 

παρά το νεαρό της ηλικίας τους και τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή 

μας για το σκοπό αυτό. 

 

 

 

Τρίτη 25 Απριλίου 2017 

Εφαρμογή ερωτηματολογίου Μετά την εφαρμογή του υλικού 
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• Υπήρξε διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή; 

Ναι, ήθελαν το συμπληρώσουν και τώρα είπαν θα είναι πιο προσεκτικά να μην 

μπερδεύουν τα κουτάκια. 

• Ήταν το υλικό εύκολο και κατανοητό για όλα τα παιδιά; 

Τώρα ήταν πιο εύκολο από την πρώτη φορά. Το διασκέδασαν και το τελειώσαμε 

γρήγορα. Νομίζω ότι σήμερα πραγματικά καταλάβαιναν τις στρατηγικές. 

 

• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

Παρατήρησα ότι από το γράφουμε και ρωτάμε την κυρία προστέθηκε και το ρωτάω 

τον συμμαθητή μου, τη λέω πολλές φορές, την ξανακούω, ψάχνω στο λεξικό κ.τ.λ 

πραγματικά πια, διότι στις προηγούμενες καταγραφές τους απλά αισθάνομαι ότι 

παρασύρονταν από τους συμμαθητές τους. 

• Δυσκολεύτηκαν; Τι τα δυσκόλεψε; 

Δε δυσκολεύτηκαν καθόλου, απεναντίας το ευχαριστήθηκαν. 

• Τι παρεμβάσεις έκανα; 

Καμία παρέμβαση δεν έκανα, σχεδόν το ολοκλήρωσαν μόνοι τους. Εγώ απλά διάβαζα 

κάποιες φορές για να βοηθήσω έναν με δύο μαθητές. 

• Συνέβη κάτι απρόοπτο; 

Όχι δε συνέβη κάτι που θα άλλαζε την προγραμματισμένη ροή. 

• Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Αν όχι, γιατί; 

Προσωπικά είμαι χαρούμενη, είδα τους περισσότερους μαθητές μου να ψάχνουν 

τρόπους να κατανοήσουν τη σημασία μιας λέξης, να προσπαθούν για κάτι 

διαφορετικό και εγώ να είμαι η τελευταία επιλογή τους. Δεν μπορούν ακόμη να 

φτάσουν στο επίπεδο που ίσως εγώ θα ήθελα, αλλά μου αρκεί ότι κάποιοι 

προσπαθούν και το καταφέρνουν. 
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Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ 

 

 

 
 

ΛΙΓΟ 

 

 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

 

 

1.Σας άρεσε η διαδικασία; 

 

   

2.Σας δυσκόλεψε; 

 

   

3.Πώς σας φάνηκαν οι 

δραστηριότητες; Ήταν 

ενδιαφέρουσες; 

 

   

4.Μάθατε χρήσιμες 

πληροφορίες; 

 

   

5.Οι τρόποι που μάθατε για να 

καταλαβαίνετε τις άγνωστες 

λέξεις σας φάνηκαν εύκολοι; 

 

   

6. Σε βοήθησαν οι τρόποι αυτοί 

να θυμάσαι τις άγνωστες λέξεις; 

 

   

7.Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε 

πια αυτούς τους τρόπους που 

μάθατε; 

 

   

 

 


