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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης και να διευκρινίσει ή/και να 

επιβεβαιώσει τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτής,  σχετικά με την εκμάθηση της 

ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές/τριες από εννέα έως δώδεκα ετών. 

 Ειδικότερα, η εργασία στοχεύει, μέσα από την αφήγηση ιστοριών, ποικίλης 

θεματολογίας, να καλλιεργήσει συνδυαστικά βασικές γλωσσικές δεξιότητες 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών/τριών στην 

ελληνική ως ξένη γλώσσα, παράλληλα, να καλλιεργήσει την επικοινωνιακή 

ικανότητά τους και μέσα από τη χρήση ιστοριών να πυροδοτηθεί ο διαπολιτισμικός 

διάλογος, με απώτερο στόχο, την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης. 

Επιμέρους επιδίωξη του διαθεματικού πρότζεκτ αποτελεί η δημιουργία ευκαιριών για 

μάθηση μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου οι μαθητές/τριες λαμβάνουν 

πλήθος ερεθισμάτων και συμμετέχουν ενεργά σε βιωματικού και πολυαισθητηριακού 

χαρακτήρα δραστηριότητες, για να πετύχουν γλωσσικο-επικοινωνιακούς, κοινωνικο-

συναισθηματικούς και γνωστικούς στόχους. 

Οι προαναφερθέντες στόχοι επιχειρήθηκε να επιτευχθούν μέσα από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την πειραματική διαδικασία, που διενεργήθηκε κατά 

το σχολικό έτος 2010-2011. Πραγματοποιήθηκαν δέκα πειραματικές παρεμβάσεις, 

στις οποίες συμμετείχαν 20 μαθητές/τριες και συλλέχθηκαν δεδομένα από: (i) 

ερωτηματολόγια διερεύνησης αναγκών και (ii) διαβαθμισμένα τεστ που 

συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες κι αναλύθηκαν ποσοτικά, ταυτόχρονα συλλέχθηκαν 

δεδομένα από: (iii) τις ατομικές συνεντεύξεις των μαθητών/τριών, (iv) τις 

συνεντεύξεις της κύριας διδάσκουσας και της συντονίστριας, καθώς και (v) τις 

ημερολογιακές καταγραφές της ερευνήτριας, τα οποία αναλύθηκαν ποιοτικά.  

Οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων ανέδειξαν τα 

πλεονέκτηματα της χρήσης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης. Οι 

ιστορίες κι οι βιωματικού και πολυαισθητηριακού χαρακτήρα δραστηριότητες 

βοήθησαν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή 

διαδικασία, να ενισχύσουν τις 4 γλωσσικές δεξιοτήτες και την επικοινωνιακή τους 

ικανότητα, καθώς και να αναπτύξουν, ως ένα βαθμό, διαπολιτισμική επίγνωση.  
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Abstract 

The present study attempts to explore the effectiveness of story-based learning 

through an interdisciplinary approach and to clarify and/or  to confirm the advantages 

of the application of the above approaches onto the instruction of greek as a foreign 

language to students of nine to twelve years old. 

Specifically, this paper aims, through  a variety of stories, to improve pupils’ 

four language skills (listening, reading, writing & speaking) in greek as a foreign 

language, while fostering communication skills and through storytelling to trigger 

intercultural dialogue with the ultimate objective the cultivation of intercultural 

awareness. The interdisciplinary project, also, aims to create learning opportunities in 

a pleasant environment, where students receive numerous stimuli and actively 

participate in experiential and multisensory activities so as to achieve linguistic, 

communicative, socio-emotional and cognitive goals. 

The above-mentioned objectives shall be achieved through the literature 

review and the experimental procedure, conducted during the 2010-2011 school year. 

A total of ten experimental instructions were implemented, involving twenty students 

and data were collected by employing the above instruments: (i) questonnaires for 

investigating students’needs and (ii) graded tests completed by students, both of 

which were quantitatively analysed. Simultaneously, data were collected from: (iii) 

the individual students’ interviews, (iv) the main teacher’s and the coordinator’s 

interviews and (v) the researcher’s observations and reflections upon the instructions, 

which were qualitatively analysed. 

Quantitative and qualitative analyses revealed the advantages of storytelling 

through an interdisciplinaty approach. Stories, as well as experiential and 

multisensory activities assisted the students to have great participation in the learning 

process, to enhance the four language skills and their ability to communicate in the 

target language and to develop, to some extent, intercultural awareness. 

 

Key-words: greek as a foreign language, storytelling, interdisciplinary approach, 

intercultural awareness 
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Εισαγωγή 

Με την σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 

2005, για την απόδοση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

του καθεστώτος ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

υιοθέτηση εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση της χώρας, το Φεβρουάριο του 

2008, καθώς και σύμφωνα με τη δήλωση του Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 2012, 

ότι «έχουν ληφθεί μέτρα για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ 

Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ., με σκοπό να επέλθει, κατόπιν διαπραγματεύσεων, μια 

αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 

Εθνών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη για 

συνειδητοποίηση της πραγματικής σημασίας που έχει η αναγνώριση της αξίας της 

γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας σε περιοχές γειτνίασης χωρών με 

προϊστορία, αλλά και αυξανόμενη κινητικότητα. Σύμφωνα με την αναφορά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, τον 

Απρίλιο του 2013, τόσο ο τουρισμός όσο και οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων 

κινούνται σε υψηλά επίπεδα και όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών 

σημειώνεται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα καθιστώντας την δεύτερο 

μεγαλύτερο εμπορικό έταιρο και τέταρτη μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων. Επίσης, από 

το Σεπτέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το διασυνοριακό 

πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Π.Γ.Δ.Μ. για τη χρονική 

περίοδο 2007-2013, με σκοπό την ενίσχυση του σημείου σύγκλισης, μέσω της 

προώθησης βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η ανάγκη για 

απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

διαπολιτισμικών σχέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και παράλληλα 

ενισχύουν τη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας σε κοινωνικό-πολιτιστικό, 

εκπαιδευτικό, αλλά και οικονομικό επίπεδο.  

Ένα σημαντικό μέσο για αυτή την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων που 

επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης είναι η 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (ΞΓ). Ως εκ τούτου, η εκμάθηση μιας Γ2/ΞΓ 

συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων για άλλες γλώσσες και άλλους 

πολιτισμούς και κατ’επέκταση βοηθά τους/τις μαθητευόμενους/ες, όχι μόνο να 

αναπτύξουν πολυπολιτισμική συνείδηση για το ‘άλλο’, το διαφορετικό, αλλά και να 

ενισχύσουν την επίγνωση του δικού τους πρώτα πολιτισμού και ύστερα να κάνουν τις 
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συσχετίσεις και συγκρίσεις με το διαφορετικό, με απώτερο σκοπό την δεύρυνση των 

γλωσσικών και πολιτισμικών οριζόντων τους. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την 

Ευρώπη έχουν ενσωματώσει στη μέθοδο Content and Language Integrated Learning 

(CLIL – Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας) στα προγράμματα 

εκμάθησης μιας Γ2/ΞΓ (Wolf, 2007). Ο όρος CLIL αποδόθηκε απο τον D.Marsh, του 

πανεπιστημίου της Jyväskylä της Φιλανδίας το 1994 και αναφέρεται στην εκμάθηση 

μιας ΞΓ διαμέσου άλλων γνωστικών αντικειμένων φέροντας διττούς σκοπούς, ήτοι 

την εκμάθηση του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου και ταυτόχρονα της ΞΓ. 

Τόσο η παραπάνω καταλυτική μέθοδος στη σύγχρονη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ, 

όσο και η μέθοδος story based learning ή αλλιώς και narrative-centered learning, η 

οποία παρέχει σημαντικές δυνατότητες για δημιουργία αποτελεσματικών εμπειριών 

μάθησης στις οποίες οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργητικά σε δραστηριότητες με 

βάση τις ιστορίες, αποτέλεσαν την αφορμή για την εφαρμογή της παρούσας 

πειραματικής παρέμβασης. 

Η εκπαιδευτική αξία των ιστοριών και της αφήγησης και η επίδραση τους 

στην συναισθηματική, γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών πυροδότησε το 

ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας που σχετίζεται με την διδασκαλία ξένων 

γλωσσών. Η χρήση της λογοτεχνίας, γενικότερα, στη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης 

γλώσσας εμφανίζεται αρχικά στη γραμματικομεταφραστική μέθοδο (Grammar 

Translation Method) που χρονολογικά τοποθετείται στις αρχές του προηγούμενου 

αιώνα. Η μέθοδος αυτή αντικαταστάθηκε από διάφορες μεθόδους που δίναν έμφαση 

είτε στον προφορικό λόγο, είτε στη δομή και στο λεξιλόγιο. Τις τελευταίες δεκαετίες 

η λογοτεχνία επέστρεψε ως μέθοδος διδασκαλίας μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Οι σχετικές έρευνες που ακολούθησαν υποστηρίζουν τη χρήση ιστοριών ως 

μέσο για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και υπογραμμίζουν ότι τα 

οφέλη είναι πολλαπλά. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η δημιουργία κινήτρων, η 

καλλιέργεια κριτικής και αναλυτικής σκέψης, καθώς και λογοτεχνικά και πολιτιστικά 

οφέλη. Συνολικά, η χρήση ιστοριών επιτρέπει την συνδυαστική ανάπτυξη των 

τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Ο αριθμός 

των ερευνών, που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής 

της μεθόδου κατά την γλωσσική εκμάθηση και, συγκεκριμένα, κατά την εκμάθηση 
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της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι μικρός. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των πλεονεκτημάτων που 

μπορεί να προκύψουν για τους μαθητές/τριες κατά την εφαρμογή της μεθόδου CLIL 

και της προσέγγισης story based learning για την εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας σε μαθητές/τριες δημοτικού επιπέδου σε σλαβόφωνο περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια πιλοτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε με την 

εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης και της μεθόδου story based learning κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος των Ελληνικών σε μαθητές/τριες ηλικίας 10 εώς 11 ετών 

σε φροντιστήριο εκμάθησης της νέας ελληνικής γλώσσας στην πόλη, Μπίτολα, της 

Π.Γ.Δ.Μ.. Η πειραματική αυτή παρέμβαση έλαβε χώρα κατά τους μήνες Φεβρουάριο 

- Ιούνιο του 2011.  

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, επιχειρείται μια ιστορική παρουσίαση των 

θεωρητικών προσεγγίσεων και των μεθόδων που αφορούν στη διδασκαλία της 

γλώσσας και, πιο συγκεκριμένα, τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός, καθώς και η εφαρμογή 

της πειραματικής διαδικασίας. Έπεται η παρουσίαση των εργαλειών και των 

αποτελεσμάτων της πειραματικής διαδικασίας και ακολουθεί η συζήτηση σχετικά με 

τη συμβολή της μεθόδου στην ενίσχυση των τεσσάρων δεξιοτήτων (κατανόηση και 

παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου), στη δημιουργία κινήτρων μάθησης 

μέσα από ευχάριστες και διασκεδαστικές μαθησιακές διαδικασίες, καθώς και στην 

ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας των μαθητών/τριών. 

Αναλυτικότερα, το θεωρητικό μέρος της εργασίας χωρίζεται σε τρία 

κεφάλαια, ενώ το ερευνητικό σε δύο. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά επιχειρήθηκε μια 

παρουσίαση των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία της γλώσσας και των 

εννοιολογικών αποσαφηνίσεων και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν θεωρητικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία και εκμάθηση μιας Γ2/ΞΓ. Εδώ, ως 

υποκεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου, επιχειρήθηκε να γίνει περιγραφή της 

συνδυαστικής ανάπτυξης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, επεξηγώντας τη 

διδασκαλία τους μέσα από τα τρία στάδια διδασκαλίας. 

Ακολούθως, το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

ιστοριών κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, καθώς και την τυπολογία της 

μεθόδου αφήγησης ιστοριών.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο διατυπώνονται χαρακτηριστικά της διαθεματικής 

προσέγγισης καθώς και το σημείο τομής της με τη χρήση ιστοριών κατά τη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Εδώ, επίσης, αναλύεται η διαπολιτισμική διάσταση 

της συνδυαστικής χρήσης των παραπάνω μεθόδων, που αξιοποιήθηκαν για την 

παρούσα πειραματική παρέμβαση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης 

και ειδικότερα, ο σκοπός και οι στόχοι της παρέμβασης και δίνεται μια περιγραφή 

των συμμετεχόντων. 

Εν συνεχεία, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης, καθώς επίσης, περιγράφονται η 

διερεύνηση των αναγκών των μαθητών/τριών και των απόψεων της συντονίστριας 

του φροντιστηρίου και της δασκάλας του τμήματος. Στο πρώτο υποκεφάλαιο του 

πέμπτου κεφαλαίου επιχειρήθηκε η περιγραφή, τόσο του προφίλ των μαθητών/τριών, 

όσο και του επίπεδου γλωσσομάθειάς τους, όπως αυτό αξιολογήθηκε από την 

ερευνήτρια. Στο υποκεφάλαιο που περιγράφεται το δεύτερο στάδιο του διαθεματικού 

πρότζεκτ, το οποίο είναι ο σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας, επεξηγούνται 

τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι ιστορίες-μύθοι και οι δραστηριότητες και στα 

επόμενα δύο υποκεφάλαια επιχειρήθηκε μια γενική περιγραφή των σταδίων, που 

ακολουθήθηκαν σε κάθε πειραματική παρέμβαση και, επίσης, γίνεται μια επιμέρους 

περιγραφή της κάθε θεματικής ενότητας ξεχωριστά.  

Το τελευταίο υποκεφάλαιο του πέμπτου κεφαλαίου αφορά στην αποτίμηση 

του διαθεματικού πρότζεκτ, καθώς παρουσιάζονται, αρχικά, τα αποτελέσματα του 

προέλεγχου και του μετέλεγχου, των τεστ που διεξήχθησαν πριν και μετά την 

πειραματική παρέμβαση με σκοπό την αξιολόγηση της ανάπτυξης των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης του  ημερολογίου της ερευνήτριας, καθώς και τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης των συνεντεύξεων των μαθητών/τριών, μέσα από τα οποία 

διαφαίνονται οι απόψεις τους για την εφαρμογή του διαθεματικού πρότζεκτ. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται η συζήτηση, στην οποία καταγράφονται τα 

αρχικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική παρέμβαση και από την 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέθχηκαν για την αποτίμηση του διαθεματικού 

πρότζεκτ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη 
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διάρκεια της παρέμβασης και στους περιορισμούς, καθώς και στις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 



16 

 

1. Προσεγγίσεις διδασκαλίας της γλώσσας 

 

1.1. Διδασκαλία της γλώσσας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εννοιολογικές 

αποσαφηνίσεις 

Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας κινείται σε τρία επίπεδα: α) τη 

διδασκαλία της γλώσσας εν γένει, β) τη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής 

γλώσσας και γ) τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Το 

ζήτημα της αποτελεσματικότητας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών και η ανάγκη 

της επικοινωνίας χρησιμοποιώντας μια ξένη γλώσσα πυροδότησαν την μελέτη και 

την ανάλυση θεμάτων διδασκαλίας αρχικά των ξένων γλώσσων και μετέπειτα της 

μητρικής. Για τον λόγο αυτό, προηγήθηκε η ανάπτυξη της μεθοδολογίας εκμάθησης 

της ξένης και επακολούθησε η μεθοδολογία κατάκτησης της μητρικής γλώσσας. 

Χρειάζεται να διακριθεί ο όρος εκμάθηση (language learning), που αφορά την ξένη 

γλώσσα, από τον όρο κατάκτηση (language acquisition) που προσδιορίζει την 

κατάκτηση της μητρικής γλώσσας. Παρόλο που η διδασκαλία της μητρικής έχει 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η 

κειμενοκεντρική επικοινωνιακή μέθοδος ξεκίνησε και αναπτύχθηκε κυρίως στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Μπαμπινιώτης, 1993).  

Οι όροι ‘προσέγγιση’ και ΄μέθοδος’ παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται 

συχνά με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι ταυτόσημοι όροι. Συγκεκριμένα, ο όρος 

‘προσέγγιση’ αναφέρεται στη φιλοσοφία και στις αρχές που αναπτύσσονται σχετικά 

με τη φύση της γλώσσας, τη διδασκαλία της και την εκμάθησή της. Μια θεωρητική 

προσέγγιση επηρεάζει την επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας. Ο όρος ‘μέθοδος’ είναι 

το γενικό σχέδιο διδασκαλίας και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το διδακτικό 

υλικό. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή της μεθόδου επηρεάζεται από τις αρχές της 

προσέγγισης που υιοθετεί ένας δάσκαλος, από τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών 

στους/τις οποίους/ες απευθύνεται και από τους γλωσσικούς στόχους που έχουν οι 

μαθητές/τριες. Τέλος, με τον όρο ‘τεχνικές’ αναφερόμαστε στις ιδέες που εφαρμόζει 

ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του γλωσσικού μαθήματος, δηλάδη ο τρόπος με 

τον οποίο προσπαθεί να κάνει αποτελεσματικότερη την διδασκαλία. Για παράδειγμα, 

‘τεχνικές’ είναι η χρήση οπτικού υλικού, το παιχνίδι ρόλων κλπ. (Αντωνοπούλου-

Μανάβη, 2001). 
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Οι διάφορες μέθοδοι και προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για τη διδασκαλία 

μια γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης διαφέρουν μεταξύ τους κατά τη σημασία και το 

βάρος που δίνουν στη δομή ή στη χρήση της γλώσσας. Επιγραμματικά, αναφέρονται 

παρακάτω οι μεθόδοι με την μεγαλύτερη απήχηση και μερικά βασικά γνωρίσματά 

τους: 

Η Γραμματικομεταφραστική μέθοδος (Grammar-Translation Method) 

βασίζεται στην απομνημόνευση των γραμματικών κανόνων και του λεξιλογίου, 

καθώς επίσης στηρίζεται στην τεχνική της μετάφρασης λογοτεχνικών και 

φιλολογικών κειμένων. Στην Άμεση μέθοδο (The Direct Method) η απόκτηση ξένης 

γλώσσας σχεδόν ταυτίζεται με τον τρόπο κατάκτησης της μητρικής και δεν θεωρείται 

απαραίτητη η μετάφραση στην μητρική γλώσσα. Σύμφωνα με την Προφορική 

Προσέγγιση και τη μέθοδο εκμάθησης μέσα από Καταστάσεις (The Oral Approach and 

Situational Method) η γλώσσα ισοδυναμεί με την ενέργεια για κάποιο σκοπό μέσα σε 

μια περίσταση. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε με σκοπό να κάνουμε κάτι μέσα σε 

συγκεκριμένη περίσταση. Στα πλαίσια αυτής της μεθόδου, οι δομές της γλώσσας 

διδάσκονται με μια πορεία από τις πιο απλές προς τις πιο δύσκολες και η τεχνική που 

ακολουθείται είναι η επανάληψη προτύπων. Στη Σιωπηλή μέθοδο (The Silent Way) 

ο/η εκπαιδευτικός επιτελεί σιωπηλή πρόσκληση χωρίς όμως να παρεμβαίνει και 

χωρίς να αναγκάζει τους/τις μαθητευόμενους/ες να παράγουν λόγο. Εδώ η μάθηση 

θεωρείται ότι είναι πιο σημαντική από τη διδασκαλία και οι δομές πιο σημαντικές 

από το λεξιλόγιο. Η Δομική προσέγγιση (The Structural Approach) πρεσβεύει ότι η 

γλώσσα είναι ένα σύστημα τύπων, τους οποίους ο/η μαθητευόμενος/η οφείλει να 

γνωρίζει επαρκώς. Στη δομική προσέγγιση οι μαθητευόμενοι/ες διδάσκονται το 

σύστημα της γλώσσας με ένα οργανωμένο σύστημα τεχνικών, κατά το οποίο η 

σημασία και τα συμφραζόμενα παραμελούνται, όπως επίσης παραμελείται και η 

σημασία των κινήτρων. Τέλος, στην Επικοινωνιακή προσέγγιση (Communicative 

Approach) η γλώσσα χρησιμοποιείται με σκοπό την διαπροσωπική επικοινωνία. 

Σπουδαιότερο ρόλο από τη διδασκαλία παίζει η μάθηση και το κέντρο βάρους στην 

διδασκαλία είναι ο/η μαθητής/τρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

διδασκαλία αποτελεί ο εντοπισμός των επικοινωνιακών γλωσσικών αναγκών των 

μαθητών/τριών (Αντωνοπούλου-Μανάβη, 2001). 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος (communicative 

approach) έχει ως γενικό στόχο ο/η μαθητής/τρια να αναπτύξει την επικοινωνιακή 
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δεξιότητα (communicative competence) κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και ως 

απώτερο στόχο να μπορέσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά και άρα να ενταχθεί 

κοινωνικά με κύριο μέσο την γλώσσα. Στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης 

δεν επαρκεί ο/η μαθητής/τρια να διδαχθεί μόνο τις γραμματικές και συντακτικές 

δομές της γλώσσας-στόχου (target-language ή Γ2), αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για 

αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί η εκμάθηση των κατάλληλων γλωσσικών 

τύπων και επιλογών της εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης.  Επίσης, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η εμπλοκή του/της μαθητή/τριας σε πραγματικές περιστάσεις 

επικοινωνίας με σκοπό την επιλογή και κατ’επέκταση τη χρήση των κατάλληλων, για 

την επικοινωνιακή περίσταση, τύπων ανάλογα με τους κοινωνικο-πολιτισμικούς 

κανόνες της Γ2 (Canale, 1983). Η γραμματική ορθότητα, επομένως, δεν είναι 

ικανοποιητική συνθήκη ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχής και αποτελεσματική 

γλωσσική επικοινωνία. Μια επιτυχής γλωσσική επικοινωνία προϋποθέτει τη χρήση 

κατάλληλων γλωσσικών τύπων και μάλιστα όχι μεμονομένων και ανεξάρτητων 

μονάδων (φθόγγοι, γράμματα, λέξεις, προτάσεις), αλλά συνδυασμούς των γλωσσικών 

μονάδων ή ενότητες έκφρασης, όπως είναι το κείμενο. Με τη λέξη κείμενο νοείται 

κάθε αυτόνομη οντότητα προφορικού και γραπτού λόγου.  

Με την έννοια ότι τα κείμενα ως ολότητες γλώσσας, προθέσεων και 

καταστάσεων αποτελούν επικοινωνιακές μονάδες, η κειμενοκεντρική προσέγγιση 

μελετά την δομή των κειμένων, καθώς και τους γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επικοινωνιακά αποτελεσματική παραγωγή 

κειμένου. Οι μαθητές που είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να παράγουν ένα 

επικοινωνιακά αποτελεσματικό κείμενο έχουν αναπτύξει την κειμενική ικανότητα 

(discourse competence) (Ματσαγγούρας, 2001). Γενικά, ενώ η επιδίωξη στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση είναι η επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας, στην 

κειμενοκεντρική προσέγγιση η βαρύτητα δίνεται στην κειμενική επικοινωνία, μέσω 

της δόμησης διακριτών μεταξύ τους κειμενικών ειδών (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2007). 

Στη βάση της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, η επικοινωνιακή ικανότητα 

επεκτείνεται σε ικανότητα γνώσης των κανόνων δόμησης των διαφόρων ειδών λόγου 

και κειμένου. Η κειμενοκεντρική θεωρία ή θεωρία των κειμενικών ειδών, όπως αυτή 

διατυπώθηκε κατά μεγάλο μέρος από τον M.A.K. Halliday, αποτελεί μια κοινωνικά 

προσδιορισμένη θεωρία που συσχετίζει τη γλώσσα με το κοινωνικό της συγκείμενο 

με σαφή και συστημικό τρόπο (Τσίγκου-Νούτσου, 2006). Η Συστημική Λειτουργική 
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Γραμματική του Halliday προσανατολίζεται στη σημασιολογία και στη λειτουργία 

των γλωσσικών στοιχείων (Halliday, 1994). Βασικό χαρακτηριστικό της 

Λειτουργικής Γραμματικής είναι ότι οργανώνεται γύρω από το κείμενο και όχι γύρω 

από την πρόταση. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώση όχι απλώς 

της γραμματικής μιας γλώσσας, αλλά της λειτουργίας των γλωσσικών στοιχείων, τα 

οποία διαμορφωνόνται πάντα μέσα σε ένα κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο. Με λίγα 

λόγια η δομική πλευρά της γλώσσας συνδέεται με την κοινωνική πλευρά της. 

Επομένως, η γραμματική για την οποία μιλάει ο Halliday στηρίζεται σε μια 

κοινωνική θεώρηση της γλώσσας, σύμφωνα με την οποία τα νοήματα και οι σημασίες 

της γλώσσας γεννιούνται κατά τη χρήση της. Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να 

διερευνούμε τη χρήση και τη λειτουργία της σε πραγματικές περιστάσεις 

επικοινωνίας. Η επιλογή διαφορετικών γλωσσικών στοιχείων κάθε φορά που μιλάμε 

ή γράφουμε διαμορφώνει και μεταφέρει διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα. Η 

παιδαγωγική προσέγγιση που ονομάζεται «εκπαίδευση με βάση τα κειμενικά είδη» 

βασίστηκε σε αυτήν την θεώρηση της γλώσσας από τον Halliday και, γενικά, 

στοχεύει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών για την 

κατανόηση και την παραγωγή διαφόρων ειδών λόγου (Λύκου, n.d.). 

 

1.2. Θεωρητικές και μεθολογικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας 

Παρόλο τον μεγάλο αριθμό των θεωρητικών προσεγγίσεων στην εκμάθηση 

μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας θα γίνει συνοπτική αναδρομική αναφορά σε εφτά 

θεωρίες εκμάθησης της γλώσσας με τη μεγαλύτερη απήχηση: η αντιπαραβολική 

ανάλυση, η Καθολική Γραμματική, το μοντέλο ελέγχου, η διαδραστική προσέγγιση, η 

επεξεργασία πληροφοριών, ο συνδετισμός και η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση.  

Η αντιπαραβολική ανάλυση (Contrastive Analysis Hypothesis - Lado, 1957, 

1964) αναπτύχθηκε στη βάση του συμπεριφορισμού με παιδαγωγικές συνέπειες τη 

μίμηση, την απομνημόνευση και τις μηχανιστικές ασκήσεις. Ακολούθησε η καθολική 

γραμματική (Universal Grammar), βασισμένη στην θεωρία του Chomsky περί 

Καθολικής Γραμματικής (1976), σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπος είναι 

βιολογικά προικισμένος με έναν μηχανισμό κατάκτησης της γλώσσας. Παρόλο που ο 

ίδιος ο Chomsky δεν ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, 

το έργο του επηρέασε τις έρευνες σε αυτό το πεδίο. Όσο η κατάκτηση της (μητρικής) 
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γλώσσας πρόκειται για ένα ανθρώπινο έμφυτο κληροδότημα, τόσο και η απόκτηση 

της δεύτερης/ξένης γλώσσας κινείται στα ίδια πλαίσια εφόσον, σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές της καθολικής γραμματικής, τα εισερχόμενα (ή γλωσσικά εισαγόμενα) 

δεν είναι αρκετά ώστε να δικαιολογούν την γλωσσική ικανότητα μη-φυσικών 

ομιλητών που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Επηρεασμένος 

από τις αρχές τις Καθολικής Γραμματικής και τις υποθέσεις του Chomsky περί 

έμφυτου μηχανισμού, ο Krashen ανέπτυξε το μοντέλο ελέγχου (Krashen 1978), μια 

ψυχογλωσσολογική θεωρία, στην οποία δίνεται έμφαση στη διάκριση των όρων 

‘απόκτηση’ και ‘εκμάθηση’ (acquisition vs learning), όπου απόκτηση είναι μια 

φυσική διαδικασία ενώ η εκμάθηση μια συνειδητή διαδικασία κατά την οποία 

υπάρχει αρκετός χρόνος για πρόσβαση σε κανόνες και άρα δυνατότητα ελέγχου. 

Aργότερα, έθεσε την θεωρία του μοντέλου ελέγχου ως ‘υπόθεση των εισερχομένων’ 

(Krashen 1985) δίνοντας έμφαση στα δεδομένα - εισερχόμενα που ενεργοποιούν το 

μηχανισμό κατάκτησης μιας γλώσσας (βιολογική προδιάθεση). Σύμφωνα με την 

υπόθεση των εισερχομένων, η απόκτηση μιας γλώσσας εξαρτάται από την έκθεση σε 

κατανοητά εισερχόμενα (ή αλλιώς γλωσσικά εισαγόμενα), από τα οποία τα 

καταλληλότερα είναι αυτά που είναι ένα επίπεδο πάνω από το επίπεδο επάρκειας που 

έχει ο/η μαθητής/τρια (i + input).  Πιο πρόσφατα, το 2004, ο Krashen ονόμασε τη 

θεωρία του ‘υπόθεση του συναισθηματικού φιλτραρίσματος (comprehension 

hypothesis) σύμφωνα με την οποία, το φιλτράρισμα (δηλαδή οι ανάγκες των 

μαθητών, οι απόψεις τους για τη Γ2 και την κουλτούρα της, τα συναισθήματά τους) 

περιορίζει ό,τι έχει αποκτηθεί. Οι παιδαγωγικές συνέπειες του μοντέλου ελέγχου, 

συνολικά, είναι η παροχή κατανοητών εισερχόμενων στον μαθητή σε συνθήκες που 

δεν προκαλούν άγχος, με περιορισμένη συστηματική διδασκαλία της γραμματικής, 

χωρίς να είναι απαραίτητη και αναγκαστική η παραγωγή λόγου από τη μεριά του/της 

μαθητή/τριας. Η διαδραστική προσέγγιση (Interactional approach) με υποστηρικτές 

τους Long (1981, 1996) και Hatch (1978) δεν δέχεται την υποθέση των εισερχομένων 

του Krashen. Υποστηρίζουν ότι τα εισερχόμενα από μόνα τους δεν αποτελούν επαρκή 

συνθήκη για να εξηγήσουν την εκμάθηση μιας δεύτερη/ξένης γλώσσας. Η Hatch 

(1992) θεωρεί ότι ο/η μαθητευόμενος/η πρώτα μαθαίνει πώς να συζητά, να 

επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά γλωσσικά και, δευτερευόντως, τις συντακτικές δομές 

μιας γλώσσας. Ο Long (1983) παρατήρησε ότι σε αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις 

μεταξύ φυσικών και μη-φυσικών ομιλητών υπάρχουν πολλές μετατροπές και 
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τροποποιήσεις στα γλωσσικά στοιχεία, ώστε τα εισερχόμενα να είναι κατανοητά και 

να οδηγούν στην απόκτηση της γλώσσας-στόχου. Η εν λόγω τροποποιημένη 

αλληλεπίδραση, καθώς και οι διευκρινιστικές ερωτήσεις εκ μέρους των 

μαθητών/τριών ή των μη-φυσικών ομιλητών/τριών, η αυτο-επανάληψη και η 

παράφραση από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού ή το φυσικό ομιλητή οδηγούν 

στην επιτυχή απόκτηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η διαδραστική προσέγγιση 

προτείνει να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εμπλέκονται σε επικοινωνιακές 

περιστάσεις και να διαπραγματεύονται τη σημασία μέσω δραστηριοτήτων παραγωγής 

λόγου. Στη συνέχεια, η επεξεργασία πληροφοριών (McLaughlin, 1987, Shmidt, 1990), 

η οποία βασίζεται σε γνωστικές και ψυχολογικές θεωρίες, υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχουν εγγενείς αρχές για την εκμάθηση, αλλά σταδιακά οι μαθητές/τριες χτίζουν 

ένα γνωσιακό σύστημα. Η παραγωγή λόγου, σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση 

της επεξεργασίας των πληροφοριών, θα αναπτυχθεί αυτόματα μέσω της εξάσκησης 

ως συνειδητής διαδικασίας και της πρακτικής στην οποία δίνεται έμφαση. Ο 

συνδετισμός (connectionism) αποτελεί τη θεωρία μάθησης του Αμερικανού 

ψυχολόγου Thorndike (1922) και προσπαθεί να ερμηνεύσει την απόκτηση μιας 

δεύτερης/ξένης γλώσσας αναφορικά με τις νοητικές αναπαραστάσεις και την 

επεξεργασία πληροφοριών (σύμφωνα με την οποία χτίζουμε σταδιακά ένα γνωσιακό 

σύστημα, χωρίς να προϋπάρχουν εγγενείς αρχές και καθολική γραμματική), ενώ 

απορρίπτει την υπόθεση του έμφυτου μηχανισμού. Η προσέγγιση του συνδετισμού 

δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του περιβάλλοντος και της συχνότητας εμφάνισης 

των γλωσσικών χαρακτηριστικών και δομών. Σχετίζεται με τα υπολογιστικά δίκτυα, 

τη μάθηση μέσω συνδέσεων και αναλογιών καθώς και με τις αρχές του 

συμπεριφορισμού. Τέλος, η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, βασισμένη στη 

Βιγκοτσκική θεωρία και σκέψη, υποστηρίζει ότι η εκμάθηση και απόκτηση μιας 

γλώσσας είναι μια κοινωνικά διαμεσολαβημένη διαδικασία. Η διαμεσολάβηση είναι 

θεμελιώδης αρχή και η γλώσσα είναι ένα πολιτιστικό αντικείμενο που μεσολαβείται 

από κοινωνικές και ψυχολογικές δραστηριότητες (Menezes, 2009). Μια από τις 

βασικές έννοιες που δανείστηκε η προσέγγιση είναι η ‘σκαλωσιά’ του Vygotsky, 

ιδωμένη ως η βοήθεια ενός/μιας μαθητευόμενου/ης από κάποιο άλλο πρόσωπο, είτε 

αυτό είναι ο/η εκπαιδευτικός, οι συμμαθητές/τριες είτε οι συνομίληκοι/ες, που 

τον/την καθιστά ικανό/ή να εκτελέσει μια μαθησιακή δραστηριότητα. Από μια 

κοινωνικοπολιτισμική σκοπιά, τα παιδιά από την πρώιμη κιόλας ηλικία, μαθαίνουν 
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μέσω πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας και από διαδικασίες που 

κατασκευάζουν νοήματα, μαθαίνουν όταν εμπλέκονται σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με άλλα μέλη μιας συγκεκριμένης κουλτούρας. Κεντρική ιδέα 

αποτελεί η αποδοχή ότι το παιδί δεν μπορεί να μάθει ως παθητικός αποδέκτης 

πληροφοριών. Η κατασκευή της γνώσης είναι μια δυναμική διαδικασία που 

προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του/της μαθητευόμενου/ης σε ομαδοσυνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται, επιπλέον και εν συντομία, η θεωρία της 

πολυπλοκότητας για την ερμηνεία της εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνα Vera Menezes (2009), η γλώσσα, η κατάκτηση και η 

εκμάθησή της πρέπει να θεωρηθούν ως ένα μη-γραμμικό δυναμικό σύστημα, 

προσαρμόσιμο και ευαίσθητο στις ανατροφοδοτήσεις, αυτο-οργανωτικό, μη-σταθερό 

και συνεχώς αναδυόμενο. Αναλόγως, πρέπει να ειδωθεί και η εκμάθηση μιας 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, δηλαδή ως ένα σύστημα που αναπτύσσεται μέσα από 

δυναμικές και συνεχείς αλληλεπιδράσεις. Η Menezes βλέπει την εκμάθηση της 

γλώσσας, όπως και κάθε τύπο μάθησης, ως ένα μη-γραμμικό σύστημα και προσπαθεί 

να το εξηγήσει μέσα από τη θεωρία του χάους, θέλοντας να συμπληρώσει και όχι να 

ακυρώσει όλες τις προηγούμενες θεωρίες μάθησης για την εκμάθηση μιας δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας. Ο Van Lier (1996) επισημαίνει, ενισχύοντας την θεωρία της 

Menezes, «δεν μπορούμε ούτε να ισχυριστούμε ότι η μάθηση προκαλείται από 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος (συμπεριφοριστική/μπιχεβιοριστική θεωρία), ούτε ότι 

είναι γενετικά προσδιορισμένη (γενετιστική θεωρία). Αντίθετα, η μάθηση είναι 

αποτέλεσμα πολύπλοκων και ενδεχόμενων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ατόμου και 

του περιβάλλοντος». Πολιτισμικές ή προσωπικές αλληλεπιδράσεις με την Γ2 

αποτελούν κινητήριο δύναμη της εκμάθησης. Επιπλέον, στο μοντέλο της 

πολυπλοκότητας και της θεωρίας του χάους «τα εισέρχομενα γλωσσικά ερεθίσματα 

(input), η αλληλεπίδραση και η παραγωγή/εξαγωγή γλωσσικών στοιχείων (output) 

έχουν πρωταρχική σημασία για τη γλωσσική εκμάθηση, καθώς πυροδοτούν νευρικές 

και κοινωνικοπολιτισμικές συνδέσεις» (Menezes, 2009).  

Στη παραπάνω θεωρία μεγάλη βαρύτητα δίνεται στους παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας και ποικίλλουν· 

τα κίνητρα, οι στρατηγικές μάθησης, οι συνήθειες ενός/μιας μαθητευόμενου/ης, το 
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άγχος, το στυλ της διδασκαλίας, η αυθεντικότητα του υλικού που χρησιμοποιείται 

κατά τη διδασκαλία, η αυτο-οργάνωση του/της μαθητευόμενου/ης, καθώς και η 

αυτονομία ή ο έλεγχος της διαδικασίας της μάθησης, τόσο από τον/την 

μαθητευόμενο/η όσο και από τον/την εκπαιδευτικό. Όλα αποτελούν είτε εμπόδια είτε 

την κινητήριο δύναμη, ώστε ο/η μαθητής/τρια να ξεπεράσει τους όποιους 

κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς φραγμούς που περιορίζουν τη μαθησιακή 

εμπειρία. Η ανάπτυξη της διαγλώσσας (interlanguage) επιτυγχάνεται από την 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη Γ2 και από τις εμπειρίες των 

μαθητών/τριών στο εξωτερικό ή από τις αλληλεπιδράσεις με φυσικούς και 

καταρτισμένους ομιλητές της Γ2. 

 

Διαχρονικά στη διδασκαλία των γλωσσών έχουν εφαρμοστεί ποικίλες μέθοδοι 

διδασκαλίας. Παρακάτω, επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση και αναφορά στις 

μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά στη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης 

γλώσσας. 

Μία από τις πρώτες μεθόδους διδασκαλίας που εμφανίστηκε στα μέσα του 

19
ου

 αιώνα είναι η παραδοσιακή μέθοδος (ΠΜ) ή αλλιώς μέθοδος της γραμματικής 

και της μετάφρασης (grammar-translation method). Η παραδοσιακή μέθοδος δεν 

αποτελεί απόρροια κάποιας γλωσσολογικής ή παιδαγωγικής θεωρίας ή κάποιου 

μοντέλου για τη γλωσσική εκμάθηση. Αποτελεί προϊόν εμπειρικής ενασχόλησης με 

τη διδακτική ξένων γλωσσών και ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνολο παιδαγωγικών 

οδηγιών και τεχνικών. Στην ΠΜ η εκμάθηση της ξένης γλώσσας (ΞΓ) είναι μία 

μηχανική συσσώρευση γνώσεων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της απομνημόνευσης, 

της παθητικής παρακολούθησης και ακρόασης, μέσω της συνεχής επαναληπτικής 

μελέτης και κατά κύριο λόγο προηγείται η εκμάθηση γνώσεων για τη γλώσσα και 

ακολουθεί η γνώση της ίδιας της γλώσσας. Οι στόχοι στην ΠΜ είναι η ανάπτυξη 

διανοητικών ικανοτήτων και της λογικής σκέψης μέσα από ατομικές δραστηριότητες. 

Η έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της γραμματικής και του τυπικού, επίσημου 

γραπτού λόγου. Η Γ2 διδάσκεται πάντα σε αντιστοιχία με τη Γ1 και οι μαθησιακές 

δραστηριότητες (τεχνικές) επικεντρώνονται στη μετάφραση, στην καθ’υπαγόρευση 

ορθογραφία, στην παραγωγή γραπτού λόγου, σε ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, στην 

απομνημόνευση λέξεων και στη δημιουργία προτάσεων με τη χρήση συγκεκριμένων 

λέξεων. Ο ρόλος των μαθητών/τριών είναι παθητικός και ουσιαστικά μοιάζει «απών» 
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μια και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό 

στυλ τους. Αντιθέτως, ο/η διδάσκων/ουσα έχει τον έλεγχο της μαθησιακής 

διαδικασίας και τον απόλυτο έλεγχο. Στην ΠΜ γίνεται περιορισμένη χρήση της Γ2, 

το λεξιλόγιο διδάσκεται με τη μορφή λίστας λέξεων και δίνονται λεπτομερείς 

εξηγήσεις των γραμματικών φαινομένων και κανόνων γραμματικής.  

Στον αντίποδα της παραδοσιακής μεθόδου, εμφανίζεται η άμεση μέθοδος 

(Direct/Natural Method), εκφραστής της οποίας είναι ο Franois Gouin, στην Ευρώπη 

γύρω στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Βασικά χαρακτηριστικά της άμεσης μεθόδου είναι η 

άμεση χρήση της Γ2, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, εικόνων και 

ερωταποκρίσεων, η έμφαση δίνεται πια στον προφορικό λόγο, στη σωστή προφορά 

και την ικανότητα επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως και η ΠΜ, δεν αποτελεί απόρροια 

κάποιου οργανωμένου θεωρητικού υπόβαθρου. Ο ρόλος των μαθητών/τριών ενώ 

είναι πιο συμμετοχικός παραμένει παθητικός, ενώ ο ρόλος του/της διδάσκοντα/ουσας 

παραμένει κυρίαρχος. Στόχος της άμεσης μεθόδου αποτελεί η ανάπτυξη της 

ικανότητας για επικοινωνία στη Γ2 με φυσικό τρόπο και μέσα από τη γλωσσική 

χρήση. Οι γραμματικές και οι συνταντικές δομές διδάσκονται με επαγωγικό τρόπο 

και το λεξιλόγιο παρουσιάζεται μέσα σε κατάλληλα γλωσσικά περιβάλλοντα. 

Το χρονικό διάστημα από το 1930 έως το 1960 σε αγγλόφωνες χώρες 

προτάθηκε και εφαρμόστηκε η προφορική προσέγγιση, τα βασικά χαρακτηριστικά της 

οποίας είναι α) η έμφαση στο λεξιλόγιο, δίνοντας προτεραιότητα στις λέξεις που 

εμφανίζονται συχνότερα στη Γ2, β) η έμφαση στη γραμματική και στις τεχνικές με τις 

οποίες θα διδαχθεί (διαβάθμιση του διδακτικού υλικού), γ) η έμφαση στον προφορικό 

λόγο και στη χρήση της Γ2 μέσα στην τάξη. Βασικοί στόχοι της φυσικής μεθόδου 

είναι η ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, η ακρίβεια στην προφορά 

και η γραμματική ακρίβεια. Στην προφορική προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να 

διδαχθούν οι γραμματικές δομές και οι νέες λέξεις μέσω καταστάσεων (realia) και να 

μην διδάσκονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. 

Τέσσερα σημεία από τις παραπάνω μεθόδους δίνουν το έναυσμα για τις 

μετέπειτα εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας: α) η 

άμεση διδασκαλία της Γ2, χωρίς τη διαμεσολάβηση κανόνων και δίχως 

παραλληλισμό με τον τρόπο απόκτησης της μητρικής, β) η ανεξαρτητοποίηση της Γ2 

από τη Γ1, ή αλλιώς η διδασκαλία της Γ2 χωρίς μετάφραση στη Γ1, γ) η έμφαση στον 

προφορικό λόγο, στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου και 
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στη χρήση της γλώσσας, δ) η χρήση μιας σειράς ενεργειών κατά τη διδασκαλία που 

ακολουθούν μαι λογική ακολουθία. Οι παραπάνω προβληματισμοί αποτέλεσαν το 

έναυσμα για μια επιστημονική προσέγγιση στη διδακτική της Γ2 και για τη σύνδεση 

της γλωσσικής επιστήμης με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

H Φυσική προσέγγιση (Terrell, 1977), αποτελεί ένα παράδειγμα μεθόδου που 

έχει βασιστεί σε θεωρία για τη γλωσσική μάθηση (Μοντέλου Ελέγχου) και η βασική 

της επιδίωξη είναι η παροχή κατανοητών εισερχόμενων γλωσσικών ερεθισμάτων και 

η απουσία πίεσης για παραγωγή προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται 

από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος, όπου 

τα γλωσσικά εισαγόμενα θα γίνονται κατανοητά μέσα από τη χρήση αντικειμένων και 

εξωγλωσσικών στοιχείων και οι μαθητές/τριες δεν πιέζονται να παράγουν λόγο στη 

Γ2, παρά μόνο όταν θα νιώσουν ασφάλεια και έτοιμοι/ες να το κάνουν. Ο/η 

εκπαιδευτικός δεν τελεί ρόλο απλού αναμεταδότη γνώσεων, αλλά με στόχο την 

κατασκευή γνώσεων από κοινού με τα παιδιά ο/η εκπαιδευτικός εμπλέκει τους/τις 

μαθητές/τριες σε ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δραστηριότητες.  

Η Ολική Φυσική Αντίδραση (Asher, 1977) (Total Physical Response) 

βασίζεται σε αρχές του συμπεριφορισμού (ερέθισμα-ατνίδραση) και στον 

παραλληλισμό ανάμεσα στην απόκτηση της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας. Η 

Ολική Φυσική Αντίδραση (ΟΦΑ) αποτελεί εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας, καθώς 

δεν τυχαίνει ευρείας αποδοχής και βασίζεται κυρίως σε ψυχολογικές και 

εκπαιδευτικές θεωρίες (Διαδρομές Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, χ.χ.). Πιο 

συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση απλών λεκτικών οδηγιών με 

ταυτόχρονη επίδειξη της σημασίας μέσω εξωγλωσσικών στοιχείων και χειρονομιών, 

ώστε οι μαθητές/τριες να ανταποκρίνοται και να εκτελούν τις οδηγίες σιωπηλά, πριν 

ακόμα να είναι σε θέση να απαντήσουν στη Γ2 (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Σταδιακά 

οι οδηγίες ή εντολές μπορούν να εμπλουτιστούν με περισσότερα ρήματα, μπορούν να 

εκφέρονται με διαφορετική σειρά ή γρηγορότερα και σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού 

οι μαθητές/τριες εμπεδώσουν τις προτάσεις, μπορούν να αντιστραφούν οι ρόλοι και 

οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες να εκφέρουν οδηγίες ή εντολές στους/στις μαθητές/τριες 

στα πλαίσια παιχνιδιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κίνηση και η πράξη, δεδομένου ότι 

η φυσική δραστηριότητα έχει θετικές συνέπειες στην κατανόηση, προσομοιάζεται η 

απόκτηση της Γ1 και συμβάλλει στην μείωση του άγχους (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Σύμφωνα με τον Asher (1997:4) «οι περισσότερες γραμματικές δομές της γλώσσας-
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στόχου και μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μπορεί να μαθευτεί μέσω της επιδέξιας 

χρήσης της εντολής από τον εκπαιδευτικό» (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Στο αρχικό 

στάδιο της εκμάθησης μιας ΞΓ οι μαθητές/τριες κατανοούν τον προφορικό λόγο με τη 

χρήση δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κίνηση και η ικανότητα παραγωγής 

λόγου έρχεται στην συνέχεια. Τα παιδιά συνδυάζουν τις εντολές και τις κινήσεις 

του/της εκπαιδευτικού με τα γλωσσικά εκφωνήματα. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

είναι να παρέχει ευκαιρίες στη μάθηση μέσω των γλωσσικών εισερχόμενων και σε 

πρώτο στάδιο δεν διορθώνει τα λάθη, ενώ οι μαθητές/τριες είναι ακροατές/τριες και 

εκτελεστές, ενθαρρύνονται να μιλήσουν όταν νιώσουν έτοιμοι/ες, εμπλέκονται σε 

παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 αναπτύχθηκε η  Επικοινωνιακή Προσέγγιση 

(Communicative Approach) ως απάντηση στις αδυναμίες του δομικού μοντέλου και 

δίνοντας έμφαση στη σημασιολογική και λειτουργική πλευρά της γλώσσας, παρά στα 

γραμματικά και δομικά χαρακτηριστικά της. Η επικοινωνιακή προσέγγιση βασίζεται 

στη γλωσσική θεωρία ότι η γλώσσα είναι κώδικας με τον οποίο πραγματοποιούνται 

διάφορες λειτουργίες, η κυριότερη από τις οποίες είναι η επικοινωνιακή λειτουργία. 

Η γλώσσα στην προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζεται ως λειτουργικό όργανο και όχι 

απλώς ως μορφή ή σύστημα. Επομένως, ο διδακτικός στόχος είναι η καλλιέργεια της 

επικοινωνιακής ικανότητας (communicative competence) σε αντιδιαστολή με το όρο 

‘γλωσσική ικανότητα’ (linguistic competence) του Chomsky (1965). Η επικοινωνιακή 

επάρκεια, σύμφωνα με τον Hyme (1972) ορίζεται ως ικανότητα του ατόμου να 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα, την κατάλληλη γλωσσική μορφή στις 

κατάλληλες περιστάσεις επικοινωνίας, να γνωρίζει τη λειτουργικότητα των 

γλωσσικών δομών και να έχει αίσθηση της γλωσσικής ποικιλίας. Ο ρόλος των 

μαθητών/τριών κατά την επικοινωνιακή προσέγγιση είναι ενεργός, καθώς 

συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και «επικοινωνούν» για να μάθουν με 

δραστηριότητες που προσομοιάζουν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, όπως 

παιχνίδια ρόλων, χρήση αυθεντικού υλικού, ομαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις, 

‘δημόσιες συζητήσεις’ (debate). Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει 

τη μαθησιακή διαδικασία, την επικοινωνία στην τάξη, να καθοδηγεί τις ομάδες ή και 

να παίρνει μέρος ως μέλος στις ομάδες, να είναι γενικά μέτοχος στις ομαδικές 

δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ελεύθερου, ασφαλούς και 

δημιουργικού κλίματος. 
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Η μέθοδος διδασκαλίας που βασίζεται σε δραστηριότητες ή αλλιώς 

δραστηριοκεντρική μέθοδος (task-based instruction) εντάσσεται στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής προσέγγισης και έχει ως βάση τη χρήση δραστηριοτήτων (Willis, 

1996). Οι δραστηριότητες αποτελούν ένα καλύτερο πλαίσιο για την ενεργοποίηση 

των μαθησιακών διαδικασιών σε φυσικό περιβάλλον, καθώς και για τη ρεαλιστική 

χρήση της γλώσσας-στόχου (Long & Crookes, 1993). Οι βασικές αρχές της 

δραστηριοκεντρικής μεθόδου είναι: α) η έμφαση στη διαδικασία, παρά στο 

αποτέλεσμα, β) η έμφαση στην επικοινωνία και τη σημασία μέσω των 

δραστηριοτήτων, γ) οι μαθητές/τριες μαθαίνουν τη γλώσσα μέσο μιας σκόπιμης 

επικοινωνίας, δ) οι δραστηριότητες παρέχουν τα αναγκαία κίνητρα. Ο ρόλος των 

μαθητών/τριών είναι ενεργός, αφού συμμετέχουν σε ομάδες, ελέγχουν την μάθηση, 

δημιουργούν, επικοινωνούν για την επίλυση της δραστηριότητας, ενώ ο ρόλος 

του/της εκπαιδευτικού είναι να ενισχύει την επίγνωση, να επιλέγει και να συντονίζει 

τις δραστηριότητες και να προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για τις 

δραστηριότητες. Στόχος της μεθόδου είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των 

μαθητών/τριών να επικοινωνούν με επιτυχία και αποτελεσματικά στις περισσότερες 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Σύμφωνα με τον Willis (1996), τα είδη των 

δραστηριοτήτων μπορεί να είναι: -παράθεση, -κατάταξη και ταξινόμηση, -σύγκριση, -

επίλυση προβλημάτων, -ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, -δημιουργικές 

δραστηριότητες, και σύμφωνα με τους Pica και συν.(1993), οι δραστηριότητες μπορεί 

να κυμαίνονται από –παζλ, -συμπλήρωση κενών, -επίλυση προβλήματος, -λήψη 

αποφάσεων, -ανταλλαγή απόψεων.  

Τέλος, η διδασκαλία που βασίζεται στη συνδυαστική ανάπτυξη γλώσσας και 

περιεχομένου (content-based instruction) αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στη 

διδασκαλία μιας ΞΓ και εντάσσεται στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι 

βασικές αρχές της διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο είναι i. ότι μια δεύτερη/ΞΓ 

κατακτάται καλύτερα όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για άντληση πληροφοριών, ii. οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν μια ΞΓ καλύτερα όταν η πληροφορία που μαθαίνουν είναι 

χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και αποσκοπεί σε έναν στόχο, iii. Οι μαθητές/τριες 

μαθαίνουν αποτελεσματικότερα όταν λαμβάνεται υπόψη η προϋπάχουσα γνώση, οι 

προηγούμενες και κατακτημένες εμπειρίες, καθώς επίσης, η νέα γνώση χτίζεται πάνω 

στην παλιά. Εδώ οι μαθητές/τριες έχουν ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία και στόχος είναι να γίνουν αυτόνομοι, να μάθουν τις μαθησιακές 
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διαδικασίες, να συνεργάζονται. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να αναγνωρίζει 

το γνωστικό υπόβαθρο και τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών/τριών, να 

αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίας, να χρησιμοποιεί αυθεντικό και κατανοητό 

υλικό και να ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση και την αυτενέργεια των 

μαθητών/τριών. Βασικό άξονα της προσέγγισης με βάση το περιεχόμενο αποτελεί η 

αρχή ότι η ΞΓ διδάσκεται μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων τα όποια αποτελούν 

το «όχημα» της γλωσσικής διδασκαλίας (Met, 1991). 

 

1.3. Συνδυαστική ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων 

Η γλωσσική επάρκεια και η γλωσσική εκμάθηση συνίσταται στην ανάπτυξη 

των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων: την κατανόηση και παραγωγή του 

προφορικού λόγου και γραπτού λόγου. Η συνδυαστική προσέγγιση εκμάθησης μιας 

ΞΓ αφορά τις τέσσερις δεξιότητες που αναπτύσσονται αρμονικά και καλλιεργούνται 

συνδυαστικά σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Άλλωστε και στην καθημερινή ζωή 

δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν η μία δεξιότητα από την άλλη, η κατανόηση του 

προφορικού λόγου, για παράδειγμα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή 

προφορικού λόγου και το αντίθετο. Παρακάτω, θα επιχειρηθεί η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών κάθε γλωσσικής δεξιότητας, των καταλλήλων στρατηγικών για την 

ανάπτυξη και καλλιέργειά τους, καθώς και τα στάδια διδασκαλίας που μπορούν να 

ακολουθηθούν στα πλαίσια της δραστηριοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας (task-

based instruction). 

 

1.3.1. Κατανόηση προφορικού λόγου 

Τόσο φυσικές/σωματικές δεξιότητες όσο και διανοητικές διαδικασίες, όπως η 

ακρόαση και η κατανόηση, απαιτούνται για την κατανόηση του προφορικού λόγου 

(Turner, 1995). Κατά τον McDonough (1995), η φωνολογία αποτελεί το μέσο 

έκφρασης του προφορικού λόγου και ενώ η ήχοι της γλώσσας, τα φωνήματα, δεν 

φέρουν καμία σημασία από μόνα τους, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο που 

καθορίζει κάθε γλωσσικό σύστημα, σχηματίζουν λέξεις και φράσεις. Ο ακροατής 

πρέπει να προσλαμβάνει και να κατανοεί τους φθόγγους μιας γλώσσας ταυτόχρονα με 

διάφορα παραγλωσσικά και υπερτεμαχιακά στοιχεία, όπως είναι η προφορά, ο 

επιτονισμός, καθώς και οι χειρονομίες και η έκφραση ενός ομιλητή (Harmer, 2001). 

Δεν είναι μικρότερης σημασίας για την κατανόηση της προφορικής ομιλίας, τα 
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πολιτισμικά στοιχεία που φέρουν τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία και σχετίζονται με 

το ίδιο το κείμενο. Επομένως για την κατανόηση του προφορικού λόγου απαιτείται η 

ικανότητα της ακοής, η απαιτούμενη προσοχή, η αποκωδικοποίηση, καθώς και η 

ερμηνεία του μηνύματος (Turner, 1995). Ο προφορικός λόγος διακρίνεται σε συνεχή, 

όπως είναι οι ομιλίες, ο λόγος στο ραδιόφωνο και στις ειδήσεις, και σε μη-συνεχή, 

όπως ο διάλογος. Σημαντικές για τον ακροατή είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται 

με την περίσταση επικοινωνίας (ποιος, για ποιο λόγο και για ποιο θέμα μιλάει), από 

την οποία εξαρτώνται το είδος των πληροφοριών, του λεξιλογίου, της προφοράς, των 

γραμματικοσυντακτικών επιλογών και του ύφους. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχουν οι 

πληροφορίες που λαμβάνει ο ακροατής από τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά 

στοιχεία και μεταδίδονται με την προϋπόθεση της οπτικής επαφής. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες της ξένης 

γλώσσας σχετικά με την κατανόηση του προφορικού λόγου, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

ρυθμός και η προφορά των φυσικών ομιλητών/τριών δυσκολεύει την κωδικοποίηση 

και την ερμηνεία του λόγου. Επίσης, η ύπαρξη άγνωστων λέξεων μπορεί να μειώσει 

την κατανόηση του μηνύματος. Αξιοσημείωτη δυσκολία αποτελεί η διαφορετική 

αντίληψη των μαθητών/τριών σχετικά με τα κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία που 

ενδέχεται να φέρει ο προφορικός λόγος και έτσι, ενώ μπορεί να γίνεται κατανοητό το 

νόημα κάθε μεμονωμένης λέξης του μηνύματος, η σημασία του συνόλου να 

παραμένει ανερμήνευτη. Η προσήλωση των μαθητευόμενων στην κατανόηση κάθε 

λέξης ξεχωριστά αφαιρεί από την κατανόηση του γενικού νοήματος και δυσχεραίνει 

την επικοινωνία. Το ξενόγλωσσο μάθημα μπορεί και πρέπει να προετοιμάζει τους/τις 

μαθητές/τριες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η προ-διδασκαλία του άγνωστου 

λεξιλογίου αποτελεί μια λύση που ωστόσο δεν είναι πανάκεια δεδομένου ότι είναι 

καλό οι μαθητές/τριες να μάθουν να αντιμετωπίζουν δυσνόητα κείμενα συνάγοντας 

την ερμηνεία από τα συμφραζόμενα και τα παραγλωσσικά στοιχεία. Είναι, επίσης, 

σημαντικό οι μαθητές/τριες να έρχονται σε επαφή με αυθεντικά κείμενα της Γ2 ώστε 

να δημιουργείται μια άμεση και ρεαλιστική εντύπωση της γλώσσας-στόχου, χωρίς 

ωστόσο να χάνουν οι μαθητευόμενοι/ες το ενδιαφέρον τους. Το τελευταίο μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση κειμένων και λόγου που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και την 

προσοχή τους, χωρίς όμως να τους αποθαρρύνει το επίπεδο δυσκολίας. Η δυκολία 

των κειμένων θα πρέπει σχεδόν να συμβαδίζει με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας-

στόχου.  
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Στη συνέχεια θα παρατεθούν μερικές από τις πιο αποτελεσματικές 

στρατηγικές σύμφωνα με την Oxford (1990), με τις οποίες ο/η μαθητής/τρια θα 

μπορέσει να ξεπεράσει πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθεια να 

κατανοήσει μια δύσκολη προφορική συζήτηση. Ο καταιγισμός ιδεών είναι μία απο τις 

προτεινόμενες στρατηγικές, ώστε να απαντήσουν οι μαθητές/τριες σε όποιο ερώτημα 

προκύπτει. Η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης από τη μεριά του/της 

εκπαιδευτικού μπορεί να βοηθήσει, ώστε να δημιουργηθούν συνειρμοί από 

παλαιότερες γνώσεις. Τόσο η ενεργοποίηση του γλωσσικού υπόβαθρου είναι 

σημαντική, όσο και η ενεργοποίηση του γνωσιακού υπόβαθρου για το περιεχόμενο 

είναι απαραίτητη. Τα παραγλωσσικά στοιχεία και οι χειρονομίες των ομιλητών 

μπορεί να αποβούν ιδιαιτέρως βοηθητικές. Ο τονισμός, οι χειρονομίες, καθώς και οι 

εκφράσεις του προσώπου βοηθούν τον ακροατή στην κατανόηση της ομιλίας. Ακόμα, 

ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τους/τις μαθητευόμενους/ες να αξιοποιούν 

τα συμφραζόμενα για τη διευκρίνιση άγνωστων λέξεων ή φράσεων. Αποτελεί, 

επίσης, χρήσιμη στρατηγική για την κατανόηση της ομιλίας να μάθουν οι 

μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τη δομή του λόγου, εστιάζοντας στις λειτουργικές 

λέξεις. Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου ή ερωτήσεις που εστιάζουν σε λεπτομέρειες, 

μπορούν παρακινήσουν τους μαθητές να δώσουν προσοχή είτε γενικά, είτε 

επιλεκτικά. Η κατά λέξη μετάφραση θα ήταν καλό να αποφεύγεται διότι μπορεί να 

παραπλανήσει τον/την μαθητή/τρια από τη σημασία μιας ομιλίας. Η στρατηγική των 

σημειώσεων είναι αρκετά σημαντική, παρόλο που σε αρχάριο επίπεδο μπορεί να 

αποβεί δύσχρηστη. Οι μαθητευόμενοι/ες μπορούν να κρατάνε σημειώσεις είτε στην 

μητρική τους γλώσσα, είτε στην γλώσσα στόχο, είτε και στους δύο κώδικες ανάλογα 

με το γλωσσικό επίπεδο. Η χρήση αισθήσεων ή κίνησης είναι αποτελεσματική 

στρατηγική ακόμα και για νεαρούς/ες και αρχάριους/ες μαθητές/τριες. Επίσης 

αποτελεσματική είναι η στρατηγική της διαμεσολάβησης από τους/τις ίδιους/ες 

μαθητές/τριες προς τους/τις συμμαθητές/τριες τους, με σκοπό να εξηγήσουν ή να 

μεταφέρουν κάποια πληροφορία χρησιμοποιώντας την μητρική τους γλώσσα είτε την 

γλώσσα-στόχο. Η περίληψη ενός κειμένου ή μιας ομιλίας που άκουσαν είναι μια 

καλή εξάσκηση για παραγωγή προφορικού λόγου. Η μεταφορά γλωσσικών στοιχείων 

από τη Γ1 στη Γ2 και το αντίστροφο είναι πιθανό να βοηθήσει στην κατανόηση. 

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, ή αλλιώς η γνώση του 

πολιτισμού της γλώσσας-στόχου βοηθάει στην κατανόηση γλωσσικών στοιχείων και 
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φράσεων της Γ2. Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις από τη μεριά των μαθητευόμενων 

είναι χρήσιμες, καθώς επιτρέπουν στον συνομιλητή και τον ακροατή να επέμβει και 

να αποσαφηνίσει τυχόν ερωτήματα. Τέλος, το χιούμορ και η χρήση αστείων μειώνουν 

το άγχος και χαλαρώνουν τους/τις μαθητές/τριες, δημιουργώντας ένα φιλικό και 

ευχάριστο κλίμα στην τάξη. 

Στα πλαίσια της δραστηριοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης του προφορικού 

λόγου μπορεί να ακολουθήσει τα εξής στάδια: το προ-ακουστικό στάδιο, το κύριο 

στάδιο της δραστηριότητας και το μετά στάδιο. Κατά το στάδιο που προηγείται της 

δραστηριότητας πρόσληψης λόγου, γίνεται η προετοιμασία του περιβάλλοντος με 

δραστηριότητες που ενεργοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση σχετικά με τα γλωσσικά 

και γνωσιακά σχήματα. Αυτό γίνεται είτε με παρουσίαση εικόνων είτε μέσω 

συζήτησης και της στρατηγικής της ιδεοθύελλας, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να 

προβλέψουν τι θα ακούσουν στη συνέχεια. Κατά το προ-ακουστικό στάδιο οι 

μαθητές/τριες καλούνται να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, να προβλέψουν 

ιδέες και λέξεις που θα ακούσουν αργότερα στο κείμενο, καθώς και να εξοικειωθούν 

με το σχετικό λεξιλόγιο. Στο κυρίως στάδιο οι μαθητές ακούν το κείμενο και είτε 

κατά τη διάρκεια της ακρόασης είτε μετά, τους δίνεται η ευκαιρία να εντοπίσουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η γενική κατανόηση. Σε αυτό 

το μεσαίο στάδιο, οι δραστηριότητες ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο, τα 

ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών/τριών. Μέσα από δραστηριότητες, όπως η 

συμπλήρωση κενών, το ταίριαγμα εικόνων, την ταξινόμηση και διάταξη 

πληροφοριών, καθοδηγούνται να επισημάνουν το γενικό νόημα και λέξεις-κλειδιά 

του κειμένου που άκουσαν, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα συμφραζόμενα, το 

συγκείμενο ή τις υπάρχουσες γνώσεις τους για να ερμηνεύσουν άγνωστες λέξεις. Στο 

μετα-ακουστικό στάδιο, που ακολουθεί την κύρια δραστηριότητα, ελέγχεται και 

ανατροφοδοτείται η κατανόηση της προηγούμενης φάσης. Οι μαθητές/τριες 

καλούνται να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους, γράφοντας  

μια παράγραφο για όσα άκουσαν, είτε περιγράφοντας με δικά τους λόγια το κείμενο 

που άκουσαν από τον/την εκπαιδευτικό, είτε παίζοντας κάποιο θεατρικό παιχνίδι που 

εμπεριέχει το κείμενο που ακούστηκε στην τάξη. 

 

1.3.2. Κατανόηση γραπτού λόγου 



32 

 

H κατανόηση του γραπτού λόγου δεν είναι μια απλή διαδικασία. Εμπλέκει 

περισσότερες δεξιότητες από αυτήν της αποκωδικοποίησης των γραμμάτων από τον 

αναγνώστη. Ο αναγνώστης καλείται να αναζητήσει κάποιο νόημα, διαδικασία που 

απαιτεί ενεργητικό ρόλο εκ μέρους του (Browne, 2002), πέρα από την ανάγνωση και 

κατανόηση των λέξεων ενός κειμένου. Η διαφορά ενός ικανού και ενός λιγότερου 

ικανού αναγνώστη αφορά στην γρήγορη ή αργή ενεργοποίηση του νοήματος των 

λέξεων και κατ'επέκταση του κειμένου. Η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης 

αποτελεί μόνο ένα μέρος της αναγνωστικής δεξιότητας. Ικανός αναγνώστης είναι 

εκείνος που μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί κάθε είδος κειμένου από μια ευρεία 

γκάμα θεμάτων. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι διδάσκοντες να φέρνουν 

τους/τις μαθητές/τριες σε επαφή, ώστε να εξοικειωθούν, με διάφορα είδη κειμένων 

που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας. Ανάμεσα στις 

αρμοδιότητες του/της εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τον/την μαθητή/τρια να 

αναπτύξει βασικές γλωσσικές στρατηγικές. Η κατανόηση του γραπτού λόγου 

αποτελεί τη δεξιότητα που προκαλεί το λιγότερο άγχος σε σχέση με την κατανόηση 

προφορικού λόγου ή την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, που συνήθως 

απαιτούν λιγότερο χρόνο εκτέλεσης. Στο γραπτό κείμενο δίνεται η ευκαιρία στον 

αναγνώστη να ανατρέξει σε σημεία που χρήζονται διευκρίνησης, να βοηθηθεί από τα 

συμφραζόμενα και να το διαβάσει όσες φορές μπορεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που 

του επιτρέπονται. Η ανάγνωση ως διαδικασία μπορεί να ιδωθεί και ως διαδικασία 

επίλυσης ενός προβλήματος, όπου ο αναγνώστης για να φτάσει στο στόχο του, που 

είναι η κατανόηση, εφαρμόζει ποικίλες στρατηγικές (Γρίβα, Σέμογλου, Μπουνόβας & 

Κοσσυβάκη, 2009). Ως στρατηγικές ορίζονται από την Oxford (1990) αυτά που κάνει 

ένας/μία μαθητής/τρια ώστε να διευκολύνει την μαθησιακή του/της διαδικασία, να 

την κάνει αποτελεσματικότερη, αλλά και εύκολα μεταφερόμενη σε καινούριες 

καταστάσεις. Ενώ στην μητρική γλώσσα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι 

στρατηγικές από τους/τις μαθητές/τριες, στην β’/ΞΓ λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης 

ή φόβου αποτυχίας οι μαθητές/τριες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να τις 

χρησιμοποιήσουν, για αυτό είναι απαραίτητο να συμβάλλει ο/η εκπαιδευτικός σε 

αυτό. Σύμφωνα με τον Harmer (2001), παρουσιάζονται παρακάτω κάποιες 

στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου: 

Με την γρήγορη ανάγνωση ο/η μαθητής/τρια μπορεί να εντοπίσει το κεντρικό 

νόημα του κειμένου, είτε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Η εστίαση της 
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προσοχής διευκολύνει τον εντοπισμό των κύριων σημείων και την παράβλεψη 

λεπτομερειών. Με την ίδια, όμως, στρατηγική μπορεί ο/η μαθητής/τρια να εντοπίσει 

συγκεκριμένες πληροφορίες και ιδέες του κειμένου (επιλεκτική προσοχή). Ο/η 

μαθητής/τρια μπορεί να μάθει να κάνει συνειδητά κάποιες προβλέψεις από τα 

στοιχεία που ήδη έχει, όπως τίτλος κειμένου, κάποιο μικρό απόσπασμα, εισαγωγικά 

στοιχεία, δηλαδή να προβλέψει τι μπορεί να επακολουθήσει. Στη συνέχεια της 

ανάγνωσης το ενδιαφέρον του/της μαθητή/τριας αυξάνεται από την εξακρίβωση ή μη 

των προβλέψεων. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του γραπτού λόγου έχουν 

τα συμφραζόμενα. Η αξιοποίηση των συμφραζομένων είναι μια στρατηγική που 

βοηθάει τον/την μαθητευόμενο/η να υπερπηδήσει το εμπόδιο των άγνωστων λέξεων, 

όταν αυτές είναι σε μικρό ποσοστό. Εκτός από τα συμφραζόμενα, όταν ο/η 

μαθητής/τρια είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη δομή του γραπτού λόγου, καθώς και 

λέξεις ή φράσεις που αποτελούν δομικά στοιχεία του γραπτού λόγου (‘καταρχήν’, 

‘στη συνέχεια’, ‘τέλος’) κατανοεί ευκολότερα το κείμενο. Η ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης αποτελεί σημαντική στρατηγική, καθώς αξιοποιούνται οι 

γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί και ενδέχεται να συνδέονται με το κείμενο. Ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει έμμεσα τους/τις μαθητές/τριες με ερωτήσεις ή 

δραστηριότητες για να κάνουν τις κατάλληλες νοητικές συνδέσεις (Αγγελική 

Ψάλτου-Joycey, 2004). Ο καταιγισμός ιδεών, επίσης, είναι μια στρατηγική όπου οι 

μαθητές/τριες μέσα σε ένα φιλικό κλίμα ενθαρρύνονται να απαντήσουν σε κάποιο 

ερώτημα με όποια ιδέα έχουν. Στα πλαίσια της συνεργασίας, οι μαθητευόμενοι/ες ανά 

ζευγάρια ή ομάδες μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις, ιδέες και απόψεις για το 

κείμενο, ώστε να μπορέσουν να το κατανοήσουν ευκολότερα και ικανοποιητικότερα. 

Στην τάξη διδασκαλίας μιας ΞΓ οι μαθητές/τριες έμμεσα ή άμεσα όταν διαβάζουν ένα 

κείμενο της Γ2 έρχονται σε επαφή με τα πολιτισμικά στοιχεία της χώρας από όπου 

προέρχεται το εν λόγω κείμενο. Αναπτύσσεται, έτσι, η πολιτισμική αντίληψη των 

μαθητευόμενων και αποκτούν γλωσσική αντίληψη σχετικά με τύπους ευγένειας, 

εκφράσεις χαιρετισμού/αποχαιρετισμού και ευχαριστιών (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 

2004).  

Η κατανόηση του γραπτού λόγου στα πλαίσια της διδασκαλίας που στηρίζεται 

στα στάδια και στις δραστηριότητες (‘task-based teaching’) θα ακολουθούσε τα εξής 

τρία στάδια: το στάδιο της προ-ανάγνωσης (pre-reading phase), το στάδιο κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης ή αναγνωστικής διαδικασίας (while reading phase) και το 
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στάδιο μετά την ανάγνωση ή μεταναγνωστικό στάδιο (post-reading phase). Κατά το 

αρχικό στάδιο ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί τον σκοπό της ανάγνωσης,  ενεργοποιεί την 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριων, τις γνώσεις τους δηλαδή σχετικά με τις 

καταστάσεις, τους χαρακτήρες και τις ιδέες που ενδέχεται να εμπεριέχονται στο 

κείμενο. Στο στάδιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός βοηθάει τους/τις διδασκόμενους/ες να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, παρέχοντάς τους βασικές και χρήσιμες πληροφορίες, 

που θα ενισχύσουν τόσο την αποκωδικοποίηση όσο και την ερμηνεία του κειμένου. 

Με όλα τα παραπάνω διεγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, εξοικειώνονται 

με το λεξιλόγιο του κειμένου και συνεπώς διευκολύνεται η κατανόηση. Ιδιαίτερο 

ρόλο στο στάδιο αυτό έχουν οι στρατηγικές του καταιγισμού ιδεών, της πρόβλεψης 

και της ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης που προαναφέρθηκαν. Στο στάδιο 

της αναγνωστικής διαδικασίας ενεργοποιούνται μια σειρά απο στρατηγικές μάθησης 

από τους/τις μαθητές/τριες, όπως ο εντοπισμός της γενικής ιδέας ή και 

συγκεκριμένων πληροφοριών του κειμένου, η χρήση των συμφραζομένων ή των 

δομικών στοιχείων του κειμένου (τίτλος, λειτουργικές λέξεις), καθώς επίσης, 

καλούνται να κάνουν μια σειρά από δραστηριότητες που απαιτούν τον εντοπισμό 

πληροφοριών από το κείμενο (συμπλήρωση κενών, τοποθέτηση μπερδεμένων 

παραγράφων στη σωστή σειρά, αντιστοιχίσεις τίτλων με παραγράφους, ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής κ.τ.λ.). Επίσης, μαθαίνουν πλήθος άλλων στρατηγικών με την 

καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, όπως να ξαναδιαβάζουν μια φράση που δεν 

κατάλαβαν, να μη διακόπτουν την ανάγνωση σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνουν 

μια λέξη και να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν άγνωστες λέξεις από το 

συγκείμενο. Στο μεταναγνωστικό στάδιο οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες που θα τους/τις βοηθήσουν στην επεξεργασία του λεξιλογίου, στην 

εμβάθυνση του θέματος του κειμένου, αλλά και στην ανάπτυξη κάποιας άλλης 

δεξιότητας, όπως η παραγωγή γραπτού ή/και προφορικού λόγου. Με άλλα λόγια, 

καλούνται είτε να πουν προφορικά είτε γραπτώς την περίληψη του κειμένου, την 

παράφραση κάποιων συγκεκριμένων σημείων, άλλες δικές τους εμπειρίες ή ιστορίες 

με παρόμοιο θέμα, καθώς επίσης, και την ενναλλακτική εξέλιξη (εάν και εφόσον 

πρόκειται για ιστορία). 

 

1.3.3. Παραγωγή γραπτού λόγου 
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Ο γραπτός λόγος διαφέρει από τον προφορικό στο επίπεδο της επεξεργασίας. 

Συγκεκριμένα, στο γραπτό λόγο δεν εμφανίζονται πολλές ελλειπτικές προτάσεις, 

διακοπές, επιφωνήματα ή πολλά λάθη, ακριβώς επειδή πρόκειται για επεξεργασμένο 

λόγο τόσο στην εμφάνιση, την δομή όσο και στο περιέχομενό του. Ένα κείμενο 

χαρακτηρίζεται συνήθως από συνοχή, νοηματική συνεκτικότητα και υφολογική 

ταυτότητα (Ματσαγγούρας, 2001). Επίσης, σε αντιδιαστολή με τον προφορικό λόγο, 

το λεξιλόγιο του γραπτού λόγου χαρακτηρίζεται περισσότερο ως ουδέτερο και τυπικό 

ύφος, παρά οικείο. Αυτό ποικίλει ανάλογα με το είδος του λόγου στο οποίο ανήκει 

ένα κείμενο. 

Η ίδια η φύση του γραπτού λόγου δυσχεραίνει την παραγωγή του και την 

καθιστά επίπονη διαδικασία, δεδομένου ότι ένας/μία μαθητής/τρια έχει να 

διαχειριστεί το ύφος του λεξιλογίου, τη δομή, το σκοπό και το περιεχόμενο. Η γραπτή 

έκφραση έχει αρκετές απαιτήσεις, με αποτελέσμα τόσο η επεξεργασία του όσο και η 

διόρθωση και αξιολόγησή του να αποδεικνύονται επίπονες διαδικασίες. Μία από τις 

κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδασκόμενοι/ες, ιδίως της ελληνικής 

γλώσσας, είναι η ορθογραφία, κάτι το οποίο επιλύεται είτε με την ανάγνωση πολλών 

κειμένων, είτε με την εξάσκηση στην αντιγραφή και την επανάληψη. Για την 

παραγωγή αποτελεσματικού γραπτού λόγου απαιτείται από τον/την μαθητή/τρια να 

αναγνωρίσει το είδος του κειμένου που πρέπει να γράψει, ώστε να ανταποκριθεί στο 

ύφος, στη δομή και το κατάλληλο λεξιλόγιο. Επίσης, συχνή είναι η δυσκολία που 

έχουν οι μαθητές/τριες να δομήσουν ένα κείμενο με συνοχή και συνεκτικότητα. Η 

επισήμανση από μέρος του/της εκπαιδευτικού για το είδος του κειμένου και τις 

παραμέτρους της περίστασης επικοινωνίας (ποιος γράφει, σε ποιόν απευθύνεται, πού, 

πότε, ποιό είναι το περιέχομενο και ποιος ο στόχος του μηνύματος) επιλύει και 

διευκολύνει τα παραπάνω προβλήματα.  

Οι μορφές της γραπτής έκφρασης μπορεί να ποκίλλουν αναλόγως με τη 

διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται. Στα πλαίσια μιας μηχανιστικής διαδικασίας 

η γραπτή έκφραση μπορεί να εμπεριέχει απλή αντιγραφή, είτε να προέρχεται από 

υπαγόρευση. Λιγότερο μηχανιστικές διαδικασίες είναι η μετατροπή προτάσεων από 

τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό, η απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν κείμενα, η 

τοποθέτηση προτάσεων σε σωστή σειρά, ώστε να παράγεται νόημα, η παραγωγή 

πλαγιότιτλων σε παραγράφους και η σύνθεση απλών προτάσεων. Η συμπλήρωση 

κενών, η διόρθωση λαθών σε προτάσεις, η ταξινόμηση λέξεων, η αντιστοίχιση 
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εικόνων με λεζάντες και ποικίλες άλλες δραστηριότητες, αποτελούν μορφές γραπτής 

έκφρασης, που ωστόσο παραμένουν σε επίπεδο μικροδομής. Σε επίπεδο μακροδομής, 

η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η 

τοποθέτηση ολόκληρων παραγράφων σε σωστή σειρά με σκοπό να παραχθεί ένα 

κείμενο με νόημα ή δραστηριότητες, όπως  η παραγωγή ενός κειμένου.  

Για την αποτελεσματικότερη παραγωγή γραπτού λόγου και την ανάπτυξη της 

εν λόγω δεξιότητας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να καλλιεργήσει στους/στις 

μαθητευόμενους/ες τις παρακάτω στρατηγικές. Δοθέντος ενός θέματος για ανάπτυξη, 

ο καταιγισμός ιδεών είναι μια χρήσιμη στρατηγική με την οποία οι μαθητές/τριες 

μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να μαζέψουν ιδέες για το περιεχόμενο του 

κειμένου προς ανάπτυξη. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά η 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, ώστε να ενεργοποιήσει το λεξιλόγιο, τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/τριών. Κατά την παραγωγή του 

γραπτού κειμένου είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το μήνυμα στις γλωσσικές 

γνώσεις των μαθητών/τριών, ώστε με μερική παράλειψη πληροφοριών και με κάποια 

απλοποίηση των ιδεών να μπορέσει ο/η μαθητής/τρια να ξεπεράσει τους γλωσσικούς 

περιορισμούς του. Επίσης, η εστίαση προσοχής είναι μια σημαντική στρατηγική 

καθώς οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να δώσουν προσοχή σε όλα τα στοιχεία του 

γραπτού λόγου. Έτσι είναι αποτελεσματικό κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού 

λόγου να δίνεται προσοχή είτε στη γενική ιδέα (γενική προσοχή) είτε σε επιμέρους 

στοιχεία (επιλεκτική προσοχή). Ο αυτοέλεγχος και η αυτοαξιολόγηση, επίσης, είναι 

σημαντικές στρατηγικές, διότι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να επισημαίνουν και να 

διορθώνουν τα λάθη τους, ενώ παράλληλα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τη 

γλώσσα-στόχο. Η συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριες, αλλά και με ικανότερους 

χρήστες της γλώσσας-στόχου μπορεί να επιφέρει βελτιώση στην γραπτή έκφραση, 

όπως επίσης και ο σχεδιασμός της δομής του κειμένου διευκολύνει κατά μεγάλο 

βαθμό την παραγωγή ενός κειμένου. Μια ακόμη στρατηγική που βοηθάει τους/τις 

μαθητές/τριες είναι η μεταφορά των γνώσεων από την μητρική γλώσσα στη Γ2, 

στρατηγική που πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά, μια και ορισμένες φορές 

οδηγεί σε παρανοήσεις. Αρκετά συχνά, και πολλές φορές αυθόρμητα, οι 

μαθητές/τριες μιας ξένης γλώσσας στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα 

γλωσσικά στοιχεία της Γ2, τα συγκρίνουν με αντίστοιχα της μητρικής τους γλώσσας. 

Τέλος, η ανασύνθεση στοιχείων είναι μια στρατηγική κατά την οποία οι 
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μαθητευόμενοι/ες κατασκευάζουν προτάσεις αναπροσαρμόζοντας, έστω και λάθος, 

γνωστές δομές (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 2004). 

Η διδασκαλία της γραπτής έκφρασης ακολουθώντας τα στάδια της 

διδασκαλίας με βάση τις δραστηριότητες (‘task-based teaching’) αποτελούνται από τα 

εξής τρία στάδια: το προ-συγγραφικό στάδιο (pre-writing phase), το στάδιο της 

συγγραφής (writing phase) και το στάδιο μετά τη συγγραφή ή μετασυγγραφικό 

στάδιο (post-writing phase). Κατά το πρώτο στάδιο, το προσυγγραφικό, ο στόχος 

είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των ιδεών. Ο/η μαθητής/τρια καλείται να 

συσχετίσει τη νέα εμπερία με την προϋπάρχουσα γνώση, να εκφράσει τις ιδέες και τις 

σκέψεις του μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών, να ομαδοποιήσει τις κατατιθέμενες 

ιδέες και να ξεδιαλύνει όσες δεν θα του χρησιμεύσουν στο επόμενο στάδιο. Οι 

μαθητές/τριες στο προστάδιο της παραγωγής γραπτού λόγου με τη διαδικασία της 

ανάγνωσης πρέπει να αντιληφθούν τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των 

κειμενικών ειδών, να κατανοήσουν το θέμα και το λεξιλόγιο. Ο/η εκπαιδευτικός με 

χρήση εικόνων, με ιδεοθύελλα και με καταγραφή του κατάλληλου λεξιλογίου μπορεί 

αφενός να ενεργοποιήσει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών, αφετέρου να 

ενισχύσει την κατανόηση του θέματος και την παραγωγή ιδεών. Κατά το στάδιο της 

συγγραφής, αναλόγως με το είδος του κειμένου που πρόκειται να γραφτεί, ο/η 

μαθητής/τρια καλείται να επιλέξει τις κατάλληλες μορφοσυντακτικές δομές και να 

κάνει τις κατάλληλες σημασιολογικές επιλογές. Κατά τη διαδικασία συγγραφής, οι 

μαθητευόμενοι/ες διατυπώνουν και αναδιατυπώνουν τις ιδέες τους, επεξεργάζονται 

τη δομή με τα κατάλληλα σημεία στίξης, καθώς και τις κατάλληλες λειτουργικές 

λέξεις.  Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την 

οργάνωση και το σχεδιασμό ενός κειμένου και να καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες 

να κατανοήσουν και να αναλύσουν την περίσταστη επικοινωνίας, στην οποία 

εμπίπτει το προς συγγραφή κείμενο (στόχος, αναγνώστες, ύφος, οργάνωση, δομή, 

λεξιλόγιο). Στο στάδιο που ακολουθεί, το μετασυγγραφικό, στόχος είναι ο έλεγχος 

τόσο του περιεχομένου, όσο και της δομής. Στο τελικό αυτό στάδιο ο/η μαθητής/τρια 

καλείται να εντοπίσει τυχόν ασάφειες, να συμπληρώσει στοιχεία για να εξασφαλιστεί 

η νοηματική συνοχή, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο και να ελέγξει την ορθογραφία. 

Πρέπει, επίσης, οι μαθητευόμενοι/ες να εξασκηθούν στο να βλέπουν με κριτική ματιά 

το κείμενο τους και να το αξιολογούν αναφορικά με την ακρίβεια, τη σαφήνεια, το 
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ύφος, την ορθότητα, αλλά και την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών σε όλα 

τα επίπεδα (γραμματικοσυντακτικό, σημασιολογικό και επικοινωνιακό). 

 

1.3.4. Παραγωγή προφορικού λόγου 

Η παραγωγή προφορικού λόγου πρόκειται για μια δεξιότητα που στηρίζεται 

στην εκφορά μιας ακολουθίας λέξεων (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 2004). Η παράταξη 

των προς παραγωγή λέξεων πρέπει να υπακούουν σε γλωσσικές αλλά και κοινωνικές 

συμβάσεις. Συγκεκριμένα να υπακούουν στους συντακτικούς, σημασιολογικούς και 

πραγματολογικούς κανόνες μιας γλώσσας. Η φυσιολογία του προφορικού λόγου είναι 

η συνεχής ροή, ο επιτονισμός και η προφορά του/της ομιλητή/τριας. Τα δύο 

τελευταία στοιχεία εκφράζουν θέσεις, στάσεις, προέλευση, συναισθήματα, καθώς 

επίσης, μπορούν να συμβάλλουν σε διαφορετική νοηματοδότηση και ερμηνεία μιας 

πρότασης, δίνοντας έμφαση σε ορισμένους όρους της προς εκφορά πρότασης. Η 

παραγωγή του προφορικού λόγου συνίσταται στην ύπαρξη ενός ή περισσότερων 

ομιλητών και απαιτούνται εκτός από αισθησιοκινητικές δεξιότητες, οι οποίες 

συμβάλλουν στην άρθρωση, στην αντίληψη και την ανάκληση, και εκφραστικοί 

μηχανισμοί (επιτονισμός, εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως οι χειρονομίες και οι 

εκφράσεις του προσώπου) με τη βοήθεια των οποίων οι ομιλητές συμπληρώνουν το 

νόημα των εκφωνημάτων. Επειδή η παραγωγή προφορικού λόγου είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η διάδραση του/της 

ομιλητή/τριας με τον/την συνομιλητή/τρια καθορίζει μια επιτυχής επικοινωνία, καθώς 

επίσης, αποτελεί σημαντική ένδειξη κατανόησης του μεταδιδόμενου μηνύματος. 

Συνολικά, η πραγμάτωση της προφορικής επικοινωνίας προϋποθέτει, από την πλευρά 

των ομιλητών/τριών και συνομιλητών/τριών τη γνώση του θέματος, τη γνώση του/της 

ακροατή/τριας, τη γνώση του κώδικα του σχετικού γλωσσικού συστήματος, τις 

στρατηγικές επικοινωνίας, όπως και την ικανότητα των ομιλητών/τριών να 

οργανώσουν το λόγο τόσο φωνολογικά, όσο και σε επίπεδο μικρο- και μακροδομής. 

Σημαντικό, επίσης, ρόλο παίζουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή 

προφορικού λόγου, όπως η περίσταση, ο αριθμός και το φύλο των συνομιλητών, 

καθώς και η ηλικία τους. Στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης της επικοινωνίας ο ρόλος 

του ομιλητή με του ακροάτη εναλλάσσονται, εφόσον είναι απαραίτητα, η έκφραση 

διαφωνίας ή συμφωνίας, η αποσαφήνιση, οι διευκρινίσεις, η ένδειξη κατανόησης. Το 

γεγονός ότι η παραγωγή προφορικού λόγου συντελείται σε πραγματικό χρόνο 
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περιορίζει τη χρονική διάρκεια του μηνύματος που μεταδίδεται, περιορίζει την 

επεξεργασία που κάνει ο/η ομιλητής/τρια και κατ’επέκταση προσδιορίζει το είδος του 

προφορικού κειμένου. Ο περιορισμός του χρόνου επηρεάζει τον/την ομιλητή/τρια 

διότι ο χρόνος επεξεργασίας του κειμένου μειώνεται. Για αυτό και σε περιπτώσεις 

όπου δεν είναι απαραίτητος ο μακροσκελής λόγος, όπως σε ομιλίες ή παρουσιάσεις 

(Brown & Yule, 1983), οι συντακτικές δομές δεν είναι πολύπλοκες, αλλά 

απλούστερες, με περισσότερα λάθη, ελλείψεις, παύσεις, διορθώσεις, απλοποιήσεις, 

επαναλήψεις, παραλείψεις και παρατακτική σύνδεση.  

Κατά την παραγωγή προφορικού λόγου, οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν 

διάφορα προβλήματα και ένα από αυτά είναι το φωνολογικό σύστημα μιας γλώσσας 

και οι αλλαγές των φωνημάτων κατά την συμπροφορά τους στο συνεχή προφορικό 

λόγο. Ο/η μαθητής/τρια χρειάζεται να εκοικειωθεί και εξασκηθεί επαρκώς τόσο με το 

φωνολογικό σύστημα και τις αλλαγές των ήχων κατά την συνάρθρωσή τους, όσο και 

με τα εξωγλωσσικά στοιχεία και τον επιτονισμό που συνοδεύουν μια γλώσσα. Οι 

διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας επιβάλλουν τις κατάλληλες εκφράσεις, το 

κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο. Μια σειρά από τυπικές εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προφορικού λόγου είναι χρήσιμες για να δηλωθεί 

η συμφωνία, η διαφωνία, η ανάγκη διευκρίνισης ή αποσαφήνισης, αλλά και για την 

εξασφάλιση της συνεχούς ροής του λόγου. 

Μέσω της διδασκαλίας της παραγωγής προφορικού λόγου και των 

στρατηγικών που την συνοδεύουν οι μαθητές/τριες καταφέρνουν να παράγουν λόγο, 

παραμερίζοντας τυχόν ελλιπείς γνώσεις και γλωσσικές αδυναμίες. Επίσης, δύνανται 

να αποκτήσουν γραμματική και κοινωνικογλωσσολογική ικανότητα, δηλαδή όχι μόνο 

να κατακτήσουν τον γλωσσικό κώδικα, αλλά και γνώσεις σχετικά με τις περιστάσεις 

επικοινωνίας. Στο επίπεδο της μακροδομής, με τη διδασκαλία της παραγωγής του 

προφορικού λόγου, οι μαθητευόμενοι/ες μαθαίνουν να συνδέουν τις σκέψεις και τις 

ιδέες τους, να τις δομούν με συνοχή.  

Οι μαθητές/τριες μιας ΞΓ για να διευκολύνουν την απόκτηση, αποθήκευση ή 

ανάκληση μιας πληροφορίας βρίσκουν τρόπους με τους οποίους θα ρυθμίσουν, θα 

ελέγξουν και θα χρησιμοποιοήσουν όσα μαθαίνουν, αναπτύσσοντας έτσι μια σειρά 

από στρατηγικές (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 2004). Η χρήση τυποποιημένων 

εκφράσεων αποτελεί μια στρατηγική που εξασφαλίζει τη συνεχή ροή του λόγου και 

δίνει χρόνο στον/στην ομιλητή/τρια να σχεδιάσει το εκφώνημά του/της. Ο 
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ανασυνδυασμός αφορά την αναπρασαρμογή γνωστών δομών με σκοπό τη δημιουργία 

μεγαλύτερων εκφράσεων. Η παραγωγή λόγου σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, 

όπως στα παιχνίδια ρόλων ή στις δραματοποιήσεις, μπορεί να αποτελέσει πολύ 

χρήσιμη στρατηγική για την διευκόλυνση της παραγωγής προφορικού λόγου. Κυρίως 

κατά τα αρχικά στάδια εκμάθησης μιας ΞΓ οι μαθητευόμενοι/ες συχνά μεταφράζουν 

φράσεις και λέξεις στην μητρική τους γλώσσα ώστε να κατανοήσουν τις σημασίες. Η 

προϋπάρχουσα γνώση για τη Γ1 και η μεταφορά της γνώσης αυτής στη Γ2, αποτελεί 

στρατηγική που συμβαίνει σχεδόν αβίαστα σε κάθε μαθητή/τρια. Σύχνα, κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας, οι μαθητές/τριες για να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια 

εναλλάσσουν τον γλωσσικό κώδικα και χρησιμοποιούν στη συνομιλία τους λέξεις ή 

φράσεις της μητρικής τους γλώσσας, σε περιπτώσεις που αδυνατούν να ανακαλέσουν 

ή δεν γνωρίζουν την αντίστοιχη λέξη στη Γ2. Εναλλακτικά, ο/η μαθητής/τρια ζητάει 

τη βοήθεια του/της συνομιλητή/τριάς του με σκοπό να αντιμετωπίσει κάποια 

δυσκολία ή αξιοποιεί παρά/έξω-γλωσσικά στοιχεία, όπως χειρονομίες, μιμήσεις και 

εκφράσεις προσώπου. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, επίσης, ένας/μία 

μαθητής/τρια μπορεί είτε να διακόψει τη συνομιλία είτε να αλλάξει το θέμα της 

συνομιλίας και στη συνέχεια να κατευθύνει τη συζήτηση προς ένα θέμα περισσότερο 

οικείο. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρείται και αποτελεί στρατηγική η 

δημιουργία νέων λέξεων, μη-υπαρκτών στη Γ2, με σκοπό την κάλυψη λεξιλογικού 

κενού. Κάποια ενδεχόμενη έλλειψη μπορεί να καλυφθεί και με χρήση παράφρασης, 

με περιφραστική, δηλαδή, έκφραση μιας λέξης. Στα πλαίσια της διδασκαλίας ή μιας 

επικοινωνιακής περίσταστης ο/η μαθητευόμενος/η μπορεί να κάνει ερωτήσεις για 

αποσαφήνιση ή για επιβεβαίωση, ξεπερνώντας έτσι τυχόν γλωσσικά εμπόδια και 

εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή του προφορικού λόγου. Η εξάσκηση με φυσικούς 

ομιλητές, ακόμα και μέσα στην τάξη, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

προσομοιώνονται πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 

2004). 

 

2. Αξιοποίηση ιστοριών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Χιλιάδες χρόνια οι κοινωνίες, ακόμα και χωρίς να κατέχουν τη γραφή, μέσω 

της αφήγησης μεταφέρουν τον πολιτισμό, τις αξίες και την ιστορία. Πολλοί είναι οι 

ηγέτες που στον θρησκευτικό, τον πολιτικό ή και τον εκπαιδευτικό τομέα ακόμα, 

χρησιμοποιήσαν τις ιστορίες με τη μορφή παραβολών, μύθων, θρύλων ή και 
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παραμυθιών, ως διδακτικά εργαλεία. Είτε οι μυθοπλαστικές είτε οι πραγματικές 

ιστορίες μπορούν να γίνουν πραγματικά δυνατά διδακτικά μέσα. Σήμερα στον 

εκπαιδευτικό τομέα, η αφήγηση ιστοριών, οποιασδήποτε μορφής, χρησιμοποιείται 

ευρέως ως μέθοδος διδασκαλίας πολλών γνωστικών αντικειμένων. Η αφήγηση 

(storytelling) ως διδακτικό μέσο αυξάνεται διαρκώς και καθίσταται σημαντικό θέμα 

για περισσότερο εμπεριστατωμένη και συνεργατική μελέτη (Andrews-Hull-Donahue, 

2009). Ενώ πλείστοι διδάσκαλοι μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας θεωρούν ότι η 

μέθοδος storytelling ως μέσο διδασκαλίας περιλαμβάνει μόνο γλωσσικά οφέλη και 

εντέλει οι μαθητές/τριες επικοινωνούν αποτελεσματικά στη γλώσσα-στόχο, υπάρχουν 

και άλλοι οι οποίοι με την ενσωμάτωση της λογοτεχνίας (με την έννοια των ιστοριών 

μικρής έκτασης) στα προγράμματα σπουδών, έχουν συνειδητοποιήσει ότι η χρήση 

των ιστοριών μικρής έκτασης προσθέτει μια νέα διάσταση στη διδασκαλία. Οι μικρές 

σε έκταση ιστορίες βοηθούν τον/την μαθητή/τρια να αναπτύξει τις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες -παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου- πιο 

αποτελεσματικά, εξαιτίας των κινήτρων μάθησης που ενεργοποιούν οι ιστορίες. Η 

διδασκαλία με μικρές ιστορίες ευνοεί τη διδασκαλία λογοτεχνικών και πολιτισμικών 

πτυχών, καθώς και την καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Για την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία απαιτείται η δημιουργία σχεδίων μαθημάτων που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των  μαθητών/τριών. 

Η σχέση μεταξύ της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας και της λογοτεχνίας είχε 

μια επεισοδιακή πορεία. Η διδασκαλίας μιας ΞΓ ενώ αρχικά ήταν βασισμένη στη 

μετάφραση των λογοτεχνικών κειμένων, η δομική προσέγγιση της γλώσσας 

παραμέρισε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και έδωσε προτεραιότητα στην εξάσκηση 

των δομών. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης, η 

θέση της λογοτεχνίας και των ιστοριών στη διδασκαλία αναθεωρήθηκε. «Συχνά οι 

μέθοδοι για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στερούν από τους σπουδαστές την 

ευκαιρία να ανακαλύψουν μόνοι τους τους κανόνες και τη χρήση της γλώσσας, κάτι 

που μπορούν να καταφέρουν με το λογοτεχνικό κείμενο» (Widdowson, 1975). 

Αναλυτικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες περίπου, η λογοτεχνία έχει βρει το 

δρόμο της επιστροφής στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης, ωστόσο 

όχι με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνταν στη γραμματικομεταφραστική μέθοδο. 

Η λογοτεχνία μπορεί να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών/τριών και 

να ολοκληρώσει τη γλωσσική διδασκαλία.  
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2.1. Πλεονεκτήματα από τη χρήση ιστοριών 

 

Μαθητές/τριες αρχάριου και μεσαίου επιπέδου μπορούν να επωφεληθούν σε 

μεγάλο βαθμό από την χρήση λογοτεχνικών κειμένων, όπως υποστηρίζει ο Scher 

(1976), καθώς δύνανται να εξασκήσουν τη γλώσσα, να εξασκηθούν στην κατανόηση 

κειμένων και πιθανόν στην αισθητική αξιολόγηση (Muyskens, 1983). Σημαντικό 

γνώρισμα της χρήσης ιστοριών αποτελεί η δυνατότητα που δίνεται στους/στις 

μαθητές/τριες να αποκτήσουν βαθιά γνώση για την λογοτεχνία και να ανακτήσουν 

πρόσβαση σε έναν κόσμο γνωστό ή άγνωστο, αναλόγως με τις πολιτιστικές πτυχές 

της εκάστοτε ιστορίας. Κατ’επέκταση, το νοητικό ταξίδι από το λογοτεχνικό κείμενο 

προς το μυαλό του/της μαθητή/τριας με σκοπό την κατανόηση και την ερμηνεία με 

βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις, οδηγεί στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

(Erkaya, 2005). Πολλοί ερευνητές που συνηγορούν υπέρ της χρήσης ιστοριών στη 

διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας απαριθμούν πολλαπλά οφέλη της μεθόδου, 

όπως η ενεργοποίηση κινήτρων, η εγγραμματοσύνη, η καλλιέργεια πολιτισμικής 

ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης. Ο όρος ‘εγγραματοσύνη’ αναφέρεται σε μια 

ευρύτερη έννοια από τον αλφαβητισμό, πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού όρου 

‘literacy’, που αφορά όχι μόνο την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, αλλά τη 

«δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα 

και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού 

λόγου, καθώς επίσης και μη γλωσσικά κείμενα (όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, 

χάρτες κλπ.)» (Μητσικοπούλου, 2001).  

Οι σύντομες ιστορίες παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να διδαχθούν 

σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού 

λόγου. Επιπροσθέτως, οι ιστορίες μικρής έκτασης παράλληλα με την κατανόηση 

γραπτού λόγου μπορούν να βελτιώσουν και το λεξιλόγιο. Οι Lao και Krashen (2000) 

παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας, της οποίας η συγκριτική θεώρηση δύο 

ομάδων μαθητών, εκ των οποίων η πρώτη διάβαζε λογοτεχνικά κείμενα ενώ η 

δεύτερη μη-λογοτεχνικά κείμενα, αποδείκνυε ότι η πρώτη ομάδα βελτιώθηκε στο 

λεξιλόγιο και στην κατανόηση γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τον Oster (1989), η 

νοητική διεργασία που καλούνται να κάνουν οι μαθητές/τριες καθώς έρχονται 
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αντιμέτωποι με την οπτική γωνία των ηρώων, των συνομιλήκων τους και τη δική 

τους καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Έτσι οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με το 

κείμενο, ερμηνεύουν ό,τι διαβάζουν και το αναλύουν στη γλώσσα-στόχο (Γ2). 

Καθόσον οι ιστορίες, ακόμα και όταν είναι μικρές σε έκταση, συνηθίζουν να έχουν 

αρχή, μέση και τέλος, οι μαθητές/τριες όλων των γλωσσικών επιπέδων 

κινητοποιούνται να συνεχίσουν την ανάγνωση έως ότου βρουν την λύση της πλοκής 

(Erkaya, 2005). Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ιστοριών αποτελεί το γεγονός ότι τα 

λογοτεχνικού τύπου κείμενα είναι συνήθως πολύ πιο ενδιαφέροντα από τα 

αποσπασματικά κείμενα που βρίσκονται στα εγχειρίδια εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας.  

Σημαντικό είναι, επίσης, τα θέματα των ιστοριών να μην έρχονται σε 

αντίθεση, δηλαδή να είναι συμβατά, με τα έθιμα και την παράδοση που είναι οικεία 

στους/στις μαθητευόμενους/ες ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις (Widdowson, 

1983), με αποτέλεσμα, αφενός να δημιουργείται θετικό κλίμα στην τάξη και 

αφετέρου να ενισχύεται η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση. Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η 

ικανότητα γνωστικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του ‘εγώ’ στη θέση του 

‘άλλου’. Η ενσυναίσθηση είναι αυτή που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να 

κατανοούμε τις συμπεριφορές, τις στάσεις και τις αντιλήψεις του ‘άλλου’, ενός 

προσώπου που ενεργεί σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Η 

διαπολιτισμική ενσυναίσθηση ανοίγει τον δρόμο για μια διαπολιτισμική σχέση και 

κατανόηση. Επομένως, πέρα από την απόκτηση/εκμάθηση της γλώσσας, οι 

μαθητές/τριες με τις σύντομες ιστορίες μπορούν να διευρύνουν αφενός τις γλωσσικές 

και τις γνωστικές τους δεξιότητες, αφετέρου την πολιτισμική γνώση και ευαισθησία 

(Shanahan, 1997). 

Οι σύντομες ιστορίες μεταφέρουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της 

κοινωνίας για την οποία γράφτηκαν. Καθώς οι μαθητές/τριες μαθαίνουν για τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα μιας κοινωνίας, μαθαίνουν ταυτόχρονα για το παρελθόν 

και το παρόν, καθώς και για τα ήθη και έθιμα ενός λαού. Ο πολιτισμός διδάσκει την 

κατανόηση και το σεβασμό της διαφορετικότητας των ανθρώπων και προωθεί την 

ενσυναίσθηση. Κατ’επέκταση, οι μαθητές/τριες καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μια 

κουλτούρα, έναν διαφορετικό από το δικό τους πολιτισμό, αποκτούν συνείδηση του 

δικού τους πολιτισμού και η σύγκριση, που αναπόφευκτα συμβαίνει, φέρνει στο 

προσκήνιο ομοιότητες ή/και διαφορές ανάμεσα στις δύο κουλτούρες. Για να 
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αποφευχθούν οι παρερμηνείες ή οι παρεξηγήσεις ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

εισαγάγει τους/τις μαθητευόμενους/ες στο θέμα και στην κουλτούρα της κοινωνίας, 

από την οποία προέρχεται η ιστορία ή να τους/τις ζητήσει αν γνωρίζουν ήδη σχετικές 

πληροφορίες για αυτήν. 

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονεκτήματα της χρήσης σύντομων ιστοριών για την 

εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Οι 

ιστορίες έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που υπερβαίνουν το πολιτισμικό 

περιεχόμενο, καθώς μειώνουν τη διάχυτη αντίληψη των μαθητών/τριών και τους 

εξοικειώνει από την αρχή με την κριτική σκέψη. Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα της 

νοητικής διεργασίας από την ταξονομία του Bloom και συν. (1956) (Bloom’s 

Taxonomy), οι εκπαιδευτικοί μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας μπορούν να 

ενεργοποιήσουν τη σκέψη κατώτερης τάξης ή ανώτερης τάξης (lower-order, higher-

order thinking). Οι αρχάριοι μπορούν να ανακαλέσουν πληροφορίες και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με ημερομηνίες, γεγονότα και τοποθεσίες, 

ονόματα ηρώων, ακόμα και σε ερωτήσεις για την πλοκή της ιστορίας. Σύμφωνα με 

την κατηγοριοποίηση του Bloom οι διεργασίες αυτές ανήκουν στο πρώτο επίπεδο. 

Κατά το δεύτερο επίπεδο, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα πλέον να 

συγκρίνουν, να ερμηνεύουν, να δίνουν περιγραφές και να επισημαίνουν τις κύριες 

ιδέες του κειμένου. Ακόμα πιο προχωρημένοι μαθητές/τριες ανταποκρίνονται στο 

τρίτο επίπεδο κατά το οποίο είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τη 

γνώση που έχουν για την ιστορία. Στο τέταρτο επίπεδο οι μαθητές/τριες είναι σε θέση 

να αναλύσουν, να συγκρίνουν, να εξηγήσουν κλπ. και για το επίπεδο αυτό σίγουρα 

απαιτείται ανώτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Στο ανώτερο επίπεδο σκέψης οι 

μαθητές/τριες μπορούν να συνθέτουν και να αξιολογούν όσα διαβάζουν.  

Σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται για να 

πλαισιώσουν τις εμπειρίες μας (Schank-Abelson, 1995) και κατά αυτήν την έννοια 

μπορούν να λειτουργήσουν ως σχήματα (schemata), που μας βοηθούν να 

οργανώσουμε και να ερμηνεύσουμε τις εμπειρίες μας ώστε να καταλάβουμε τον 

κόσμο (Lugossy, 2006). Η θεωρία των σχημάτων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην 

προϋπάρχουσα γνώση του/της μαθητή/τριας. Κατά μία έννοια, η εκμάθηση μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα ψυχογλωσσολογικό παιχνίδι υποθέσεων, κατά τη διάρκεια του 

οποίου ο/η μαθητής/τρια αναδομεί τη γνώση του (Goodman, 1971). Η εκμάθηση μιας 

γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης σχετίζεται με την θεωρία των σχημάτων στο βαθμό 
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που η ανάγνωση και η κατανόηση του γραπτού λόγου είναι μια διαδραστική 

διαδικασία μεταξύ του κωδικοποιημένου (από τον συγγραφέα) κειμένου και της 

προϋπάρχουσας γνώσης του/της μαθητή/τριας.  

Δεδομένου ότι οι διηγήσεις, τα παραμύθια και οι ιστορίες αποτελούν μέρος 

σχεδόν κάθε κουλτούρας και πολιτισμού, οι νεαροί μαθητές είναι εφοδιασμένοι με 

διάφορα ακούσματα. Σύμφωνα με τον Labov (1972), η αφήγηση είναι μια μέθοδος 

ανακεφαλαίωσης των εμπειριών του παρελθόντος στην προσπάθεια να ταιριάξει 

κανείς μια προφορική ακολουθία προτάσεων με την αλληλουχία των γεγονότων. Μια 

ιστορία διευκολύνει τη διδασκαλία αφενός ως ένα γλωσσικό μέσο και αφετέρου 

επειδή πυροδοτεί την κατασκευή νοητικών αναπαραστάσεων από τον/την 

μαθητευόμενο/η. Οι σημασιολογικές δομές και η διάταξη των πληροφοριών σε μια 

ιστορία δρα ως ένας μηχανισμός εστίασης της προσοχής (attention-focusing 

mechanism), δραστηριότητα που ενισχύει τη διερεύνηση, τη λήψη αποφάσεων και τη 

μάθηση (Gerrig, 1993).  

Σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες οι διηγήσεις, τα 

παραμύθια και γενικά η αφήγηση ιστοριών είναι μέρος της παράδοσης. Η αφήγηση 

ιστοριών, όπως προαναφέρθηκε, έχει πολλαπλά οφέλη στην αποτελεσματική 

ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα, πυροδοτεί συναισθηματικές αντιδράσεις (γέλιο, 

θλίψη, απογοήτευση) και προσδοκίες, γεγονός που βοηθάει τόσο στην 

συναισθηματική, όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη. Η χρήση της αφήγησης ιστοριών 

ως μέθοδος για τη διδασκαλία μιας ΞΓ έχει, επίσης, σημαντικά οφέλη στη γλωσσική 

ανάπτυξη των μαθητών. Ο Brewster, Ellis και ο Girard (2002) υποστηρίζουν ότι η 

αφήγηση ιστοριών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες μάθησης εφόσον παρέχει εκτενή 

γλωσσικά ερεθίσματα (input). Με τη χρήση ιστοριών παρέχονται, λοιπόν, αναλυτικά 

και σημαντικά γλωσσικά ερεθίσματα, τα οποία προωθούν και ενισχύουν την 

γλωσσική εκμάθηση (Krashen, 1981). Ωστόσο, η αποκλειστική παροχή γλωσσικών 

ερεθισμάτων μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την γλωσσική εκμάθηση, 

αλλά όχι επαρκής από μόνη της. Για το λόγο αυτό, όπως υποστηρίζεται από τις 

θεωρίες της αλληλεπίδρασης (interactionist theories)  (Larsen-Freeman and Long, 

1991), είναι ανάγκη οι μαθητές/τριες να εμπλακούν σε μετα-αναγνωστικές 

δραστηριότητες και γενικά γλωσσικές δραστηριότητες στις οποίες θα έχουν την 

δυνατότητα να μιλήσουν και να γράψουν για όσα άκουσαν ή διάβασαν (Renandya-

Rajan-Jacobs, 1999). Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι απαραίτητες ώστε ο 
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μαθητής/τρια να αναπτύξει εκτός από την αντιληπτική ικανότητα (receptive reading), 

που είναι αναγκαία για την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, και την 

παραγωγική ικανότητα (productive competence), που ευθύνεται για την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να αποτελέσει το 

έναυσμα για διεκπεραίωση μεγάλης ποικιλίας γλωσσικών δραστηριοτήτων. 

Επιπροσθέτως, ένα ακόμα όφελος της αφήγησης ιστοριών σε μαθητές/τριες ξένης 

γλώσσας είναι ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν και να μάθουν την 

προφορά, τον επιτονισμό και το ρυθμό της γλώσσας-στόχου (Γ2). Η έκθεση σε τέτοια 

γλωσσικά ερεθίσματα, όπως τα τεμαχιακά (segmental) και τα υπερτεμαχιακά 

(suprasegmental) χαρακτηριστικά μιας ΞΓ (όπως για παράδειγμα η προσωδία),  είναι 

αποτελεσματικότερο να γίνεται σε μαθητές/τριες νεαρής ηλικίας. Σχετικά με το 

παραπάνω έχει παρατηρηθεί ότι η ικανότητα αναπαραγωγής του επιτονισμού μιας 

γλώσσας μειώνεται σημαντικά από την ηλικία των 8 στην ηλικία των 11, καθώς και η 

ικανότητα αναπαραγωγής της προφοράς μειώνεται ταχύτατα από την ηλικία των 5 

στην ηλικία των 15 (Tahta-Wood, 1981).  

Οι Ellis και Brewster (1991) επισημαίνουν έξι λόγους για τους οποίους είναι 

ωφέλιμη η χρήση ιστοριών στην διδασκαλία:  

 εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών/τριων, καθώς 

δυναμώνουν τα κίνητρα μάθησης και βοηθούν στην ανάπτυξη θετικής 

στάσης απέναντι στη Γ2,  

 εξασκούν την φαντασία, 

 ενδυναμώνουν τη συμμετοχή σε μια κοινή κοινωνική εμπειρία, 

 βοηθούν στην ενίσχυση της κατανόησης προφορικού λόγου και της 

συγκέντρωσης, 

 παρέχουν τη δυνατότητα της συνοχής στη γνώση και στη μάθηση 

(μεταξύ των συνομηλίκων και μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων 

της διδακτέας ύλης).  

Τα παιδιά ήδη από πολύ νωρίς έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους το σχήμα 

(schema) για το τι είναι μια ιστορία. Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τα παιδιά 

συνήθως έχουν πολλές ευκαιρίες να ακούσουν ιστορίες, αρχικά, διερευνώντας τον 

κόσμο μέσα από εικόνες και, αργότερα, αποκωδικοποιώντας τα γράμματα και τα 

νοήματα των λέξεων και προτάσεων. Οι επιλογές που ένας/μια εκπαιδευτικός έχει 

αναφορικά με το είδος του κειμένου και το ύφος της ιστορίας που θα χρησιμοποιήσει 
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στη διδασκαλία είναι άπειρες. Υπάρχει τεράστια ποικιλία ιστοριών: παραδοσιακές 

ιστορίες, μύθοι, παραμύθια, φανταστικές ιστορίες, ιστορίες με ζώα κλπ. Αποτελεί 

πλεονέκτημα της χρήσης ιστοριών ότι παρέχουν στους/τις μαθητές/τριες παράδειγμα 

αυθεντικής χρήσης της γλώσσας. 

 

Κριτήρια επιλογής ιστοριών 

Τα κριτήρια επιλογής του είδους της ιστορίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διδασκαλία ποικίλλουν. Ωστόσο, μια επιτυχής επιλογή δεν εξασφαλίζει τη σωστή 

χρήση της ιστορίας στην τάξη. Είναι εξίσου σημαντικό να εφαρμοστούν οι 

κατάλληλες δραστηριότητες. Ειδικότερα, κριτήρια επιλογής των λογοτεχνικών 

κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία, οφείλουν να είναι το επίπεδο 

γλωσσικής επάρκειας και οι προτιμήσεις των μαθητών/τριών, καθώς έτσι ενισχύονται 

τα κίνητρά τους. Αφενός, επιλέγοντας ιστορίες κατάλληλες με το επίπεδο γλωσσικής 

επάρκειας των μαθητών/τριών, αποφεύγεται η ‘απογοητευτική ανάγνωση’ 

(frustrational reading) (Schulz, 1981) και αφετέρου το να επιλέγεις ιστορίες σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών σημαίνει να επιλέγεις ιστορίες που 

πραγματεύονται ποικιλία θεμάτων. Ο λόγος που είναι θεμιτό να υπάρχει ποικιλία 

θεμάτων στις ιστορίες, όπως επισημαίνουν οι Akyel και  Yalcin (1990), είναι ότι με 

αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές 

προτιμήσεις. 

Τα σημαντικότερα κριτήρια για την σωστή επιλογή μιας ιστορίας είναι:  

1. να έχει το κατάλληλο γλωσσικό επίπεδο από άποψη λεξιλογίου, δομών και 

λειτουργιών, 

2. από άποψη περιεχομένου να είναι ενδιαφέρον, ευχάριστο, εύκολο στην 

απομνημόνευση και να ενισχύει τη συμμετοχή, 

3. οπτικά να είναι ελκυστικό και μικρό σε έκταση, 

4. από άποψη προφοράς· να έχει ρυθμό και επαναλήψεις, 

5. να ενδυναμώνει τα κίνητρα μάθησης· να καλλιεργεί την φαντασία, να 

διεγείρει την περιέργεια και να αντλεί από προσωπικές εμπειρίες, 

6. να παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, γλωσσική εξάσκηση και 

χρήση στρατηγικών, 

7. να παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης και άλλων γνωστικών αντικειμένων, 

άλλης κουλτούρας και να καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα (Nitinou, 2006).  
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2.2. Τυπολογία της μεθόδου αφήγησης ιστοριών 

 

Σύμφωνα με τον Gerrig (1993), η σημασιολογική δομή και η διάταξη των 

πληροφοριών μέσα σε μια ιστορία λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εστίασης της 

προσοχής. Ο μηχανισμός αυτός ενισχύει την έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και, 

γενικότερα, τη μάθηση. Ο σκοπός μιας ιστορίας μπορεί να κυμαίνεται από την 

ψυχαγωγία μέχρι την εκπαίδευση, αλλά όλες οι ιστορίες μοιράζονται παρόμοια 

βιωματική προσέγγιση: ενσαρκώνουν/περικλείουν πληροφορίες. Χαρακτηριστικό της 

βιωματικής προσέγγισης των ιστοριών είναι ότι επιδιώκει να εμπλέξει τον/την 

μαθητευόμενο/η σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ώστε να του/της παρέχει μια 

προσομοιωμένη εμπειρία. Οι πέντε σημαντικότερες διδακτικές μέθοδοι που 

οργανώνονται γύρω από τη δομή μιας ιστορίας, ενσωματώνουν τη χρήση ιστοριών 

και ενεργοποιούν τον μηχανισμό εστίασης της προσόχης, είναι οι εξής:  

α) Case-based instruction, όπου η διδασκαλία βασίζεται στην 

υπόθεση/περίπτωση,  

β) Scenario-based instruction, όπου η διδασκαλία βασίζεται στο σενάριο 

γ) Narrative-based instruction, όπου η διδασκαλία βασίζεται στην αφήγηση 

δ) Problem-based instruction, όπου η διδασκαλία βασίζεται στην επίλυση ενός 

προβλήματος, 

ε) Task-based instruction, όπου η διδασκαλία γίνεται με βάση τις 

δραστηριότητες και τα στάδια που χωρίζονται σε προ-στάδιο, κυρίως-στάδιο και 

μετά-στάδιο. 

Το κοινό στοιχείο τους είναι ότι παρέχουν στον/την μαθητευόμενο/η μια 

προσωρινή τουλάχιστον διάταξη πληροφοριών και τον/την εμπλέκουν σε 

μηχανισμούς εστίασης της προσοχής. Οι παραπάνω μέθοδοι, ιδωμένες μέσα από το 

ίδιο πρίσμα, επιτρέπουν στους ερευνητές να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ιδέες σχετικά 

με την μαθησιακή διαδικασία (Andrews-Hull-Donahue, 2009).  

Αναλυτικότερα, στη διδασκαλία που βασίζεται σε μια υπόθεση, το πρόβλημα 

και η λύση του είναι καθορισμένα και ο/η μαθητευόμενος/η είναι ένας εξωτερικός 

παρατηρητής (Barnes, Christensen, Hansen, 1994), που δεν αλληλεπιδρά με το 

αποτέλεσμα ή την εξέλιξη της υπόθεσης και καλείται να ερμηνεύσει την ιστορία. Η 

ιστορία εδώ έχει αρκετά ιστορικό χαρακτήρα ύπο την έννοια ότι παρατίθονται 
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συγκεκριμένα γεγονότα και λεπτομέρειες της υπόθεσης καθώς και περιγράφονται 

πραγματικά περιστατικά και δεδομένα (Wieviorka, 1992). 

Η διδασκαλία που βασίζεται στο σενάριο τοποθετεί τον/την μαθητευόμενο/η 

σε μια διαδραστική εμπειρία που του επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να επιλέξει από 

διάφορες πορείες επίλυσης του προβλήματος, το οποίο έχει καθορισμένα κριτήρια 

λύσης (Salas et al, 2006). Τα σενάρια δομούνται από πληροφορίες περιπτώσεων ή 

από την εμπειρία του/της εκπαιδευτικού και είναι καθορισμένα να αξιολογήσουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα απόδοσης. Ο σκοπός είναι να διδαχθούν οι 

μαθητευόμενοι/ες πλείστα διαφορετικά σενάρια έτσι ώστε να οικοδομήσουν 

γνωστικά πρότυπα που μπορεί να αναφέρονται σε κάθε νέα κατάσταση για να 

μπορούν να την αντιμετωπίσουν. 

Η διδασκαλία μέσω αφήγησης (Narrative-based instruction) έχει καθορισμένο 

πρόβλημα και λύση, ωστόσο ο/η εκπαιδευόμενος/η τοποθετείται στο πλαίσιο του 

αφηγητή και του ελέγχου των πληροφοριών (Cobley, 2001). Η συναισθηματική 

εμπλοκή ή η ψυχαγωγία του/της εκπαιδευόμενου/ης είναι κεντρικός στόχος, στοιχείο 

που την διαφοροποιεί από τις πραναφερθείσες μεθόδους. Η αφήγηση έχει πολλές 

λειτουργίες καθώς προσπαθεί να προσελκύσει τα συναισθήματα και να διηγηθεί 

γεγονότα και συμβάντα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αληθινή ή υπαρκτή εμπειρία 

(Chatman, 1978), παρολαυτά προσπαθεί να εξιστορήσει αιτιακά μια σειρά από 

γεγονότα χωρίς να τα συσχετίζει με χρονολογική σειρά. Σύμφωνα με την Karen 

DeMeester, που ασχολήθηκε με την θεραπευτική ιδιότητα των ιστοριών σε 

στρατιώτες που γύρισαν από τον πόλεμο, οι ιστορίες βοηθούν στον εντοπισμό 

υφιστάμενων σχημάτων (schemata), στην απόκτηση πιο ανθεκτικών σεναρίων, καθώς 

και στην αποκατάσταση κατεστραμμένων πεποιθήσεων και υποθέσεων. Κατά τη 

διδασκαλία φαίνεται ότι οι στρατιώτες, συχνά, αντιπαραβάλλουν τις ενέργειες και τα 

συναισθήματα τους στον πόλεμο με διαδεδομένα ηρωϊκά αρχέτυπα. Είναι ευρέως 

γνωστό ότι στους μύθους και στις παραδόσεις οι ήρωες λειτουργούν ως πρότυπα 

ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς που αγωνίζονται ενάντια στο κακό και είναι 

πάντα πρόθυμοι να θυσιαστούν για το γενικότερο καλό. 

Η διδασκαλία που βασίζεται στην επίλυση ενός προβλήματος δεν 

περιλαμβάνει προσχηματισμένα κριτήρια ή παραμέτρους επίλυσης του προβλήματος 

και ο/η εκπαιδευόμενος/η ορίζει τις μαθησιακές δραστηριότητες. Το πρόβλημα 

λειτουργεί ως εργαλείο για κατανόηση αφαιρετικών γνώσεων και η μέθοδος γενικά 
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εφαρμόζεται σε συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει 

να διευκολύνει την πορεία της μάθησης, χωρίς να παρέχει έτοιμη γνώση, ώστε να 

διατηρήσει ο/η μαθητής/τρια την πρωτοβουλία, την ενεργή συμμετοχή του/της στη 

μαθησιακή διαδικασία. Γύρω από το πρόβλημα κατασκευάζεται μια ποικιλία 

επιλογών και εναλλακτικών προσεγγίσεων που καθιστούν τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες ικανούς/ες να βασιστούν σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που συνδέονται με πολύπλοκα γεγονότα και αποτελέσματα.  

Στη διδασκαλία που βασίζεται στα στάδια γύρω από μια δραστηριότητα η 

γλώσσα είναι το εργαλείο/το μέσο, με το οποίο οι μαθητές/τριες θα ολοκληρώσουν 

την δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αντανακλά τον πραγματικό κόσμο και μπορεί 

να αποτελείται από ένα παιχνίδι, μια επίλυση ενός προβλήματος μέχρι την ανταλλαγή 

πληροφοριών ή εμπειριών· όλα τα παραπάνω θεωρούνται αυθεντικές δραστηριότητες. 

Ο στόχος είναι να δημιουργείται η ανάγκη για εκμάθηση και χρήση της γλώσσας. Οι 

ποικίλες δραστηριότητες δημιουργούν την ευκαιρία για γλωσσική. Ανάμεσα στους 

στόχους της διδασκαλίας, επίσης, είναι να μπορεί ο/η μαθητής/τρια να ‘κάνει 

πράγματα’ χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο και να απομακρυνθεί από τη μορφή 

και τις δομές του γλωσσικού συστήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

προβλέπεται εξάσκηση σε γλωσσικά φαινόμενα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μια 

εργασία (‘task’) είναι μια δραστηριότητα (‘activity’) «όπου η γλώσσα-στόχος 

χρησιμοποιείται από τον/την μαθητευόμενο/η με σκοπό να επικοινωνήσει έτσι ώστε 

να επιτύχει κάποιο αποτέλεσμα» (Willis, 1996). Σύμφωνα με τις Willis και Willis, 

κάθε δραστηριότητα οργανώνεται σε τρία στάδια: το στάδιο πριν τη δραστηριότητα 

(pre-task), ο κύκλος της δραστηριότητας (task-cycle) και η έμφαση στο γλωσσικό 

τύπο (language focus). Κατά το στάδιο πριν από τη δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτικός 

εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στο θέμα, ενεργοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση, 

επισημαίνει χρήσιμες λέξεις και φράσεις, καθώς επίσης βοηθά τους μαθητές να 

κατανοήσουν τις οδηγίες για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας. Κατά τον κύκλο 

της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες διεκπεραιώνουν τη δραστηριότητα, 

προετοιμάζονται να αναφέρουν στην τάξη τα αποτελέσματα γενικά της 

δραστηριότητας και τα παρουσιάζουν. Τέλος, κατά την έμφαση στο γλωσσικό τύπο οι 

μαθητές/τριες αναλύουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του κειμένου και 

εξασκούνται στις καινούριες λέξεις ή εκφράσεις που συνάντησαν (Willis, 1996). 
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι 

διδασκαλίας που ενσωματώνουν τη χρήση ιστοριών, οι οποίες επιλέγονται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και το σκοπό που αυτοί 

έχουν. Ο λόγος που ομαδοποιούνται κάτω από την ομπρέλα της αφήγησης είναι ότι 

μπορούν συνδέσουν μεταξύ του διάφορες θεωρητικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις και να γίνει πιο ξεκάθαρη η σύσχετιση που έχει η αφήγηση με τις 

διεργασίες του νου. Ο νους αναζητά να αναγνωρίσει και να οργανώσει τη νοητική 

ζωή συσχετίζοντας και συνδέοντας παρόμοιες δομές και γεγονότα, ή εύρυτερα 

πλαίσια και συμφραζόμενα σε ένα σύνολο που να έχει συνοχή και νόημα (Andrews, 

Hull & Donahue, 2009). Οι Hawkins και Blakeslee (2004) υποστήριξαν ότι αυτό 

βοηθάει την ικανότητά μας να προετοιμαζόμαστε και να δρούμε σε μελλοντικές 

καταστάσεις και περιβάλλοντα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος την αναγνώρισης 

προτύπων που γίνεται από το νου, παραμένει σε ένα σιωπηρό επίπεδο και για αυτό 

καθίσταται δύσκολο να γίνει σαφές (Sternberg, 2000). Οι διαπιστώσεις αυτές είναι η 

αιτία που κάνουν τη φύση της αφήγησης τόσο ενδιαφέρουσα.  

 

3. Διαθεματική προσέγγιση 

Ο κατακερματισμός, η αποσπασματικότητα και η μονομέρεια της γνώσης 

επήλθαν κατά πολύ ως συνέπεια των εξειδικεύσεων και καθιστούν τη σχολική, κατά 

βάση, γνώση αφηρημένη και αποκομμένη από τον πραγματικό κόσμο. Σύμφωνα με 

τον Piaget (1979), η εκπαίδευση πρέπει να καταργεί τα όρια ανάμεσα στις επιστήμες 

ή τουλάχιστον να επιτρέπει ανοίγματα από τη μία επιστήμη στην άλλη. Επομένως, η 

αντιμετώπιση του κατακερματισμού της γνώσης επέρχεται με τη διεπιστημονική και 

διαθεματική διδακτική προσέγγιση που βλέπει την επιστήμη, κατά κάποιο τρόπο, ως 

όλο και την εκπαίδευση ως σύνολο, παρά ως διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα με 

διακριτά μεταξύ τους όρια. Η λογοτεχνία σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να ιδωθεί όχι 

μόνο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο αλλά ως μέσο άμεσης σύνδεσης με την 

ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς περιλαμβάνει ιδέες, μύθους, βιώματα του 

πραγματικού και του φανταστικού (η λογοτεχνία στην παρούσα παρέμβαση 

αξιοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιστοριών, βλ. Κεφ. 2). Η λογοτεχνία προσφέρεται για 

τη διερεύνηση των στάσεων, των εθνικών ή τοπικών στερεοτύπων, των κοινωνικών ή 

εθνικών αναπαραστάσεων.  
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Με τον όρο διαθεματική διδασκαλία εννοείται η διαπραγμάτευση ενός 

θέματος μέσα από ποικιλία επιστημονικών προσεγγίσεων. Η διαθεματική αξιοποίηση 

της λογοτεχνίας και των ιστοριών, εκτός από αισθητική απόλαυση και συνδυασμό 

επιστήμης και λόγου, προσφέρει πολυεπίπεδη μάθηση. Ειδικότερα, η χρήση ιστοριών 

δημιουργεί θετικό, παιδαγωγικό κλίμα, εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές διδακτικές 

προσεγγίσεις, εφόσον χρησιμοποιεί στοιχεία του πολιτισμού της χώρας προέλευσης 

της Γ2 και της χώρας της Γ1, καθώς αναφέρεται στα κοινά ή μη στοιχεία τους, τους 

ανθρώπους, τους τόπους και το περιβάλλον, τις ιδέες, τις αξίες και τις συνήθειες. Η 

χρήση ιστοριών έχει τη δυνατότητα να αναδεικνύει την αλληλεπίδραση και την 

διαπλοκή των πολιτισμών. 

Με τη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας δίνεται η ευκαιρία στο/η 

μαθητή/τρια να χρησιμοποιήσει το διδακτικό υλικό διαλεκτικά. Συγκριτικά, μέσα από 

τα δικά του βιώματα, μπορεί να προσεγγίσει την κοινωνική και πολιτική ετερότητα, 

σύμφωνα πάντα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά του, επισημαίνοντας τις βασικές 

ιδέες ή το κοινό θέμα. Τους δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, 

για τις αφηγήσεις και τους μύθους του δικού τους πολιτισμού. Παράλληλα, 

ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν τόσο την ύπαρξη της δικής τους πολιτισμικής 

ιστορίας, όσο και την ύπαρξη κοινών στοιχείων μεταξύ των δύο πολιτισμών. Τα 

κοινά ή μη κοινά πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία που ενδέχεται να φέρουν τα 

λογοτεχνικά κείμενα, που διδάσκονται, υπηρετούν την κατανόηση του διαφορετικού, 

του ‘άλλου’ και καλλιεργούν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση. 

 

3.1. Διαθεματικότητα και χρήση ιστοριών 

 

Η διαθεματικότητα και η συνδυαστική ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών 

δεξιοτήτων, δηλαδή των δεξιοτήτων παραγωγής και πρόσληψης προφορικού και 

γραπτού λόγου, συναντιούνται και συντελούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας με τη 

χρήση ιστοριών. Οι ιστορίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να 

εκτίθονται σε γλωσσικά ερεθίσματα από τη γλώσσα-στόχο και αποτελούν μέσο με το 

οποίο το γλωσσικό μάθημα μπορεί να εμπλουτιστεί, αλλά και να επιτρέψει την 

συνδυαστική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Η 

συνδυαστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

υποκεφάλαιο, έχει σημαντικά οφέλη στον/την μαθητή/τρια, καθώς «αποτελεί χρήσιμη 
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εξάσκηση για την καθημερινή ζωή, όπου έτσι κι αλλιώς οι δεξιότητες δεν είναι 

αποκομμένες αλλά συνήθως συνδυάζονται» (Αγγελική Ψάλτου-Joycey, 2004, σ.110).  

Γενικότερα, οι ιστορίες ως χαρακτηριστικό όλων των πολιτισμών δύνανται να 

διεγείρουν το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών/τριών, καθώς και να χρησιμεύσουν 

σημαντικά στη διδασκαλία της γλώσσας είτε ως μητρικής είτε ως δεύτερης ή ξένης 

(Philips, 1993). Για τις πολλά υποσχόμενες ιστορίες οι Εllis και Brewster (1991) 

έχουν επισημάνει ότι δημιουργούν στους/στις μαθητές/τριες θετικές στάσεις για την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, συμβάλλουν στην 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη τους, καθώς επίσης παρέχουν πολλές 

δυνατότητες αξιοποίησης για το γλωσσικό μάθημα. Η χρήση ιστοριών στη 

διδασκαλία μιας ΞΓ μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για διάφορους λόγους. Μέσω 

των ιστοριών παρέχεται στα παιδιά η ευκαιρία να προβούν στον κόσμο της 

λογοτεχνίας και της φαντασίας, αλλά, και πιο συγκεκριμένα, η ευκαιρία να 

αντιληφθούν τα δομικά χαρακτηριστικά της διήγησης, την αιτιακή σχέση των 

γεγονότων, να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να κατανοήσουν, αλλά και να 

αναπτύξουν τη δυναμικότητα της γλώσσας και τη λειτουργική της διάσταση, να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης, αφήγησης, ανάλυσης, εστίασης της προσοχής, 

αλλά και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα. Η λογοτεχνία και οι ιστορίες 

γενικότερα αποτελούν έναν τρόπο να εκτεθούν οι μαθητές/τριες σε κοινωνικο-

πολιτισμικά ερεθίσματα. Σύμφωνα με τους Duff και Maley (1990) η χρήση της 

λογοτεχνίας στην τάξη εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας καλύπτει ποικίλα στυλ 

μάθησης, προσφέρει εύρος λεξιλογίου, σχετίζεται με θέματα που απασχολούν τα 

παιδιά και σχετικά με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Επιπροσθέτως, η χρήση της 

λογοτεχνίας προσφέρει πολλαπλές ερμηνείες και ευκαιρίες για έκφραση απόψεων, 

επιφέροντας πραγματική αλληλεπίδραση και συμμετοχή στην τάξη. Οι ιστορίες, 

επίσης, έχουν πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης σχετικά με το σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας την αναγνωστική και συγγραφική δεξιότητα 

παράλληλα με την δεξιότητα παραγωγής και κατανόησης ομιλίας.  

Η χρήση ιστοριών, βασισμένη στην εκτέλεση δραστηριοτήτων (task-based 

learning), συντελείται σε τρία στάδια: το στάδιο πριν τη δραστηριότητα, το κυρίως 

στάδιο και το στάδιο μετά τη δραστηριότητα. Στο αρχικό στάδιο ο/η εκπαιδευτικός 

ενεργοποιεί το γλωσσικό και γνωσιακό σχήμα των μαθητών/τριών καθώς προσπαθεί 

να διεγείρει το ενδιαφέρον τους. Η προϋπάρχουσα γνώση δύναται να ενεργοποιηθεί 
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με υπενθύμιση παρόμοιων ιστοριών, μέσα από συζήτηση είτε με παρουσίαση 

σχετικού λεξιλογίου ή προβολή σχετικών εικόνων και σχεδίων. Ο/η εκπαιδευτικός 

στο προστάδιο επισημαίνει στους/στις μαθητές/τριες τα κύρια σημεία της ιστορίας, 

καθώς ερμηνεύει και παρουσιάζει κάποιες λέξεις-κλειδιά που εμπεριέχονται στην 

ιστορία, έτσι ώστε να διευκολύνει την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του 

κειμένου. Συνοπτικά, στο προστάδιο συντελείται ο προϊδεασμός του λεξιλογίου και 

του θέματος της ιστορίας και η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με 

τα γλωσσικά και τα γνωσιακά σχήματα. Αναπτύσσονται τόσο η δεξιότητα της 

κατανόησης του προφορικού λόγου όσο και η συγγραφική δεξιότητα με την τήρηση 

σημειώσεων, λέξεων και φράσεων.  

Στο επόμενο στάδιο ο/η εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία ή αφήνει 

τους/τις μαθητές/τριες να διαβάσουν το κείμενο φωναχτά ή σιωπηλά, κατά ομάδες ή 

σε ατομικό επίπεδο. Σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν τις αναγνωστικές 

δεξιότητες είτε την δεξιότητα της πρόσληψης, της κατανόησης με άλλα λόγια του 

προφορικού λόγου, να κατανοήσουν το κείμενο, να συνδέσουν την προϋπάρχουσα 

γνώση με τη νέα και έτσι να δομήσουν την καινούρια γνώση. Στο κυρίως στάδιο 

λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που βοηθούν και αυτές με τη σειρά του στη δόμηση 

της νέας γνώσης, δραστηριότητες όπως γλωσσικά παιχνίδια με σταυρόλεξα, 

ερωτήσεις κατανόησης για τους χαρακτήρες ή τα γεγονότα της ιστορίας, τοποθέτηση 

εικόνων από την ιστορία στη σωστή σειρά και σύμφωνα με τη χρονολογική 

ακολουθία των γεγονότων που περιγράφονται. Εδώ αναπτύσσεται, επίσης, όχι μόνο η 

προφορική έκφραση μέσα από τη συζήτηση, τη διαπραγμάτευση, τις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που αφορούν την ιστορία, αλλά και η συγγραφική δεξιότητα με τη 

συγγραφή προτάσεων και λέξεων. 

Στο μεταστάδιο, το στάδιο που έπεται του κυρίως σταδίου, συντελείται η 

μεταφορά της νέας γνώσης. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο στάδιο 

αυτό, αναπτύσσουν και πάλι και τις τέσσερις δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση 

και γραφή). Μετά την αφήγηση της ιστορίας οι μαθητές/τριες καλούνται να 

αναδιατυπώσουν την ιστορία με δικά τους λόγια γραπτώς ή προφορικώς, να 

περιγράψουν ή να σχολιάσουν κάποιον χαρακτήρα της ιστορίας, να εκφράσουν τι 

τους άρεσε ή τι δεν τους άρεσε από την ιστορία, να αφηγηθούν κάποιο εναλλακτικό 

τέλος, να ζωγραφίσουν τους ήρωες της ιστορίας και να επισημάνουν κάποια 

χαρακτηριστικά τους, να συζητήσουν για τα γεγονότα της αφήγησης, να διηγηθούν 
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παρόμοιες ιστορίες που γνωρίζουν του δικού τους πολιτισμού, να παίξουν παντομίμα 

με τους ήρωες ή με λέξεις της ιστορίας, να παίξουν παιχνίδι ρόλων, όπου θα 

ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες της ιστορίας είτε να γράψουν ένα γράμμα σε 

κάποιον/α φίλο/η για την ιστορία που άκουσαν. 

 

3.2. Διαπολιτισμική διάσταση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 

Η διδασκαλία μιας ΞΓ, όπως και η εκμάθηση και η σωστή χρήση της, δεν 

μπορεί να διαχωριστεί από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται. Εάν ο 

βασικός στόχος της διδασκαλίας μιας ΞΓ είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων 

στη γλώσσα-στόχο και η επιτυχής και αποτελεσματική χρήση της Γ2 με σκοπό την 

επικοινωνία, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθεί και να δραστηριοποιηθεί στην 

κοινωνία που μιλιέται η Γ2, τότε η διδασκαλία δεν είναι απλώς διδασκαλία ενός 

γλωσσικού συστήματος. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση αναφέρεται στην εμπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής, δημιουργεί 

αμοιβαιότητα στους αλληλεπιδρώντες πολιτισμούς και επανεξετάζει και αναθεωρεί 

τα κοινωνικοκεντρικά και εθνικοκεντρικά κριτήρια των εκάστοτε εκπαιδευτικών 

φορέων. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι στον όρο «διαπολιτισμικός» 

εμπεριέχεται μια διαλεκτική και δυναμική, μη-στατική σχέση, εμπεριέχεται μια 

διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ποικίλες και διαφορετικές εθνικές ομάδες. Η 

διαπολιτισμική προσέγγιση αναγνωρίζει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ 

πολιτισμών και τις θεωρεί εξελικτικές. Η έννοια του πολιτισμού δεν είναι στατική 

αλλά δυναμική, καθώς δέχεται επιδράσεις, μετασχηματίζεται και αναμορφώνεται 

(Γεωργογιάννης, 2006). 

Κατά την εκμάθηση μιας ΞΓ, το περιεχόμενο των σπουδών θα πρέπει να έχει 

διαπολιτισμικό χαρακτήρα, δηλαδή, και οι δύο γλώσσες και πολιτισμοί – η γλώσσα 

και ο πολιτισμός της Γ1 και η γλώσσα και ο πολιτισμός-στόχος – πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και να συνδέονται μεταξύ τους. Η γλώσσα-στόχος είναι ένα 

πολιτισμικό προϊόν «που διαφέρει αλλά δεν είναι ανώτερο ή κατώτερο κάποιου 

άλλου» (Dendrinos, 1992). Ωστόσο, στην πράξη η ισότιμη μεταχείριση και 

αντιμετώπιση των γλώσσων μέσα στην τάξη διδασκαλίας μιας ΞΓ δεν επιτυγχάνεται 

πάντα, δεδομένης της στερεοτυπικής ύπαρξης ‘ισχυρών’ και ‘ασθενών’ γλωσσών 

(Dendrinos, 1999). Η αποδοχή των διαφορετικών ταυτοτήτων και πολιτισμών των 
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ατόμων που βρίσκονται σε διεπίδραση κατά την διδασκαλία και εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας είναι απαραίτητα συστατικά, όταν γίνεται αναφορά για εφαρμογή 

διαπολιτισμικής προσέγγισης στη διδασκαλία. Κατά την Σαπιρίδου (1999), όμως, έχει 

επικριθεί αυτή προσέγγιση στο σημείο που όταν διδάσκεται μια κυρίαρχη γλώσσα σε 

ομιλητές/τριες μια γλώσσας με λιγότερο γόητρο, μετατρέπεται η διδασκαλία σε 

πολιτισμική επιβολή. Κάτα την Δενδρινού (1999) η διαπολιτισμική επικοινωνία 

συντελείται από κοινωνικά υποκείμενα σε εξέλιξη, που συνεχώς προσδιορίζουν, 

κατασκευάζουν και ερμηνεύουν νοήματα μέσα από την κοινωνική εμπειρία. Η 

διαπολιτισμική επικοινωνία πρόκειται για μια διαλογική δραστηριότητα, που 

ενδέχεται να εμπλέκει ομιλητές διεθνών γλωσσών, αλλά και λιγότερο ομιλούμενων 

γλωσσών. Η Δενδρινού (1999) υποστηρίζει ότι οι κρατικοί φορείς και οι ιδιωτικοί 

οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 

οφείλουν να προβληματίζονται για ζητήματα διδακτικής και να έχουν ως σκοπό να 

αναπτύσσουν γλωσσικό ήθος και επικοινωνιακές δεξιότητες απαλλαγμένες από 

στερεοτυπικές και εξιδανικευμένες εικόνες ενός πολιτισμού. «Η κριτική 

αντιμετώπιση της διδασκαλίας της γλώσσας σε συνάρτηση με τον πολιτισμό, 

αναδείχθηκε, επίσης, σε κρίσιμο ζήτημα από τη στιγμή που άρχισε να υλοποιείται με 

πιο συγκροτημένο τρόπο η παραγωγή υλικού, που έπρεπε να υπηρετήσει και το στόχο 

της προάσπισης/διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας, ως στοιχείο ταυτότητας των 

ομογενειακών κοινοτήτων» (Θωμαδάκη, Τριανταφυλλίδου, 2009). Η εκτεταμένη 

χρήση αυθεντικού υλικού (λογοτεχνικά, ιστορικά, λαογραφικά κείμενα, 

μελοποιημένα τραγούδια κ.α.) ενσωματώνει διάφορες εκφάνσεις της ελληνικής 

πραγματικότητας και παρουσιάζει μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τον πολιτισμό-στόχο 

στα μάτια των μαθητών/τριών. Ωστόσο, το αυθεντικό κείμενο δεν σημαίνει 

απαραίτητα και απαλλαγή από τα στερεότυπα. Αντιθέτως, ενδέχεται να 

συμπαρασύρουν προς τη συμμόρφωση με τα στερεότυπα (Θωμαδάκη, 

Τριανταφυλλίδου, 2009). Σύμφωνα με τη διαπολιτισμική διδακτική προσέγγιση, κατά 

την εκμάθηση μιας ΞΓ, οι εκπρόσωποι των δύο χωρών έχουν μια επαφή ανάλογη της 

επαφής με τους μετανάστες, η επικοινωνία των οποίων διαμεσολαβείται από την ξένη 

γλώσσα (Σαπιρίδου, 2001). Επιπροσθέτως, κατά την διαδικασία της εκμάθησης μιας 

ξένης γλώσσας ο/η μαθητής/τρια βιώνει μια αναστάτωση της γλωσσικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας που κουβαλάει και ο φόβος που συνοδεύει την επαφή με το 

ξένο, μπορεί να μετατραπεί σε κίνητρο για μάθηση και γνωριμία με τον ξένο 
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πολιτισμό, εκθέτοντας σε κίνδυνο το οικείο. «Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία στον μαθητή 

να αναπτύξει μια νέα προσωπικότητα, πιο ανοικτή στο αλλιώτικο, το ξένο. Και 

επειδή το ξένο βοηθά τον μαθητή να βρει τον εαυτό του, θα πρέπει να γίνει σεβαστό 

κατά τη διαδικασία της εκμάθησης της ΞΓ. Για να εκμεταλλευτεί τα παραπάνω 

κίνητρα της γνωριμίας του μαθητή με τον ξένο πολιτισμό, η διαπολιτισμική διδακτική 

θέτει ως στόχο του μαθήματος της ΞΓ την προσπάθεια να μάθει ο μαθητής: 1. να 

αναγνωρίζει τους δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής, τον ξένο και τον οικείο, 2. να 

εκθέτει στην ξένη γλώσσα τον εαυτό του και τον δικό του πολιτισμό» (Σαπιρίδου, 

2001). Στο παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο βασίστηκε η κριτική που υποστηρίζει ότι 

το μοντέλο αυτό, κατά βάση αδικεί τις ‘ασθενείς’ γλώσσες, διότι η γλώσσα προς 

εκμάθηση, συνήθως, προβάλλεται ως η ‘ισχυρή’. Δεδομένου ότι η διαπολιτισμική 

θεώρηση δίνει έμφαση στις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, παρατηρήθηκε ότι 

στην πράξη οι διαφορές μεταφράζονται από τη μεριά της ασθενούς γλώσσας ως 

αποκλίσεις, ενώ από τη μεριά της ισχυρής γλώσσας αποτελούν το μέτρο σύγκρισης 

(Σαπιρίδου, 1996, 1997, 1999). Συμπερασματικά, κατά την εκμάθηση μιας ΞΓ γίνεται 

αισθητά φανερή η ανάγκη να μην τονίζεται έντονα το διαφορετικό πολιτισμικό 

στοιχείο, αλλά ούτε και να αγνοείται, ώστε να αποφευχθεί η ενίσχυση ή η 

καλλιέργεια μιας σχέσης ισχυρού-ασθενούς. 

Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων προϋποθέτει αφενός κοινωνική 

συναναστροφή με το ‘άλλο’, το ‘ξένο’, το ‘διαφορετικό’ και αφετέρου 

επικοινωνιακές περιστάσεις στη ΞΓ, στη γλώσσα-στόχο. Είναι σκόπιμο και δυνατόν 

οι μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν σε διαπολιτισμικά θέματα με ποικίλλες 

δραστηριότητες και διδακτικό υλικό, όπως για παράδειγμα, με πληροφορίες για τη 

χώρα και τον πολιτισμό της Γ2, που μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με στοιχεία 

από τη χώρα και τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης των μαθητών/τριών (ήθη, 

έθιμα, γιορτές, καθημερινές συνήθειες, τέχνη). Σημαντική, επίσης, πτυχή της 

διαπολιτισμικής διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με τον 

Γκόβαρη (2001), «η ενσυναίσθηση ορίζεται ως ικανότητα γνωστικής και 

συναισθηματικής τοποθέτησης του ‘εγώ’ στη θέση του ‘άλλου’, με τη σημασία της 

αποδοχής και ένταξης των προσδοκιών ‘του άλλου’ στη συμπεριφορά μου απέναντι 

σε ‘αυτόν’». Η ενσυναίσθηση γενικότερα μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε 

αντικειμενικότερα τις στάσεις και τις συμπεριφορές του ‘άλλου’, των ανθρώπων, 

γενικότερα, που προέρχονται από άλλη χώρα, άλλο πολιτισμό και κουβαλούν 
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διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες. Οι μαθητές/τριες μιας ΞΓ είναι 

απαραίτητο να ανακαλύψουν στο ξένο το οικείο και στο οικείο το ξένο στοιχείο. Έτσι 

μπορούν να γνωρίσουν τον άλλο πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν την 

αντίληψή τους για το οικείο. Οι μαθητές/τριες συσχετίζοντας τις καινούριες 

πληροφορίες με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις βελτιώνουν όχι μόνο τις γνώσεις αλλά 

και την αυτοαντίληψή τους. Με δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια ρόλων και τη 

δραματοποίηση, εξασκείται η ικανότητα των μαθητών/τριών να ενεργούν σε 

διαπολιτισμικές περιστάσεις. 
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4. Το διαθεματικό πρότζεκτ 

 

Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, η εφαρμογή της αφήγησης ιστοριών 

που κινείται στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης, γενικότερα στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, απαριθμεί πλεονεκτήματα, 

τα οποία εντοπίζονται στην αφύπνιση της διαπολιτισμικής συνείδησης, στην 

επικοινωνιακή, γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη, αλλά και στη συνδυαστική 

ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στην ξένη 

γλώσσα. 

Ο περιορισμένος αριθμός, αν όχι η έλλειψη, σχετικών ερευνών στην Ελλάδα, 

οι οποίες θα επέτρεπαν την εξαγωγή πιο έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με την 

εφαρμογή της μεθόδου σε μαθητές ηλικίας 9-12 χρονών για την εκμάθηση της 

Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οδήγησε στην διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να μελετηθεί η 

αποτελεσματικότητα και τα πιθανά (να διευκρινίσει ή να επιβεβαιώσει τα) 

πλεονεκτήματα της αφήγησης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης για την 

εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές ηλικίας 10-11 ετών. 

Πρόκειται για μια διαθεματική διδακτική παρέμβαση εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας μέσα από την χρήση ιστοριών, αλλά και πολυαισθητηριακών 

δραστηριοτήτων, το οποίο υλοποιήθηκε σε μαθητές ηλικίας από 10 εώς 11 ετών. Η 

πειραματική αυτή παρέμβαση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 

2010-2011. Η διδακτικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν από το Φεβρουάριο του 2011 

έως και τον Ιούνιο του ίδιου έτους.   

Η θεματολογία των ιστοριών της διαθεματικής παρέμβασης, η οποία 

στηρίχθηκε σε μύθους, παραμύθια και αφηγήσεις, έγινε με γνώμονα την 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των ιστοριών που 

αξιοποιήθηκαν στις διδακτικές παρεμβάσεις έγινε έτσι, ώστε οι μαθητές να είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο, από οικείες ή παρόμοιες θεματικές, με απώτερο σκοπό 

να πυροδοτηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος και η εξοικείωση με το ‘άλλο’, το 

‘διαφορετικό’. Βασική επιδίωξη της παρέμβασης αποτελεί τόσο η χρήση της Γ2 σε 

διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, όσο και η αφύπνιση της διαπολιτισμικής 

συνείδησης, η διεύρυνση των πολιτισμικών οριζόντων, η κριτική σκέψη, η 
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ανακάλυψη, η αποδοχή και εκτίμηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών μέσω της 

εκμάθησης της Γ2. Δεδομένα που συλλέχθηκαν από το ερευνητικό πρότζεκτ της 

Alejandra Judith Logioio (2010), δείχνουν ότι η μέθοδος αφήγησης ιστοριών 

αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο, που καλλιεργεί το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια των μαθητών για άλλες χώρες και κουλτούρες, καθώς πυροδοτεί μια σειρά 

από συλλογισμούς για τις αξίες, τις πρακτικές και τις πεποιθήσεις της κουλτούρας της 

Γ1. Στην ίδια έρευνα παρουσιάζεται η θετική επίδραση που έχει η μέθοδος της 

αφήγησης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης στην ανάδειξη του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τις κουλτούρες άλλων χωρών και, γενικά, στην 

καλλιέργεια του σεβασμού άλλων πολιτισμών.  

Επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, όπου οι 

μαθητές/τριες θα είχαν πλήθος ερεθισμάτων και θα μπορούσαν να πετύχουν 

γλωσσικούς στόχους στην ελληνική γλώσσα μέσα από ποικίλλες δραστηριότητες που 

σχετίζονταν με τις ιστορίες. Δόθηκε έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών 

και στα μαθησιακά τους στυλ, ώστε να δημιουργηθούν τα ανάλογα κίνητρα για 

διερεύνηση και εις βάθος ενασχόληση με τις ιστορίες και τις δραστηριότητες που 

επιλέχθηκαν. Η απουσία διδακτικών παραδειγμάτων στο πεδίο της διδασκαλίας της 

ελληνικής ως ξένης γλώσσας υπό το πρίσμα μιας διαθεματικής προσέγγισης, με 

απώτερο σκοπό τον διαπολιτισμικό διάλογο και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής 

συνειδητότητας, ενίσχυσε την ανάγκη για την υλοποίηση ενός διδακτικού πρότζεκτ 

όπως η παρούσα παρέμβαση. Η ΟΕΠΓ (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και 

Γλώσσας) έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρει στην βαθύτερη κατανόηση των άλλων 

πολιτισμών, καθώς καθιστά ικανή την σύγκριση ανάμεσα στις διαφορετικές 

κουλτούρες (Coyle, 2006). Συνεπώς, η μέθοδος που από τη φύση της έχει τη 

δυνατότητα να μεταφέρει πολιτισμικό φορτίο από τον έξω κόσμο μέσα στην τάξη και 

να εκθέτει τους μαθητές σε διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικούς τρόπους σκέψεις 

αλλά και δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα των πολιτισμών είναι η αφήγηση 

ιστοριών. 

 

4.1. Σκοπός του διαθεματικού πρότζεκτ 

Για το παρόν διαθεματικό πρότζεκτ και την πραγματοποίηση της 

πειραματικής διαδικασίας επιλέχθηκαν διάφορες ιστορίες από την ελληνική 

μυθολογία, από την παγκόσμια λογοτεχνία είτε από παραμύθια της ελληνικής 
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πραγματικότητας, με σκοπό να δημιουργηθούν συγκρίσεις ανάμεσα στον ελληνικό 

πολιτισμό και τον πολιτισμό της Γ1, να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα και να ενδυναμώσει την ενσυναίσθηση ανάμεσα στους 

διαφορετικούς λαούς, καθώς και να προσδιορίσει τις αξίες και την αίσθηση της 

ταυτότητας των μαθητών/τριών. Γενικός σκοπός της πειραματικής παρέμβασης 

αποτελεί η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας παράλληλα με την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης, όπου το ένα λειτουργεί ως μέσο για 

την εκμάθηση του άλλου και αντίστροφα. Όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής 

ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ο σχεδιασμός της πειραματικής παρέμβασης έγινε με 

στόχο την ανάπτυξη των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών 

στην ελληνική ως ΞΓ.  

Βασική αρχή της διδακτικής παρέμβασης ήταν η δημιουργία ευκαιριών για 

μάθηση, ευκαιρίες απαλλαγμένες από το άγχος της επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα 

και από το βάρος της ρουτίνας των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης, 

σημαντικά μέρη των αρχών που διέπουν την διδακτική παρέμβαση είναι η συμμετοχή 

σε βιωματικές δραστηριότητες, η χρήση εποπτικού υλικού, η δυνατότητα για 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο έκφρασης 

και επικοινωνίας σε αυθεντικές περιστάσεις.  

Συνοπτικά, ο σκοπός του διαθεματικού πρότζεκτ είναι να καλλιεργηθούν οι 

βασικές γλωσσικές δεξιότητες κατανοήσης και παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου στην ελληνική ως ξένη γλώσσα μέσα από τη χρήση ιστοριών και να 

αναπτυχθεί η διαπολιτισμική επίγνωση. 

 

4.2. Επιμέρους στόχοι και επιδιώξεις της πειραματικής διαδικασίας 

Επιπλέον, τίθενται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

α) η εφαρμογή της μεθόδου αφήγησης ιστοριών μέσω της διαθεματικής 

προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα; 

β) η εφαρμογή της μεθόδου αφήγησης ιστοριών μέσω της διαθεματικής 

προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για 

μάθηση μέσα από ευχάριστες και διασκεδαστικές μαθησιακές διαδικασίες; 
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γ) η εφαρμογή της μεθόδου αφήγησης ιστοριών μέσω της διαθεματικής 

προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης; 

Ειδικότερα, τέθηκαν γλωσσικοί, γνωστικοί και κοινωνικό-συναισθηματικοί 

στόχοι, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προαναφέρθηκαν και ήταν οι εξής: 

Γλωσσικοί στόχοι 

Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες, που είναι η κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και 

προφορικού λόγου στην ελληνική ως ξένη γλώσσα, μέσα από την χρήση της σε 

αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. 

Γνωστικοί στόχοι 

Οι μαθητές/τριες να μάθουν για την Ελλάδα και την λογοτεχνία της, 

χρησιμοποιώντας ως μέσο την ελληνική γλώσσα μέσα από μια διαθεματική 

προσέγγιση των ιστοριών και της γλώσσας. Επίσης, να αναπτύξουν διαπολισμική 

συνείδηση και πιο συγκεκριμένα, να συνειδητοποιήσουν ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ των δύο λαών, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Ελλάδας, απαλλαγμένες όμως από 

οποιοδήποτε αίσθημα ανωτερότητας, κατωτερότητας ή αντιπαράθεσης. 

Συναισθηματικό- κοινωνικοί στόχοι 

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τη γλωσσική και 

πολιτισμική διαφορετικότητα μεταξύ των δύο λαών, αποκτώντας διαπολιτισμική 

συνείδηση, καθώς και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία τους για την επίτευξη των στόχων τους, να μάθουν μέσα από τη 

δραματοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων, να αναπτύξουν την περιέργεια και τις 

δεξιότητες παρατήρησης, εστίασης της προσοχής και ακρόασης.  

Οι στόχοι που τέθηκαν και προαναφέρθηκαν λήφθηκαν υπόψη κατά τη 

διδακτική διαδικασία, με σκοπό να σχεδιαστούν δραστηριότητες, που θα ενισχύσουν 

τα κίνητρα μάθησης των μαθητών/τριών και θα εμπλέξουν τους/τις μαθητές/τριες σε 

δραστηριότητες με νόημα και ενδιαφέρον, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής τους ικανότητας στην ελληνική γλώσσα και, ταυτόχρονα, την 

ανάπτυξη ως κάποιο βαθμό της διαπολιτισμικής συνείδησης. 

 

4.3. Το πλαίσιο εφαρμογής της πειραματικής διαδικασίας  
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Η πειραματική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε μαθητές δημοτικού που 

παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε φροντιστήριο εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στα Μπίτολα της Π.Γ.Δ.Μ.. Ο σκοπός ήταν 

οι μαθητές/τριες να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα και να πετύχουν ένα 

πλήθος επιμέρων στόχων με τη διαθεματική προσέγγιση και την αφήγηση ιστοριών.  

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο επιλέχθηκε αφενός επειδή αποτελεί το 

μοναδικό με αρκετούς μαθητές στα Μπίτολα, αφετέρου επειδή ήταν ευκολότερα 

προσβάσιμο, εξαιτίας της λειτουργίας του υπό τη διαχείριση του συλλόγου 

Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης. Στο φροντιστήριο αυτό οι μαθητές/τριες 

παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας 3 

ωρών (2 φορές την εβδομάδα από 90’). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται, κατά κύριο 

λόγο, σε απογευματινή ζώνη, δεδομένου ότι τα παρακολουθούν οι ανήλικοι/ες 

μαθητές/τριες μετά το σχολείο και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μετά τις 

επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους.  

Κάνοντας μόνο μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, αξίζει να αναφερθεί 

ότι στα τέλη του 19
ου

 αιώνα η ακτινοβολία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των 

Ελλήνων στην περιοχή της Βορειοδυτικής Μακεδονίας κι ιδιαιτέρως στην περιοχή 

του Μοναστηρίου (σημερινά Μπίτολα) ήταν αναμφισβήτητη. Το ελληνικό στοιχείο 

στον τομέα της εκπαίδευσης, τη δεκαετία του 1880-1890, υπερείχε. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το έτος 1883 λειτουργούσαν στο Μοναστήρι δεκαεννέα σχολεία, εκ 

των οποίων τα έντεκα ήταν ελληνικά. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, στην ίδια περιοχή 

λειτουργούσε ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης, το οποίο ήταν ισότιμο με γυμνάσια 

του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (Ηλιάδου-Τάχου, 2002). Ανάμεσα στις 

συνέπειες των Βαλκανικών πολέμων ήταν το κλείσιμο του ελληνικού προξενείου του 

Μοναστηρίου, το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, καθώς και η απαγόρευση 

ομιλίας της ελληνικής γλώσσας σε δημόσιο χώρο (Αγτζίδης, 2010).  

Σήμερα, στα Μπίτολα διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 

συνολικά, περίπου εκατόν είκοσι έως διακόσιοι μαθητές και μαθήτριες (Ομοσπονδία 

Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, χ.χ.). Εκτός από το Μοναστήρι, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 

δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, τα φροντιστήρια εκμάθησης 

ελληνικών δραστηριοποιούνται και σε άλλες πόλεις, όπως το Περλεπέ με περίπου 

πενήντα μαθητές/τριες, το Κρούσοβο με περίπου ογδόντα μαθητές/τριες και τα 
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Σκόπια με περίπου εξήντα μαθητές/τριες. Η λειτουργία τμημάτων εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας για μικρά παιδιά, αλλά και ενήλικες, στην περιοχή χρονολογείται 

από το 1999, χάρη στους συλλόγους «Καρτερία» και «Πελαγονία». Ο Σύλλογος 

Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης (Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η 

Καρτερία») ιδρύθηκε το 1913 και από το 1989 δραστηριοποιείται ενεργά με σκοπό 

«να δημιουργήσει γέφυρες φιλίας και συνεργασίας όχι μόνο με τους Έλληνες που 

έχουν μείνει εδώ, στο Μοναστήρι, αλλά και γενικά με όλο τον Ελληνισμό στην 

περιοχή της Πελαγονίας» (Λάτσας, 2008). Ο απώτερος σκοπός του συλλόγου, 

σύμφωνα με την αναρτημένη στο διαδίκτυο συνέντευξη της προέδρου του συλλόγου, 

κ. Σμυρνιού-Παπαθανασίου Βιολέτας, είναι οι γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας 

να δημιουργήσουν έναν καλύτερο δρόμο. Σύμφωνα με την κ. Παπαθανασίου το 

βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, διότι η καλλιέργεια της 

Ελληνοφωνίας οδηγεί στην πολιτιστική ανταλλαγή και η γλώσσα μπορεί να 

λειτουργήσει ως μέσο για πολιτιστικό διάλογο, ως δίαυλος επικοινωνίας, 

διαπολιτισμικής επαφής και δημιουργίας σχέσεων φιλίας και αλληλοσεβασμού. Στο 

τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος Μοναστηριωτών σε συνεργασία με το 

σύλλογο «Πελαγονίας» αλλά και με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας, 

διεξάγει διαγωνισμό ελληνικής γλώσσας για τους/τις μαθητές/τριες των 

φροντιστηρίων και απονέμονται βραβεία, αλλά και βεβαιώσεις παρακολούθησης των 

μαθημάτων. Εκτός από τα φροντιστήρια εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του συλλόγου, διεξάγονται 

μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις. Οι 

εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις εν λόγω δραστηριότητες στα Μπίτολα παραμένουν 

ακόμα  πρόσκαιροι ως προς τη μονιμότητά και τη διαθεσιμότητά τους. 

Τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του φροντιστηρίου 

πραγματοποιούνται σε χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για τις δραστηριότητες 

του Συλλόγου Μοναστηριωτών. Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η πειραματική 

παρέμβαση ήταν σχετικά ευρύχωρος και διαμορφώθηκε κατάλληλα, ώστε να είναι 

δυνατή η εργασία των μαθητών/τριών τόσο σε ζευγάρια κατά τις διάφορες γλωσσικές 

δραστηριότητες, όσο και στις δραματοποιήσεις και στα παιχνίδια ρόλων, τα οποία 

προϋπέθεταν κίνηση. Οι αίθουσες ήταν ευνοϊκές ως προς την διευκόλυνση της 

επαφής, της επικοινωνίας και της συνεργασίας των μαθητών/τριών, όσο και προς την 

συνεργασία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού. Η διάταξη των θρανίων 
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διαμορφώθηκε σε σχήμα Π, ώστε να διευκολύνεται η διεκπεραίωση των παιχνιδιών 

ρόλων και της δραματοποίησης και να καθίσταται δυνατή η ορατότητα από όλους/ες 

τους/τις μαθητές/τριες στις προβολές παρουσίασης κάθε μαθήματος μέσω Η/Υ. Οι 

τάξεις διέθεταν πίνακα, αναρτημένες καρτέλες στους τοίχους, για παράδειγμα 

καρτέλα με τις εποχές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και βιβλιοθήκη με βιβλία του 

Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων της Ελλάδας, λογοτεχνικά και ελάχιστα 

εξειδικευμένα βιβλία για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Βασικό 

διδακτικό μέσο της πειραματικής παρέμβασης αποτέλεσε ο Η/Υ, μέσω του οποίου 

γίνονταν η παρουσίαση του λεξιλογίου κατά το προστάδιο, η οπτικοποίηση της 

αφήγησης των ιστοριών κατά το κύριο στάδιο, και παράλληλα, αποτέλεσε 

λειτουργικό μέσο για την υλοποίηση ορισμένων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Λόγω 

έλλειψης τεχνολογικών μέσων στις αίθουσες, ο Η/Υ ήταν απαραίτητο να παρέχεται 

από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, όπως επίσης και το υπόλοιπο εποπτικό υλικό 

(φυλλάδια, ξυλομπογιές, τετράδια, ενδυμασίες δραματοποίησης και χαρτικά υλικά 

για τα παιχνίδια ρόλων) που κρίθηκε απαραίτητο, κατά το σχεδιασμό, για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

 

4.4. Οι συμμετέχοντες 

Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τους μήνες 

Φεβρουάριο – Ιούνιο του σχολικού έτους 2010-2011, στο φροντιστήριο εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας στην πόλη των Μπιτόλων (πρώην Μοναστήρι). Κατά το 

διάστημα των 4 μηνών πραγματοποιήθηκαν 10 πειραματικές παρεμβάσεις διάρκειας 

ενενήντα λεπτών (σύνολο ωρών: 15). Πριν από την εφαρμογή των πειραματικών 

παρεμβάσεων με τα κατάλληλα εργαλεία διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι 

ανάγκες των μαθητών/τριών, καθώς και το επίπεδο γνώσης τους στην ελληνική 

γλώσσα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα διαβαθμισμένο τεστ αξιολόγησης για 

τη διερεύνηση επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών στην ελληνική γλώσσα 

από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο προσαρμόστηκε στη στοχοθεσία της 

παρέμβασης. Παράλληλα, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια για την συλλογή 

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, σχετικά με την προέλευση των 

μαθητών/τριών, με τους λόγους για τους οποίους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα 

καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 
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Στην παρούσα πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν συνολικά 20 μαθητές και 

μαθήτριες, εκ των οποίων δεκατέσσερα ήταν κορίτσια και έξι αγόρια. Στον πίνακα 

1.1 παρουσιάζεται  περιγραφικά η κατανομή των μαθητών/τριών κατά φύλο. 

 

Πίνακας 1.1 : κατανομή των μαθητών κατά φύλο 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 

Αγόρι 6 30,0 

Κορίτσι 14 70,0 

Σύνολο 20 100,0 

φύλο

κορίτσι

αγόρι

 

Η ηλικία των μαθητών/τριών κυμάνθηκε από 10 χρονών (124,29 μηνών) μέχρι 11 

χρονών (136,80 μηνών). Οι εν λόγω 20 μαθητές/τριες είχαν παρακολουθήσει δύο 

χρόνια μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας. 

 

5. Διαδικασία διαθεματικού πρότζεκτ 

Σε μια προσπάθεια για ανταπόκριση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 

μιας ξένης γλώσσας (ΞΓ) σχεδιάστηκε η πειραματική παρέμβαση με σκοπό να 

ερευνήσει πώς η αφήγηση διαφόρων ιστοριών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΟΕΠΓ θα 

μπορέσει, αφενός να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα 
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και αφετέρου να εγείρει και να καλλιεργήσει την διαπολιτισμική επίγνωση 

μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσα από την εμπλοκή των 

μαθητών/τριών στη μάθηση με διαθεματικό και πολυαισθητηριακό τρόπο 

επιδιώχθηκε να ενισχυθούν οι γνωστικές, κινητικές και συναισθηματικό-κοινωνικές 

δεξιοτήτες τους. 

Το παρόν κεφάλαιο επιδιώκει να περιγράψει τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πειραματικής παρέμβασης, καθώς και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγησή της. Πριν από τον σχεδιασμό 

των διδακτικών πλάνων και, γενικά, των παρεμβάσεων, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθούν και να καταγραφούν οι ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι απόψεις της 

κύριας διδάσκουσας των τμημάτων, αλλά και της συντονίστριας του φροντιστηρίου 

εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κρίθηκαν απαραίτητες για τη διεξαγωγή της 

παρέμβασης. Τα προαναφερθέντα αποτέλεσαν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Στη 

συνέχεια, κατά την ανάλυση του δεύτερου σταδίου, επιχειρείται να περιγραφεί ο 

σχεδιασμός των παρεμβάσεων, ο οποίος έγινε με βάση τις ανάγκες και τις απόψεις 

μαθητών/τριών, βάσει των απόψεων της κύριας διδάσκουσας, αλλά και της 

συντονίστριας του φροντιστηρίου. Σε αυτό το στάδιο θα αιτιολογηθούν οι επιλογές 

των δραστηριοτήτων και όλου του διδακτικού υλικού. Στο αμέσως επόμενο 

υποκεφάλαιο, επιχειρείται να περιγραφεί το τρίτο στάδιο της πειραματικής 

παρέμβασης, που είναι η εφαρμογή των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα 

στάδια των πειραματικών παρεμβάσεων και περιγράφονται οι θεματικές ενότητες, τα 

υλικά και τα μέσα υλοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέταρτο στάδιο 

συντελείται η αξιολόγηση και η αποτίμηση της διαδικασίας των παρεμβάσεων μέσα 

από συγκεκριμένα εργαλεία. Αναλυτικά, επιχειρείται η περιγραφή των 

μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

αποτίμηση της διαδικασίας και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

5.1. 1ο στάδιο: Διερεύνηση και καταγραφή αναγκών 

 

Πριν από τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων και του διδακτικού υλικού, 

κρίθηκε απαραίτητο να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των 

μαθητών/τριών, να διερευνηθούν τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των 
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μαθητών/τριών, τα μαθησιακά στυλ τους, καθώς και ο σκοπός τους σχετικά με την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

 

5.1.1. Προφίλ μαθητών/τριών 

Αναλυτικά, το σύνολο των μαθητών/τριών είχαν ως μητρική γλώσσα την 

εθνική γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ. και η καταγωγή των γονιών τους ήταν κατά μεγάλο 

ποσοστό από τα Μπίτολα (πρώην Μοναστήρι). Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός 

μαθητών/τριών δήλωσε ότι η μητέρα ή ο πατέρας καταγόταν από κάποια άλλη πόλη, 

όπως το Πρίλεπ, το Γκόστιβαρ ή τα Σκόπια. Όλοι οι μαθητές/τριες γνώριζαν ως ξένη 

την αγγλική γλώσσα. Το 30% των μαθητών γνώριζε σε κάποιο επίπεδο την γαλλική 

γλώσσα, ενώ το 45% γνώριζε ως κάποιο επίπεδο την γερμανική.  Αξιοσημείωτο είναι 

ότι 10% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι γνωρίζει την βλάχικη γλώσσα. 

Σχήμα 1: 

 

 

5.1.1.1. Χρήση της ελληνικής γλώσσας 

Από την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) 

που δόθηκε στους/τις μαθητές/τριες, μπορούμε να πούμε ότι από τους είκοσι μαθητές, 

μόνο οι τέσσερις ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα σε κάποιες 

περιστάσεις εκτός μαθήματος.  

Σχήμα 2: 
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Από αυτούς οι δύο χρησιμοποιούν την ελληνική για συνομιλία με φίλους 

μέσω διαδικτύου, ένας χρησιμοποιεί την ελληνική κατά την επικοινωνία με τον 

παππού του, ενώ ο τελευταίος μαθητής κατά την επικοινωνία με τον πατέρα του. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τέσσερις από τους μαθητές που ισχυρίστηκαν ότι 

δεν χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα εκτός μαθήματος, δήλωσαν ότι μερικές 

φορές χρησιμοποιούν την ελληνική με τους φίλους τους. Θα μπορούσε να ισχύει αν 

υποθέσουμε ότι μιλάνε εκτός μαθήματος για τα μαθήματα, ή λίγο πριν ή λίγο μετά το 

μάθημα, είτε ότι χρησιμοποιούν την ελληνική οι συμμαθητές/τριες από το 

φροντιστήριο σε περιστάσεις εκτός φροντιστηρίου. 

 

5.1.1.2. Λόγοι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

Όσον αφορά το λόγο για τον οποίο οι μαθητές/τριες επέλεξαν να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεών τους στα 

ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν, περιγραφικά, ισχύουν τα παρακάτω. Να 

σημειωθεί ότι οι μαθητές/τριες είχαν να επιλέξουν από το 1 ώς το σημαντικότερο, έως 

το 7 ως το περισσότερο ασήμαντο για αυτούς. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να δηλώσουν 

το βαθμό αποδοχής ή απόρριψης για μια σειρά απόψεις και φράσεις, στη βάση μιας 

αριθμητικής κλίμακας, η οποία είναι από το 1 έως 7. Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου 

ονομάζονται κλίμακες αξιολόγησης. Οι κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν 

ενδιαφερόμαστε όχι μόνο αν τα υποκείμενα της έρευνας είναι υπέρ ή κατά μιας 

άποψης αλλά και για το βαθμό αποδοχής της άποψης αυτής (Μπεχράκης, 1999). Για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων οι απαντήσεις εκφράζουν το μέγεθος συμφωνίας ή 

διαφωνίας για ορισμένες δηλώσεις που σχετίζονται με την επιλογή τους να μάθουν 

την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα:  1= πάρα πολύ σημαντικό, 2= πολύ σημαντικό, 

3= σημαντικό, 4= ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο, 5= ασήμαντο, 6= πολύ ασήμαντο, 
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7= πάρα πολύ ασήμαντο. Οι μαθητές κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τους παράγοντες σε 

σειρά προτεραιότητας από το 1 έως το 7. 

Το 15% των μαθητών δήλωσε ότι ο σημαντικότερος λόγος που μαθαίνει την 

ελληνική γλώσσα είναι επειδή απλά τους αρέσει η γλώσσα. Το 60% των μαθητών 

δήλωσε ότι η ο παράγοντας «μου αρέσει η ελληνική γλώσσα» έρχεται δεύτερος ως 

επιλογή.  

Σχήμα 3: 

 

 

Το 65% των μαθητών δήλωσε ως τον σημαντικότερο λόγο εκμάθησης της 

ελληνικής την χρησιμότητα που θα έχει για αυτούς στο μέλλον. Για το 15% των 

μαθητών, η μελλοντική χρησιμότητα της ελληνικής ήρθε ως δεύτερη επιλογή. 

Σχήμα 4: 
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Μόνο μία μαθήτρια, από τους 20 συνολικά μαθητές, δηλαδή το 5%, δήλωσε 

ότι επέλεξε να μάθει την ελληνική γλώσσα γιατί την ενδιαφέρει ο πολιτισμός της 

Ελλάδας.  

Σχήμα 5: 

 

 

Το 45% των μαθητών δήλωσε ότι ο παράγοντας «μαθαίνω την ελληνική 

γλώσσα γιατί θέλω να κάνω διακοπές στην Ελλάδα» είναι μάλλον αδιάφορος (στην 

κλίμακα αξιολόγησης είναι ο αριθμός 4 που δηλώνει ότι δεν είναι ούτε σημαντικό 

ούτε ασήμαντο), ενώ μόνο το 10% (2 από τους 20 μαθητές) δήλωσε ότι οι διακοπές 

στην Ελλάδα παίζουν «πολύ σημαντικό» ρόλο στην επιλογή τους για την εκμάθηση 
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της ελληνικής. Το 20% των μαθητών ισχυρίστηκε ότι οι διακοπές στην Ελλάδα 

αποτελούν ασήμαντο παράγοντα για την επιλογή τους. 

Σχήμα 6: 

 

 

Το 25% των μαθητών δήλωσε ότι αποτελεί σημαντικός παράγοντας 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας οι μελλοντικές σπουδές στην Ελλάδα, ενώ το 

30% δήλωσε ότι τον ίδιο παράγοντα τον θεωρεί ασήμαντο. 

Σχήμα 7: 

 

Στο ερωτηματόλογιο δε συμπεριελήφθηκε από κανέναν/καμία μαθητή/τρια ο 

παράγοντας «ελληνική καταγωγή των γονέων». 
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 Στην ερώτηση «τι/ποιος σε επηρέασε να επιλέξεις την ελληνική ως ξένη 

γλώσσα» οι μαθητές/τριες μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι δύο απαντήσεις. Οι 

απαντήσεις ποικίλλαν ως εξής: το 65% των μαθητών δήλωσε ότι επηρεάστηκε από 

τους γονείς  του. Από το 65% των μαθητών που επηρεάστηκε από τους γονείς του, 

περίπου το 38% (δηλαδή 5 από τους/τις 13 μαθητές/τριες) δήλωσαν επίσης ότι δεν 

επηρεάστηκαν από κανέναν, αλλά απλά τους αρέσει η ελληνική γλώσσα. Επίσης, από 

το 65% που δήλωσε ότι επηρεάστηκε από τους γονείς, το 30% (δηλαδή 4 από τους/τις 

13 μαθητές/τριες) δήλωσε ότι επηρεάστηκε από εικόνες της Ελλάδας και 2 από 

τους/τις 13 μαθητές/τριες που ανήκαν στο 65% που επηρεάστηκε από τους γονείς, 

δήλωσε ότι επηρεάστηκε ταυτόχρονα και από τον πολιτισμό της Ελλάδας. Ένας 

(περίπου το 8%) από τους 13 μαθητές (65%) εκτός από τους γονείς του επηρεάστηκε 

και από τους φίλους του. Το 20% (4 από τους/τις 20 μαθητές/τριες) του συνόλου των 

μαθητών δήλωσε ότι επηρεάστηκε από τους φίλους του. Από αυτούς το 75% (δηλαδή 

2 από τους/τις 4 μαθητές/τριες) δήλωσε ότι επηρεάστηκε παράλληλα από την θετική 

τους στάση προς την ελληνική  γλώσσα. Από τους 6 μαθητές (30% επί του συνόλου 

των μαθητών) που δήλωσαν ότι παρακινήθηκαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα από 

τις εικόνες της Ελλάδας, οι 2 (33% του 30%) ταυτόχρονα δήλωσαν ότι απλά τους 

αρέσει η ελληνική γλώσσα, έχουν δηλαδή θετική στάστη απένταντι της. Τέλος, το 

60% του συνόλου των μαθητών δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από κανέναν και ότι 

απλά διατηρεί μια θετική στάση απέναντι στην ελληνική γλώσσα και αυτός ήταν ο 

λόγος που επέλεξε να την μάθει ως ξένη. Από αυτό το 60% ταύτοχρονα, περίπου το 

42% δήλωσε ότι επηρεάστηκε και από τους γονείς, το 25% ότι επηρεάστηκε και από 

τους φίλους, περίπου το 17% κινητοποιήθηκε και από εικόνες της Ελλάδας και μόλις 

περίπου το 8% επηρεάστηκε από τον πολιτισμό της Ελλάδας. 

 

5.1.1.3. Σχέση με τον πολιτισμό και τη χώρα της Γ2 

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στις πειραματικές παρεμβάσεις 

ερωτήθηκαν πριν την έναρξη των παρεμβάσεων τι γνωρίζουν από τον πολιτισμό της 

Ελλάδας. Οι απαντήσεις, από τις οποίες είχαν να επιλέξουν όσες τους ικανοποιούσαν, 

ήταν οι εξής: 1) Μνημεία (Ακρόπολη, Λευκός Πύργος...), 2) Λαϊκούς παραδοσιακούς 

χορούς, 3) Βυζαντική Ιστορία, 4) Ελληνική Μυθολογία, 5) Έθιμα και γιορτές, 6) 

Άλλο (Περιέγραψε). Όλοι οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι γνωρίζουν Ελληνική 

Μυθολογία, από αυτούς το 25% δήλωσε ότι γνωρίζει λαϊκούς παραδοσιακούς χορούς, 
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το 20% ότι γνωρίζει μνημεία της Ελλάδας, επίσης, 20% ότι γνωρίζει βυζαντινή 

ιστορία και μόλις το 5% ότι γνωρίζει έθιμα και γιορτές της Ελλάδας.  

Σχήμα 8: 

 

 

Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις 

στην Ελλάδα και ενώ η απάντηση θα μπορούσε να κυμαίνεται από το «καθόλου» έως 

το «πολύ» με ενδιάμεσες απαντήσεις το «λίγο» και το «αρκετά», το 100% των 

μαθητών απάντησε «πολύ». Για τους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν με σειρά 

προτεραιότητας από το 1 έως το 5 (1= πολύ σημαντικό, 2= σημαντικό, 3= ούτε 

σημαντικό, ούτε ασήμαντο, 4= ασήμαντο, 5= πολύ ασήμαντο) τις εξής απαντήσεις: 1) 

θέλω να γνωρίσω το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 2) θέλω να βελτιώσω τα 

ελληνικά μου, 3) θέλω να κάνω φίλους από την Ελλάδα, 4) θέλω να γνωρίζω 

περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα, 5) θέλω να έρθω σε επαφή με τον ελληνικό 

πολιτισμό (να δω μνημεία, μουσεία, ναούς, κλπ.), 6) Άλλο (Περιέγραψε). Η επιλογή 

που αποτελούσε πολύ ασήμαντο παράγοντα για τους/τις μαθητές/τριες, αποδείχθηκε 

ότι είναι η γνωριμία με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι οι μαθητές/τριες 

συμφωνούν ότι η γνωριμία τους με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα 

αποτελούσε «πολύ ασήμαντο» λόγο για την επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Το 

μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των μαθητών (80%) συμφωνεί ότι θα ήταν 

«ασήμαντος» λόγος να επισκεφτούν την Ελλάδα για να γνωρίσουν τον ελληνικό 

πολιτισμό και να δουν μνημεία, μουσεία, ναούς κλπ. Το 15% των μαθητών δηλώνει 
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ότι θεωρεί σημαντικό να επισκεφτεί την Ελλάδα για να γνωρίσει τον πολιτισμό της 

και να δει μνημεία και μουσεία. Το 5% των μαθητών δήλωσει ότι ο εν λόγω 

παράγοντας δεν του είναι ούτε σημαντικός, ούτε ασήμαντος. Σχεδόν αδιάφορος (ούτε 

σημαντικός, ούτε ασήμαντος) λόγος επίσκεψης αποτελεί η γνωριμία περισσότερων 

πράγματων για την Ελλάδα, όπως ισχυρίζεται το 70% των μαθητών. Το 20% του 

συνόλου των μαθητών θεωρεί σημαντικό το να γνωρίσει περισσότερα πράγματα για 

την Ελλάδα, ενώ το 10% το θεωρεί πολύ σημαντικό. Οι μισοί μαθητές (50%) 

δήλωσαν ότι αποτελεί σημαντικό λόγο επίσκεψης στην Ελλάδα η ανάπτυξη φιλίας. 

Το 10% των μαθητών το θεωρεί πολύ σημαντικό, το 20% ούτε σημαντικό, ούτε 

ασήμαντο και το 20% δηλώνει ότι το θεωρεί ασήμαντο. Ο πιο σημαντικός λόγος για 

τον οποίο το 80% του συνόλου των μαθητών δήλωσε ότι θα επισκεπτόταν  την 

Ελλάδα είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας. 

Σημαντικός λόγος επίσκεψης, αλλά όχι πολύ σημαντικός, αποτελεί η βελτίωση του 

επιπέδου γλωσσομάθειας της ελληνικής για το 15% των μαθητών. Απομένει το 5% 

των μαθητών που θεωρεί ουτέ σημαντικό, ούτε ασήμαντο λόγο επίσκεψης στην 

Ελλάδα τη βελτίωση της γλωσσομάθειας της ελληνικής. 

 

5.1.1.4. Δυσκολίες στην εκμάθηση της Γ2 

Επιπλέον, μέσα από ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές προς 

συμπλήρωση, επιχειρήθηκαν να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης και ποια δεξιότητα, κατά τη δική τους 

άποψη, είναι αυτή στην οποία αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Αναλυτικά, 

οι περιγραφικές προτάσεις σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την 

επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα, ήταν οι εξής: «Στην ελληνική γλώσσα συναντάς 

δυσκολίες στο: 1) Να καταλαβαίνεις τη γλώσσα από κάποιον που τη μιλά με άνεση, 

2) Να συμμετέχεις σε συζητήσεις, 3) Να διαβάζεις και να καταλαβαίνεις ένα κείμενο, 

4) Να γράφεις διάφορα κείμενα, 5) Να λύνεις ασκήσεις γραμματικής, 6) Να 

μαθαίνεις κανούριο λεξιλόγιο, 7) Άλλο (Περιέγραψε)...». Στα ερωτήματα αυτά οι 

μαθητές/τριες είχαν την δυνατότητα να  επιλέξουν μία από τις διαβαθμισμένες 

απαντήσεις· «Πολύ», «Αρκετά», «Λίγο» ή «Καθόλου», αναλόγως με το πώς 

ανταποκρίνεται η πρόταση στην δική τους πραγματικότητα, σύμφωνα με τη 

προσωπική τους εκτίμηση. Περιγραφικά, αξίζουν να σημειωθούν τα εξής: το 60% 

των μαθητών/τριών δήλωσε ότι δυσκολέυεται «πολύ» να συμμετέχει σε συζητήσεις 
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στην ελληνική γλώσσα. Το υπόλοιπο 40% των μαθητών/τριών χωρίζεται ισομερώς σε 

δύο ομάδες· σε αυτούς που δυσκολεύονται «αρκετά» να συμμετέχουν σε συζητήσεις 

και σε αυτούς που δυσκολεύονται «λίγο».  

Σχήμα 9: 

 

 

Το 85% του συνόλου των μαθητών/τριών δήλωσε ότι δυσκολεύεται «αρκετά» 

να γράφει διάφορα κείμενα. Το 10% δήλωσε ότι δυσκολεύεται «πολύ» στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ μόλις το 5% δήλωσε ότι δυσκολεύεται «λίγο».  

Σχήμα 10: 

 

 

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (11), δηλαδή το 55% των 

μαθητών/τριών απάντησε ότι δυσκολεύεται «αρκετά» να καταλάβει την ελληνική 
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γλώσσα από κάποιον που τη μιλά με άνεση. Αντίστοιχα, το 35% του συνόλου των 

μαθητών/τριών δήλωσε ότι δυσκολεύεται «πολύ» και το 10% «λίγο». 

Σχήμα 11: 

 

 

Λιγότεροι από τους/τις μισούς/ές μαθητές/τριες, συγκεκριμένα το 45% του 

συνόλου υποστήριξε ότι δυσκολεύεται «αρκετά» να λύσει ασκήσεις γραμματικής. 

Από τους υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες, το 25% υποστήριξε ότι δε δυσκολεύεται 

«καθόλου» να λύσει γραμματικές ασκήσεις, το 20% ότι δυσκολεύεται «πολύ» και το 

10% ότι δυσκολεύεται «λίγο».  

Σχήμα 12: 

 

 



78 

 

Το 50% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι δυσκολεύεται να μαθαίνει καινούριο 

λεξιλόγιο, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται ως εξής: το 20% δυσκολεύεται «πολύ», ενώ 

άλλο 20% δε δυσκολεύεται καθόλου και το 10% δυσκολεύεται «αρκετά».  

Σχήμα 13: 

 

 

Τέλος, 13 από τους/τις 20 μαθητές/τριες (65%) απάντησε ότι βρίσκει μικρή 

δυσκολία (δυσκολεύεται «λίγο») να διαβάζει και να καταλαβαίνει ένα κείμενο, ενώ 

το 35% υποστήριξε ότι δυσκολεύεται «αρκετά». 

Σχήμα 14: 

 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο δείγμα μαθητών 

ότι βρίσκει μεγαλύτερη δυσκολία στην παραγωγή προφορικού λόγου (65% επί του 
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συνόλου απάντησε «πολύ») και σημαντική δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου 

(85% επί του συνόλου απάντησε «αρκετά»). Από τις προσληπτικές δεξιότητες αυτή 

που αποδεικνύεται ότι δυσκολεύει περσσότερο τους συγκεκριμένους μαθητές είναι η 

κατανόηση προφορικού λόγου (55% επί του συνόλόυ απάντησε «αρκετά»), ενώ 

αποδεικνύεται ότι αντιμετωπίζουν μικρότερη δυσκολία στην κατανόηση γραπτού 

λόγου (65% επί του συνόλου απάντησε «λίγο»). Επιπλέον, συγκριτικά, η γραμματική 

φαίνεται να δυσκολεύει (45% επί του συνόλου απάντησε «αρκετά») τους/τις 

συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες περισσότερο από ό,τι δυσκολεύει η εκμάθηση 

λεξιλογίου (50% επί του συνόλου απάντησε «λίγο»).  

 

5.1.1.5. Γλωσσικός και επικοινωνιακός στόχος στη Γ2 

Το επόμενο ερώτημα που κρίθηκε απαραίτητο να απαντηθεί από τους/τις 

μαθητές/τριες πριν τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων είναι το εξής: «Στην ελληνική 

γλώσσα θα πρέπει να βελτιωθείς/εξασκηθείς στα παρακάτω: 1) Να διαβάζεις και να 

καταλαβαίνεις ένα κείμενο, 2) Να μπορείς να διαβάζεις σωστά στα ελληνικά, 3) Να 

μπορείς να γράφεις σωστά ένα κείμενο στα ελληνικά, 4) Να καταλαβαίνεις μια 

καθημερινή συνομιλία στα ελληνικά, 5) Να μπορείς να καταλαβαίνεις κάποιον που 

σου μιλά στα ελληνικά, 6) Να μπορείς να επικοινωνείς σε απλά ελληνικά με 

ανθρώπους από Ελλάδα». Οι απαντήσεις ήταν διαβαθμισμένες ως εξής: «Πολύ», 

«Αρκετά», «Λίγο» και «Καθόλου».  

Στα παραπάνω έμμεσα ερωτήματα δεν υπήρξε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% 

που να δήλωσε ότι έχει ανάγκη για πολύ σημαντική βελτίωση σε κάποια από τις έξι 

παραπάνω προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 35% των μαθητών/τριών εξέφρασε ότι 

χρειάζεται πολύ σημαντική βελτίωση/εξάσκηση ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει 

κάποιον που/της του μιλά στα ελληνικά. Αντίστοιχα, το 45% του συνόλου των 

μαθητών/τριών εξέφρασε ότι έχει ανάγκη από σημαντική βελτίωση για να 

καταλαβαίνει κάποιον που μιλά ελληνικά, το 15% δήλωσε ότι χρειάζεται «λίγο» 

εξάσκηση και το 5% «καθόλου».  

Σχήμα 15: 
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Το 30% των μαθητών/τριών νιώθει ότι χρειάζεται «πολύ» εξάσκηση για να 

καταλαβαίνει μια καθημερινή συνομιλία στα ελληνικά, το 65% θεωρεί ότι χρειάζεται 

«αρκετή» βελτίωση, αντίστοιχα, και το 5% ότι χρειάζεται «λίγη» εξάσκηση.  

Σχήμα 16: 

 

 

Το 25% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι χρειάζεται «πολύ» εξάσκηση ώστε να 

μπορεί να επικοινωνεί σε απλά ελληνικά με ανθρώπους από την Ελλάδα, ενώ το 70% 

επί του συνόλου υποστήριξε ότι χρειάζεται «αρκετή» βελτίωση αντιστοίχως. Μόλις 

το 5% υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται «καθόλου» εξάσκηση για το συγκεκριμένο 

σκοπό.  

Σχήμα 17: 
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Σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, το 25% των μαθητώ/τριών δήλωσε 

ότι χρειάζεται «πολύ» βελτίωση, για να γράφει σωστά ένα κείμενο στα ελληνικά, ενώ 

το 75% επί του συνόλου υποστήριξε ότι πρέπει να βελτιωθεί «αρκετά» ώστε να είναι 

σε θέση να γράφει σωστά.  

Σχήμα 18: 

 

 

Πολύ μικρό ποσοστό μαθητών/τριών (10%) θεωρεί ότι χρειάζεται «πολύ» 

εξάσκηση για να μπορεί να διαβάζει σωστά ένα κείμενο στα ελληνικά. Αντιστοίχως, 

το 25% θεωρεί ότι χρειάζεται «αρκετή» εξάσκηση για τον ίδιο σκοπό, ενώ το 45% 

θεωρεί ότι χρειάζεται «λίγη» εξάσκηση και το 20% «καθόλου». 

Σχήμα 19: 
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 Τέλος, η πλειονότητα των μαθητώ/τριών δήλωσε ότι χρειάζεται «λίγη» 

βελτίωση ώστε να διαβάζει και να καταλαβαίνει ένα κείμενο, ενώ μόλις το 15% 

δήλωσε ότι χρειάζεται «αρκετή».  

Σχήμα 20: 

 

 

Συμπερασματικά, από τις παραπάνω απόψεις μαθητών/τριών μπορούμε να 

πούμε ότι το συγκεκριμένο δείγμα μαθητών/τριών δείχνει να υποστηρίζει ότι δε 

χρειάζεται πολύ σημαντική βελτίωση στην κατανόηση γραπτού λόγου, όπως ούτε και 

στην προφορά. Ωστόσο, το ίδιο δείγμα δείχνει ότι νιώθει την ανάγκη για αρκετή 

βελτίωση στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως επίσης στην κατανόηση και 

παραγωγή του προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα. 
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5.1.1.6. Αλλαγές στη διαδικασία εκμάθησης 

Το επόμενο και τελευταίο έμμεσο ερώτημα που τέθηκε στους/στις 

συμμετέχοντες αφορά τη διδακτική προσέγγιση και τη μέθοδο διδασκαλίας. Το 

παραπάνω ζήτημα τέθηκε ως εξής: «Τι θα ήθελες να αλλάξει στο μάθημα της 

ελληνικής γλώσσας; Ιεράρχησε με σειρά προτεραιότητας από το 1 έως το 5 (το 1 

είναι σημαντικότερο και το 5 λιγότερο σημαντικό)· 1) Να συνεργαζόμαστε/ 

επικοινωνούμε σε ομάδες με τους συμμαθητές, 2) Να παίζουμε τους διαλόγους των 

κειμένων, 3) Να έχουμε λιγότερη γραμματική, 4) Να χρησιμοποιούμε περισσότερο 

οπτικοακουστικό υλικό, 5) Να μας διαβάζουν περισσότερα κείμενα που αφορούν 

στον ελληνικό πολιτισμό (μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ)». Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν σκιαγραφούν τις προτιμήσεις για τον τρόπο διδασκαλίας, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

Το 55% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι είναι «πολύ σημαντικό» το να έχουν 

λιγότερη γραμματική στην διδασκαλία. Το 30% επί του συνόλου των μαθητώ/τριών 

δήλωσε ως «σημαντικό» το να διδάσκονται λιγότερο γραμματική, το 10% υποστήριξε 

ότι δεν είναι ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο και το 5% δήλωσε ότι είναι ασήμαντη η 

ύπαρξη λιγότερης γραμματικής κατά τη διδασκαλία. Από το 55% (11 στους 20) των 

μαθητών/τριών που θεωρούν ως «πολύ σημαντικό» παράγοντα την ελάττωση της 

διδασκαλίας της γραμματικής, περίπου το 63%, δηλαδή 7 στους 11 μαθητές δήλωσε 

ως δεύτερο σε σειρά σημαντικότητας, τη χρήση περισσότερο οπτικοακουστικού 

υλικού στο μάθημα. Συνολικά, το 35% του συνόλου των μαθητών/τριών δήλωσε ότι 

θεωρεί ως «σημαντικό» ή αλλιώς δεύτερο σε προτεραιτότητα να γίνεται χρήση 

περισσότερο οπτικοακουστικού υλικού στα μαθήματα. Από τους/τις υπόλοιπους/ες 

μαθητές/τριες το 15% θεωρεί τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων «πολύ σημαντικό» παράγοντα, το 20% δηλώνει ότι είναι ούτε 

σημαντικό όυτε ασήμαντο και το 30% ότι είναι απλά ασήμαντο ή αλλιώς τέταρτο σε 

σειρά προτεραιότητας.  

Σχήμα 21: 
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Το 30% του συνόλου των μαθητών/τριών δηλώνει ότι ως πρώτο σε σειρά 

προτεραιότητας θεωρεί το να παίζει τους διαλόγους των κειμένων στο μάθημα. Το 

25% του συνόλου των μαθητών/τριών θεωρούν τη δραματοποίηση των κειμένων 

δεύτερο σε σειρά προτεραιτότητας, το 30% θεωρεί τη δραματοποίηση ούτε 

σημαντικό, ούτε ασήμαντο παράγοντα και το 15% το θεωρεί ασήμαντο παράγοντα. 

Σχήμα 22: 
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 Μόλις το 5% δηλώνει ότι είναι «σημαντικό» το να συνεργάζονται και να 

επικοινωνούνε σε ομάδες οι συμμαθητές/τριες μεταξύ τους. Για το 40% των 

μαθητών/τριών δεν είναι ούτε σημαντικό, αλλά ούτε και ασήμαντο, το υπόλοιπο 40% 

θεωρεί τη συνεργατική μάθηση ασήμαντη και το 15% πολύ ασήμαντη. Το 85% επί 

του συνόλου των μαθητών/τριών θεωρεί «πολύ ασήμαντο» το να διαβάζουν 

περισσότερα κείμενα που αφορούν στον ελληνικό πολιτισμό (μύθους, παραμύθια, 

τραγούδια,κλπ). Αντίστοιχα, το 10% δηλώνει ότι είναι «ασήμαντο» και μόλις το 5% 

ότι είναι «σημαντικό». 

Συμπερασματικά, διαφαίνεται η προτίμηση των μαθητών/τριών για ελάττωση 

της διδασκαλίας της γραμματικής, ως πρώτη ιεραρχικά αλλαγή· μικρότερο ποσοστό 

μαθητών/τριών προτιμούν, ως πρώτη ιεραχικά αλλαγή, τη δραματοποίηση· η χρήση 

περισσότερο οπτικοακουστικών μέσων για τη διδασκαλία φαίνεται ως δεύτερη σε 

σειρά προτεραιότητας. Η τρίτη ιεραρχικά αλλαγή, για την οποία έδειξαν ενδιαφέρον 

αλλά χαρακτηρίζοντάς την ούτε σημαντική αλλά ούτε και ασήμαντη είναι η 

συνεργατική μάθηση, το ίδιο ποσοστό μαθητών/τριών χαρακτήρισε τη μάθηση μέσα 

από συνεργασία και την επικοινωνία σε ομάδες με τους συμμαθητές ως «ασήμαντη». 

Τέλος, διαφαίνεται ότι η διδασκαλία με κείμενα που φέρουν τον ελληνικό πολιτισμό 

ανήκει στην αλλαγή με το μικρότερο ενδιαφέρον.  

 

5.1.2. Περιγραφή επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών 

 

Για την διερεύνηση του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών 

χρησιμοποιήθηκε το προσαρμοσμένο στους στόχους της παρέμβασης τεστ (βλ. 

Παράρτημα). Tο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών αξιολογήθηκε από την 

ερευνήτρια σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες 

(Common European Framework of Reference for Languages), ως επίπεδο Α2. 

Σύμφωνα με το επίπεδο Α2 ο χρήστης εκτιμάται ως ‘βασικός χρήστης’ και «Μπορεί 

να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για 

καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, 

αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση 

απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή 

πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια 

την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που 
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αφορούν στις άμεσες ανάγκες του» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2011). Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που διατίθονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο 

χρήστης επιπέδου Α2 έχεις τις εξής δεξιότητες:  

 Στο επίπεδο κατανόησης προφορικού λόγου: 

o Μπορεί να καταλαβαίνει απλές πληροφορίες και ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την οικογένεια, τους ανθρώπους, το σπίτι, τη δουλειά και τις 

ενασχολήσεις του ελεύθερου χρόνου 

o Σε επίπεδο συνομιλίας μπορεί να καταλαβαίνει τι λόγο που του 

απευθύνει ο συνομιλητής σε απλές, καθημερινές συζητήσεις, εφόσον η ομιλία είναι 

καθαρή, αργή και στην οποία μπορεί ο συνομιλητής να δώσει εξηγήσεις 

o Σε επίπεδο συζήτησης μπορεί να καταλάβει σύντομες συζητήσεις 

σχετικά με την οικογένεια, τα χόμπι και την καθημερινή ζωή, με την προϋπόθεση ότι 

η προφορά των ομιλητών είναι αργή και καθαρή 

o Μπορεί να παρακολουθήσει την αλλαγή του θέματος σε μια συζήτηση 

στην τηλεόραση, στις ειδήσεις και καταλαβαίνει βασικές και γενικού περιεχομένου 

πληροφορίες 

o Σε επίπεδο προφορικών ανακοινώσεων, μπορεί να καταλαβαίνει 

σύντομες και ξεκάθαρες ανακοινώσεις, για παράδειγμα σε αεροδρόμια ή 

σιδηροδρομικούς σταθμούς. Μπορεί να καταλαβαίνει τις ανακοινώσεις που αφορούν 

για παράδειγμα τον καιρό 

 Στο επίπεδο κατανόησης γραπτού λόγου: 

o Μπορεί να κατανοεί σύντομα, απλά κείμενα που περιέχουν οικείο 

λεξιλόγιο που συμπεριλαμβάνουν διεθνές λεξιλόγιο 

o Στο επίπεδο ανάγνωσης για συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορεί να 

βρίσκει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σε διαφημίσεις, πληροφοριακά έντυπα, 

ιστοσελίδες, καταλόγους κ.ά. 

o Μπορεί να καταλαβαίνει τα κύρια σημεία σε σύντομα και απλά 

κείμενα ειδήσεων και περιγραφών, με την προϋπόθεση να είναι εξοικειωμένος με το 

θέμα 

o Μπορεί να κατανοεί ξεκάθαρες οδηγίες 

o Σε επίπεδο κατανόησης λογοτεχνικού κειμένου, μπορεί να 

καταλαβαίνει τα κύρια σημεία μιας σύντομης, απλής και καθημερινής ιστορίας, ιδίως 

αν συνοδεύεται από εικόνες 
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o Μπορεί να κατανοεί σύντομα και απλά μηνύματα από φίλους 

 Στο επίπεδο αλληλεπίδρασης προφορικού λόγου: 

o Μπορεί να αλληλεπιδράει με συνομιλητές για θέματα καθημερινά, να 

ρωτάει και να απαντάει σε απλές ερωτήσεις που αφορούν το σπίτι, τη χώρα, τη 

δουλειά, τον ελεύθερο χρόνο, τις προτιμήσεις και τα χόμπι 

o Μπορεί να συζητήσει τα σχέδια του με άλλους συνομιλητές, για 

παράδειγμα τι θα κάνει, που θα πάει και πότε 

o Μπορεί να ζητήσει και να δώσει κατευθύνσεις βάσει χάρτη ή 

σχεδιαγράμματος 

o Μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας, για 

παράδειγμα: να παραγγείλει φαηγτό ή ποτό, να κάνει αγορές ή να συμμετάσχει σε 

συνομιλίες σε διάφορες υπηρεσίες 

o Μπορεί να χρησιμοποεί τυπικές εκφράσεις για να απαντήσει στο 

τηλέφωνο, για να ανταλλάξει απλές πληροφορίες και να συμμετέχει σε σύντομες 

τηλεφωνικές συνομιλίες 

 Στο επίπεδο παραγωγής προφορικού λόγου: 

o Είναι ικανός να περιγράψει τον εαυτό του, την οικογένειά του και 

άλλους ανθρώπους. Μπορεί να περιγράψει την εκπαίδευσή του, την τωρινή ή 

πρηγούμενη δουλειά του. Είναι σε θέση να περιγράψει τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά 

του, το σπίτι και τον τόπο που κατοικεί. Είναι ικανός να μιλήσει για μελλοντικά 

σχέδια 

o Είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί κάτι του αρέσει ή όχι 

o Μπορεί να προετοιμάσει μία σύντομη και απλή παρουσίαση που θα 

δίνει βασικές πληροφορίες για κάτι που γνωρίζει καλά 

 Στο επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου: 

o Είναι σε θέση να γράψει για τον εαυτό του χρησιμοποιώντας απλό 

λεξιλόγιο και απλές συντακτικά προτάσεις, για παράδειγμα μπορεί να δώσει βασικές 

πληροφορίες για την οικογένεια, το σχολείο, τη δουλειά, τα χόμπι κ.ά. 

o Μπορεί να γράψει σχετικά με θέματα και ανθρώπους που γνωρίζει 

καλά, χρησιμοποιώντας απλό λεξιλόγιο και απλές συντακτικά προτάσεις, για 

παράδειγμα περιγραφές για φίλους ή τι έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας του 

o Είναι ικανός να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο για πληροφορίες 

σχετικά με την εκπαίδευση, τη δουλειά, τα ενδιαφερόντα και τις δυνατότητές του 
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o Είναι σε θέση να γράφει απλά μηνύματα, σύντομα γράμματα ή 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μιλώντας για καθημερινά θέματα σε φιλικό 

επίπεδο 

 Σε επίπεδο στρατηγικών κατά την επικοινωνία: 

o Είναι ικανός να ξεκινήσει μια συζήτηση. Μπορεί να επικοινωνήσει 

στον συνομιλητή του τι δεν έχει καταλάβει και να ζητήσει αποσαφηνίσεις 

o Όταν δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει το κατάλληλο λεξιλόγιο, μπορεί 

να δείξει το αντικείμενο και να ζητήσει για βοήθεια 

o Μπορεί να εντοπίσει σε επίπεδο προτάσεων λάθη, που αφορούν για 

παράδειγμα σε γραμματικές ή συντακτικές ασυμφωνίες 

 Σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικών και συντακτικών δομών: 

o Διαθέτει αρκετό λεξιλόγιο για να επικοινωήσει σε καθημερινές 

περιστάσεις 

o Μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που θέλει να εκφράσει με απλό τρόπο 

και άμεση ανταλλαγή περιορισμένων πληροφοριών 

o Είναι σε θέση να συνδέει ιδέες με απλές λειτουργικές λέξεις, όπως για 

παράδειγμα: ‘και’, ‘αλλά’, ‘επειδή’ 

o Είναι ικανός να χρησιμοποιεί ορθά απλές φράσεις για συγκεκριμένες 

περιστάσεις, αλλά κάνοντας συχνά λάθη στις καταλήξεις ρημάτων ή ονομάτων, στο 

χρόνο του ρήματος 

o Μπορεί να γίνει κατανοητός με σύντομες, απλές φράσεις, αλλά συχνά 

χρειάζεται να σταματάει τη ροή για να δοκιμάσει διαφορετικές λέξεις ή να 

επαναλάβει ορθότερα 

o Είναι σε θέση να συνομιλήσει με ανρθώπους ευγενικά, με φιλικό 

τρόπο σε σύντομες συνομιλίες, χρησιμοποιώντας καθημερινές και πρόχειρες 

εκφράσεις σύστασης ή χαιρετισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2008). 

 

5.1.2.1. Περιγραφή των μερών του τεστ 

Το προσαρμοσμένο τεστ που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του επιπέδου 

ελληνομάθειας των μαθητών/τριών αποτέλεσε το τεστ προέλεγχου και μετέλεγχου. 

Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό και το τελικό τεστ που διανεμήθηκε στους/τις 

μαθητές/τριες διεκπεραιώθηκε σε ατομικό επίπεδο. Ο προέλεγχος πραγματοποιήθηκε 

πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης και στόχευε στην αναγνώριση και την 
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αρχική εκτίμηση του επιπέδου των τεσσάρων δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα 

(κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου- ακρόαση, ομιλία, 

ανάγνωση, γραφή). Ο μετέλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της πειραματικής 

παρέμβασης. Το τεστ (pre-test & post-test) συστάθηκε βάσει του διαβαθμισμένου 

τεστ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων & του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το αρχικό και το τελικό τεστ ήταν 

η ίδια. Το τεστ χορηγήθηκε γραμμικά: Μέρος Α’- (ακρόαση_κατανόηση προφορικού 

λόγου), Μέρος Β’ (ακρόαση_ παραγωγή προφορικού λόγου), Μέρος Γ’ 

(αναγνωστική ικανότητα_κατανόηση γραπτού λόγου), Μέρος Δ’ (αναγνωστική 

ικανότητα, παραγωγή γραπτού λόγου & προφορική απόδοση δοθέντος κειμένου), 

Μέρος Ε’ (γραπτή έκφραση_παραγωγή γραπτού λόγου). Οι μαθητές/τριες απάντησαν 

στις ερωτήσεις και συμπλήρωσαν διάφορες δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο. Δεν 

υπήρξε αυστηρός χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση κάθε άσκησης, εξάλλου η 

συνολική διάρκεια του τεστ είναι περίπου μία ώρα. Η εκπαιδευτικός απέφυγε να 

δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο. Για κάθε άσκηση 

δόθηκαν απλές και σύντομες οδηγίες προς τους/τις μαθητές/τριες στη γλώσσα-στόχο. 

Για λόγους ομοιογένειας και εγκυρότητας του διαγνωστικού τεστ, η εκπαιδευτικός 

επαναλάμβανε τις οδηγίες προφορικά, όσες φορές χρειάστηκε χρησιμοποιώντας, όσο 

το δυνατόν, μικρότερες παρεκκλίσεις κατά τη διατύπωση. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί η κατανόηση των απαιτήσεων κάθε άσκησης από 

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, έτσι ώστε η επίδοση να αποτελεί αποτελέσμα της 

γλωσσικής ικανότητας και όχι του βαθμού κατανόησης των οδηγιών κάθε άσκησης 

(Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου, Δ/ση Δημοτικής Εκπαίδευσης, χ.χ.). 

Το τεστ είναι περιγραφικό και δίνει μια ένδειξη των δυνατοτήτων των 

μαθητών/τριών στην ελληνική γλώσσα. Αναλυτικά, διαρείται σε πέντε μέρη: Μέρος 

Α’- ακρόαση & κατανόηση προφορικού λόγου, Μέρος Β’ – ακρόαση & παραγωγή 

προφορικού λόγου, Μέρος Γ’ - αναγνωστική ικανότητα & κατανόηση γραπτού 

λόγου, Μέρος Δ’ – αναγνωστική ικανότητα, παραγωγή γραπτού λόγου & προφορική 

απόδοση δοθέντος κειμένου, Μέρος Ε’ - γραπτή έκφραση & παραγωγή γραπτού 

λόγου. Τα όρια μεταξύ των μερών δεν μπορεί να είναι αυστηρά δεδομένου του 

γλωσσικού συνεχές και της μη αποσπασματικότητας της γλώσσας. Υπάρχουν 

επικαλύψεις των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων σε όλες τις γλωσσικές ασκήσεις 

του τεστ. Η περιγραφή των ασκήσεων τους τεστ επιχειρείται παρακάτω: 
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1. Μέρος Α’ ακρόαση – κατανόηση προφορικού λόγου:  

Ακούω & δείχνω: οι μαθητές/τριες ακούν λέξεις τις οποίες προσπαθούν να τις 

αντιστοιχίσουν με τις εικόνες που έχουν μπροστά τους. Με τη δραστηριότητα 

αυτή εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές/τριες κατανοούν τον 

προφορικό λόγο στη Γ2 

2. Μέρος Β’ ακρόαση – κατανόηση & παραγωγή προφορικού λόγου: 

Ακούω μια ιστορία: η εκπαιδευτικός διαβάζει φωναχτά την ιστορία και οι 

μαθητές/τριες βλέπουν τρεις σχετικές εικόνες της ιστορίας μπροστά τους. Εν 

συνεχεία οι μαθητές/τριες προσπαθούν να απαντήσουν σε τρεις σχετικές 

ερωτήσεις κατανόησης ανοιχτού τύπου. Η δραστηριότητα εκτιμάει την 

ικανότητα του/της μαθητή/τριας να κατανοεί σε γενικές γραμμές μια ιστορία 

που την ακούει προφορικά, καθώς και την ικανότητα παραγωγής προφορικού 

λόγου 

3. Μέρος Γ’ αναγνωστική ικανότητα – κατανόηση γραπτού λόγου: 

Διαβάζω και διαλέγω: οι μαθητές/τριες βλέπουν εικόνες για τις οποίες πρέπει 

να διαλέξουν μία από τις τρεις λέξεις ή να τις αντιστοιχίσουν με απλές 

φράσεις που διαβάζουν. Η δραστηριότητα εκτιμάει την ικανότητα των 

μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν λέξεις και απλές φράσεις. 

4. Μέρος Δ’ αναγνωστική ικανότητα, παραγωγή γραπτού λόγου & 

προφορική απόδοση: 

Διαβάζω μια ιστορία: οι μαθητές/τριες διαβάζουν μια ιστορία και στη 

συνέχεια απαντούν σε δύο ερωτήσεις κατανόησης γραπτώς. Αφού 

απαντήσουν στις ερωτήσεις ξαναδιαβάζει κάθε μαθητές/τρια, ξεχωριστά, 

φωναχτά την ιστορία. Με την δραστηριότητα αυτή εκτιμάται η ικανότητα των 

μαθητών/τριών να απαντούν σε σχετικές με το περιεχόμενο ερωτήσεις αλλά 

και η προφορά τους στη Γ2 

5. Μέρος Ε’ γραπτή έκφραση - παραγωγή γραπτού λόγου:  

Γράφω λέξεις & προτάσεις: οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν τα προσωπικά 

τους στοιχεία, βλέπουν εικόνες με ζώα τα οποία πρέπει να ονοματίσουν και 

καλούνται να ονοματίσουν όσα ονόματα φρούτων γνωρίζουν. Με τις 

δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ο βαθμός της ικανότητας των 

μαθητώνς/τριών να παράγουν λέξεις και προτάσεις στη γλώσσα-στόχο. 
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Γράφω μια ιστορία ή κάτι για τον εαυτό μου: οι μαθητές/τριες καλούνται να 

παρατηρήσουν μια εικόνα και προσπαθήσουν να την περιγράψουν ή να πουν 

μια ιστορία για αυτά που βλέπουν. Εναλλακτικά, οι μαθητές/τριες καλούνται 

να γράψουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους. Οι δραστηριότητες αυτές 

μετρούν την ικανότητα των μαθητών/τριών να παράγουν γραπτό κείμενο, 

κυρίως περιγραφικό. 

 

5.1.3. Καταγραφή απόψεων της διδάσκουσας 

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης αναγκών και της σκιαγράφησης όσο το δυνατόν 

πληρέστερης εικόνας των μαθημάτων και των εμπειριών των μαθητών/τριών 

συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων από την κύρια 

διδάσκουσά τους αλλά και από τη συντονίστρια του φροντιστηρίου εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας. Σκοπός των ημι-δομημένων συνεντεύξεων (βλ. Παράρτημα) 

ήταν να συλλεχθούν οι σχετικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων του ευρύτερου περιβάλλοντος, αλλά και των άμεσα ή έμμεσα 

συμβαλλομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιλέχθηκε η ημι-δομημένη 

συνέντευξη ως εργαλείο, δεδομένου ότι επιτρέπει στον/ην συνεντευξιαζόμενο/η να 

εκφράσει τις απόψεις του/της έξω από το αυστηρό πλαίσιο της δομημένης 

συνέντευξης. Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και 

αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles & Humberman,  1994).  Από την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν, από τη συνέντευξη της κύριας διδάσκουσας, 

προέκυψαν 76 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 11 κατηγορίες. Οι 11 

κατηγορίες ταξινομήθηκαν σε 3 βασικούς θεματικούς άξονες:  

 Προφίλ κύριας διδάσκουσας και μαθητών 

 Διδακτικές προσεγγίσεις, προβλήματα και αντιμετώπιση 

 Αξιολόγηση και προτάσεις.  

Με βάση τους παραπάνω θεματικούς άξονες, κατηγορίες και κωδικούς 

διαμορφώθηκε και σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας 2, στον οποίο εκτίθονται 

τα δεδομένα της συνέντευξης. 

 

Πίνακας 2 : Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων συνέντευξης της 

διδάσκουσας. 
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Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Προφίλ κύριας διδάσκουσας και 
μαθητών» 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Προφίλ κύριας 
διδάσκουσας 

ΒΑΣΠ =  Βασικές σπουδές 2 

ΕΠΑΠ = Επαγγελματική απορρόφηση 1 

ΤΟΕΚΕΛΓΛ = Τόπος εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας 

2 

ΓΝΑΛΞΓ = Γνώση άλλων ξένων γλωσσών 1 

ΔΙΕΜΠ = Διδακτική εμπειρία 1 

ΔΙΕΠΚΑ= Διδακτική επάρκεια-κατάρτιση 2 

ΑΣΠΕΛΦΙ= Αιτία σπουδών ελληνικής 
φιλολογίας 

2 

ΕΠΕΛ= Επισκέψεις στην Ελλάδα 3 

Προφίλ 
συμμετεχόντων 
στα μαθήματα 
ελληνικής 
γλώσσας 

ΣΥΕΝΜΑΕΛΓΛ= Συμμετοχή ενηλίκων στα 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας 

2 

Λόγοι μη 
συμμετοχής 
μαθητών μικρής 
ηλικίας 

ΕΛΛΧΡΟ= Έλλειψη χρόνου 1 

ΦΟΕΡΓΣΧΜΑΘ= Φόρτο εργασίας σχολικών 
μαθημάτων 

1 

ΕΝΠΟΛΙΔΜΑ= Ενασχόληση με πολλά ιδιαίτερα 
μαθήματα 

1 

Λόγοι εκμάθησης 
της ελληνικής 
γλώσσας 

ΘΕΣΤΕΛΓΛ= Θετική στάση προς την ελληνική 
γλώσσα 

2 

ΘΕΣΤΕΛΛ= Θετική στάση προς την Ελλάδα 1 

ΓΕΔΥΧΩ= Γειτνίαση δύο χωρών 3 

ΧΡΕΚΜΕΛΓΛ= Χρησιμότητα της εκμάθησης 
ελληνικής γλώσσας 

4 

ΕΥΕΠΑΠ= Ευκολότερη επαγγελματική 
απορρόφηση 

2 

ΕΠΧΩΕΛΛ= Επίσκεψη χώρας από Έλληνες 1 

ΥΠΕΛΕΤΧΩ= Ύπαρξη ελληνικών εταιρειών 
στη χώρα 

1 

ΕΠΑΓΟΦ= Επαγγελματικά οφέλη 2 
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Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

ΣΥΜΕΛΚΑ= Συμμετοχή σε ελληνικές 
κατασκηνώσεις 

2 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Διδακτικές προσεγγίσεις, προβλήματα και 
αντιμετώπιση» 

Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

Διδακτική 
προσέγγιση 
/μέθοδοι 
διδασκαλίας / 
διδακτικές 
αντιλήψεις 

ΑΧΛΚΔΙΑΚΧΑΡ= Αποφυγή χρήσης λογοτεχνικών 
κειμένων στη διδασκαλία λόγω 
ακαταλληλότητας για χρήση σε 
αρχάριους 

2 

ΕΜΦΔΙΓΡΛΔΥ= Έμφαση στη διδασκαλία της 
γραμματική λόγω έμφυτης 
δυσκολίας 

1 

ΑΔΕΠΓΣΤΜΑ= Αδυναμία επικοινωνίας στη 
γλώσσα-στόχο με τους μαθητές 

1 

ΧΡΜΗΤΓΛΜΑ= Χρήση μητρικής γλώσσας στα 
μαθήματα 

2 

ΑΣΔΙΑΝΠΡΛΟ= Ασκήσεις διαλόγου για 
ανάπτυξη δεξιότητας 
παραγωγής προφορικού λόγου 

2 

ΑΝΔΠΑΓΡΔΙΛΦ= Ανάπτυξη δεξιότητας 
παραγωγής γραπτού λόγου με 
διδασκαλία λέξεων-φράσεων 

1 

ΑΣΕΚΘΔΡΣΠ= Ασκήσεις έκθεσης ως 
δραστηριότητα στο σπίτι 

1 

ΔΙΟΚΕΙΜΑ= Διόρθωση κειμένου στο μάθημα 1 

ΑΝΚΕΔΙΠΡΤΟ= Ανάγνωση κειμένων για 
διδασκαλία της προφοράς και 
τονισμού 

2 

Διδακτικά μέσα 
& ‘έξω-
φροντιστηριακές’ 
δραστηριότητες 

ΧΡΒΙΞΕΓΛ= Χρήση βιβλίων για 
ξενόγλωσσους (‘επικοινωνήστε 
ελληνικά’) 

1 

ΔΗΔΡΔΙΑ= Δημιουργία δραστηριοτήτων 
από διαδίκτυο 

1 

ΦΒΔΑΚΜΜΗ= Φωτοτυπίες από βιβλία της 
διδάσκουσας κατάλληλα για 
μαθητές μικρής ηλικίας 

1 

ΧΡΕΛΤΡ= Χρήση ελληνικών τραγουδιών 1 

ΧΡΕΛΠΟ= Χρήση ελληνικών ποιημάτων 1 

ΧΡΠΑΤΡ= Χρήση παραδοσιακών 
τραγουδιών 

1 
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Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

ΧΡΒΙΑΓΕΛ= Χρήση βιβλίων (της ίδιας) 
αγορασμένα από Ελλάδα 

1 

ΣΥΕΛΚΑΕΚΕΓ= Συμμετοχή σε ελληνικές 
κατασκηνώσεις με στόχο την 
εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας 

1 

ΔΙΕΟΡ= Διενέργεια εορτών 1 

Παράγοντες που 
δυσχεραίνουν 
την εκμάθηση 
της ελληνικής 
γλώσσας 

ΕΛΕΠΦΥΣΟΜ= Έλλειψη επικοινωνίας με 
φυσικούς ομιλητές 

1 

ΑΠΑΥΠΕΠΕΓ= Απουσία αυθεντικών 
περιστάσεων επικοινωνίας στην 
ελληνική γλώσσα 

2 

ΕΛIΝΕΛΓΛ= Ελλειπές input στην ελληνική 
γλώσσα 

1 

ΑΠΜΑΕΛΓΕΛ= Απουσία μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας στην Ελλάδα 

1 

ΑΕΓΣΕΠΕΛΚΑ= Απουσία επικοινωνίας στη 
γλώσσα στόχο κατά τις 
επισκέψεις στις ελληνικές 
κατασκηνώσεις 

1 

ΑΠΜΑΕΛΓΛ= Απουσία μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας στις κατασκηνώσεις 

1 

ΧΡΑΓΓΠΕΠΕΛ= Χρήση Αγγλικής σε περιστάσεις 
επικοινωνίας με Έλληνες 

1 

ΑΠΣΥΘΕΔΙΠΑ= Απουσία συνεργασίας με 
ειδικούς σε θέματα διδακτικής 
στο παρελθόν 

1 

Προβλήματα 
διδακτικού 
υλικού & 
διδακτικών 
μέσων και 
αντιμετώπιση 

ΑΠΟΣΤΗ= Απουσία στήριξης από την πόλη 2 

ΕΛΚΑΔΒΠΜΗ= Έλλειψη κατάλληλων 
διδακτικών βιβλίων για παιδιά 
μικρής ηλικίας 

5 

ΕΛΛΕΞ= Έλλειψη λεξικών 2 

ΠΡΑΤΕΠΕΛΔΥ= Προσπάθεια ατομικής επίλυσης 
ελλείψεων διδακτικού υλικού 

1 

ΕΛΜΕΧΟΠΥΛ= Έλλειψη μέσου για χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού 

1 

Προβλήματα 
διδακτικής 
προσέγγισης και 
αντιμετώπιση 

ΑΠΔΙΣΥΠ= Απουσία διδακτικής συμβουλής-
υποστήριξης 

3 

ΑΠΟΛΠΡΣΠ= Απουσία ολοκληρωμένου 
προγράμματος σπουδών 

1 

ΠΡΑΤΕΠΠΜΕ= Προσπάθεια ατομικής επίλυσης 
προβλημάτων μεθοδολογίας 

1 



95 

 

Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

ΥΠΚΑΠΑΕΛΦΒ= Υποστήριξη καθηγητριών από 
πανεπιστήμιου ελληνικής 
φιλολογίας στο Βελιγράδι 

2 

ΔΥΔΙΠΡΟΛΟ= Δυσκολία στη διδασκαλία του 
προφορικού λόγου 

2 

ΔΥΔΙΓΡΑΛΟ= Δυσκολία στη διδασκαλία του 
γραπτού λόγου 

1 

ΣΥΠΑΣΧΦΛΩ= Συνεργασία με παιδαγωγική 
σχολή Φλώρινας 

2 

ΠΡΑΣΦΟΙΦΡ= Πρακτική άσκηση φοιτητών στο 
φροντιστήριο 

2 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα «Αξιολόγηση και προτάσεις» 

Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

Αξιολόγηση 
διδακτικής 
προσέγγισης & 
επισκέψεων στην 
Ελλάδα 

ΘΕΑΥΤ= Θετική αυτοαξιολόγηση 1 

ΑΝΒΕΠΡΟ= Ανάγκη βελτίωσης στην 
προφορά 

2 

ΑΝΕΦΔΡΠΡΛ= Ανάγκη εφαρμογής 
περισσότερων δραστηριοτήτων 
για προφορικό λόγο 

2 

ΘΕΣΤΣΥΜΕΚ= Θετική στάση προς τη 
συμμετοχή μαθητών στις 
ελληνικές κατασκηνώσεις 

1 

ΕΥΕΚΕΛΓΛΚΑ= Ευκολότερη εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας μέσω 
επισκέψεων στις κατασκηνώσεις 

1 

Προτάσεις για 
επίλυση 
διδακτικών 
προσεγγίσεων 
στο μέλλον 

ΕΠΣΤΣΥΠΑΝ= Επιθυμία σταθερότερης 
συνεργασίας με πανεπιστήμιο 

4 

ΕΠΣΥΦΡΟ= Επιθυμία συνεργασίας με 
φροντιστήρια 

2 

ΜΑΣΥΝΜΕΛΛ= Μαθήματα συνομιλίας με 
μαθητές από Ελλάδα 

2 

ΕΣΥΕΠΦΠΠΡΔΙ= Επιθυμία συχνότερης επαφής με 
φοιτητές από πανεπιστήμιο που 
κάνουν την πρακτική 
διδασκαλία 

1 

ΕΠΑΡΒΙΕΛΛ= Επιθυμία παροχής βιβλίων από 
Ελλάδα 

1 

ΠΕΠΕΛΛ= Περισσότερες επισκέψεις στην 
Ελλάδα 

1 
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Κατηγορίες Κωδικοί  Περιγραφή Σύνολο 
αναφορών 

ΜΑΕΛΓΕΛΚΑ= Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
στις  ελληνικές κατασκηνώσεις 

1 

ΘΕΣΤΕΠΖΗΔΙΚΑ= Θετική στάση στην επιμόρφωση 
σε ζητήματα διδακτικής 
κατάρτισης 

1 

ΑΠΕΔΡΠΑΠΡΛΟ= Ανάγκη περισσότερων 
δραστηριότητων παραγωγής 
προφορικού λόγου 

2 

ΔΙΣΕΕΞΔΙΕΛΞΕ= Διενέργεια σεμιναρίων 
εξειδίκευσης για τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως ξένης στη 
Φλώρινα ή στη Θεσσαλονίκη για 
καθηγητής ελληνικής γλώσσας 
που διδάσκουν στη FYROM ή & 
σε άλλα μέρη του κόσμου 

3 

ΔΚΑΜΑΕΞΖΕΠ= Διενέργεια καλοκαιρινών 
μαθημάτων εξειδίκευσης για 
ζητήματα επιμόρφωσης στα 
Μπίτολα ή στην Ελλάδα 

1 

 

Αναφορικά με τον πρώτο θεματικό άξονα που αποτελεί το «προφίλ της 

διδάσκουσας και των μαθητών» διαφαίνονται τα εξής: 

Κατά κύριο λόγο, η γεωγραφική γειτνίαση των δύο χωρών, Ελλάδας και 

F.Y.R.O.M. αποτελεί σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τη δασκάλα αποτέλεσε για την ίδια έναν από τους κύριους 

λόγους που σπούδασε ελληνική φιλολογία έναντι της αγγλικής. Επιπλέον, η 

χρησιμότητα που δείχνει να έχει η ελληνική γλώσσα σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής 

των ανθρώπων στη γειτονική πόλη των Μπιτόλων, αποτελεί λόγο εκμάθησης. Από 

τις απαντήσεις της διδάσκουσας σκιαγραφείται η αντίληψη ότι η γλωσσομάθεια της 

ελληνικής γλώσσας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Επίσης, διαφαίνεται η ύπαρξη θετικής στάσης απέναντι στην ελληνική γλώσσα και 

ότι πραγματοποιούνται επισκέψεις στην Ελλάδα είτε με επαγγελματικό 

προσανατολισμό είτε για την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από τη συμμετοχή σε 

παιδικές κατασκηνώσεις.  
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Αναφορικά με τον θεματικό άξονα «Διδακτικές προσεγγίσεις, προβλήματα 

και αντιμετώπιση», με τη βοήθεια της ποιοτικής ανάλυσης της συνέντευξης, 

εντοπίστηκαν οι κυριότερες πτυχές. Η δασκάλα έκανε λόγο για αποφυγή χρήση της 

ελληνικής λογοτεχνίας από αγαπημένους της συγγραφείς (όπως ο Ελύτης και ο 

Καζαντζάκης) αναφερόμενη στην ακαταλληλότητα του επιπέδου δυσκολίας στη 

λογοτεχνική γλώσσα των συγκεκριμένων συγγραφέων, ιδίως όταν πρόκειται για 

διδασκαλία σε αρχάριους μαθητές. Ωστόσο, φαίνεται η αποφυγή λογοτεχνικών 

κειμένων να γενικεύεται από την ίδια ως ακατάλληλα για της διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε μαθητές μικρής ηλικίας και αρχάριου επιπέδου 

γλωσσομάθειας. Εντοπίστηκαν συχνές σχετικά αναφορές στη χρήση της μητρικής 

γλώσσας κατά την επικοινωνία με τους μαθητές, εξαιτίας της εύλογης συνήθειας και 

ευκολίας που παρέχει. Ωστόσο, η χρήση της μητρικής γλώσσας φαίνεται ότι 

εφαρμόζεται όχι μόνο για διευκρινίσεις δραστηριότητων ή λέξεων, αλλά κατά κόρον, 

από τους/τις μαθητές/τριες όταν απευθύνονται στη δασκάλα τους και όταν 

πραγματοποιούν δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν θα έπρεπε να γίνεται χρήση της 

γλώσσας στόχου (Γ2). Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία της προφοράς και 

του τονισμού των λέξεων μέσα από την ανάγνωση κειμένων σε μια προσπάθεια 

μίμησης της προφοράς και του τονισμού λέξεων και φράσεων του κειμένου όπως 

ακούστηκαν από τη δασκάλα. Στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει η δασκάλα τη 

χρήση της Γ1 (μητρική γλώσσα) στη διάρκεια των μαθημάτων, πραγματοποιεί 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου με 

ασκήσεις διαλόγων και ερωταποκρίσεων με θέμα τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών. Ένας από τους παράγοντες που διαφαίνεται να δυσχεραίνει σε 

σημαντικό βαθμό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι η απουσία αυθεντικών 

περιστάσεων επικοινωνίας, κυρίως για την ενίσχυση της παραγωγής προφορικού 

λόγου. Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με το διδακτικό υλικό 

και τα διδακτικά μέσα, οι περισσότερες αναφορές έγιναν για την έλλειψη 

κατάλληλων βιβλίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ΞΓ σε μαθητές μικρής 

ηλικίας. Επίσης, συχνές αναφορές σημειώθηκαν για την απουσία λεξικών αλλά και 

την απουσία σχετικής στήριξης από την πόλη της. Σύμφωνα με τη διδάσκουσα, το 

πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού υλικού ήταν κάτι που προσπάθησε κατά κύριο 

λόγο να το αντιμετωπίσει και να το λύσει με δικά της βιβλία, ή με δραστηριότητες 

από το διαδίκτυο. Τα προβλήματα διδακτικής προσέγγισης που απασχόλησαν την 
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δασκάλα δεν μπόρεσαν να συζητηθούν από κάποιον ειδικό σε θέματα διδακτικής και 

μεθοδολογίας και αυτό διαφαίνεται από τη συχνότητα των αναφορών της (3). Η 

μοναδική υποστήριξη που μέχρι πρότινος είχε, προήλθε από τις καθηγήτριες του 

πανεπιστημίου στο Βελιγράδι, όπου σπούδασε, και στις οποίες ένιωθε την οικειότητα 

να απευθυνθεί. Ωστόσο, συχνή αναφορά έγινε και στη συνεργασία με το παιδαγωγικό 

τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια 

της οποίας φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν την πρακτική τους στο φροντιστήριο. Η 

συνεργασία αυτή σχολιάστηκε με πολύ θετική στάση και με θετική αποτίμηση της 

επιρροής που είχε στους μαθητές του φροντιστηρίου, κυρίως ως προς την ενίσχυση 

της παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2.  

Όσον αφορά την αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης που η ίδια 

ακολουθεί στα μαθήματά της, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των 

μαθητών/τριών στην δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου και της προφοράς και 

εφαρμογής περισσότερων και καταλληλότερων δραστηριοτήτων. Σημειώνεται, 

χαρακτηριστικά, ότι για την επίλυση όσων προβλήματων αντιμετωπίζονται και 

σχετίζονται με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τη μεθοδολογία, θα ήταν ωφέλιμο 

μελλοντικά να υπάρξει σταθερότερη συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο (4 

αναφορές). Επίσης, συχνή αναφορά (3) σημειώθηκε για διενέργεια σεμιναρίων 

εξειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στη Φλώρινα ή στη 

Θεσσαλονίκη με σκοπό να τα παρακολουθήσουν καθηγητές/τριες της ελληνικής 

γλώσσας, που διδάσκουν είτε στη F.Y.R.O.M. είτε σε κάποιο άλλο μέρος του 

κόσμου. Επιπλέον, από τις αναφορές της διδάσκουσας γίνεται φανερή η επιθυμία 

συνεργασίας και με φροντισήρια ή/και η συχνότερη επαφή με φοιτητές/τριες που 

κάνουν την πρακτική τους διδασκαλία. 

 

5.1.4. Καταγραφή των απόψεων της συντονίστριας 

 

Αντιστοίχως, επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη ως εργαλείο για την 

διεκπεραίωση της συνέντευξης από την συντονίστρια της λειτουργίας του 

φροντιστήριου εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Προαναφέρθηκε ότι η ημι-

δομημένη συνέντευξη επιτρέπει στον/ην συνεντευξιαζόμενο/η να εκφράσει τις 

απόψεις του έξω από το αυστηρό πλαίσιο της δομημένης συνέντευξης. Τα δεδομένα 
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από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles & 

Humberman,  1994).   

Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη 

συνέντευξη της συντονίστριας, προέκυψαν 104 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν 

σε 20 κατηγορίες. Οι 20 κατηγορίες ταξινομήθηκαν σε 5 βασικούς θεματικούς 

άξονες:  

 Προφίλ συντονίστριας 

 Προφίλ εγχειρήματος 

 Προφίλ μαθητών/τριών 

 Προφίλ εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Ανάγκες και ελλείψεις 

Με βάση τους παραπάνω θεματικούς άξονες, κατηγορίες και κωδικούς 

διαμορφώθηκε και σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας 3, στον οποίο εκτίθονται 

τα δεδομένα της συνέντευξης και η συχνότητα αναφορών. 

 

Πίνακας 3 :Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων συνέντευξης της συντονίστριας 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "προφίλ συντονίστριας" 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Καταγωγή ΤΟΓΕΦΛ= Τόπος γέννησης η Φλώρινα 1 

  ΚΑΓΟΜΟ= 
Καταγωγή γονέων από το 
Μοναστήρι 1 

Σπουδές 

ΠΑΑΚΦΛ= 
Παιδαγωγική ακαδημία 
Φλώρινας 1 

  ΜΕΤΑΠΘ= Μετεκπαίδευση στο ΑΠΘ 1 

Επαγγελματική 
εμπειρία ΔΕΧΡΔΑΔΙΧΩ= 

Δέκα πρώτα χρόνια δασκάλα σε 
δίγλωσσο χωριό 2 

  ΤΡΠΕΧΡΔΑ= Τριάντα πέντε χρόνια δασκάλα 1 

  ΠΡΣΥΜΟ= 
Πρόεδρος συνδέσμου 
Μοναστηριωτών 1 

Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "προφίλ εγχειρήματος" 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Έναρξη 
εγχειρήματος  

ΕΤΠΡΕΝΑ= Έτος πρώτης ενασχόλησης 
(1989) 1 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

  ΠΕΡΕΝΜΠΙ= Περιοχή ενασχόλησης τα 
Μπίτολα 1 

Λόγοι 
εγχειρήματος 

ΓΝΜΕΡΙ= Γνωριμία με τις ρίζες 

1 
  ΔΙΠΟΛΚΛ= Διατήρηση πολιτιστικής 

κληρονομιάς 2 
  ΔΙΕΠΜΡΙ= Διατήρηση επαφής με τις ρίζες 1 
  ΕΠΙΑΝΑΦΜΠΙ= Επικοινωνία με ανθρώπους που 

αφέθηκαν στα Μπίτολα (από το 
1912) 3 

  ΕΠΔΙΑΧΩ= Επίλυση διαφορών που μας 
χωρίζουν 1 

  ΔΙΑΕΛΓΛ= Διάδοση ελληνικής γλώσσας 2 
  ΑΦΕΜΠΔΑΔΙΠΕ= Αφορμή η εμπειρία ως δασκάλα 

σε δίγλωσση περιοχή  1 

Προσδοκίες, 
μελλοντικά 
σχέδια 

ΣΧΕΛΓΛΙΔΠΡΩ= Σχολείο ελληνικής γλώσας από 
ιδιωτική πρωτοβουλία 

2 
  ΕΘΝΕΡΓ= Εθνικό έργο 1 
  ΠΑΡΤΕΚΜΓΛ= Παροχή τίτλων εκμάθησης της 

γλώσσας 1 
  ΠΑΡΕΠΑΛΓΛ= Παροχή επάρκειας ελληνικής 

γλώσσας 1 
  ΜΚΕΚΕΚΠΟΧΩ= Μοναστήρι κέντρο που θα 

κατευθύνει το εκπαιδευτικό και 
πολιστικό κομμάτι της χώρας  1 

  ΙΔΦΡΑΛΠΕ= Ίδρυση φροντιστήριων σε 
αλβανόφωνες περιοχές 2 

  ΟΡΣΥΕΓΝΕΜΕ= Όραμα συνέχισης εγχειρήματος 
από νεότερα μέλη 3 

Υλοποιημένα 
σχέδια 

ΙΔΣΥΠΕΛ= Ίδρυση συλλόγου Πελαγονίας 

1 
  ΦΡΕΚΕΛΓΛ= Φροντιστήριο εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας 5 
  ΕΝΜΙΑΡΜΑ= Έναρξη με μικρό αριθμό 

μαθητών 1 
  ΣΥΝΑΥΑΡΜΑ= Συνέχιση με αύξηση αριθμού 

μαθητών 1 
  ΥΠΣΠΥΠΕΞ= Υποτροφίες για σπουδές από 

Υπουργείο Εξωτερικών 4 
  ΑΝΠΟΛΑΓ= Ανταλλαγή πολιτιστικών 

αγαθών (μουσικής) 2 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

  ΠΑΡΣΤΜΑ= Παραχώρηση στέγης για 
μαθήματα 4 

  ΕΝΣΤΜΑΜΕΣΥ= Ενοικίαση στέγης για μαθήματα 
από τα μέλη του συνδέσμου 2 

  ΕΚΔΛΕΥΔΡΑ= Έκδοση λευκώματος με 
δραστηριότητες 3 

  ΣΥΜΕΛΛΚΑΤ= Συμμετοχή σε ελληνικές 
κατασκηνώσεις 3 

Χαρακτηριστικά 
κατασκηνώσεων 

ΣΤΟΒΕΛΓΛ= Στόχος η βελτίωση της γλώσσας 

2 
  ΣΤΟΕΠΙ= Στόχος η επικοινωνία 4 
  ΣΤΟΔΗΜΦΙΛ= Στόχος η δημιουργία φιλίας 3 
  ΧΤΟΓΝΕΛΛ= Στόχος η γνωριμία με την 

Ελλάδα 3 
  ΤΟΠΚΑΤΑ= Τοποθεσίες κατασκηνώσεων 

(Αθήνα, Πάτρα, Σούνιο, Βόλο 
Χαλκιδική) 1 

Υποστήριξη κατά 
το εγχείρημα 

ΧΟΡΑΔΗΜΘΕΣ= Χορηγία από Δήμο 
Θεσσαλονίκης 

2 
  ΒΟΔΗΜΠΙΕΛΚΑ= Βοήθεια από δήμαρχο 

Μπιτόλων ελληνικής καταγωγής 
(1989) 1 

  ΥΠΜΑΚΘΡΑ= Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης 1 
  ΣΥΛΔΙΑΕΛΓΡ= Σύλλογος προς διάδοση 

ελληνικών γραμμάτων 1 
  ΦΙΛΑΔ= Φιλόπτωχος αδερφότης 1 
  ΠΜΘΡΠΡΕΚΕΛΓΛ= Παν/μιο μακεδονίας-θράκης 

(Χαρούλα Περάκη) πρόγραμμα 
εκμάθησης της ελληνικής για 3-
4 χρόνια 

1 
  ΠΑΒΟΠΡΠΑΦΛ= Παροχή ουσιαστικής βοήθειας 

στο πρακτικό κομμάτι από 
καθηγήτρια παν/μιου Φλώρινας 

1 
  ΣΥΓ= Συγγενείς 1 
  ΧΟΡΣΥΜΑΕΛΚΑ= Χορηγίες για συμμετοχή 

μαθητών σε ελληνικές 
κατασκηνώσεις 2 

Δυσκολίες κατά 
το εγχείρημα 

ΚΟΙΕΠΟΧΦΟ= Κίνδυνος των οικογενειών που 
επισκεπτόταν στην αρχή, όχι 
φόβος για την ίδια 1 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

  ΜΕΤΕΙΜΠΙ= Μεταμφίεση για είσοδο στα 
Μπίτολα στην αρχή 1 

  ΕΠΣΛΚΡ= Επιφυλακτικότητα από σλάβικο 
κράτος (δεν το βλέπουν μόνο ως 
πολιτιστική προσπάθεια) 2 

  ΠΑΡΚΙΝΕΓΧ= Παρακολούθηση των κινήσεων 
του εγχειρήματος 3 

  ΑΝΜΕΣΤΜΗΝΕΓ= Αναπαραγωγή και μετάδοση 
στερεότυπων μηνυμάτων στις 
νέες γενιές 1 

  ΑΠΒΟΗΕΛΠΑΝ= Απουσία βοήθειας από 
ελληνικά πανεπιστήμια 4 

  ΑΠΒΟΠΑΦΛΩ= Απουσία βοήθειας από παν/μιο 
Φλώρινας 2 

  ΑΠΑΣΠΟΛΠΦ= Απουσία άσκησης πολιτικής 
(πολιτισμός, τέχνες, 
γράμματα)από παν/μιο της 
Φλώρινας 

1 
  ΑΠΜΟΝΣΤΕ= Απουσία μόνιμης στέγασης 3 
  ΦΟΕΚΤΑΥΕΛΚ= Φόβος έκφρασης ταυτότητας 

ελληνικής καταγωγής 4 
  ΕΛΕΚΤΑΕΛΚΑ= Ελεύθερη έκφραση ταυτότητας 

ελληνικής καταγωγής 1 
  ΕΥΕΛΚΡΑΠΕΛΒΜ= Ευθύνη ελληνικού κράτους για 

την απουσία αναφοράς 
ελληνισμού στη Βόρεια 
Μακεδονία 

6 
  ΔΥΔΙΕΛΓΛΠΡΟΝ= Δυσχέρεια διάδοσης ελληνικής 

γλώσσας λόγω προβλήματος 
ονομασίας 3 

Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "προφίλ μαθητών/τριών" 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Προφίλ 
μαθητών/τριών 

ΕΝΗΛ= Ενήλικες (15-20 χρονών) 

2 
  ΠΑΜΙΚΗΛ= Παιδιά μικρής ηλικίας 1 

Λόγοι μικρού 
αριθμού 
συμμετοχής 
μαθητών/τριών 
μικρής ηλικίας 

ΠΕΡΚΟ= Περισσότερη κούραση 

4 
  ΜΕΔΙΤΛΧΡ= Μεγάλη διαρροή στο τέλος του 

χρόνου 2 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

  ΦΟΡΕΡΣΧΜΑ= Φόρτο εργασίας σχολικών 
μαθημάτων 2 

  ΕΛΜΑΛΞΓ= Εκμάθηση άλλων ξένων 
γλωσσών (γερμανικά, αγγλικά) 1 

  ΑΠΣΧΠΡ= Απογευματινό σχολικό 
πρόγραμμα 3 

Καταγωγή ΕΛΚΑΤΕΓΕ= Έλληνικής καταγωγής τέταρτης 
γενιάς 1 

  ΣΛΑΚΑΤ= Σλάβικης καταγωγής 1 

Λόγοι εκμάθησης 
ελληνικής 
γλώσσας 

ΣΠΣΕΛΛ= Σπουδές στην Ελλάδα 

2 
  ΕΡΓΣΕΛΛ= Εργασία στην Ελλάδα 4 
  ΠΡΣΕΛΛΧΩ= Πρόσβαση στον ελληνικό χώρο 2 
  ΔΙΕΥΟΡΙΖ= Διεύρυνση οριζόντων 1 
  ΕΞΣΕΥΡ= Έξοδος στην Ευρώπη_συμφέρον 3 
  ΕΛΚΑΛΚΙΔΑΚ= Ελληνική καταγωγή που 

λειτουργεί ως κίνητρο & 
διατηρεί ακούσματα 2 

  ΠΝΕΥΚΑΤΑΞ= Πνευματική καταξίωση 5 
  ΕΠΑΓΚΑΤΑΞ= Επαγγελματική καταξίωση 1 
  ΚΟΙΝΩΚΑΤΑΞ= Κοινωνική καταξίωση 5 
  ΑΙΓ= Αίγλη 1 
  ΔΙΚΑ= Δικαίωμα 1 
  ΑΙΣΠΕΕΛΚΑ= Αίσθημα περηφάνιας για την 

ελληνική καταγωγή 2 
  ΕΛΚΑΚΜΣΛΚ= Η ελληνομάθεια ως κοινωνική 

αίγλη & καταξίωση για μαθητές 
σλάβικης καταγωγής 2 

  ΕΠΑΠΔΕΛΓΛΧΩ= Επαγγελματική αποκατάσταση 
ως δάσκαλοι ελληνικής γλώσσας 
στη χώρα τους 1 

Δυσκολίες κατά 
την εκμάθηση 

ΠΑΡΠΡΟΛΟ= Παραγωγή προφορικού λόγου 

2 
  ΕΠΙΚΔΙΑ= Επικοινωνία και διάλογος 2 
  ΕΚΤΜΑΣΛΣΥΝ= Εκτίμηση ότι οι μαθητές 

σλάβικης καταγωγής είναι πιο 
συνειδητοποιημένοι και καλοί 
ως μαθητές 1 

Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "προφίλ εκπαιδευτικού προσωπικού" 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Προφίλ 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

ΔΥΔΑΑΠΕΛΦΙ= Δύο δάσκαλοι απόφοιτοι 
ελληνικής φιλολογίας 

1 
  ΔΕΠΔΑΕΛΓΛ= Συνολικά δεκαπέντε δάσκαλοι 

ελληνικής γλώσσας στη FYROM 1 
  ΚΑΠΕΓΝΕΛΓΛ= Κάτοικοι της περιοχής που 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα 1 
  ΤΕΔΑΑΠΕΛΠΑ= Τέσσερις δάσκαλοι απόφοιτοι 

ελληνικού πανεπιστημίου (άλλο 
γνωστικό αντικείμενο) 1 

Εκτίμηση 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού & 
διδακτικής 

ΜΗΙΚΑΠ= Μη ικανοποιητική απόδοση 

1 
  ΕΛΔΙΕΞ= Έλλειψη διδακτικής 

εξειδίκευσης 2 
  ΟΑΓΔΙΤΚΑ= Όσοι αγαπάν τη διδακτική τα 

καταφέρνουν 1 
  ΑΠΔΙΛΚΧΕΠΓΛΑ= Απουσία διδασκαλίας 

λογοτεχνικών κειμένων 
χαρακτηρίζοντας το επίπεδο 
γλωσσομάθειας των μαθητών 
ανεπαρκές 

1 

Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "ανάγκες& ελλείψεις" 

Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Ανάγκες 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

ΠΑΕΚΠΡΠΑ= Παροχή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από παν/μια 

2 
  ΠΑΡΤΔΜΠΡΜΦ= Παρουσιάσεις τεχνικών, 

διδακτικής & μεθοδολογίας από 
προπτυχιακούς& 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
παν/μίου της  Φλώρινας 

1 
  ΕΞΕΚΠΡ= Ειδικευμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό 2 
  ΕΚΠΡΕΞΑΝΔ= Εκπαιδευτικά προγράμματα 

εξειδίκευσης για τους 
ανειδίκευτους δασκάλους 1 

  ΒΕΤΕΔΕΞΔ= Βελτίωση τεχνικών & διδακτικής 
στους εξειδικευμένους 
δασκάλους 1 
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Κατηγορίες Κωδικοί Περιγραφή 
Σύνολο 

αναφορών 

Ανάγκες 
προγράμματος 
σπουδών 

ΠΟΕΞΕΛΛ= Πολιτιστικές 
εξορμήσεις/δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (ξεναγήσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους) 

1 
  ΚΑΛΟΡΦΡ= Καλύτερη οργάνωση των 

φροντιστηρίων 1 

Ανάγκες 
εξοπλισμού 

ΕΠΥΛ= Εποπτικό υλικό 

2 
  ΜΕΠΑΟΠΥΛ= Μέσα παραγωγής 

οπτικοακουστικού υλικού 1 
  ΒΙΒ= Βιβλία 2 

 

Αναφορικά με τον πρώτο θεματικό άξονα «προφίλ της συντονίστριας» αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι γονείς της συντοντίστριας είχαν καταγωγή από το πρώην 

Μοναστήρι και η ίδια μετά τις σχετικές με τη παιδαγωγική επιστήμη σπουδές της 

δίδαξε σε ένα δίγλωσσο χωριό, όπου μαρτύρησε ο Παύλος Μελάς, τα πρώτα δέκα 

χρόνια της επαγγελματικής της πορείας ως δασκάλα και η εμπειρία αυτή (2 

αναφορές) αποτέλεσε την αφορμή για να ευαισθητοποιηθεί εθνικά με το θέμα του 

μακεδονικού αγώνα. Το έτος 1989 ξεκίνησε η ενασχόληση με το εγχείρημα της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη περιοχή των Μπιτόλων. Οι κύριοι λόγοι που 

αποτέλεσαν το κίνητρο για την έναρξη του εγχειρήματος ήταν η διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (2 αναφορές), η επικοινωνία με τους ανθρώπους που 

«αφέθηκαν» στα Μπίτολα από το 1912 (3 αναφορές), αλλά και η διάδοση της 

ελληνικής γλώσσας (2 αναφορές), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «πιο πολύ ήταν να 

γνωρίσω τις ρίζες μου καλύτερα, να βοηθήσω ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική 

κληρονομιά, γιατί σαν πρόεδρος του συνδέσμου Μοναστηριωτών με ενδιέφερε πάρα 

πολύ η επικοινωνία με τις ρίζες, γιατί μεσα και στον στόχο του συνδέσμου και στο 

καταστατικό μας είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχουμε αφήσει εκεί από 

το 1912 όταν το Μοναστήρι περιήλθε πλέον στην κυριαρχία των Σέρβων και 

περισσότερο αυτός ήταν ο λόγος, η επικοινωνία, η διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αλλά και σιγά σιγά ωρίμασε η ιδέα ‘η διάδοση της ελληνικής γλώσσας’, η 

οποία είναι και ένα εργαλείο για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους 

αυτούς».  
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Όσον αφορά την κατηγορία «προσδοκίες, μελλοντικά σχέδια» παρατηρείται 

επιθυμία για ίδρυση σχολείου νέας ελληνικής γλώσσας (2 αναφορές), από όπου οι 

μαθητές/τριες θα μπορούν να λαμβάνουν επάρκεια ελληνικής γλώσσας και τίτλους 

εκμάθησης της γλώσσας, με απώτερο σκοπό τη φοίτηση σε ελληνικά πανεπιστήμια. 

Όπως επίσης διαπιστώνεται από την ποιοτική ανάλυση της συνέντευξης της 

συντονίστριας υπάρχουν βλέψεις και για ίδρυση φροντιστηρίων εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας σε αλβανόφωνες περιοχές (2 αναφορές) και αποτελεί σημαντικής 

βαρύτητας ζήτημα η συνέχιση του εγχειρήματος από νεότερα μέλη του συνδέσμου (3 

αναφορές). Αναφορικά με τα σχέδια που έχουν υλοποιηθεί, εκτενής αναφορά (5) 

έγινε στα φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή, στις 

υποτροφίες που χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε μαθητές των 

φροντιστηριών για σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε: «έχουμε ήδη σαράντα τόσες υποτροφίες», «και έχουμε και μεταπτυχιακά, 

έχουμε μία μεταπτυχιακό στη φιλολογία , τη  Μάρθα, έχουμε τη Μιριάννα στο 

Οικονομικό, μεταπτυχιακά 2, έχουμε άλλα μεταπτυχιακά στην Κρήτη και έχουμε και 

φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν στο Αριστοτέλειο, στο Μακεδονίας, στην Έδεσσα, 

στην Κομοτηνή, στην Αθήνα, στη θεολογική σχολή», «και διαβάζουν πολύ, γιατί αν δύο 

χρόνια δεν περάσουν το 70% των μαθημάτων τους χάνουν την υποτροφία τους, οπότε 

διαβάζουν πολύ». Έως τώρα τα μαθήματα στεγάστηκαν σε διάφορους χώρους, τους 

οποίους παραχωρούν στο σύνδεσμο Πελαγονίας ή Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης, 

άλλοτε χωρίς (4 αναφορές) και άλλοτε με ενοίκιο (2 αναφορές). Από την ποιοτική 

ανάλυση της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι γίνεται προσπάθεια ανταλλαγής 

πολιτιστικών και πολιτισμικών αγαθών (2 αναφορές): «το ’92 ’93, έχουν μια πολύ 

ωραία μαντολινάτα στο Μοναστήρι και την έφερα εδώ. Δεν έβρισκα χώρο να κάνω τη 

συναυλία. Δέχτηκε το εμπορικό επιμελητήριο και κάναμε τη συναυλία», «όταν για 

πρώτη φορά γύρω στο ’92 κάναμε μια συναυλία στα Μπίτολα, τότε ήταν η έκφραση των 

όλων για την καταγωγή τους. Βγήκαν και είπαν ‘και μενα η γιαγιά μου ήταν ελληνίδα’ 

‘και μενα ο παππούς μου ήταν Έλληνας’, τότε εκφράστηκαν». Σημαντική αναφορά (3) 

διαπιστώθηκε και για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών του φορντιστηρίου σε 

ελληνικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την 

συντονίστρια ο στόχος της συμμετοχής των παιδιών στις κατασκηνώσεις είναι η 

επικοινωνία (4 αναφορές), η δημιουργία φιλίας με ελληνόπουλα (3 αναφορές), η 
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γνωριμία με την Ελλάδα (3 αναφορές), καθώς και η βελτίωση της γλώσσας (2 

αναφορές).  

Για το όλο εγχείρημα είναι απαραίτητη και αποτελεί βασικό «εργαλείο» η 

χρηματοδότηση. Οι χορηγίες έχουν δοθεί μέχρι πρότινος από το Δήμο Θεσσαλονίκης 

(«πριν από δύο χρόνια είχαμε ετήσια χορηγία») (2 αναφορές), από το Υπουργείο 

Μακεδονίας-Θράκης και σημαντική βοήθεια έχουν παρέχει ο Σύλλογος προς διάδοση 

ελληνικών γραμμάτων, η Φιλόπτωχος αδερφότης, το πανεπιστήμιο Μακεδονίας-

Θράκης, ο δήμαρχος των Μπιτόλων το 1989 (ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής) 

και οι συγγενείς. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της συντονίστριας και με βάση τα δεδομένα της ποιοτικής ανάλυσης, 

παρουσιάστηκαν διαφόρων ειδών δυσκολίες. Συνολικά έγιναν 3 αναφορές για το ότι 

μέχρι και τώρα, αλλά πιο έντονα στο παρελθόν, οι κινήσεις του συλλόγου για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παρακολουθούνται και διαπιστώνει η ίδια μια 

επιφυλακτικότητα από μέρους του σλαβικού κράτους για την πολιτιστική τους 

προσπάθεια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το εξής: «σήμερα ακόμα παρακολουθούνε 

τις κινήσεις μας, δεν είμαστε χωρίς παρακολούθηση, παρακολουθούν τα πάντα, ακόμα 

και τα τηλέφωνά μας και όλα, παρακολουθούνται γιατί, είναι μια προσπάθεια, μπορεί 

να είναι πολιτιστική, αλλά ..όχι εγώ θα έλεγα το εξής..εάν ερχόταν ένας σκοπιανός εδώ 

να ανοίξει ενα φροντιστήριο να διδάσκει τη γλώσσα τους θα το δεχόμασταν;». 

Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά (4) στην απουσία βοήθειας από τα ελληνικά 

πανεπιστήμα και από την απουσία συστηματικής βοήθειας από το πανεπιστήμιο της 

Φλώρινας (2). Δυσχέρεια αποτελεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα μόνιμη 

στέγαση για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας (3). Σύμφωνα με τη συντονίστρια, το 

θέμα του φόβου για την έκφραση της ταυτότητας της ελληνικής καταγωγής υπάρχει 

και υποβόσκει ακόμα και τώρα, όχι, βέβαια, με την ίδια ένταση όπως παλαιότερα (4). 

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση, διαπιστώνεται 

συχνή αναφορά στο θέμα της ευθύνης που έχει το ελληνικό κράτος στην απουσία 

αναφοράς ελληνισμού στη Βόρεια Μακεδονία (6 αναφορές), με αποτέλεσμα αυτό να 

επηρεάζει τη στάση που επικρατεί για την ελληνική γλώσσα στην περιοχή. Κατά 

συνέπεια, παρατηρείται μια δυσχέρεια για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας λόγω 

του προβλήματος για την ονομασία της χώρας της Π.Γ.Δ.Μ. (3 αναφορές).  

Αναφορικά με τον θεματικό άξονα «προφίλ των μαθητών/τριών» οι κωδικοί 

ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν 
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μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα Μπίτολα είναι κατά κύριο λόγο ενήλικες και πιο 

συγκεκριμένα από 15 έως 20 ετών (2 αναφορές). Λιγότερα είναι τα παιδιά μικρής 

ηλικίας. Οι λόγοι που παρατηρείται μικρός αριθμός συμμετοχής μαθητών/τριών 

μικρής ηλικίας σχετίζονται κυρίως με την κούραση που έχουν οι μικροί μαθητές (4 

αναφορές), εξαιτίας του φόρτου εργασίας των σχολικών μαθημάτων (2 αναφορές), 

της εκμάθησης άλλων ξένων γλώσσων (αγγλικά, γερμανικά) που φαίνεται να έχουν 

προτεραιότητα (1 αναφορά) και του απογευματινού σχολικού προγράμματος. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι παρατηρείται μεγάλη διαρροή μαθητών μικρής ηλικίας, από τα 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο τέλος τους χρόνου (2 αναφορές). Οι μαθητές/τριες 

που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας είναι είτε ελληνικής καταγωγής 

τέταρτης γενιάς, είτε αποκλειστικά σλάβικης καταγωγής. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

της συνέντευξης, οι λόγοι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ποικίλλουν. Σύμφωνα 

με τη συντονίστρια οι μαθητές/τριες μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για: εύρεση 

εργασίας (4 αναφορές), σπουδές στην Ελλάδα (2 αναφορές), πρόσβαση στον 

ελληνικό χώρο (2 αναφορές), διεύρυνση των οριζόντων (1 αναφορά), έξοδος προς 

την Ευρώπη (3 αναφορές), λόγους ελληνικής καταγωγής από παππού ή γιαγιά, 

λόγους πνευματικής καταξίωσης (5 αναφορές), επαγγελματικής καταξίωσης (1 

αναφορά), λόγους κοινωνικής καταξίωσης (5 αναφορές), λόγους αίγλης (1 αναφορά), 

λόγους αισθήματος περηφάνιας που έχουν ελληνικές ρίζες (2), επαγγελματική 

αποκατάσταση ως δάσκαλοι ελληνικής γλώσσας στη χώρα τους (1 αναφορά). 

Παρακάτω παρατίθονται οι εξής χαρακτηριστικές αναφορές: «αυτοί που είναι 

ελληνικής καταγωγής κατά κάποιο τρόπο κουβαλάνε μέσα τους αυτή τη σπίθα, η οποία 

έχει μεταδοθεί από γενιά σε γενιά και θέλουνε να δείξουν ότι, επειδή η ελληνική 

γλώσσα για αυτούς είναι, όπως κάποτε στα σαλόνια κυκλοφορούσαν και λέγανε γαλλικά 

και πιάνο, και στις περιοχές αυτές το θέμα να μιλάς ελληνικά θεωρείται ότι είσαι 

ανεβασμένος πνευματικά, γιατί σε ολόκληρη την περιοχή το ελληνικό στοιχείο, όπου κι 

αν το γνώρισα, ξεχωρίζει. Γνώρισα σε ένα χωριό στην Κότσανη, που είναι προς τα 

βουλγαρικά σύνορα Σκοπίων, ένα κομμάτι του ελληνισμού που κατέχει τις μεγαλύτερες 

θέσεις: ο πρόεδρος του δικαστηρίου-ελληνικής καταγωγής, οι επιθεωρητές στα σχολεία-

ελληνικής καταγωγής, έμποροι, βιοτέχνες, καταξιωμένοι πολίτες αυτής της πόλης ήταν 

ελληνικής καταγωγής και με καμάρι μιλάνε για την καταγωγή τους, τα παιδιά αυτών, τα 

εγγόνια τους», «όπου έχουμε ανοίξει φροντιστήριο το ελληνικό στοιχείο διαπρέπει, έχει 

ξεχωριστές θέσεις μέσα στην κοινωνία και αυτό κατά κάποιο τρόπο και τους δίνει μια 
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ξεχωριστή αίγλη σαν οικογένειες, καμαρώνουν για την καταγωγή τους και 

εκμεταλλεύονται και το δικαίωμα να μάθουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια για να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ελληνικό χώρο και γενικά στην Ευρώπη». 

Με βάση την ποιοτική ανάλυση στα δεδομένα της ημι-δομημένης 

συνέντευξης, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές/τριες κατά την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας δυσκολεύονται περισσότερο στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής 

προφορικού λόγου (2 αναφορές) και κατά την επικοινωνία και το διάλογο (2 

αναφορές). Επίσης, παρατηρείται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται 

συνολικά από 15 δάσκαλους/ες, από τους/τις οποίους/ες μόνο οι δύο είναι απόφοιτοι 

ελληνικής φιλολογίας και τέσσερις απλά απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου. Όλοι 

οι δάσκαλοι είναι κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Κατά 

την εκτίμηση της συντονίστριας, παρουσιάζεται έλλειψη διδακτικής επάρκειας και 

εξειδίκευσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό (2 αναφορές) και η απόδοσή τους δεν 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική (1 αναφορά). Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κάποιοι 

δάσκαλοι που ενώ δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, βρίσκουν τον τρόπο διότι 

αγαπάν πολύ αυτό που κάνουν: «Εάν αγαπούνε αυτό που θέλουν να κάνουν θα βρουν 

τον τρόπο, γιατί η δασκάλα στη Γευγελή δεν έχει ειδικές γνώσεις διδασκαλίας, αλλά 

επειδή αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει έχει αποκτήσει μια θαυμάσια τεχνική. Άρα 

επειδή ακόμα και οι Έλληνες δάσκαλοι αν δεν αγαπήσουν αυτό που κάνουν, μπορεί να 

ξέρουν τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά δεν μπορούν να μεταδώσουν. Αυτό είναι το 

σημαντικό στο δάσκαλο. Να αγαπήσει αυτό που κάνει». 

Στο θεματικό άξονα «ανάγκες και ελλείψεις» παρουσιάζονται οι ανάγκες σε 

τρία επίπεδα· σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών και τον 

εξοπλισμού του φροντιστηρίου. Οι ανάγκες αναφορικά με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό αφορούν στην εξειδίκευση των δασκάλων και την κατάλληλη κατάρτισή 

τους σε θέματα διδακτικής (2 αναφορές). Οι προτάσεις που τέθηκαν αφορούν στην 

παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από πανεπιστήμια (2 αναφορές), σε 

παρουσιάσεις τεχνικών, μεθόδων και διδακτικής, για παράδειγμα από προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου της Φλώρινας (2 αναφορές), σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης για τους ακατάρτιστους/ες δασκάλους/ες (1 

αναφορά) και στη βελτίωση των τεχνικών, μεθόδων και διδακτικής στους 

εξειδικευμένους/ες δασκάλους/ες (1 αναφορά). Παρακάτω παρατίθενται οι εξής 

αναφορές: 
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 «δεν μπορώ να πω ότι οι δάσκαλοι μας ικανοποιούν ως προς την απόδοση, δεν 

έχουν τα εφόδια που πρέπει να έχουν, αρκούμεθα όμως σε αυτό που μπορούν να μας 

δώσουν και προβλέπουμε μελλοντικά με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα 

παρακολουθήσουν, αλλά και αυτά επειδή απαιτούν κάποια χρήματα, είναι το εργαλείο 

τα λεφτά, να μπορέσουν να αποκτήσουν τα εφόδια και να γίνουν καλοί δάσκαλοι», 

 «η Φλώρινα μας βοήθησε μόνο σε κάποια προγράμματα, κατά τα άλλα δεν, 

ούτε το ... που θαπρεπε το πανεπιστημιο της φλώρινας να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην 

περιοχή και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, ήταν η πρώτη χρονιά που η Γρίβα, και 

είναι προς τιμήν της, ασχολήθηκε και στο πρακτικό κομμάτι και ουσιαστικά βοήθησε. 

Το παιδαγωγικό της Φλώρινας θα’πρεπε να κάνει πάρα πολύ δουλειά επάνω, γιατί ήταν 

προς όφελος και των φοιτητών της, αλλά και να αναδειχθεί και σαν πανεπιστήμιο, να 

παίξει ένα ρόλο στην περιοχή. Γιατί ο ρόλος του πανεπιστημίου δεν είναι μόνον να 

παράγει φοιτητές κλπ, είναι να ασκεί και μία άλλου είδους πολιτική, είτε είναι 

πολιτισμός είτε είναι τέχνες, γράμματα, ο,τιδήποτε άλλο», 

«Όχι τα πανεπιστήμια ποτέ δεν βοήθησαν. Ποτέ δεν είχαμε. ε  μόνο το 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Θράκης ήταν η Χαρούλα η Περάκ,η είχαν κάνει ένα 

πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και για 3-4 χρόνια είχαμε γλωσσικά 

σεμινάρια και φέρναμε παιδιά τα οποία μαθαίναν ελληνικά, από εκεί εδώ. Ήταν ένα 

πολύ καλό πρόγραμμα το Μακεδονίας. Με το Αριστοτέλειο όχι, δεν ήμουνα ποτέ, 

παρόλο που οι Πρυτάνεις ήτανε γνωστοί, ιδίως ο καημένος ο Αντωνόπουλος ο οποίος 

ήταν από πάνω κιόλας, αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε χορηγίες από το Αριστοτέλειο» 

Αναφορικά με το θέμα του προγράμματος σπουδών η συντονίστρια παραθέτει 

ότι θα ήταν ωφέλιμο να πραγματοποιούνται πολιτιστικές εξορμήσεις και 

δραστηριότητες στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ξεναγήσεις σε αρχαιολογικού 

χώρους στα πλαίσια των μαθημάτων για τα παιδιά (1 αναφορά). Επίσης, επισημαίνει 

ότι το φροντιστήριο έχει ανάγκη από καλύτερη οργάνωση (1 αναφορά). 

Κατ’επέκταση το φροντιστήριο έχει πολλές ελλείψεις και ανάγκες όσον αφορά τον 

εξοπλισμό: υπάρχει ανάγκη για εποπτικό υλικό (2 αναφορές), βιβλία (2 αναφορές), 

καθώς και μέσα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (1 αναφορά) για να γίνει 

αποτελεσματικότερη η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

 

5.2. 2ο στάδιο: Σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας 
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Με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών, τις απόψεις της διδάσκουσας και 

της συντονίστριας που διερευνήθηκαν και περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αλλά και βάσει των σύγχρονων προσεγγίσεων σχεδιάστηκε η πειραματική 

παρέμβαση, όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Μέσα από την εμπλοκή και την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν βάσει μιας 

διαθεματικής, πολυαισθητηριακής και πολυγνωστικής προσέγγισης (Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013), η πειραματική παρέμβαση έχει σκοπό να ενισχύσει τις γνωστικές, 

κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες των εμπλεκόμενων. Η επικοινωνία στη γλώσσα-

στόχο μέσα από δραστηριότητες που δημιουργούν ένα διασκεδαστικό και φυσικό 

πλαίσιο επικοινωνίας είναι, επίσης, ένας στόχος της παρέμβασης. Η εμπλοκή των 

μαθητών/τριών στις δραστηριότητες είναι απαραίτητη και για αυτό κρίνεται αναγκαίο 

να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα, η προϋπάρχουσα γνώση, να ενισχυθεί η 

αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών κατά την χρήση της Γ2, να παροτρυνθεί η 

εμπλοκή τους σε ευχάριστες δραστηριότητες, να πυροδοτηθεί η φαντασία των 

παιδιών και να καλλιεργηθεί, γενικά, μια θετική στάση στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Διαπιστώθηκε ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ήταν απαραίτητο 

να υιοθετηθούν παραπάνω από μία διδακτικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της 

πειραματικής παρέμβασης. Στο πρότζεκτ «Παίζω και μαθαίνω την ΞΓ» των Γρίβα – 

Σέμογλου (2013), που κατέδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα, υιοθετήθηκε μια 

πολυμεθοδική προσέγγιση που αξιοποίησε συνδυαστικά παραπάνω από μία 

διδακτικές προσεγγίσεις.  

Έρευνες, όπως της Chang Li-Yu (2009) για τη διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας σε μικρά παιδιά μέσα από ιστορίες σε συνδυασμό με τη δραματοποίηση και 

της Alejandra Judith Logioio (2010) για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ΞΓ μέσα από 

ιστορίες σε συνδυασμό με την προσέγγιση ΟΕΠΓ, δείχνουν ότι συνδυαστικές 

διδακτικές προσεγγίσεις αποδίδουν στην εκμάθηση μιας ΞΓ. Η ολιστική θεώρηση της 

διδασκαλίας της γλώσσας και η πολυαισθητηριακός χαρακτήρας της μάθησης 

οδηγούν εύλογα στην αποδοχή ότι «οι μικροί μαθητές μπορούν να κατακτήσουν τη 

Γ2/ΞΓ σε ένα λειτουργικό πλαίσιο, όπου πειραματίζοναι με τη γλώσσα ‘ολιστικά’, 

μέσα από τη συνδυαστική χρήση και άλλων γνωστικών αντικειμένων» (Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013). 

Παρακάτω, επιχειρείται η περιγραφή των διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες 

συνδυαστικά αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά τον σχεδιασμό της 
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πειραματικής παρέμβασης. Αναφορικά, οι διδακτικές προσεγγίσεις που συνδυαστικά 

εφαρμόστηκαν για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων είναι η ολιστική προσέγγιση, η 

ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ), η αφήγηση ιστοριών 

(story-based learning), η δραστηριοκεντρική και η πολυαισθητηριακή προσέγγιση. 

Βάσει της ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας, αναπτύχθηκαν 

δραστηριότητες οι οποίες επιχειρούν να παρέχουν συνδυαστική εξάσκηση σε όλες τις 

γλωσσικές δεξιότητες. Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, οι δραστηριότητες του 

γλωσσικού μαθήματος οφείλουν να οργανώνονται γύρω από τέσσερις άξονες: την 

ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή και να τους καλλιεργούν 

εποικοδομητικά μέσα από μια δημιουργική χρήση της γλώσσας. Παράλληλα, η 

ολιστική προσέγγιση προωθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω της 

διαθεματικής προσέγγισης. Ο διαθεματικός προσανατολισμός της Ολοκληρωμένης 

Εκμάθησης Περιεχόμενου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ) εκτός από το ότι ενισχύει τη 

διδασκαλία της γλώσσας ως ολότητα, ωφελεί ιδιαίτερα τους/τις μικρούς/ες 

μαθητές/τριες, στους/ις οποίους/ες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη 

γλώσσα-στόχο, διδασκόμενοι/ες άλλα θεματικά πεδία. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, 

χρησιμοποιήθηκαν οι ιστορίες ως μέσο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 

ξένης. Στα πλαίσια της προσέγγισης ΟΕΠΓ, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες στις 

οποίες οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιούσαν τη Γ2 για να επικοινωνήσουν, να 

κατανοήσουν και να μιλήσουν για τις ιστορίες. Η ΟΕΠΓ είναι μια προσέγγιση η 

οποία προϋποθέτει την ταυτόχρονη διδασκαλία περιεχομένου και γλώσσας. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι ως προσέγγιση είναι ευέλικτη, υπάρχουν διάφορα μοντέλα εφαρμογής 

και στη συγκεκριμένη παρέμβαση η ΟΕΠΓ, υιοθετήθηκε στην ‘ήπια’ ή αλλιώς 

‘ασθενή’ εκδοχή της (Ball, 2008). Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρέμβασης που 

προκύπτει από τις ιστορίες διδάσκεται με μια ελαφρώς μεγαλύτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα και η εστίαση των 

παρεμβάσεων βρίσκεται στην εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας. 

Επίσης, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που επιχειρούν να δώσουν στους/στις 

μαθητές/τριες πολλαπλές ευκαιρίες να μάθουν τη Γ2, όπως θα κατακτούσαν τη 

μητρική γλώσσα (Marsh, n/d).  Στα πλαίσια της ΟΕΠΓ, σχεδιάστηκαν 

δραστηριότητες που προωθούν την επικοινωνία, τη συνεργαστική μάθηση και 

ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μικρών μαθητών. Επιπλέον, οι δραστηριότητες 

κατασκευάστηκαν και οι ιστορίες επιλέχθηκαν με τρόπο που να ενθαρρύνεται η 
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ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και τα γραμματικά φαινόμενα να 

διδάσκονται έμμεσα. Στην δραστηριοκεντρική προσέγγιση η έμφαση δίνεται στη 

χρήση της γλώσσας με σκοπό την διεκπεραίωση δραστηριότητων και στο σχεδιασμό 

της παρέμβασης δόθηκε, επίσης, έμφαση στην εφαρμογή κινητικών δραστηριοτήτων. 

Πολλές δραστηριότητες επιχείρησαν να συνδυάσουν τα παιχνίδια ρόλων με την 

κίνηση και να εμπλέξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ευχάριστες και επικοινωνιακές 

καταστάσεις. Στα πλαίσια της εφαρμογής μιας πολυαισθητηριακής προσέγγισης στην 

παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν πλήθος από οπτικοακουστικά μέσα, κινητικά 

ερεθίσαμα και realia με σκοπό την απομνημόνευση του νεοδιδαχθέντος λεξιλογίου, 

τη σύνδεση της νέας γνώσης γνωστά αντικείμενα του περιβάλλοντος. Η διδακτική 

προσέγγιση μέσω ιστοριών, σύμφωνα με τη Sweeny (2005), δημιουργεί ένα 

περιβάλλον δημιουργικής και εξατομικευμένης μάθησης και καθιστά ικανή τόσο την 

εξάσκηση στις προσληπτικές δεξιότητες όσο και στις παραγωγικές, αλλά και την 

γενικότερη ανάπτυξη της γλώσσας μέσα από διάφορα θέματα. Επίσης, η Sweeny 

(2005) επισημαίνει ότι η αφήγηση ιστοριών ανταποκρίνεται σε όλα τα διαφορετικά 

μαθησιακά στυλ των μαθητών/τριών, δεδομένου ότι επιτρέπει την πραγμάτωση 

πολλών ειδών δραστηριοτήτων. Η επιλογή των ιστοριών έγινε υπό συγκεκριμένα 

κριτήρια, διότι οι ιστορίες εκτός από ενδιαφέρουσες για την ηλικία των 

μαθητών/τριών θα έπρεπε να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις γλωσσικές και μη. 

Εκτός από την ηλικία των μαθητών/τριών, λήφθηκαν υπόψη τα ενδιαφέροντα τους 

σχετικά με την Ελλάδα, η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών, οι προτιμήσεις 

τους όσον αφορά τη διδασκαλία, καθώς και το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

ελληνικών. Ωστόσο, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των ιστοριών ήταν η 

δυνατότητα πυροδότησης κάποιας συζήτησης λόγω του νοήματος που μπορεί να 

μεταφέρουν, δηλαδή οι ιστορίες που επιλέχθηκαν ήταν απαραίτητο να επιτρέπουν την 

σύγκριση και τον στοχασμό πάνω σε αξίες, ήθη, έθιμα και πεποιθήσεις. Έγινε 

προσεκτική επιλογή των ιστοριών ώστε να μην προσβάλλονται θέματα ευαίσθητα. 

Σύμφωνα με τους Grugeon & Gardner (2000) αποτελεί συνήθης πρακτική η 

εξιστόρηση παραδοσιακών παραμυθιών ή μύθων ή γενικά ιστοριών στα σχολεία. 

Έτσι, καθίσταται ικανή η ενεργοποίηση της φαντασίας και του στοχασμού για τον 

τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Επίσης, η επιλογή αυθεντικών ιστοριών, είτε ευρέως 

γνωστών, είτε του πολιτισμού της Γ2, όχι μόνο προωθεί και αναπτύσσει τη 

διαπολιτισμική συνείδηση, αλλά, επιπλέον, αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και 
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ενεργοποιεί τα κίνητρα των παιδιών για να επικοινωνήσουν στη Γ2 μέσα από οικεία 

θέματα. Άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι οι ιστορίες με οικεία θεματολογία προς τους/τις 

μαθητές/τριες, διευκολύνουν την κατανόηση και χρησιμεύουν στην εισαγωγή, την 

εξάσκηση και την επανάληψη των μορφοσυντακτικών δομών της γλώσσας, καθώς 

και την ανάπτυξη στρατηγικών της εκμάθησης, ενώ ταυτόχρονα είτε εμπλουτίζουν 

την γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό-στόχο, είτε παρέχουν ευκαιρίες για στοχασμό 

και καλλιέργια της διαπολιτισμικής συνείδησης. 

Η επιλογή των ιστοριών έγινε βάσει κριτηρίων, που λαμβάνουν υπόψη τον 

τρόπο σκέψης και μάθησης των μαθητών/τριών σύμφωνα με τον Wood (1998) και 

τους Brumfit, Moon και Tongue (1995). Τόσο οι ιστορίες που επιλέχθηκαν, όσο και 

οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση των επιδιώξεων της 

πειραματικής παρέμβασης, κατά το σχεδιασμό ακολούθησαν κάποιες βασικές αρχές 

σχεδιασμού. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα λογοτεχνικά κείμενα, οι 

ιστορίες, τα παραμύθια και οι μύθοι είναι οι εξής:  

 να είναι διασκεδαστικά και να ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης, 

 να καλλιεργούν την φαντασία, ώστε να αναπτύσσουν παράλληλα 

χρήσιμες στρατηγικές, 

 τα γλωσσικά εισαγώμενα να λειτουργούν ως παράδειγμα των 

χαρακτηριστικών της γλώσσας-στόχου, 

 να επιτρέπουν συχνές επαναλήψεις, 

 να ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών, 

 να ενεργοποιούν και να αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση, 

 να ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και να καλλιεργούν τις 

κοινωνικές δεξιότητες, 

 να ενισχύουν την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών/τριών μέσω 

οπτικοακουστικών ερεθισμάτων, 

 να εκμεταλλεύονται την φυσική ενέργεια των παιδιών, 

 να λαμβάνουν υπόψη τη μικρή σε διάρκεια συγκέντρωση των παιδιών 

σε αυτήν την ηλικία.  

 

Παράλληλα, σημαντικά κριτήρια είναι η ύπαρξη πολιτιστικών στοιχείων που 

θα αφυπνίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, το απλό λεξιλόγιο και η συνοδεία 

εποπτικού υλικού (Μορελέον, 2003).  
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Επιπλέον, οι ιστορίες που επιλέχθηκαν κρίθηκε απαραίτητο να πληρούν και 

τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:  

1) Ξεκάθαρη πλοκή: οι ιστορίες με ξεκάθαρη πλοκή καθίστανται 

κατανοητές από τους μικρούς μαθητές ακόμα και αν δεν είναι σε θέση να 

αποκωδικοποιήσουν το γλωσσολογικό εισαγόμενο. 

2) Επαναλήψεις: όταν το λεξιλόγιο και οι λειτουργικές λέξεις 

επαναλαμβάνονται σε μια ιστορία, δίνουν την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να 

αποκωδικοποιήσουν την μακροδομή του κειμένου αλλά και να κατακτήσουν τη 

γλώσσα-στόχο σε διάφορα συμφραζόμενα. 

3) Οπτικοακουστικό υλικό & realia: τόσο οι εικόνες όσο και ο ήχος, αλλά 

και τα αντικείμενα διευκολύνουν την κατανόηση όταν είναι αρκετά ξεκάθαρα και 

υποστηρικτικά ως προς ερμηνεία του ίδιου του κειμένου είτε ακόμα και του 

συγκείμενου. Η πολυτροπικότητα ενός κειμένου έχει τη δυνατότητα να κάνει 

ελκυστικότερη την ιστορία, αλλά και διατηρεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

μαθητών/τριών.  

4) Κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας: το επίπεδο γλωσσικής δυσκολίας θα 

πρέπει να είναι ένα επίπεδο πάνω από το κατανοητό εισαγόμενο γλωσσικό ερέθισμα 

(comprehensible input, Krashen’s input hypothesis). Το επίπεδο της γλώσσας, 

δηλαδή, των ιστοριών θα πρέπει να είναι κατάλληλο και κατανοητό κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό. 

 

5.2.1. Επιλογή ιστοριών-μύθων και δραστηριοτήτων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κριτήρια, το επίπεδο ελληνομάθειας, 

τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών, καθώς και τις σύγχρονες 

προσεγγίσεις και μεθόδους στη γλωσσική διδασκαλία μιας ΞΓ, επιλέχθηκαν οι 

ιστορίες, οι περισσότερες από τις οποίες υπέστησαν αλλαγές, απλοποιήσεις και 

διασκευές με σκοπό να προσαρμοστούν στις ανάγκες των μαθητών/τριών, αλλά και 

του διαθεματικού πρότζεκτ γενικότερα. 

Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν για την υλοποίηση της 

παρέμβασης είχαν ως στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες με νόημα, 

οι οποίες δύνανται να κινητοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τη 
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γλώσσα-στόχο και να μεταδώσουν κατανοητά νοήματα (Richards & Rodgers, 2001). 

Στην πειραματική παρέμβαση σχεδιάστηκαν δραστηριότητες όπως:  

α. παιχνίδια λεξιλογίου, β. δραστηριότητες πληροφοριακού κενού, γ. 

παιχνίδια ρόλων, δ. ομαδικά παιχνίδια λέξεων, ε. δραστηριότητες δραματοποίησης 

και κουκλοθέατρο, ζ. δημιουργικές δραστηριότητες με χρώματα, η. δραστηριότητες 

συνδυασμού εικόνων με προτάσεις ή φράσεις, θ. δραστηριότητες που ενέχουν 

κίνηση. 

Οι απώτεροι μαθησιακοί στόχοι που επιδιώχθηκαν μέσα από αυτές τις 

δραστηριότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες είναι: 

1. ανάπτυξη γλωσσικών-επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 2. ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων, 3. ανάπτυξη μη λεκτικών δεξιοτήτων, 4. ανάπτυξη κοινωνικών και 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.  

Αναλυτικότερα: 

1. επιδιώχθηκε οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες στη γλώσσα-στόχο μέσα από δραστηριότητες, στις οποίες καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τη Γ2 για να επιτελέσουν μια σειρά από επικοινωνιακές και 

λειτουργικές γλωσσικές πράξεις όπως οι παρακάτω:  

i. να χαιρετούν 

ii. να συστήνουν τον εαυτό τους 

iii. να περιγράφουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 

οικογένειάς τους (όπως αριθμό μελών, είδος σχέσης) 

iv. να περιγράφουν τον εαυτό τους, τους άλλους και αντικείμενα 

με κάποια βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 

v. να ονοματίζουν κάποια βασικά σημεία του ανθρώπινου 

σώματος 

vi. να εκφράζουν κάποια βασικά συναισθήματα 

vii. να μιλούν για γενικές κατηγοριές φαγητού 

viii. να ονοματίζουν τα χρώματα 

ix. να περιγράφουν το χώρο με βασικά χαρακτηριστικά 

x. να ονοματίζουν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα 

xi. να ονοματίζουν τις εποχές, τους μήνες, την εβδομάδα και τα 

μέρη της ημέρας 

xii. να περιγράφουν κάποια βασικά ενδύματα 
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xiii. να μιλούν για την έννοια καλό και κακό 

xiv. να εκφράζουν κάποιες βασικές προτιμήσεις 

xv. να μιλούν για βασικές δραστηριότητες του σχολείου 

xvi. να μιλούν για βασικές ενασχολήσεις του ελεύθερου χρόνου και 

τις διακοπές 

xvii. να μιλούν για κάποια έθιμα της χώρας τους 

 

2. επιχειρήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες οι μαθητές/τριες να 

αναπτύξουν ποικίλες γνωστικές δεξιότητες, όπως: 

i. αντιστοίχιση 

ii. ταξινόμηση 

iii. στρατηγικές μνήμης 

iv. συνδυαστική σκέψη 

v. κριτική σκέψη 

vi. στρατηγικές ανάγνωσης 

vii. στρατηγικές κατανόησης 

viii. στρατηγικές ομιλίας 

ix. στρατηγικές γραφής 

 

3. επιδιώχθηκε να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες δεξιότητες μη λεκτικής 

επικοινωνίας, όπως: 

i. επιτονισμός 

ii. εκφραστική κίνηση 

iii. ρυθμός 

 

4. επιχειρήθηκε η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπολιτισμικής 

συνείδησης: 

i. ομαδικότητα 

ii. συνεργασία 

iii. αλληλοϋποστήριξη 

iv. αλληλοκατανόηση 

v. ενσυναίσθηση 

vi. αλληλοσεβασμός 
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vii. εμπιστοσύνη 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας στην πειραματική παρέμβαση 

αποτελούσε άλλοτε καθοδηγητικό παράγοντα και άλλοτε θέση διευκολυντή στη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων η 

εκπαιδευτικός-ερευνήτρια κατείχε επίσης και θέση συντονιστή. 

 

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις διδακτικές παρεμβάσεις ήταν 

αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, πεζών ή ποιητικών, παραδοσιακών 

παραμυθιών είτε μύθων, διασκευασμένων, απλοποιημένων ή μη. Όλα διατηρούν 

πολιτιστικά στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να ενεργοποιοήσουν στοχασμούς σχετικά με ιδέες, έθιμα, αξίες, 

συνήθειες ή αντιλήψεις. Οι θεματικές ενότητες των διδακτικών παρεμβάσεων 

προέκυψαν ύστερα από διαλογή ποικίλων θεμάτων και ιστοριών, αλλά και βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Αναλυτικά, οι ιστορίες 

των παρεμβάσεων, έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκαν και επιλέχθηκαν ήταν οι 

παρακάτω: 

Πίνακας 4: Περιγραφή των ιστοριών βάσει της θεματολογίας, των γνωστικών 

και γλωσσικών στόχων 

Τίτλος 

ιστορίας Θεματολογία 

Θεματικοί-γνωστικοί 

στόχοι Γλωσσικοί στόχοι 

1.Ο ψεύτης 

βοσκός
1
 

 Αλήθεια 

 Ψέμα 

 

 Να είναι σε θέση 

να ακολουθήσουν 

την αλληλουχία 

των γεγονότων 

μιας ιστορίας 

 Να 

δραματοποιήσουν 

έναν διάλογο 

 Να θυμηθούν τον 

ενικό-πληθυντικό 

ουσιαστικών 

 Να εξασκηθούν 

στην ανάγνωση 

 Να μάθουν τις 

έννοιες αλήθεια-

ψέμα 

2.Η 

Ευρώπη&ο 

Δίας
2
 

 Ήπειροι 

 Ευρώπη 

 Φύλο/Οικο

γένεια          

 να μάθουν για τις 

6 ηπείρους 

 να μάθουν μια 

ιστορία για την 

 να ονοματίζουν τα 

μέλη μιας 

οικογένειας 

 να μάθουν τα φύλα 

                                                           

1
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το μύθο του Αισώπου, προσπελάστηκε από την ιστοσελίδα: 

http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_11.html 

2
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το μύθο για την Ευρώπη και το Δία, προσπελάστηκε από την 

ιστοσελίδα: 

http://sugar.0fees.net/greekmythology/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=

45 

http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_11.html
http://sugar.0fees.net/greekmythology/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=45
http://sugar.0fees.net/greekmythology/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=45
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 Πρόσωπο 

 

ονοματοθεσία της 

Ευρώπης 

 να είναι 

δημιουργικοί μέσα 

από τη ζωγραφική 

 να εντοπίζουν 

λέξεις μέσα σε ένα 

κείμενο 

 να παίξουν ένα 

μικρό σκετσάκι 

 να αναδιηγηθούν 

μια ιστορία μέσα 

από εικόνες 

 να μάθουν για ένα 

μύθο και 

καλλιεργήσουν 

σεβασμό για τους 

μύθους 

 να ονοματίζουν 

κάποια 

χαρακτηριστικά 

του προσώπου 

 να κάνουν 

επανάληψη τους 

αριθμούς των 

ουσιαστικών 

 να μάθουν να 

κατανοούν ένα 

κείμενο από τα 

συμφραζόμενα 

3.Το 

Αποκριάτικ

ο γλέντι 

 Γιορτή 

 Έθιμα 

 Τραγούδια/

Μουσική/

Φαγητό 

 Συναισθήμ

ατα 

 να μάθουν για το 

γιορτινό 

αποκριάτικο έθιμο 

της Έλλάδας 

 να μιλήσουν για 

τα δικά τους έθιμα 

 να αντιστοιχίσουν 

εικόνες με λέξεις 

 να αναγνωρίσουν 

το κεντρικό νόημα 

σε μια ιστορία 

 να παίξουν 

δημιουργικά με 

κάρτες 

 να παίξουν σε 

ομάδες 

 να τραγουδήσουν 

ρυθμικά 

 Να μάθουν τη 

συμφωνία 

επιθέτου-

ουσιαστικού 

 Να μάθουν τη 

θέση του επιθέτου 

 Να μάθουν 

κάποιες αντίθετες 

έννοιες 

 Να κάνουν 

επανάληψη στον 

αριθμό 

ουσιαστικών&επιθ

έτων 

 Να μάθουν 

κάποιες έννοιες 

που εκδηλώνουν 

συναισθήματα 

 Να μάθουν λέξεις 

σχετικές με 

καθημερινά& 

γιορτινά ενδύματα 

 Να μάθουν 

κατηγορίες 

φαγητών 
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4.Ο 

Δαίδαλος&ο 

Ίκαρος
3
 

 Ουρανός – 

Γη – 

Θάλασσα – 

Ήλιος 

 Επαγγέλμα

τα 

 να εξοικειωθούν 

με τη μυθολογία 

 να εξοικεθωθούν 

με τη 

δραματοποίηση 

 να μάθουν να από 

που προέρχεται η 

ονομασία του 

«Ικάριου 

πελάγους» 

 να μιλήσουν για 

αντίστοιχες δικές 

τους ιστορίες 

ονοματοθεσίας (;) 

 να μάθουν για 

κάποια 

επαγγέλματα 

 να μάθουν που 

οδηγεί τον 

άνθρωπο η τόλμη 

& το πείσμα (;) 

 να ακούσουν την 

ιστορία μέσω 

βιντεοπαρουσίαση

ς 

 να αναδιηγηθούν 

μια ιστορία  

 να αντιληφθούν 

την αλληλουχία 

των γεγονότων 

μιας ιστορίας 

 να μάθουν κάποια 

επιρήμματα 

 να μάθουν την 

εναλλαγή της 

κατάληξης στα 

ρήματα όταν 

αλλάζει το 

γραμματικό 

πρόσωπο 

 να μάθουν έννοιες 

όπως ‘γη’, 

‘ουρανός’, 

‘θάλασσας’, 

‘νησί’, ‘ήλιος’, 

‘φωτιά’ 

 να κατανοήσουν 

ένα κείμενο από τα 

συμφραζόμενα 

 να υπερπηδήσουν 

τις άγνωστες 

λέξεις 

 να εξασκήσουν τις 

ακουστικές τους 

ικανότητες ως 

προς την 

κατανόηση μιας 

ιστορίας στην 

ελληνική γλώσσα 

5.Οι 

πυροσβέστες
4
 

 Αντίθετα 

 Περιγραφή 

ανθρώπων 

 Να μάθουν να 

περιγράφουν 

ανθρώπους, 

χρησιμοποιώντας 

εξωτερικά 

χαρακτηριστικά 

 Να είναι 

δημιουργικοί μέσα 

από τη ζωγραφική 

 Να  περιγράψουν 

για ένα αγαπημένο 

 Να μάθουν 

αντίθετα επίθετα 

και επιρρήματα 

 Να θυμηθούν τις 

καταλήξεις των 

ρημάτων ανάλογα 

με το γραμματικό 

πρόσωπο 

 Να μάθουν νέο 

λεξιλόγιο 

 Να δομήσουν 

                                                           

3
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το μύθο του Αισώπου, προσπελάστηκε από την ιστοσελίδα: 

http://www.youtube.com/watch?v=n1OFt5xUNU8.  

4
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το παραμύθι της Ζαραμπούκα, Σ. «η μεγάλη φωτιά (τα αντίθετα)», 

1991. 

http://www.youtube.com/watch?v=n1OFt5xUNU8
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τους πρόσωπο προτάσεις μέσα 

από λεξικό παζλ 

 Να παράγουν 

σύντομο γραπτό 

λόγο, 

χρησιμοποιώντας 

σύντομες 

περιγραφικές 

προτάσεις 

 Να εξασκηθούν 

στις διαφορετικές 

καταλήξεις των 

ρημάτων 

6.Το 

τζιτζίκι&το 

μυρμήγκι
5
 

 Οι εποχές 

 Εργασία 

 Καιρός 

 Ημέρα-

Νύχτα 

 Να μάθουν για τις 

εποχές 

 Να μάθουν τα 

δομικά μέρη μιας 

ιστορίας 

 Να αναλύσουν την 

ιστορία σε τρία 

μέρη (αρχή-μέση-

τέλος) 

 Να είναι 

δημιουργικοί μέσα 

από τη ζωγραφική 

 Να αναδιηγηθούν 

μια ιστορία 

 Να ενδυναμώσουν 

την 

αυτοπεποίθησή 

τους μέσα από την 

παρουσίαση μιας 

ιστορίας στους 

συμμαθητές 

 Να καλλιεργήσουν 

την αναγνωστική 

τους ικανότητα 

 Να ονοματίζουν 

τις εποχές 

 Να ονοματίζουν 

τις ώρες τις ημέρας 

 Να ονοματίζουν 

κάποια καιρικά 

φαινόμενα 

 Να θυμηθούν τις 

καταλήξεις των 

ρημάτων 

 Να παράγουν 

προφορικό λόγο 

αναδιηγούμενοι 

την ιστορία 

7.Το αβγό ο 

Μήτσος
6
 

 Ενδυμασία 

 Επιθυμία- 

συναισθήμ

αα  

 Να λύσουν ένα 

σταυρόλεξο 

 Να ζωγραφίσουν 

 να μιλήσουν για 

τα δικά τους έθιμα 

την εποχή του 

Πάσχα 

 να μάθουν ότι οι 

επιθυμίες 

 να ονοματίζουν 

κάποια ενδύματα 

 να θυμηθούν 

λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιθηκε σε 

προηγούμενες 

ιστορίες 

 να θυμηθούν τις 

καταλήξεις των 

                                                           

5
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το μύθο του Αισώπου, προσπελάστηκε από την ιστοσελίδα: 

http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_10.html . 

6
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το παραμύθι του Μπουλώτη, Χ. «το κουρδιστό αβγό», 2007. 

http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_10.html
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πραγματοποιούντα

ι 

ρημάτω 

ενεργητικής φωνής 

 να διαβάσουν 

καταλήξεις 

ρημάτων της 

παθητικής φωνής 

 να καλλιεργήσουν 

την αναγνωστική 

τους ικανότητα 

 να 

χρησιμοποιήσουν 

την ελληνική 

γλώσσα για την 

παραγωγή γραπτού 

λόγου 

 να καλλιεργήσουν 

την ικανότητα 

κατανόησης 

γραπτού κειμένου 

 να μάθουν να 

εντοπίζουν 

συγκεκριμένες 

πληροφορίες σε 

ένα κείμενο, 

ακόμα και αν δεν 

γνωρίζουν όλες τις 

λέξεις 

8.Ο λύκος 

έρχεται 

ξανά
7
 

 Φόβος 

 Ασφάλεια 

 Να 

παρακολουθήσουν 

μια 

εικονογραφημένη 

ιστορία 

 Να εξοικειωθούν 

με τη 

δραματοποίηση 

 Να εξοικειωθούν 

με ομαδική και 

συνεργατική 

μάθηση 

 Να λύσουν 

σταυρόλεξο με 

λέξεις από την 

ιστορία 

 Να εντοπίσουν 

συγκεκριμένες 

πληροφορίες από 

την ιστορία 

 Να θυμηθούν τις 

καταλήξεις των 

ρημάτων 

 Να μάθουν νέο 

λεξιλόγιο 

 Να ονοματίζουν 

διάφορα ζώα 

 Να καλλιεργήσουν 

την αναγνωστική 

                                                           

7
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το παραμύθι του Geoffroy de Pennart  «ο λύκος ξαναγύρισε», 1994, 

προσπελάστηκε από την ιστοσελίδα: 

http://www.picturebooks.gr/newadmin/books/pdfs/o_likos_xanagirise.pdf.  

http://www.picturebooks.gr/newadmin/books/pdfs/o_likos_xanagirise.pdf
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δεξιότητα 

 Να εξασκηθούν 

στην κατανόηση 

κειμένου 

 Να εντοπίζουν 

βασικά νοήματα 

από τα 

συμφραζόμενα 

9.Το χωριό 

ή 

βρωμοχώρι
8
 

 Χρώματα 

 Καθαριότη

τα 

 Περιβάλλο

ν 

 Να μάθουν ότι 

πρέπει να κρατάμε 

το περιβάλλον 

καθαρό 

 Να καλλιεργήσουν 

κάποια 

ευαισθησία για το 

περιβάλλον 

 Να μάθουν να 

αγαπούν τον τόπο 

τους 

 Να είναι 

δημιουργικοί μέσα 

από την 

ζωγραφική 

 Να ονοματίζουν τα 

χρώματα 

 Να μάθουν 

αντιθετικά επίθετα 

 Να παράγουν 

γραπτό λόγο 

10.Πινόκιο
9
 

 Σχολείο-

Εκπαίδευσ

η 

 Διακοπές 

 Εποχές 

 Να μάθουν να 

λένε ένα ποίημα 

ρυθμικά 

 Να μιλήσουν για 

τον αγαπημένο 

τους ήρωα 

 Να πουν τη γνώμη 

τους για το 

σχολείο 

 Να αποκτήσουν 

θετική στάση 

απέναντι στη 

μάθηση 

 Να είναι 

δημιουργικοί μέσα 

από το παίξιμο 

κουκλοθέατρου 

 Να εξασκήσουν 

την αναγνωστική 

τους ικανότητα 

 Να θυμηθούν τα 

ονόματα των 

εποχών 

 Να θυμηθούν τις 

καταλήξεις των 

ρημάτων 

ενεργητικής και 

παθητικής φωνής 

 Να παράγουν 

προφορικό και 

γραπτό λόγο 

 Να εντοπίζουν 

γενικές και 

λεπτομερείς 

πληροφορίες μέσα 

από ένα κείμενο 

 

                                                           

8
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το παραμύθι της Ζαραμπούκα, Σ. «το βρωμοχώρι», 1997. 

9
 Διασκευή & αναπροσαρμογή από το παραμύθι του Κολόντι, Κ. «οι περιπέτειες του Πινόκιο». 
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5.3. 3ο στάδιο: Εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας 

 

Σημειώνεται ότι πριν την εφαρμογή των πειραματικών παρεμβάσεων η 

εκπαιδευτικός-ερευνήτρια συζήτησε με τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς δεν είχαν προηγούμενη 

εμπειρία σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες εξέφρασαν προθυμία και 

ενθουσιασμό στο να συμμετάσχουν σε αυτές τις δέκα διδακτικές παρεμβάσεις, καθώς 

και επιθυμία να βελτιώσουν την επικοινωνιακή ικανότητά τους στην ελληνική 

γλώσσα. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια 

και τη συχνότητα των παρεμβάσεων. Η ιδέα της συμμετοχής σε διδακτικές ώρες κατά 

τις οποίες θα άκουγαν και θα διάβαζαν ιστορίες ενθουσίασε τους/τις μαθητές/τριες, οι 

οποίοι ήταν πολύ πρόθυμοι να ασχοληθούν με κάτι που διέφερε από το παραδοσιακό 

μάθημα και διδασκαλία και θα ξέφευγε από τα όρια της γνωστής μέχρι τώρα 

διδακτικής προσέγγισης. Παράλληλα με τον ενθουσιασμό, διακρίθηκε αμηχανία από 

τη μεριά των μαθητών/τριών, η οποία προήρθε από το γεγονός ότι θα γινόταν χρήση 

της ελληνικής κατά κύριο λόγο στις συναντήσεις και θα ερχόντουσαν σε επαφή με 

άτομα που δεν γνώριζαν τη Γ1. Έχοντας, όμως, τη σύμφωνη γνώμη των 

μαθητών/τριών, η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια προχώρησε στην εφαρμογή των 

πειραματικών παρεμβάσεων. 

Η πορεία που ακολουθήθηκε για τη διδασκαλία στην παρούσα μελέτη 

βασίστηκε στη θεωρία και μεθοδολογία των Willis και Willis (1996), όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τις 

Willis και Willis (1996), κάθε δραστηριότητα οργανώνεται σε τρία στάδια: το στάδιο 

πριν τη δραστηριότητα (pre-task), ο κύκλος της δραστηριότητας (task-cycle) και η 

έμφαση στο γλωσσικό τύπο (language focus). Πραγματοποιήθηκαν δέκα διδακτικές 

παρεμβάσεις, καθεμία από τις οποίες ακολουθούσε τα τρία συγκεκριμένα στάδια τα 

οποία παρουσιάζονται διαγραμματικά παρακάτω (βλ. Πίνακα 5). Κατά το προστάδιο 

παρουσιάζεται το λεξιλόγιο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαμέσου 

προγραμμάτων παρουσίασης (power point) ή  διαδικτύου με τρόπο ελκυστικό και 

διασκεδαστικό για τους/τις μικρούς/ές μαθητές/τριες. Για παράδειγμα, 

παρουσιάζονται οικείες εικόνες, που εύκολα αποκωδικοποιούνται και συνδεόνται με 

την προϋπάρχουσα γνώση, σε συνδυασμό με ήχο ή τη γραφική απεικόνιση της λέξης, 

τα γράμματα της οποίας μπορούν να παρουσιαστούν ποικιλοτρόπως με ήχο και 
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κίνηση. Η επιλογή του οπτικοακουστικού υλικού ήταν σημαντικό να γίνει 

προσεκτικά ώστε να είναι κατάλληλο για παιδιά μικρής ηλικίας, αλλά και να ενισχύει 

την απομνημόνευση του λεξιλογίου. Τόσο η εικόνα όσο και ο ήχος είναι ερεθίσματα 

που διευκολύνουν τη σύνδεση του νέου λεξιλογίου με την ήδη υπάρχουσα εμπειρία 

και κατ’επέκταση αποτελούν μια στρατηγική μνήμης για ευκολότερη απομνημόνευση 

νέων λέξεων. Οι μαθητές/τριες σε αυτό το στάδιο δεν μένουν αμέτοχοι/ες, αλλά 

εμπλέκονται μέσα από ερωτήσεις που τους/τις απευθύνει η εκπαιδευτικός-

ερευνήτρια, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες υποθέσεων και εικασιών. Με την 

ολοκλήρωση του προστάδιου, ακολουθεί το κύριο στάδιο, κατά το οποίο επιχειρείται 

να δομηθεί η νέα γνώση και οι δραστηριότητες στοχεύουν στη χρήση του νέου 

λεξιλογίου· δραστηριότητες απαλλαγμένες από το φορτίο του άγχους. Η απαλλαγή 

από το άγχος επιτυγχάνεται όταν οι δραστηριότητες περιορίζονται στη χρήση κυρίως 

του νέου λεξιλογίου ή του γλωσσικού φαινομένου που επιδιώκεται έμμεσα να 

διδαχθεί. Οι  δραστηριότητες στο στάδιο αυτό διεκπεραιώνονται είτε σε ατομικό 

επίπεδο, είτε σε ζευγάρια, είτε σε ομάδες. Κατά τη διάρκεια του μετασταδίου, η 

έμφαση δίνεται στην παγίωση του νέου λεξιλογίου ή των νέων γλωσσικών δομών που 

επιχειρήθηκαν έμμεσα να διδαχθούν. Εδώ η δραστηριότητα μπορεί να είναι 

μικρότερης διάρκειας, πιο δημιουργική και ευχάριστη, δίνοντας τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθεί το μάθημα με διασκεδαστικό τρόπο με σκοπό οι μαθητές/τριες να 

νιώθουν ικανοποιημένοι ώστε να προσδοκούν την επανάληψη του μαθήματος (Γρίβα 

& Σέμογλου, 2013). 

 

Πίνακας 5: Διαγραμματική παρουσίαση της πορείας των διδακτικών παρεμβάσεων 

1. Προστάδιο  Προβολή οπτικοακουστικού υλικού, στον Η/Υ μέσω 

προγράμματος Power point, για προετοιμασία των μαθητών 

σχετικά με τη θεματολογία  

 Προϊδεασμός για λεξιλόγιο & θέμα ιστορίας 

 Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

 Ενεργοποίηση κινήτρων και ενδιαφέροντος 

 Ερωτήσεις - απαντήσεις 

2. Κύριο στάδιο  Σύνδεση με τη νέα γνώση/δόμηση νέας γνώσης 



126 

 

 Παρουσίαση ιστορίας μέσω πολυτροπικού κειμένου 

 Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου/ιστορίας 

 Δραστηριότητες όπως:  

o γλωσσικά παιχνίδια 

o παιχνίδια μνήμης 

o ταξινόμηση εικόνων 

o αντιστοίχιση εικόνας-λέξης/φράσης 

o κουίζ 

o σταυρόλεξα 

o αναγνώριση αντικειμένων 

 Εξάσκηση λεξιλογίου 

 Λειτουργική χρήση της γλώσσας-στόχου (Brown, 2000) 

 Ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες 

 Προετοιμασία για συμμετοχή στις επόμενες δραστηριότητες 

3. Μεταστάδιο  Μεταφορά της νέας γνώσης 

 Ανακύκλωση/παγίωση νέου λεξιλογίου, νέων γλωσσικών 

δομών 

 Πιο χαλαρό και διασκεδαστικό πλαίσιο 

 Πιο ελεύθερες δραστηριότητες 

 Δημιουργικές & καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως: 

o Ζωγραφική 

o Κατασκευές 

o Τραγούδι 

o Παντομίμα 

o Δραματοποίηση 

o Παιχνίδια ρόλων 
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o Κουκλοθέατρο 

 Αποφόρτιση από προήγουμενα στάδια 

 Ανταλλαγή απόψεων 

 

Για την εφαρμογή των παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν σχέδια, ζωγραφιές, 

σχεδιαγράμματα, αντιστοιχίσεις, σχεδιάστηκαν σταυρόλεξα, εικόνες χωρίς λεζάντες 

προς συμπλήρωση, καθώς και ποικίλα άλλα γλωσσικά παιχνίδια. Ανάμεσα στα 

απαραίτητα υλικά ήταν και τα φυλλάδια που διατίθονταν στους μαθητές/τριες με 

εκτυπωμένα: την ιστορία, τις σχετικές εικόνες και το απαραίτητο κάθε φορά (νέο) 

λεξιλόγιο, κάθως και όσα γλωσσικά παιχνίδια και δραστηριότητες κρίθηκαν 

απαραίτητα. Στους/στις μαθητές/τριες μοιράστηκαν ξυλομπογιές για την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, που συμπεριελαμβάνονταν συνήθως στο 

μεταστάδιο, τετράδια ώστε να κρατάνε σημειώσεις και να καταγράφουν τις νέες 

λέξεις που μαθαίνουν ή/και σημειώσεις για γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, 

που κρίθηκε απαραίτητο να περιγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες 

μπορούσαν να δημιουργήσουν το δικό τους λεξικό ή/και σημειωματάριο, στο οποίο 

μπορούσαν να ανατρέξουν οι ίδιοι ανά πάσα στιγμή για να το συμβουλευτούν, ή να 

το χρησιμοποιήσουν ως στρατηγική οργάνωσης της μάθησης ή ακόμα και ως 

στρατηγική μελέτης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε εποπτικό υλικό ώστε να 

διεκπεραιωθούν οι δραστηριότητες του μεταστάδιου που περιελάμβαναν 

δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων και κουκλοθέατρο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

θεματικών και των δραστηριοτήτων τους, διαφοροποιούνταν τα υλικά και έτσι 

χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, χαρτόνια, μαρκαδόροι και ποικίλες μικροκατασκευές. 

Στα σχέδια μαθημάτων παρατίθονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που 

χρησιμοποιήθηκαν στις συναντήσεις της πειραματικής εφαρμογής (βλ. Παράρτημα). 

Αναφορικά με τις γλωσσικές δεξιότητες, που επιχειρήθηκε να καλλιεργήσουν 

οι μαθητές/τριες και, κατ’επέκταση, χρησιμοποίησαν κατά τη διαδικασία επίλυσης 

των δραστηριοτήτων, αξίζει να παρατηρηθεί ότι έγινε εισαγωγή και εμπέδωση 

γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών, καθώς επίσης και νέου 

λεξιλογίου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό: 

α) ο ενεστώτας απλός στον προφορικό και γραπτό λόγο για περιγραφές, 

καθημερινές συνήθειες, επαναδιηγήσεις μερών της ιστορίας κατά το μεταστάδιο, 
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όπως και απαντήσεις στις ερωτήσεις εξιχνίασης της ιστορίας κατά το κύριο στάδιο 

(π.χ.  2
η
 διδακτική παρέμβαση: απάντησε στην ερώτηση που πήγε την Ευρώπη ο 

ταύρος, 3
η
 διδακτική παρέμβαση: περιέγραψε τι κάνετε εδώ στα Μπίτολα για τη 

γιορτή του Καρναβαλιού, 4
η
 διδακτική παρέμβαση: δραματοποίηση της ιστορίας 

Δαίδαλος και Ίκαρος, 5
η
 διδακτική παρέμβαση: περιέγραψε αυτό που βλέπεις στις 

εικόνες, 6
η
 διδακτική παρέμβαση: Ζωγραφίζω και επαναδιηγούμαι την εικόνα με δικά 

μου λόγια, 9
η
 διδακτική παρέμβαση: παιχνίδι ρόλων) 

β) ο μέλλοντας απλός στον προφορικό κυρίως λόγο  (π.χ. 9
η
 διδακτική 

παρέμβαση: παιχνίδι ρόλων όπου τα παιδιά μιλούνε στο δήμαρχο για τις αλλαγές που 

θα πρέπει να γίνουν) 

γ) οι χρήσεις των βοηθητικών ρημάτων (πρέπει, μπορώ, θέλω) για να 

εκφράσω μια αναγκαιότητα, δυνατότητα ή και επιθυμία (π.χ. 9
η
 διδακτική 

παρέμβαση: παιχνίδι ρόλων όπου τα παιδιά μιλούνε στο δήμαρχο για τις αλλαγές που 

θα πρέπει να γίνουν) 

δ) η χρήση προστακτικής στον προφορικό λόγο (π.χ. 8
η
 διδακτική παρέμβαση: 

δραματοποίηση της ιστορίας «ο λύκος έρχεται ξανά» όπου εμφανίζονται ρήματα στην 

προστακτική όπως ‘έλα’, ‘άνοιξε’). 

Αναφορικά με το λεξιλόγιο, σε κάθε διδακτική παρέμβαση γινόταν εισαγωγή 

λεξιλογίου, μέρος του οποίου επαναλαμβανόταν σε κάποιες ενότητες. Οι 

μαθητές/τριες καλούνταν να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο που μάθαιναν κατά την 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, για να μιλήσουν για τις ιστορίες και να 

συμμετέχουν στις δραματοποιήσεις, τα εκάστοτε παιχνίδια ρόλων και τις 

δραστηριότητες των μεταστάδιων κάθε ενότητας. Επιπροσθέτως, από την επαφή των 

μαθητών/τριών με την εκπαιδευτικό–ερευνήτρια προέκυψε η ανάγκη χρήσης τυπικών 

και τυποποιημένων φράσεων και εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας , όπως: 

α) οι χαιρετισμοί που χρησιμοποιούσαν στην αρχή και στο τέλος κάθε 

συνάντησης (‘γεια σας’, ‘καλησπέρα’, ‘καληνύχτα’, ‘καλό βράδυ’, κτλ.) 

β) η γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη (‘ας ξεκινήσουμε’, ‘ας 

προχωρήσουμε’, ‘ποιος/α θέλει να απαντήσει στην ερώτηση;’, ‘θέλετε να παίξουμε 

θέατρο;’, κτλ.) 

γ) η τυποποιημένη γλώσσα για συνδιαλλαγές μέσα στην τάξη, ανταλλαγή 

ιδεών ή για διευκρινιστικούς λόγους (‘τί σημαίνει...;’, ‘σας άρεσε η ιστορία και 
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γιατί;’, ‘πώς λέγεται στην γλώσσα σας...;’, ‘έχετε κάποια ερώτηση;’, ‘υπάρχει κάτι 

που δεν καταλαβαίνετε;’, κτλ.) 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν δώδεκα συναντήσεις για την ολοκλήρωση της 

πειραματικής διαδικασίας, εκ των οποίων οι δύο επρόκειτο για συναντήσεις στις 

οποίες υλοποιήθηκαν ο προ-έλεγχος και ο μετέλεγχος, δηλαδή τα διαβαθμισμένα τεστ 

επάρκειας της γλωσσομάθειας. Ανάμεσα στους δύο αυτούς ελέγχους 

πραγματοποιήθηκαν οι διδακτικές παρεμβάσεις. 

Οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν σταδιακά με τη διαδικασία και την πορεία 

των διδασκαλιών, γιατί παρά τις αναγκαίες βελτιώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες για 

την βελτίωση της κατανόησης από τους/τις μαθητές/τριες και την ικανοποιητικότερη 

ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, οι διδακτικές παρεμβάσεις διεκπεραιώθηκαν πάνω 

στην κοινή βασή των τριών σταδιών που προαναφέρθηκαν. Η εκπαιδευτικός-

ερευνήτρια αρχικά επιχειρούσε να προβληματίσει και να προϊδεάσει τους/τις 

μαθητές/τριες σχετικά με το θέμα της εκάστοτε ιστορίας, να δώσει ερεθίσματα και να 

δημιουργήσει κίνητρα για την ενασχόληση με το θέμα της ιστορίας. Δίνονταν κάθε 

φορά έμφαση σε όσα οι μαθητές/τριες έδειχναν να θέλουν να μάθουν και τους/τις 

παρακινούσαν το ενδιαφέρον. Η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια είχε κάποιο σχέδιο 

μαθήματος για κάθε διδακτική ώρα (βλ. Παράρτημα) βάσει του οποίου 

διεκπεραιώνονταν οι δραστηριότητες. Παρόλο το πλάνο των μαθημάτων, γίνονταν 

ορισμένες αλλαγές ή προέκυπταν νέα στοιχεία από την πορεία και την εξέλιξη των 

μαθητών/τριών ή ακόμα και από τις προτιμήσεις τους, οι οποίες γίνονταν αντιληπτές 

από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.  

Στη συνέχεια επιχειρείται μια γενική περιγραφή των τριών σταδίων, όπως 

εφαρμόστηκαν κατά την πειραματική διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, για τη 

συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία εφαρμόστηκε η δραστηριοκεντρική μέθοδος 

βάσει του μοντέλου εφαρμογής που προτάθηκε από την Willis (1996). Σε κάθε 

συνάντηση, έχοντας ως βάση μια ξεχωριστή κάθε φορά ιστορία, εφαρμόστηκαν τα 

διδακτικά πλάνα που σχεδιάστηκαν προσεκτικά και συντελέστηκαν σε τρία στάδια: 

το στάδιο πριν την αφήγηση της ιστορίας, το κύριο στάδιο και το στάδιο μετά την 

αφήγηση της ιστορίας. 

 

5.3.1. Προστάδιο 
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Στο αρχικό στάδιο η εκπαιδευτικός δημιουργούσε το πλαίσιο για τις ιστορίες 

που ακολουθούσαν και την επικοινωνιακή περίσταση. Για παράδειγμα, γινόταν 

αναφορά και ερωτήσεις σε ζητήματα γνωστά για τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να 

κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, καθώς και να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα 

γνώση τους. Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος power 

point, παρουσιάζε στους/τις μαθητές/τριες το νέο λεξιλόγιο που θα ακουγόταν στην 

ιστορία και θα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες 

των μετέπειτα σταδίων. Οι μαθητές/τριες έβλεπαν εικόνες και δέχονταν από την 

εκπαιδευτικό διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με το νόημα της εικόνας, ώστε ομαλά 

να ακολουθήσει η παρουσίαση του σημαίνοντος και της γραφικής αναπαράστασης 

της λέξης. Με τις διευρευνητικές ερωτήσεις η εκπαιδευτικός ενεργοποιούσε τη γνώση 

των μαθητών/τριών σχετικά με τη λέξη και το νόημα της εικόνας στη Γ1 και στη 

συνέχεια παρουσίαζε τη λέξη προφορικώς και γραπτώς, ώστε να συνδεθεί το νόημα 

με το γλωσσικό σημείο (σημαίνον και σημαινόμενο) στη γλώσσα-στόχο. Παράλληλα, 

οι μαθητές/τριες άκουγαν την προφορά του νέου λεξιλογίου, τον επιτονισμό και 

γενικά τις λέξεις, τις οποίες δεν τις άκουγαν μεμονωμένες, αλλά μέσα στα κατάλληλα 

συμφραζόμενα, μέσα σε μικρές φράσεις, μέσω των οποίων μπορούσε να αναδυθεί το 

νόημα. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούσαν την παρουσίαση των λέξεων μέσα από 

εικόνες, οι οποίες παρουσιάζονταν με έναν ευχάριστο, παιγνιώδη και διασκεδαστικό 

τρόπο και συνοδεύονταν από χρώματα, κίνηση, αναπήδηση γραμμάτων και εικόνων, 

κάποιες φορές ήχο, καθώς και από εξωγλωσσικά-παραγλωσσικά στοιχεία που 

εκφράζονταν από την εκπαιδευτικό με παραστατικό τρόπο. Η παραστατική 

αναπαράσταση των λέξεων και του αναδυόμενου νοήματος ενθαρρύνουν την 

δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών για τα μετέπειτα στάδια και τις 

δραστηριότητες (Γρίβα & Σέμογλου, 2013:188). Αφού οι μαθητές/τριες άκουγαν την 

λέξη από την εκπαιδευτικό καλούνταν να την επαναλάβουν, σε μια προσπάθεια να 

αφομοιώσουν την προφορά της λέξης, αλλά και την ίδια τη λέξη. Για αποφυγή 

προβλημάτων κατανόησης ή/και παραγωγής στους/τις μαθητές/τριές, όποτε 

δημιουργούταν η ανάγκη επεξήγησης μιας γραμματικής δομής (Long & Robinson 

1998: 23) αυτή καλυπτόταν κατά τη διάρκεια του προστάδιου. Για την κάλυψη της 

ανάγκης επεξήγησης κάποιας γραμματικής δομής, παράλληλα με την παρουσίαση του 

νέου λεξιλογίου, παρουσιαζόταν ή επεξηγούνταν κάποιο γραμματικό φαινόμενο, 
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όπως για παράδειγμα η κλίση κάποιων ουσιαστικών και επιθέτων στον ενικό και τον 

πληθυντικό και άλλοτε η κλίση κάποιων ρημάτων, κατά κύριο λόγο, στον ενεστώτα.  

Πριν την μετάβαση στο επόμενο στάδιο και αφού έχει παρουσιαστεί το νέο 

λεξιλόγιο και έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές λέξεις και οι φράσεις της ιστορίας, η 

εκπαιδευτικός απηύθυνε διευρευνητικές ερωτήσεις στους/τις μαθητές/τριες σχετικά 

με την ιστορία και το περιεχόμενό της. Συχνά δινόταν ένα ερώτημα κλειδί, ώστε να 

έχουν οι μαθητές/τριες ένα κίνητρο και έναν συγκεκριμένο στόχο να ακούσουν την 

ιστορία. Συνήθως αυτή η ερώτηση αφορούσε στο γενικό νόημα της ιστορίας και 

μέσω αυτής πραγματοποιούνταν ομαλά η μετάβαση στο επόμενο στάδιο του 

μαθήματος. Άλλοτε η εκπαιδευτικός έκανε παραπάνω ερωτήσεις, οι οποίες 

μπορούσαν να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να 

κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους κάνοντας κάποιους υπαινιγμούς για την εξέλιξη 

της ιστορίας και δίνοντας κίνητρα για ακρόαση της ιστορίας. Εναλλακτικά, η 

εκπαιδευτικός έκανε μια ερώτηση, σχετική με την ιστορία, που πυροδοτούσε κάποια 

μικρή συζήτηση. Οι απαντήσεις που έδιναν οι μαθητές/τριες έδιναν το έναυσμα για 

τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο και την ανάγνωση της ιστορίας. Άλλοτε, ο τίτλος 

της ιστορίας έδινε το έναυσμα για τη μετάβαση, αφού πρώτα γινόταν μια μικρή 

συζήτηση για το τι είκαζαν οι μαθητές/τριες ότι θα ακολουθούσε στην ιστορία. 

 

5.3.2. Κύριο στάδιο 

Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές/τριες διάβαζαν το κείμενο φωναχτά ή 

σιωπηλά, κατά ομάδες ή κατά άτομο. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός έκανε στους/τις 

μαθητές/τριες ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη και την κατανόηση της ιστορίας. 

Όταν προέκυπταν κενά και απορίες σχετικά με την κατανόηση της ιστορίας, κατά 

κύριο λόγο προηγούνταν μια ακόμα παραστατική και διευκρινιστική ανάγνωση από 

την εκπαιδευτικό, όπου δίνονταν διευκρινίσεις όπου κρινόταν αναγκαίο, ή 

εναλλακτικά, παραφράζονταν σημεία του κειμένου, που φαίνονταν να αποτελούν 

εμπόδιο στην κατανόηση της ιστορίας. Συνολικά, πραγματοποιούνταν περίπου τρεις 

αναγνώσεις-ακροάσεις της ιστορίας σε κάθε συνάντηση. Οι δύο από τις τρεις 

πραγματοποιούνταν από τους/τις μαθητές/τριες και η μία από την εκπαιδευτικό. 

Συνήθως, η πρώτη ανάγνωση γινόταν σιωπηλά από τους/τις μαθητές/τριες, η δεύτερη 

φωναχτά από ομάδες μαθητών/τριών και η τρίτη, η οποία αποτελούσε συνήθως την 

διευκρινιστική ανάγνωση, διεκπεραιωνόταν από την εκπαιδευτικό. Εναλλακτικά, η 
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τρίτη ανάγνωση κάποιες φορές αντικαθιστόταν από ένα βίντεο (ή σχετικά με την 

ιστορία οπτικοακουστικά ερεθίσματα), το οποίο εξιστορούσε ακριβώς την ίδια 

ιστορία. Οι δραστηριότητες αυτού του σταδίου στοχεύουν όχι μόνο στην ανάπτυξη 

ευχέρειας (fluency) αλλά ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη ακρίβειας στη χρήση της 

γλώσσας (accuracy) και για το λόγο αυτό η εκπαιδευτικός παρείχε την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονταν οι μαθητές/τριες (Willis, 

μέσω Ματθαιουδάκη, 2001). Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες διεκπεραιώνουν 

τις δραστηριότητες του κύριου στάδιου και αφού τις ολοκληρώσουν αναφέρουν τα 

αποτελέσματα ή τις λύσεις των δραστηριότητων στις άλλες ομάδες χρησιμοποιώντας 

τη γλώσσα-στόχο για να επικοινωνήσουν. Οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο 

στάδιο αυτό ποικίλαν. Για παράδειγμα διεκπεραιώθηκαν οι εξής δραστηριότητες: 

τοποθέτηση μπερδεμένων εικόνων της ιστορίας σε σωστή σειρά με βάση την 

αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας, επίλυση ενός σταυρόλεξου, αντιστοίχιση 

εικόνων με λεξιλόγιο από την ιστορία, παιχνίδι με κάρτες που απεικονίζουν εικόνες 

λεξιλογίου που εμπεριέχεται στην ιστορία και οι μαθητές/τριες καλούνται να δείξουν 

την κάρτα με την εικόνα στην ομάδα τους, ώστε η ομάδα να ονοματίσει την εικόνα 

και ο/η μαθητής/τρια να καταγράψει την λέξη στον πίνακα, αντιστοίχιση εικόνων της 

ιστορίας με περιγραφικές λεζάντες από γεγονότα της ιστορίας, ερωτήσεις 

κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών με λέξεις από την 

ιστορία, αντιστοίχιση αντίθετων λέξεων, παζλ προτάσεων όπου οι μαθητές/τριες 

καλούνται να σχηματίζουν προτάσεις επιλέγοντας από ήδη σχηματισμένα τμήματα 

φράσεων, συμπλήρωση γραμμάτων σε λέξεις, εύρεση λέξεων μέσα σε πλέγμα από 

γράμματα, απάντηση με σωστό ή λάθος σε προτάσεις επιλεγμένες από την ιστορία. 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες παρατίθονται αναλυτικά στο παράρτημα μαζί με 

τα σχέδια μαθημάτων. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές/τριες είχαν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν 

τόσο την αναγνωστική δεξιότητα, τη δεξιότητα πρόσληψης και κατανόησης 

προφορικού λόγου, όσο και την δεξιότητα κατανόησης κειμένου και τη συγγραφική 

δεξιότητα μέσω συγγραφής προτάσεων και λέξεων, να συνδέσουν την προϋπάρχουσα 

γνώση με νέα και έτσι να δομηθεί η καινούρια γνώση. 

 

5.3.3. Μεταστάδιο 
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Στην τελευταία φάση του μοντέλου συντελείται η μεταφορά της νέας γνώσης 

και η εξάσκηση στη γλώσσα-στόχο μέσα από τη χρήση ή επεξεργασία της ιστορίας 

σε επίπεδο δραματοποίησης, σε επίπεδο καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ή μέσα από 

την ανάλυση της ιστορίας και το σχολιασμό της από τη μεριά των μαθητών/τριών. Οι 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο στάδιο αυτό, επιχείρησαν να αναπτύξουν 

συνδυαστικά και τις τέσσερις δεξιότητες ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. 

Αναλυτικότερα, μετά την αφήγηση της ιστορίας, που συντελέστηκε κατά το κύριο 

στάδιο, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες. 

Για παράδειγμα, αναδιατύπωσαν την ιστορία με δικά τους λόγια γραπτώς ή 

προφορικώς, επιχείρησαν να περιγράψουν ή να σχολιάσουν κάποιον χαρακτήρα της 

ιστορίας, επιχείρησαν να εκφράσουν τι τους άρεσε ή τι δεν τους άρεσε από την 

ιστορία, αφηγήθηκαν κάποιο εναλλακτικό τέλος, ζωγράφισαν τους ήρωες της 

ιστορίας και επισήμαναν κάποια χαρακτηριστικά τους ή κάποια γεγονότα της 

ιστορίας, προσπάθησαν να συζητήσουν για τα γεγονότα της αφήγησης και να 

διηγηθούν παρόμοιες ιστορίες από το δικό τους πολιτισμό, έπαιξαν παντομίμα με 

τους ήρωες ή με λέξεις της ιστορίας, έπαιξαν κουκλοθέατρο όπου ενσαρκώναν τους 

χαρακτήρες της ιστορίας. Επίσης, έγραψαν ένα γράμμα σε κάποιον/α φίλο/η για την 

ιστορία που άκουσαν ή ένα γράμμα προς την εκπαιδευτικό, περιγράφωντας το έθιμο 

του καρναβαλιού, όπως το συνηθίζουν στην πόλη τους, ή ακόμα τραγούδησαν το 

τραγούδι που περιείχε η ιστορία. 

 

Στη συνέχεια επιχειρείται η επιμέρους περιγραφή της κάθε συνάντησης με 

βάση τους μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι χωρίστηκαν σε γλωσσικές-επικοινωνιακές 

δεξιότητες, σε γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, με βάση το διαθεματικό πλαίσιο 

στο οποίο εντάσσεται η κάθε παρέμβαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κάτα 

τη διδασκαλία, χωρισμένη στα τρία στάδια (προστάδιο, κύριο στάδιο και 

μεταστάδιο).  

 

5.4. Οι θεματικές ενότητες 

 

5.4.1. Πρώτη ενότητα: ο ψεύτης βοσκός 

Η πρώτη πειραματική παρέμβαση είχε τίτλο ‘ο ψεύτης βοσκός’ και αποτέλεσε 

την πρώτη επαφή των μαθητών/τριών με την εκπαδευτικό. Η εκπαιδευτικός δεν 
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γνώριζε τη Γ1, δηλαδή την μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών, και είχε ως μητρική 

τη Γ2, την οποία χρησιμοποίησε ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας, κάτι που δεν ίσχυε 

στα μαθήματα που παρακολουθούσαν με την κύρια διδάσκουσά τους. Μόνο σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου κρίθηκε απολύτως απαραίτητο για την ομαλότερη 

διεξαγωγή των μαθημάτων, χρησιμοποιήθηκε η αγγλική ως γλώσσα διαμεσολάβησης. 

Η Γ1, επίσης, χρησιμοποήθηκε από την κύρια διδάσκουσα, όποτε κρίθηκε αναγκαίο 

από τις περιστάσεις. Επιδιώχθηκε η χρήση της γλώσσας-στόχου όσο το δυνατόν  

περισσότερο. Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις, ακόμα και οι υποδείξεις/επιδείξεις 

έγιναν στη Γ2, ακόμα κι όταν οι μαθητές/τριες δεν κατανοούσαν ολοκληρωτικά το 

νόημα, για λόγους στρατηγικής και εξοικείωσης. Η συνεχής επανάληψη της Γ2 σε 

οδηγίες και λειτουργικές φράσεις, αλλά ακόμα και η μετάφρασή τους στα αγγλικά ή 

στη Γ1, επιχείρησε να λειτουργήσει ως μηχανισμός αποτύπωσης και εξοικείωσης της 

νέας γλώσσας. Σκοπός της παρέμβασης ήταν αφενός να καλλιεργηθεί η αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών μέσα από μια απλή ιστορία και αφετέρου να συνδεθούν 

γνωστές για τα παιδιά έννοιες με έννοιες στη νέα γλώσσα. Οι μαθησιακοί στόχοι 

αναφορικά με τις γλωσσικές-επικοινωνιακές δεξιότητες στην παρούσα παρέμβαση 

είναι να εξασκήσουν οι  μαθητές/τριες τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την 

κατανόηση ενός κειμένου, να καλλιεργήσουν την αναγνωστική τους ικανότητα 

διαβάζοντας μια ιστορία, να αφομοιώσουν νέο λεξιλόγιο, να εξασκηθούν στην 

παραγωγή προφορικού λόγου και να αντιληφθούν τον ενικό και το πληθυντικό 

αριθμό. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες οι στόχοι είναι να κατανοήσουν και 

να αφομοιώσουν της έννοιες αλήθεια και ψέμα, να είναι ικανοί να αντιστοιχούν και 

να ταξινομούν. Οι μαθησιακοί στόχοι υπό το πρίσμα των κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι να αντιληφθούν τη λειτουργία της ομάδας και να μάθουν να συνεργάζονται για 

την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων. Το διαθεματικό πλαίσιο υπό το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες είναι η ιστορία για το ψέμα και την αλήθεια 

και τον αντίκτυπο που έχει στη συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου, καθώς και το 

θεατρικό παιχνίδι, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές/τριες υποδύονται τους ήρωες 

της ιστορίας. Ο χώρος διδασκαλίας είναι μια συνηθισμένη τάξη, με θρανία τα οποία 

τοποθεντούνται διάταξη Π ώστε να ευνοηθεί η συνεργασία των μαθητών/τριών. Οι 

μαθητές/τριες κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ομάδες των πέντε ατόμων, αλλά και 

ατομικά. Απαραίτητα υλικά για την πειραματική διαδιακασία αποτελούν ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριοτήτων, μια γκλίτσα & μια τραγιάσκα 
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βοσκού, μια μάσκα λύκου, καθώς και τέσσερις μάσκες πρόβατων με βαμβάκι για την 

διεκπεραίωση της δραματοποιήσης. Περιγραφικά, κατά το προστάδιο δημιουργείται 

το πλαίσιο για την ιστορία που θα ακολουθήσει. Γίνεται η παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του power point. Το νέο λεξιλόγιο 

είναι αυτό που αργότερα θα το ακούσουν στην ιστορία. Οι μαθητές/τριες βλέπουν 

εικόνες και δέχονται ερωτήσεις από την εκπαδευτικό, ώστε να εκμαιευτούν από 

τους/τις μαθητές/τριες οι απαντήσεις και να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, να 

αναδυθεί η προϋπάρχουσα γνώση και να εστιάσουν την προσοχή τους. Ύστερα, 

εισάγονται οι λέξεις δίπλα από τις εικόνες, ώστε να συνδεθεί το νόημα με τη 

γλωσσικό σημείο, το σημαίνον με το σημαινόμενο. Παράλληλα, ακούν τις προφορές 

των λέξεων. Πριν περάσουμε στο άλλο στάδιο κοινοποιείται στα παιδιά ο τίτλος της 

ιστορίας που θα διαβάσουν και ερωτώνται αν πιστεύουν ότι ο βοσκός λέει ψέματα ή 

όχι. Οι μαθητές/τριες δίνουν τις απαντήσεις τους και προχωράμε στη διαδικασία «για 

να δούμε αν τελικά είναι ή όχι ψεύτης ο βοσκός». Στο επόμενο στάδιο, το κυρίως 

στάδιο, η εκπαιδευτικός μοιράζει στους/τις μαθητές/τριες το φύλλο δραστηριοτήτων. 

Αρχικά γίνεται μια πρώτη σιωπηλή ανάγνωση από τους/τις μαθητές/τριες. Ύστερα, 

πριν δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με απορίες λέξεων η εκπαιδευτικός ρωτάει αν 

τελικά είναι ψεύτης ο βοσκός, αν λέει ψέματα στους ανθρώπους για το λύκο. Οι 

μαθητές δίνουν τις απαντήσεις τους και επιβεβαιώνουμε τη σωστή απάντηση. 

Χωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες σε δύο ομάδες και τους ζητάμε να διαβάσουν 

φωναχτά με τη σειρά της η κάθε ομάδα, μέρη από την ιστορία. Η πρώτη ομάδα την 

πρώτη παράγραφο και η δεύτερη την τελευταία παράγραφο. Προχωράμε στην 

τελευταία δραστηριότητα του κυρίως σταδίου, στην οποία τα παιδιά θα πρέπει να 

βάλουν στη σωστή σειρά τις πέντε μπερδεμένες εικόνες που αφορούν την  

αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας. Στο τελευταίο στάδιο, το μεταστάδιο, η 

εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Η εκπαιδευτικός 

λέει ‘παιδιά θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Κάποιος-α θα κάνει το βοσκό’  και διανέμει 

στους/τις μαθητές/τριες τους ρόλους και τους διαλόγους εκτυπωμένους από την 

ιστορία στους/στις μαθητές/τριες και σηκώνονται με τη σειρά όλα τα παιδιά, ώστε να 

περάσουν από όλους τους ρόλους, δεδομένου ότι επαρκεί ο χρόνος. Στη 

δραματοποίηση του «ψεύτη βοσκού» η εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει το ρόλο 

του αφηγητή. Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι της δραματοποίησης η εκπαιδευτικός 
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ευχαριστεί τους/τις μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τους/τις 

ρωτάει αν τους/τις άρεσε το παιχνίδι. 

 

5.4.2. Δεύτερη ενότητα: η Ευρώπη και ο Δίας 

Η δεύτερη πειραματική παρέμβαση έφερε τον τίτλο ‘Η Ευρώπη και ο Δίας’. Η 

ενότητα αυτή περιλαμβάνε μια ιστορία από τη μυθολογία για την αρπαγή της 

Ευρώπης, που ουσιαστικά αποτελεί μια ιστορία για την ονομασία της ηπείρου 

Ευρώπη. Η ιστορία της Ευρώπης δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα ονόματα 

των ηπείρων της γης, να δούμε τον παγκόσμιο χάρτη για να εντοπίσουμε όλες τις 

ηπείρους, να εστιάσουμε στην Ευρώπη και να μιλήσουμε για τον ελληνικό μύθο που 

αφορά στην ονομασία της ευρώπης ως ήπειρο. Η Ευρώπη ως μυθικό πρόσωπο και ως 

κόρη του Αγήνορα δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα μέλη μιας οικογένειας. Η 

ήπειρος, στην οποία ζούμε, καθώς και η οικογένεια αποτελούν οικείες έννοιες για τα 

παιδιά. Στην ενότητα αυτή περιλάμβανεται λεξιλόγιο που αφορά στις ηπείρους και 

την οικογένεια. Οι μαθητές/τριες μέσα από τις νέες λέξεις αναγνωρίζουν και δικά 

τους χαρακτηριστικά και βλέπουν οικείες εικόνες τις οποίες συνδέουν με το 

καινούριο λεξιλόγιο. Οι μαθησιακοί στόχοι αναφορικά με τις 

γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες είναι οι μαθητές/τριες να εξασκήσουν τις 

αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός κειμένου, να 

κατανοήσουν την δηλωτική γνώση του νεόυ λεξιλογίου στην Ελληνική γλώσσα μέσα 

από οπτικό υλικό (εικόνες), να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε μια 

ιστορία, να κατανοήσουν τη γραμματική δομή του πληθυντικού αριθμού των 

ουσιαστικών, να εξασκήσουν την αναγνωστική τους ικανότητα διαβάζοντας μια 

ιστορία, να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο στα ελληνικά βάσει εικόνων, να 

καλλιεργήσουν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου και να εξασκήσουν την 

προφορά της ελληνικής γλώσσας. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες, οι 

μαθησιακοί στόχοι ειναι να κατανοήσουν και να μάθουν κάποιες κάποιες 

γεωργαφικές έννοιες, όπως η ήπειρος και η χώρα, να κατανοήσουν και να μάθουν 

έννοιες σχετικές με τις οικογενειακές σχέσεις, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα 

κατανόησης συμβολικών χρήσεων της προσωποποίησης μέσα από την έκθεση σε μια 

ιστορία μυθολογικού περιεχομένου, να αντιστοιχίσουν και να ταξινομήσουν.  

Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να δουλεύουν 

σε ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και 
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αναπτύσσουν μη λεκτική επικοινωνία (εκφραστική κίνηση). Το διαθεματικό πλαίσιο 

υπό το οποίο τελείται η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι η δραματοποίηση της 

ιστορίας, δεδομένου ότι αναλαμβάνουν ρόλους και παίζουν θέατρο και η δημιουργική 

χρήση της ιστορίας σε εικαστικό επίπεδο, μια και ζωγραφίζουν εικόνες από τα 

γεγονότα της ιστορίας. Η παρέμβαση λαμβάνει χώρα σε μια συνηθισμένη τάξη και οι 

μαθητές/τριες συνεργάζονται σε ομάδες αλλά εξασκούνται και σε ατομικό επίπεδο. 

Απαραίτητα υλικά για την παρούσα παρέμβαση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα 

φύλλα δραστηριοτήτων, το φύλλο με τον απλοποιημένο διαλόγου για το θεατρικό 

παιχνίδι, ένα ζευγάρι κέρατα για την αμφίεση του Ταύρου, μια εσάρπα για την 

αμφίεση της Ευρώπης, λουλούδια για το ρόλο των φίλων της Ευρώπης και 

ξυλομπογιές. Περιγραφικά, στην αρχή του μαθήματος γίνονται ερωτήσεις που θα 

τραβήξουν την προσοχή των μαθητών/τριών και θα προϊδεάσουν για το θέμα της 

ιστορίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με εικόνες που συνοδεύονται από κίνηση. Οι νέες λέξεις παρουσιάζονται 

με παιγνιώδη τρόπο μέσω του power point. Η εκπαιδευτικός ταυτόχρονα με την 

εμφάνιση μιας εικόνας κάνει ερωτήσεις στους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αναδυθεί η 

προϋπάρχουσα γνώση και να έρθουν στην επιφάνεια σχετικές εμπειρίες, σε μια 

προσπάθεια εκμαίευσης των απαντήσεων. Ύστερα, εισάγονται οι λέξεις δίπλα στις 

εικόνες, ώστε να συνδεθεί το νόημα με την γραπτή απεικόνιση της λέξης και την 

προφορά της. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες βλέπουν τη λέξη και αφού ακούν την προφορά 

την επαναλαμβάνουν μαζί με την εκπαιδευτικό. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση 

του νέου λεξιλογίου που αργότερα θα ακούσουν και θα διαβάσουν στην ιστορία, η 

εκπαδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν γιατί η ήπειρος όπου 

κατοικούμε ονομάζεται Ευρώπη σύμφωνα με μια ελληνική ιστορία. Έτσι 

πραγματοποείται ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κυρίως στάδιο. Κατά το 

κύριο στάδιο οι μαθητές/τριες καλούνται να διαβάσουν την ιστορία από μέσα τους 

και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους/τις κάνει η εκπαιδευτικός. Οι 

μαθητές/τριες προσπαθούν να εντοπίσουν τις απαντήσεις στο κείμενο. Στη συνέχεια 

γίνεται η δεύτερη ανάγνωση του κειμένου· σε ομάδες οι μαθητές/τριες διαβάζουν 

φωναχτά την ιστορία. Μόνο αν χρειαστεί, η εκπαιδευτικός δίνει διεκρινίσεις σχετικά 

με την ιστορία. Ύστερα, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες για να λύσουν το 

σταυρόλεξο που βασίζεται σε εικόνες. Όποια ομάδα λύσει πρώτη το σταυρόλεξο 

κερδίζει. Οι περιγραφές των λέξεων του σταυρόλεξου αποτελούνται από εικόνες που 
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οι μαθητές/τριες έχουν ήδη δει κατά το προστάδιο. Στο τελευταίο στάδιο της 

συνάντηση η εκπαιδευτικός προτείνει στους/τις μαθητές/τριες να παίξουν ένα 

θεατρικό παιχνίδι με διαλόγους από την ιστορία της Ευρώπης με τις φίλες της. 

Διανέμει τους ρόλους στα παιδιά και δραματοποιούν την ιστορία με απλοποιημένους 

διαλόγους που έχουν τα παιδιά στο φύλλο δραστηριοτήτων. Αφού ολοκληρωθεί αυτή 

η δραστηριότητα, η εκπαιδευτικός μοιράζει ξυλομπογιές στα παιδιά και φυλλάδια, 

κάθε ένα από τα οποία έχει εκτυπωμένο ένα κενό πλαίσιο και κάτω από το πλαίσιο 

υπάρχει μία από τις παρακάτω φράσεις: «Η Ευρώπη είναι ένα όμορφο κορίτσι με 

μεγάλα μάτια και στρογγυλό πρόσωπο», «Η Ευρώπη πηγαίνει/πάει στην παραλία για 

λουλούδια με τις φίλες της», « Η Ευρώπη παίζει με τον Ταύρο», «Η Ευρώπη 

ανεβαίνει πάνω στον Ταύρο». Οι μαθητές/τριες καλούνται να ζωγραφίσουν τη φράση 

που διαβάζουν και στη συνέχεια σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους να τις 

τοποθετήσουν στη σωστή σειρά και να αναδιηγηθούν την ιστορία. 

 

5.4.3. Τρίτη ενότητα: το αποκριάτικο γλέντι 

Η τρίτη πειραματική παρέμβαση με τίτλο ‘Το αποκριάτικο γλέντι’ επειδή 

πραγματοποιήθηκε χρονικά κοντά στην περίοδο του καρναβαλιού επιλέχθηκε η 

ιστορία να ανταποκρίνεται περισσότερο στο έθιμο αυτό. Οι μαθητές/τριες είναι 

οικείοι με έννοιες που σχετίζονται με το καρναβάλι. Ο οικειότητα των μαθητών/τριών 

με το θέμα αυτό δίνει την ευκαιρία για ενασχόληση με γνωστές έννοιες που μπορούν 

ευκολότερα να τις συνδέσουν με τη γλώσσα-στόχο και παρέχεται η δυνατότητα να 

μιλήσουν για τις δικές τους συνήθειες και έθιμα κατά τη γιορτινή αυτή περίοδο. Οι 

μαθησιακοί στόχοι όπως ταξινομήθηκαν είναι οι παρακάτω. Αναφορικά με τις 

γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες οι μαθητές/τριες εξασκούν τις αναγνωστικές 

τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός κειμένου, καλλιεργούν την 

αναγνωστική τους εικόνα ως προς την προφορά τους στην ελληνική γλώσσα, 

κατανοούν την δηλωτική γνώση του νέου λεξιλογίου στα Ελληνικά μέσα από εικόνες, 

αναπτύσσουν την δεξιότητα παραγωγής λόγου στην ελληνική γλώσσα, 

εξοικειώνονται με τον πληθυντικό και τον ενικό αριθμό της γλώσσας, εξοικειώνονται 

με τη συντακτική συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού, μαθαίνουν κάποιες αντίθετες 

έννοιες, μαθαίνουν λεξιλόγιο που συσχετίζεται  με γιορτινές συνήθειες. Όσον αφορά 

τις γνωστικές δεξιότητες μαθαίνουν έννοιες που σχετίζονται με τα συναισθήματα, 

μαθαίνουν έννοιες που σχετίζονται με το έθιμο του καρναβαλιού, μιλούν για τα δικά 
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τους αντίστοιχα έθιμα, καλλιεργούν την δεξιότητα της αντιστοίχισης. Σύμφωνα με τις 

κοινωνικές δεξιότητες, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συνδέουν 

οπτικά ερεθίσματα με έννοιες, μαθαίνουν να παίζουν σε ομάδες. Το διαθεματικό 

πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η εν λόγω παρέμβαση είναι το ότι μαθαίνουν για τα 

έθιμα και τις γιορτινές συνήθειες του πολιτισμού της Γ2, τραγουδούν ρυθμικά στη Γ2 

ένα τραγουδάκι για το έθιμο του καρναβαλιού και παίζουν παιχνίδια με κάρτες. το 

μάθημα πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο, σε μια συνηθισμένη τάξη, τα θρανία 

της οποίας είχαν διάταξη Π. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων, 

παράλληλα όμως συμμετείχαν και σε ατομικές δραστηριότητες. Τα απαραίτητα υλικά 

για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριότητων, ένας τσουβαλένιος σάκος, όπου θα περιείχε 

τις κάρτες που αποτύπωναν εικόνες με το νέο λεξιλόγιο. Κατά το αρχικό (προστάδιο) 

η εκπαιδευτικός προϊδέασε τους/τις μαθητές/τριες με την ερώτηση: «ποιος/α μπορεί 

να μου πει τι γιορτή πλησιάζει;» και στη συνέχεια: «τι ξέρετε για το καρναβάλι;». 

Ακολούθησε η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσα από εικόνες στο power point. 

Κατά την παρουσίαση στο power point προηγείται η εμφάνιση των εικόνων από τις 

λέξεις, τις οποίες τις ακούνε από την εκπαιδευτικό και τις επαναλαμβάνουν όλοι μαζί. 

Η εκπαιδευτικός όταν κάνει τις ερωτήσεις εκμαίευσης για τις λέξεις (πριν την 

εμφάνιση της γραπτής απεικόνισης της λέξης) προσπαθεί να παρουσιάσει την λέξη με 

παραστασικό τρόπο, ώστε αφενός να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, 

αφετέρου να ενθαρρύνει τη «δημιουργική έκφραση των μαθητών για τα επόμενα 

στάδια» (Γρίβα & Σέμογλου, 2013:188). Στο επόμενο στάδιο (κύριο στάδιο) οι 

μαθητές/τριες κάνουν μια σιωπηλή ανάγνωση την ιστορία. Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός χώρισε τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια και ζήτησε με τη σειρά να 

διαβάσουν φωναχτά την ιστορία. Καλούνται να δώσουν ένα τίτλο στην ιστορία, διότι 

σκοπίμως δεν είχε δοθεί. Αν και εφόσον υπάρξουν απορίες και δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της ιστορίας, η εκπαιδευτικός δίνει διευκρινίσεις 

διαβάζοντας η ίδια την ιστορία και παράλληλα δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες για 

τα σημεία που δεν κατανοήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες. Στο φύλλο 

δραστηριοτήτων υπάρχουν εκτυπωμένες εικόνες που θυμίζουν τις εικόνες που οι 

μαθητές/τριες ήδη έχουν δει κατά την παρουσίαση του power point. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε 2 ομάδες για να κάνουν την αντιστοίχιση των εικόνων με τις γραπτές 

απεικονίσεις των λέξεων. Η ομάδα που ολοκληρώσε πρώτη τη δραστηριότητα 
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κέρδισε. Η εκπαιδευτικός χώρισε εκ νέου την τάξη σε δύο ομάδες με διαφορετική 

σύσταση από την προηγούμενη δραστηριότητα και εξηγεί στους/τις μαθητές/τριες το 

παιχνίδι με κάρτες. Σε ένα τσουβαλένιο σακούλι υπάρχουν κάρτες με εικόνες από το 

λεξιλόγιο που παρουσιάστηκε στο προστάδιο. Ένας/μία μαθητής/τρια από κάθε 

ομάδα τραβάει μια κάρτα από το σακούλι, το δείχνει στην ομάδα του και όποια 

ομάδα βρει την λέξη πρώτη τρέχει να τη γράψει στον πίνακα. Όποια ομάδα βρει 

πρώτη 4 λέξεις κερδίζει. Με το τέλος αυτής της δραστηριότητας γίνεται η μετάβαση 

στο μεταστάδιο όπου η εκπαιδευτικός έβαλε τη μουσική υπόκριση, ώστε να 

τραγουδήσουν οι μαθητές/τριες το τραγούδι για το έθιμο του καρναβαλιού (βλ. 

Παράρτημα). Ακολούθως η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους/τις μαθητές/τριες να 

γράψουν ένα γράμμα στον/την συμμαθητή/τρια τους, όπου θα τον/την πληροφορούν 

για το τρόπο με τον οποίο γιορτάζουν το καρναβάλι. 

 

5.4.4. Τέταρτη ενότητα: ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος 

Η τέταρτη πειραματική παρέμβαση είχε τον τίτλο ‘Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος’. 

Οι ιστορίες ονοματοδοσίας τοπωνυμίων είναι συνηθισμένες σε διάφορους 

πολιτισμούς. Τα παιδιά μέσα από μυθους και συμβολικές ιστορίες είχαν την 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με το συμβολικό χαρακτήρα των ιστοριών και με την 

αντίληψη της αλληλουχίας των γεγονότων σε μια ιστορία. Ήρθαν σε επαφή με 

έννοιες όπως ‘ήλιος’, ‘ουρανός’,  ‘θάλασσα’, ‘γη’ και λέξεις προσανατολισμού, ή 

αλλιώς τοπικά επιρρήματα. Οι μαθησιακοί στόχοι, αναφορικά με τις 

γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες ήταν το να εξασκήσουν τις ακουστικές τους 

ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός κειμένου, να μάθουν κάποια τοπικά 

επιρρήματα, να κατανοήσουν μια ιστορία από τα συμφραζόμενα και να υπερπηδούν 

τις άγνωστες λέξεις, να μάθουν να περιγράφουν ένα τοπίο, να καλλιεργήσουν την 

δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα 

κατανόησης προφορικού λόγου από τη Γ2 λαμβάνοντας οπτικά και ακουστικά 

ερεθίσματα. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες, οι μαθητές/τριες είχαν τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με το συμβολικό χαρακτήρα μιας ιστορίας, να μάθουν 

για κάποια επαγγέλατα, να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αναδιήγησης μιας ιστορίας, 

να καλλιεργήσουν την αντιληπτική ικανότητα ως προς την αλληλουχία των 

γεγονότων μιας ιστορίας, να συνδυάσουν το νέο λεξιλόγιο με την κίνηση, καθώς και 

με ποικίλα οπτικοακουστικά ερεθίσματα, να εξοικειωθούν με δραστηριότητες 
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αντιστοίχισης.  Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες οι μαθητές/τριες είχαν την 

ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες συνεργασίας και να μάθουν να κινούνται 

εκφραστικά και παραστατικά. Η διαθεματική προσέγγιση που πλαισίωσε την ενότητα 

αυτή ήταν το θεατρικό παιχνίδι, η ιστορία για το ικάριο πάλεγος, η ανάπτυξη 

σεβασμού για τη μυθολογία ενός τόπου καθώς και η δυνατότητα έκφρασης μιας 

ιστορίας για τη δημιουργία ενός τοπωνυμίου του πολιτισού της Γ1. Η διάταξη των 

θρανίων ήταν σε σχήμα Π και τα σχήματα συνεργασίας ήταν ομάδες των 5 ατόμων, 

ζευγάρια, καθώς και ατομική εργασία. Τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της 

εν λόγω παρέμβασης αποτελέσαν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα 

δραστηριοτήτων, δύο ζευγάρια φτερά φτιαγμένα από χαρτόνι, ένας χάρτινος ήλιος 

ζωγραφισμένος, ένα βίντεο αναπαραγωγής της ιστορίας, εκτυπωμένες εικόνες από 

διάφορα στιγμιότυπα της ιστορίας με περιθώριο για γράψιμο κάτω από το πλαίσιο  

και σελοτέϊπ. Στο αρχικό στάδιο έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης παρουσιάστηκαν εικόνες, συνοδευόμενες από τις 

κατάλληλες ερωτήσεις έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να 

προϊδεαστούν με το νέο λεξιλόγιο. Για την παρουσίαση του νέου λεξιλογίου 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του power point, με το οποίο παρουσιάστηκαν οι 

εικόνες πριν από τις γραπτές απεικονίσεις των λέξεων, με τρόπο παιγνιώδη και 

ελκυστικό. Η εκπαιδευτικός έκανε κατάλληλες ερωτήσεις (βλ.παράρτημα) και από τις 

απαντήσεις των μαθητών/τριών προχώρησε στο επόμενο βήμα που είναι η προφορά 

της λέξης. Οι μαθητές/τριες επαναλάμβαναν τις λέξεις όλοι/ες μαζί με την 

εκπαιδευτικό. Για την ομαλή μετάβαση του μαθήματος στο επόμενο στάδιο η 

εκπαιδευτικός ρώτησε τους/τις μαθητές/τριες αν γνωρίζουν την ιστορία για τον 

άνθρωπο που πέταξε κοντά στον ήλιο και έλιωσαν τα φτερά του. Οι διάφορες 

απαντήσεις των μαθητών/τριών δίνουν το έναυσμα για να ακολουθήσει η πρώτη 

ανάγνωση του κύριου στάδιου, όπου οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να κάνουν μια πρώτη 

σιωπηλή ανάγνωση της ιστορίας. Στη συνέχεια προσπάθησαν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις της εκπαιδευτικού που αφορούσαν σε ερωτήσεις κατανόησης για τα 

γεγονότα και τις πληροφορίες της ιστορίας. Αντί για δεύτερη ανάγνωση οι 

μαθητές/τριες άκουσαν την ιστορία μέσα από ένα βιντέακι και εξασκήθηκαν στην 

δεξιότητα κατανόησης του προφορικού λόγου στη Γ2. Οι κίνηση και οι εικόνες 

βοήθησαν στην οπτικοποίηση της ιστορίας και τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα 

διευκόλυναν την κατανόησή της πλοκής. Οι μαθητές/τριες, στη συνέχεια, 
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αντιστοίχισαν στιγμιότυπα της ιστορίας με τις κατάλληλες φράσεις και στη συνέχεια 

έβαλαν τις εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες στη σειρά που ταιριάζει με την πλοκή. 

Κατά το τελευταίιο στάδιο (μετάσταδιο) οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ζευγάρια. 

Σε κάθε ζευγάρι η εκπαιδευτικός διένειμε δύο εικόνες της ιστορίας και ζήτησε από 

κάθε ζευγάρι να περιγράψει με μία ή δύο φράσεις αυτό που έβλεπαν.  Ακολούθως, 

ένας από κάθε ομάδα σηκώθηκε για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 

αντιπροσώπους κάθε ομάδας, ώστε να βρουν την ανάλογη με την ιστορία σειρά των 

εικόνων. Στη συνέχεια κόλλησαν με σελοτεϊπ τις εικόνες με τις περιγραφές στον 

πίνακα και τα δεύτερα μέλη των ζευγαριών αναδιηγήθηκαν την ιστορία. Μετά το 

πέρας της παραπάνω δραστηριότητας η εκπαιδευτικός κάλεσε όλα παιδιά να παίξουν 

το θεατρικό παιχνίδι της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες πήραν ρόλους και έπαιξαν τον 

διάλογο που είχαν στα φύλλα δραστηριοτήτων (βλ. Παράρτημα). 

 

5.4.5. Πέμπτη ενότητα: οι πυροσβέστες 

Η πέμπτη παρέμβαση έφερε τον τίτλο ‘οι πυροσβέστες’ και σε αυτήν την 

ενότητα, στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν, αφενός με έννοιες της περιγραφής 

προσώπων με βάση κάποια βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, 

αφετέρου με την έννοια των αντιθέτων. Παράλληλα, θα εξασκηθούν στη χρήση 

τοπικών επιρρημάτων και γενικότερα στη χρήση λέξεων σχετικών με τον 

προσανατολισμό. Τα παιδιά συνηθίζουν να έχουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και η 

ενότητα αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να περιγράψουν ένα 

αγαπημένο τους πρόσωπο στη γλώσσα-στόχο. Οι μαθησιακοί στόχοι, όσον αφορά τις 

γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες είναι οι μαθητές/τριες να εξασκήσουν τις 

αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός κειμένου, να 

καλλιεργήσουν την προφορά τους, να μάθουν να περιγράφουν ανθρώπους με βάση 

κάποια βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, να δομήσουν προτάσεις και να 

συναρμολογήσουν γλωσσικά παζλ καθώς και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες στην ενότητα 

αυτή επιχειρήθηκε οι μαθητές/τριες να αντιπαραβάλλουν, να συγκρίνουν, να 

βρίσκουν αντίθετες έννοιες, να καλλιεργήσουν την ικανότητα δημιουργικής 

έκφρασης μέσα από τη ζωγραφική. Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες 

επιχειρήθηκε οι μαθητές/τριες να μάθουν να μοιράζονται στιγμές δημιουργικότητας 

και ευχάριστης ενασχόλησης. Η διαθεματικότητα που πλαισίωσε την ενότητα αυτή 
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αφορά στη ζωςγραφική και την εικαστική έκφραση, καθώς και την ευχάριστη 

ακρόαση ενός παραμυθιού. Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν σε ομάδες των 5 

ατόμων, σε ζευγάρια αλλά συμμετείχαν και σε ατομικές δραστηριότητες. Απαραίτητα 

υλικά για την υλοποίηση της ενότητας ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα 

δραστηριοτήτων, οι ξυλομπογιές και οι μαρκαδόροι. Στο αρχικό στάδιο 

ενεργοποιήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών στη Γ1 μέσα από 

εικόνες οι οποίες παρουσιάστηκαν με παιγνιώδη τρόπο. Επρόκειτο για εικόνες οικείες 

και κατάλληλες για τις συγκεκριμένες ηλικίες. Επιχειρήθηκε η εξοικείωσή τους με το 

λεξιλόγιο της πειραματικής παρέμβασης και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους 

για τις δραστηριότητες που θα διενεργούνταν στα επόμενα στάδια. Οι εικόνες 

παρουσιάστηκαν πριν οι μαθητές/τριες ακούσουν την προφορά της λέξης και δουν 

την γραπτή απεικόνισή της. Στη συνέχεια επαναλάμβαναν μαζί με την εκπαιδευτικό 

την κάθε λέξη. Κατά την παρουσίαση της έννοιας, της προφοράς αλλά και της 

γραπτής απεικόνισης των λέξεων η εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο επιδείκνυε 

τον τρόπο χρήσης των λέξεων μέσα σε φράσεις που αναδεικνύουν την έννοια. Στο 

κύριο στάδιο η εκπαιδευτικός χώρισε τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια για να 

διαβάσουν φωναχτά το κείμενο. Κάθε ζευγάρι συμμετείχε κάνοντας φωναχτή 

ανάγνωση δύο με τρεις σειρές. Αμέσως μέτα οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής. Επειδή χρειάστηκε να 

γίνουν διευκρινίσεις σχετικά με τις απαντήσεις, η εκπαιδευτικός ανέτρεξε στο 

σχετικό σημείο της ιστορίας και το ξαναδιάβασε με εμφατικό τρόπο, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί και η ανάλογη στρατηγική από τους/τις μαθητές/τριες. Τα ήδη 

διαμορφωμένα ζευγάρια μαθητών/τριών προχώρησαν στην επόμενη δραστηριότητα, 

όπου επιχείρησαν να συμπληρώσουν κενά έξι προτάσεων με το κατάλληλο σε νόημα 

και κατάληξη ρήμα. Οι προτάσεις ήταν μέσα από την ιστορία. Η εκπαιδευτικός 

αναδιαμόρφωσε τα ζευγάρια για τις επόμενες δύο δραστηριότητες. Οι μαθητές/τριες 

σε ζευγάρια κλήθηκαν να αντιστοιχίσουν ζευγάρια αντιθέτων και να τα ενώνουν με 

μια γραμμή. Στη συνέχεια, μέσα από γραφιστικά μπαλόνια με λέξεις και φράσεις οι 

μαθητές/τριες κλήθηκαν να επιλέξουν λέξεις ή φράσεις, τις οποίες ενώνοντάς τες 

επιχείρησαν να δημιουργήσουν προτάσεις με νόημα. Στο τελευταίο στάδιο, το 

μεταστάδιο, η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να αντιστοιχίσουν τρία σκίτσα 

ανθρώπων με τις κατάλληλες περιγραφές. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν 

να ζωγραφίσουν τέσσερις περιγραφές ανθρώπων και στην επόμενη δραστηριότητα οι 
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μαθητές/τριες κλήθηκαν να δώσουν λεκτικά μια περιγραφή τριών σκίτσων (βλ. 

Παράρτημα). Η εκπαιδευτικός ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν ένα γράμμα 

στους/τις συμμαθητές/τριες όπου θα περιγράφουν το σπίτι τους με πολύ απλά και 

βασικά χαρακτηριστικά. 

 

5.4.6. Έκτη ενότητα: το τζιτζίκι και το μυρμήγκι 

Η έκτη πειραματική παρέμβαση με τίτλο ‘Το τζιτζίκι και το μυρμήγκι’ είχε ως 

στόχο να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες με τις έννοιες της ημέρας, της εβδομάδας 

και των εποχών. Η εναλλαγή των εποχών και του καιρού είναι φαινόμενα γνώριμα 

για τους/τις μαθητές/τριες και στην ενότητα αυτή επιχειρείται να μάθουν τις έννοιες 

αυτές στη γλώσσα-στόχο μέσα από παιγνιώδης δραστηριότητες. Οι μαθησιακοί 

στόχοι, όσον αφορά τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες είναι να καλλιεργήσουν 

την αναγνωστική δεξιότητα, να αναπτύξουν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, 

να ονοματίζουν μέρη της ημέρας, να ονοματίζουν τις εποχές και κάποια βασικά 

καιρικά φαινόμενα, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα αναδιήγησης μιας ιστορίας και 

να εξασκηθούν στην κλίση των ρημάτων. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες, 

επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να μάθουν να διακρίνουν τις διαιρέσεις του έτους σε 

εποχές, να διακρίνουν τις διαιρέσεις του μήνα, της εβδομάδας και της ημέρας, να 

ενεργοποίησει της μνημονικές στρατηγικές, να καλλιέργησουν τη δεξιότητα 

ανάλυσης της δομής μιας ιστορίας και να διακρίνουν την αλληλουχία των γεγονότων 

μιας ιστορίας. Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, επιχειρήθηκε να ενδυναμωθεί 

η αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών διαμέσου της δημιουργικής έκφρασης και της 

παρουσίασης στους/τις συμμαθητές/τριες καθώς και να ενδυναμωθεί η συνεργασία 

των παιδιών σε ομάδες. Η διαθεματική προσέγγιση πλαισιώνει την ενότητα αυτή 

μέσα από την ιστορία για την εργαία και τις εποχές, μέσα από την εικαστική 

δημιουργική εκφράση, αλλά και την γνώση για την αποδόμηση του σκελετού μιας 

ιστορίας (αρχή-μέση-τέλος). Οι μαθητές/τριες εργάζονται τόσο σε ατομικό επίπεδο, 

όσο και σε ομαδικό. Τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση της ενότητας 

αποτέλεσαν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριοτήτων, οι φωτοτυπίες 

με εικόνες από την ιστορία, οι μαρκαδόροι κι οι ξυλομπογιές. Κατά το προστάδιο οι 

μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με το λεξιλόγιο της ιστορίας. Προϊδεάστηκαν για το τι 

θα ακολουθήσει και επιχειρήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών μέσα από 

εικόνες που προβλήθηκαν παιγνιωδώς στον Η/Υ, αλλά και από τον παραστατικό 
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τρόπο που παρουσίασε η εκπαιδευτικός τις λέξεις και τις χρήσεις των νέων λέξεων. 

Επιχειρήθηκε η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσα από 

ερωτήσεις της εκπαιδευτικού για τις δικές τους εμπειρίες. Η εκπαιδευτικός έκανε 

στους/τις μαθητές/τριες ερωτήσεις πριν διαβάσουν την ιστορία αφενός για να 

κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους αφετέρου για να τους προϊδεάσει (βλ. 

Παράρτημα). Κατά το κύριο στάδιο οι μαθητές διάβασαν σιωπηλά την ιστορία και 

κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έκανε η εκπαιδευτικός κατά το 

προστάδιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια φωναχτή ανάγνωση από τους 

μαθητές κατά ομάδες. Η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους/τις μαθητές/τριες να δουν τις 

εικόνες στην επόμενη δραστηριότητα και να πουν αν τους θυμίζει κάτι από την 

ιστορία και τι είναι αυτό που τους θύμιζε. Δίπλα από κάθε εικόνα οι μαθητές/τριες 

επιχείρησαν να βρουν το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της λέξης που 

αντιστοιχούσε στην εικόνα και κλήθηκαν να γράψουν τα γράμματα που λείπουν. 

Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες είδαν τον τίτλο της ιστορίας και τρεις 

εικόνες, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία μέρη της ιστορίας. Ύστερα από μια σύντομη 

περιγραφή που έκανε η εκπαιδευτικός για κάθε εικόνα οι μαθητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν τα γράμματα στις λέξεις «αρχή», «μέση» & «τέλος» (βλ. 

Παράρτημα). Στο τελευταίο στάδιο της ενότητας, το μεταστάδιο, η εκπαιδευτικός 

αφού χώρισε την τάξη σε τρεις ομάδες, μοίρασε σε κάθε ομάδα μία εικόνα από τα 

μέρη της ιστορίας (αρχή-μέση-τέλος). Οι μαθητές/τριες κάθε ομάδας, αφού 

χρωματίσαν την εικόνα, κλήθηκαν να βρουν και να γράψουν μια μικρή περιγραφή, 

σχετική με την ιστορία που ακούσαν και διάβασαν και να αποφασίσουν αν η εικόνα 

ανήκει στην αρχή, τη μέση ή το τέλος της ιστορίας. Στη συνέχεια οι ομάδες 

σηκώηκαν και στάθηκαν με την αντίστοιχη σειρά των εικόνων (αρχή-μέση-τέλος). 

Παρουσίασαν την χρωματισμένη εικόνα τους και διάβασαν την περιγραφή που 

έγραψαν αναδιηγούμενοι έτσι την ιστορία με δικά τους λόγια. 

 

5.4.7. Έβδομη ενότητα: το αβγό ο Μήτσος 

Η έβδομη πειραματική παρέμβαση έφερε τον τίτλο ‘το αβγό ο Μήτσος’. Η 

ιστόρια ‘το αβγό ο Μήτσος’ είναι μια φανταστική ιστορία που διηγείται την εξέλιξη 

ενός αβγού σε άνθρωπο μετά από σφοδρή επιθυμία να γυρίσει όλον τον κόσμο. Τα 

παιδιά είναι εξοικειωμένα με φανταστικές ιστορίες, όπου συμβαίνει κάτι το 

αναπάντεχο ή το αδύνατο. Αξιοποιείται η εξοικείωση που έχουν οι μικροί/ες 
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μαθητές/τριες με το φανταστικό στοιχείο, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για 

εξοικείωση με λεξιλόγιο που αφορά την ενδυμασία, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων καθώς και κάποια συναισθήματα. Οι μαθησιακοί στόχοι, αναφορικά 

με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες ήταν να καλλιεργήσουν την δεξιότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου, την δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, την δεξιότητα 

παραγωγής προφορικού λόγου, να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στην κλίση των 

ρημάτων, να μάθουν να εντοπίζουν πληροφορίες σε ένα γραπτό κείμενομ να μάθουν 

να εξάγουν το νόημα μιας ιστορίας από τα συμφραζόμενα, να κατανοούν οδηγίες που 

τους δίνονται. Όσον αφορά στις γνωστικές δεξιότητες, επιδιώχθηκε οι μαθητές/τριες 

να εξασκηθούν στην επίλυση σταυρόλεξου, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα 

διάκρισης και σύγκρισης εθίμων και συνηθειών και να αναπτύξουν την ικανότητα 

επινόησης μιας σύντομης φανταστικής ιστορίας. Αναφορικά με τις κοινωνικές 

δεξιότητες, επιχειρήθηκε οι μαθητές/τριες να μάθουν να συνεργάζονται και να 

αλληλοδρούν. Το διαθεματικό πλαίσιο της ενότητας αφορά συντελείται με την 

εικαστική ενασχόληση, την ακρόαση ενός παραμυθιού με φανταστικά στοιχεία καθώς 

και την καλλιέργεια κάποιας διαπολιτισμικής συνείδησης, εφόσον μιλούν για τα 

έθιμα του Πάσχα και του πολιτσισμού της Γ1. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν τόσο σε 

ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδοσυνεργατικό. Τα απαραίτητα υλικά εφαρμογής της 

ενότητας αποτέλεσαν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριοτήτων, οι 

μαρκαδόροι και οι ξυλομπογιές. Στο ξεκίνημα της παρέμβασης (προστάδιο) γίνεται η 

προβολή του νέου λεξιλογίου που σχετίζεται με την ιστορία μέσω Η/Υ. Οι 

μαθητές/τριες είδαν πρώτα τις εικόνες, ύστερα ερωτήθηκαν από την εκπαιδευτικό αν 

γνωρίζουν τι είναι αυτό που βλέπουν σε κάθε εικόνα. Στη συνέχεια οι μαθητέ/τριες 

άκουσαν και είδαν τις λέξεις και τις επαναλέβανν μαζί με την εκπαιδευτικό, η οποία, 

παράλληλα, την παρουσίαζε με πολύ παρασταστικότητα και την χρησιμοποιούσε 

μέσα σε εκφράσεις που αναδείκνυαν τον τρόπο χρήσης της λέξης. Για να 

πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση από το προστάσιο στο κυρίως στάδιο η 

εκπαιδευτικός ρώτησε τα παιδιά αν γενικά οι άνθρωποι βάφουν τα αβγά και σε ποια 

περίσταση, και αν πιστεύουν ότι ένα αβγό μπορεί να δουλεύει σε τσίρκο. Στο 

επόμενο στάδιο, το κυρίως στάδιο, η εκπαιδευτικός χώρισε την τάξη σε τρεις ομάδες 

για να διαβάσουν με τη σειρά της η κάθε ομάδα την ιστορία. Ακολούθησε δεύτερη 

ανάγνωση από την εκπαιδευτικό με ανάλογο χρωματισμό στη φωνή και 

παρασταστικότητα. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες απάντησαν προφορικά στις 
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ερωτήσεις κατανόησης (βλ. Παράρτημα). Σε περίπτωση που παρουσιαζόταν 

δυσκολία στις απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων η εκπαιδευτικός θα αφηγούνταν 

ξανά την ιστορία, κάνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις ή παραφράσεις. Στη 

συνέχεια ακολούθησε η δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές/τριες είχαν να 

συμπληρώσουν συνδυαστικά ένα σταυρόλεξο και ταυτόχρονα τα κενά στις προτάσεις 

που έδιναν την εξήγηση του σταυρόλεξου (βλ. Παράρτημα). Στο επόμενο στάδιο 

(μεταστάδιο) η εκπαιδευτικός χώρισε την τάξη σε τρεις ομάδες, οι οποίες κλήθηκαν 

να σχεδιάσουν και να χρωματίσουν δύο αβγά, για τα οποία η κάθε ομάδα έπρεπε και 

να αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία. Στην επόμενη δραστηριότητα οι ίδιες ομάδες 

περιγράφουν σε ένα σύντομο γραπτό κειμενάκι δύο ήδη ζωγραφισμένα αβγά. Στη 

συνέχεια, η εκπαιδευτικός αφού άλλαξε τη σύσταση των ομάδων ζήτησε από τους/τις 

μαθητές/τριες να του πουν τι συνηθίζοιυν να κάνουν την περίοδο του Πάσχα στην 

πόλη των Μπιτόλων και να γράψουν τρεις συνήθειές τους για να τις παρουσιάσουν 

στους/τις συμμαθητές/τριες τους. 

 

5.4.8. Όγδοη ενότητα: ο λύκος έρχεται ξανά 

Η όγδοη πειραματική παρέμβαση έφερε τον τίτλο ‘ο λύκος έρχεται ξανά’. Οι 

ιστορίες που περιλαμβάνουν ζώα θεωρούνται ιδιαιτέρως ευχάριστες για τα παιδιά και 

παράλληλα η ιστορία με τον κακό λύκο και την κοκκινοσκουφίτσα, παρόλες τις 

παραλλαγές, είναι ευρέως γνωστή και οικεία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η εν 

λόγω θεματική ενότητα αξιοποιεί τις εξής οικείες για τα παιδιά ιστορίες: ‘η 

κοκκινοσκουφίτσα’, ‘ο πέτρος & ο λύκος’, ‘τα τρία γουρουνάκια’, ‘τα εφτά 

κατσικάκια’, ‘το μικρό αρνάκι’ κ.ά. Η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

διευκολύνεται και προωθείται η ευκολότερη αφομοίωση του νέου λεξιλογίου. Οι 

μαθησιακοί στόχοι, αναφορικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες ήταν να 

καλλιεργήσουν την αναγνωστική δεξιότητα στη Γ2, να μάθουν να αναγνωρίζουν και 

να ονοματίζουν κάποια ζώα στη Γ2, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα παραγωγής 

προφορικού λόγου στη Γ2, να αφομοιώσουν και να αναπτύξουν παραγλωσσικά 

στοιχεία της Γ2, να εξασκηθούν στην κατανόηση γραπτού λόγου, να εντοπίσουν 

βασικά νοήματα από τα συμφραζόμενα και να εντοπίσουν λεπτομερείς πληροφορίες  

σε ένα γραπτό κείμενο. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες επιδιώχθηκε οι 

μαθητές/τριες να συνδέσουν γνωστές έννοιες με έννοιες της νέας γλώσσας, να 

συνδέσουν το οπτικό με το ακουστικό ερέθισμα,  να μάθουν να επιλύουν σταυρόλεξο. 
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Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες επιχειρήθηκε να εξοικειωθούν με την ομαδική 

και συνεργατική μάθηση, να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου, να διαμορφώσουν λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία, να καλλιεργηθεί 

κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής. Το διαθεμαρικό πλαίσιο αποτέλεσε το θεατρικό 

παιχνίδι, η δημιουργική έκφραση καθώς και η ακρόαση μιας ανατρεπτικής ιστορίας, 

όπου ο στερεοτυπικά ‘κακός’ ήρωας συμφιλιώνεται με τους ‘καλούς’ χαρακτήρες. Οι 

μαθητές/τριες εργάστηκαν τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας και 

ζευγαριών. Τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της παρέμβασης αποτέλεσαν ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριοτήτων, μια μάσκα αρνιού, ένα 

κόκκινο μαντίλι για την κοκκινοσκουφίτσα, μια μάσκα λύκου, τρεις μάσκες για τα 

γουρουνάκια, μια μάσκα για το κουνελάκι. Κατά το ξεκίνημα της πειραματικής 

παρέμβασης, στο προστάδιο, η εκπαιδευτικός επιχείρησε να ενεργοποιήσει την 

προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους 

για την ιστορία που θα ακολουθούσε. Μέσω της παρουσίασης εικόνων, οικείες για τα 

παιδιά, παρουσιάστηκε το νέο λεξιλόγιο. Η εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις 

επιχείρησε να εκμαιεύσει τις λέξεις. Προηγούνταν το ακουστικό ερέθισμα από το 

οπτικό, καθώς οι μαθητές/τριες πρώτα άκουγαν την προφορά κάθες λέξης και στη 

συνέχεια έβλεπαν την γραπτή απεικόνισή της και διάβαζαν τη λέξη μαζί με τον 

εκπαιδευτικό. Όπου κρίθηκε απαραίτητο για τη διευκόλυνση της κατανόησης του 

νοήματος μιας λέξης, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιήσε τη λέξη μέσα σε μικρές 

φράσεις, μέσα από τις οποίες διακρίνεται η χρήση της. Η παραγωγή σύντομων 

φράσεων, που εμπεριέχουν τη λέξη προς διδασκαλία, συνοδεύονταν από 

παραστικότητα από τη μεριά της εκπαιδευτικού. Με την ολοκλήρωση της 

παιγνιώδους παρουσίασης του νέου λεξιλογίου μέσω Η/Υ και του προγράμματος 

Power point, η εκπαιδευτικός ρώτησε τα παιδιά εάν στις ιστορίες που έχουν ακούσει 

ο λύκος συνηθίζει να είναι καλός ή κακός και τι περιμένουν από την ιστορία που θα 

ακούσουν αμέσως μετά, αν περιμένουν ο λύκος να είναι καλός ή κακός. Στο επόμενο 

στάδιο η εκπαιδευτικός όρισε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι με τη σειρά διάβασε 

φωναχτά την ιστορία. Η ιστορία αμέσως μετά διαβάστηκε ξανά από την εκπαιδευτικό 

με τον κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή και την ανάλογη παραστατικότητα. Μετά 

την ολοκήρωση της δεύτερης ανάγνωσης οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις κατανόησης (βλ. Παράρτημα). Στις περιπτώσεις που η εκπαιδευτικός 

έκρινε από τις δοθείσες απαντήσεις ότι η κατανόηση της ιστορίας ήταν δύσκολη, 
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έδινε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ακολούθησε η δραστηριότητα με τη 

συμπλήρωση του σταυρόλεξου με λέξεις από την ιστορία. Στη συνέχεια οι 

μαθητές/τριες έψαξαν να εντοπίσουν, σε ένα πλέγμα φτιαγμένο από γράμματα, λέξεις 

των εικόνων που δίνονταν (βλ. Παράρτημα). Με την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας με το πλέγμα οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε δύο ομάδες 

προχώρησαν στην επόμενη δραστηριότητα, στην οποία έπρεπε να συμπληρώσουν τα 

γράμματα που λείπουν για να ονοματίσουν την εικόνα που έβλεπαν. Κερδίζε η ομάδα 

που συμπληρώσε πρώτη όλα τα γράμματα από τις έξι λέξεις. Κατά το επόμενο 

στάδιο, το μεταστάδιο, η εκπαιδευτικός λέει στους/τις μαθητές/τριες ότι θα παίξουν 

θεατρικό παιχνίδι την ιστορία που μόλις άκουσαν. Παρουσίασε τους ρόλους και 

διένειμε στα παιδιά τα αντικείμενα και τις μάσκες που θα χρησιμοποιούσαν για την 

δραματοποίηση. 

 

5.4.9. Ένατη ενότητα: το χωριό ‘βρωμοχώρι’ 

Η ένατη πειραματική παρέμβαση με τίτλο ‘το χωριό «βρωμοχώρι»’, 

λαμβάνοντας υπόψη την οικειότητα και το αυξημένο ενδιαφέρον που δείχνουν τα 

παιδιά για τα χρώματα, αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και την εμπειρία τους. Η 

εξοικείωση των παιδιών με τα χρώματα διευκολύνει την κατανόηση και την χρήση 

τους στη γλώσσα-στόχο. Τα χρώματα συνδυάζονται με το περιβάλλον της φύσης που 

χρωματικά δεν είναι μονότονο. Η πειραματική παρέμβαση μέσω μια ιστορίας που 

καταπιάνεται με την θετική εξέλιξη ενός βρώμικου χωριού, επιχειρεί να αφυπνίσει 

την ευαισθησία των μικρών μαθητών/τριών για το περιβάλλον και την καθαριότητα. 

Οι μαθησιακοί στόχοι, αναφορικά με τις γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες, ήταν 

να εξασκήσουν τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου, η καλλιέργεια της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου, της 

δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου, η εξάσκηση των αναγνωστικών ικανότητων 

ως προς την κατανόηση μιας ιστορίας, η μάθηση επιθέτων με αντίθετη σημασία. 

Όσον αφορά τις γνωστικές δεξιότητες επιχειρήθηκε να διακρίνουν και να 

αντιστοιχούν τα χρώματα, να ενεργοποιηθεί η μνημονική στρατηγική και να 

εστιάζουν την προσοχή τους. Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, επιχειρήθηκε 

να αναπτύξουν κλίμα εμπιστοσύνης, να μάθουν να αλληλεπιδρούν μέσα στην ομάδα 

και να συνεργάζονται. Η διαθεματική προσέγγιση συντελείται με την αφήγηση μιας  

ιστορίας που επιχειρεί να αφυπνίσει την ευαισθησία των μαθητών/τριών για το 
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περιβάλλον και την καθαριότητα αλλά και την αγάπη για τον τόπο τους. Επίσης, στα 

πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης ασχολήθηκαν οι μαθητές με εικαστική 

δημιουργική έκφραση, όπως η ζωγραφική, καθώς επίσης και με την δραματοποίηση 

της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες, ανα ζευγάρια, αλλά και σε 

ατομικό επίπεδο.  Απαραίτητα υλικά για τη υλοποίηση της συγκεκριένης παρέμβασης 

αποτέλεσαν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα δραστηριοτήτων, οι ξυλομπογιές 

και οι μαρκαδόροι και οι εκτυπωμένες έγχρωμες εικόνες για το σκηνικό και τους 

ρόλους κατά τη δραματοποίηση της ιστορίας.  Στο προστάδιο επιχειρήθηκε η 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, ο προϊδεασμός και η εισαγωγή του νέου 

λεξιλογίου. Το νέο λεξιλόγιο της ιστορίας εισήχθησε μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του προγράμματος power point, όπου οι εικόνες που παρουσιάστηκαν 

για να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να τους διευκολύνει να 

αντιληφθούν την έννοια στη Γ1. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός, αφού προσπάθησε να 

εκμαιεύσει από τα παιδιά τις λέξεις με κατάλληλες ερωτήσεις αλλά και 

παραστατικούς διαλόγους και μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας, παρουσίασε τη γραπτή 

απεικόνιση των λέξεων με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη (όπως για παράδειγμα: τα 

γράμματα που χοροπηδάνε, συνδυασμού ήχου και εικόνας κ.ά.). Οι μαθητές/τριες 

είδαν τις εικόνες, άκουσαν τις λέξεις και εν συνεχεία πρόφεραν κάθε λέξη μαζί με τον 

εκπαιδευτικό. Αφού ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του νέου λεξιλογίου, η εκπαιδευτικός 

παρουσίασε τον τίτλο της ιστορίας που θα άκουγαν οι μαθητές/τριες και τους/τις 

ρώτησε αν καταλαβαίνουν «τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτό το χωριό», ώστε να 

πραγματοποιηθεί μια ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κύριο στάδιο. Στο 

επόμενο στάδιο, το κύριο στάδιο, η εκπαιδευτικός χώρισε την τάξη σε ζευγάρια και 

οριοθέτησε τα μέρη της ιστορίας, που θα διάβαζε φωναχτά κάθε ζευγάρι. 

Ακολούθησε η δεύτερη ανάγνωση από την εκπαιδευτικό με ανάλογο χρωματισμό στη 

φωνή και παρασταστικότητα. Οι μαθητές/τριες, εν συνεχεία, όπως ήταν ήδη 

χωρισμένοι/ες σε ζευγάρια κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα γράμματα που λείπουν 

από τις λέξεις, οι οποίες συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες εικόνες τους (βλ. 

Παράρτημα). Μετά την παραπάνω δραστηριότητα η εκπαιδευτικός αναδιαμόρφωσε 

τα ζευγάρια (χώρισε, για παράδειγμα, τα ζευγάρια σύμφωνα με το χρώμα της 

μπλούζας που τύχαινε να φοράνε, ώστε αφενός να μην καθιερώνονται τα ζευγάρια 

και να υπάρχει εναλλαγή, αφετέρου για να υπάρχει κάποια κινητικότητα στην τάξη 

ανάμεσα στις δραστηριότητες). Στην δραστηριότητα που ακολούθησε οι 
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μαθητές/τριες είχαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που 

αφορούσαν την αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας. Το ζευγάρι που μάζεψε τις 

περισσότερες σωστές απαντήσεις κέρδισε. Η επόμενη δραστηριότητα αφορά στην 

επίλυση σταυρόλεξου και η προσοχή εστιάστηκε στα χρώματα. Κατά το μεταστάδιο, 

η τάξη χωρίστηκε σε δύο ομάδες και η κάθε μία πήρε από ένα φύλλο στο οποίο 

υπήρχε εκτυπωμένο ένα σχέδιο. Κάθε ομάδα χρωμάτιζε τα σχέδια και την εικόνα που 

έβλεπε και επιχείρησε να γράψει λέξεις και φράσεις οι οποίες περιέγραφαν την 

εικόνα. Αμφότερες οι ομάδες όταν ολοκλήρωσαν τον χρωματισμό και την περιγραφή, 

παρουσίασαν την εικόνα στην άλλη ομάδα. Πριν το τέλος της παρέμβασης η 

εκπαιδευτικός μοίρασε ρόλους στους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τα απαραίτητα 

αντικείμενα για τη δραματοποίηση της ιστορίας και έπαιξαν το θέατρο (βλ. 

Παράρτημα). 

 

5.4.10. Δέκατη ενότητα: ο Πινόκιο 

Η δέκατη πειραματική παρέμβαση ονομάστηκε ‘Ο πινόκιο’. Η ιστορία με τον 

πινόκιο είναι ευρέως γνωστή και η προϋπάρχουσα γνώση αξιοποιείται με στόχο την 

ανάπτυξη θεμάτων όπως το σχολείο, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, οι εποχές και 

οι ήρωες. Το γνωστό και οικείο περιβάλλον του σχολείου και οι έννοιες που 

απαρτίζουν την νοηματική κατηγορία «σχολείο» δίνουν το έναυσμα και 

ενεργορποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών για να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-

στόχο, με σκοπό να εκφράσουν τις προτιμήσεις, τη γνώμη και τα σχετικά 

ενδιαφέροντά τους. Οι  μαθησιακοί στόχοι, υπό το πρίσμα των 

γλωσσικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ήταν να εξασκήσουν την αναγνωστική τους 

ικανότητα, να καλλιεργήσουν την δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου στη Γ2, 

να καλλιεργήσουν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2, να 

εξασκήσουν την δεξιότητα κατανόησης ενός γραπτού κειμένου, να καλλιεργήσουν 

σταρτηγικές εντοπισμού πληροφοριών από ένα γραπτό κείμενο, να μάθουν να 

εκφράζονται εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά για να μεταδώσουν μηνύματα, να 

μάθουν τρόπους να εκφράζουν λεκτικά την προσωπική τους άποψη και τις 

προτιμήσεις τους, να εξασκηθούν στην δομή ενός σύντομου  περιγραφικού και 

επιχειρηματολογικού κειμένου. Αναφορικά με τις γνωστικές δεξιότητες, επιχειρήθηκε 

οι μαθητές/τριες να μάθουν να εντοπίζουν το γενικό νόημα μιας ιστορίας που ακούνε, 

αν εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες ανάμεσα σε γενικές, να καλλιεργήσουν 
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στρατηγικές επίλυσης προβλήματων, να μάθουν να εστιάζουν την προσοχή τους, να  

μάθουν να εκφράζουν την προσωπική τους γνώμη, να καλλιεργήσουν τη ρυθμική 

ικανότητα μέσα από το τραγούδι. Όσον αφορέ τις κοινωνικές δεξιότητες, επιδιώχθηκε 

οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν κλίμα εμπιστοσύνης, να μάθουν να συνεργάζονται 

αρμονικά και να αλληλοδρούν. Η διαθεματική προσέγγιση συντελείται στην 

συζήτηση που προκύπτει από την ακρόαση της ιστορίας για την αξία του σχολείου 

και τη γνώμη που έχουν οι μαθητές/τριες για αυτό, από το γεγονός ότι τους δόθηκε η 

ευκαιρία να μιλήσουν για τον αγαπημένο τους ήρωα και να μάθουν να δικαιολογούν 

την άποψή τους, καθώς επίσης και η μουσική έκφραση, μέσω του τραγουδιού. Οι 

μαθητές/τριες εργάστηκαν ανά ζευγάρια και σε ατομικό επίπδο.  Τα απαραίτητα για 

την υλοποίηση της ενότητας υλικά ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα φύλλα 

δραστηριοτήτων και τα σκηνικά για το κουκλοθέατρο. Κατά το προστάδιο 

παρουσιάστηκε μέσω του προγράμματος power point στον Η/Υ το νέο λεξιλόγιο με 

πολυαισθητηριακό τρόπο (εικόνα-ήχος-γραπτή απεικόνιση της λέξης-έννοια-

προφορά). Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα 

γνώση των μαθητών/τριών στη Γ1, έτσι ώστε να εισαχθεί το νέο λεξιλόγιο της 

ιστορίας και να προϊδεαστούν για το θέμα της ιστορίας που θα ακολουθούσε. Επίσης, 

επιχδιώθηκε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν στα επόμενα στάδια. Η παρουσίαση του 

λεξιλογίου έγινε με παιγνιώδη τρόπο, ενώ παράλληλα η εκπαιδευτικός με 

παραστατικό τρόπο επαναλάμβανε τις λέξεις, επιχειρώντας να εμπλουτίσει με 

εξωγλωσσικά και παραγλώσσικά στοιχεία τη χρήση των λέξεων. Εν συνεχεία οι 

μαθητές/τριες επαναλάμβαναν τις λέξεις που άκουγαν, μαζί με την εκπαιδευτικό. Για 

να διασφαλίστει μια ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κύριο στάδιο η 

εκπαιδευτικός ρώτησε τα παιδιά της τάξης εάν θυμούνται την ιστορία με τον Πινόκιο. 

Η εκπαιδευτικός αξιοποίησε τις απαντήσεις των μαθητών/τριών για να προχωρήσει 

και στα επόμενα ερωτήματα που τους τέθηκαν, τα οποία αφορούσαν στο αν 

πιστεύουν ότι ο Πινόκιο πηγαίνει στο σχολείο, όπως όλα τα παιδιά ή όχι και αν 

πιστεύουν ότι ότι στον Πινόκιο αρέσει το σχολείο. Κατά το κύριο στάδιο η 

εκπαιδευτικός χώρισε την τάξη σε ζευγάρια και προσώρησε στην πρώτη ανάγνωση 

της ιστορίας. Κάθε ζευγάρι διάβαζε φωναχτά ένα μέρος της ιστορίας και συνέχισε 

στο επόμενο ζευγάρι, από το σημείο που σταμάτησε οι προηγούμενοι. Μετά την 

ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, η εκπαιδευτικός εξήγησε στους μαθητές ότι σε 
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δύο σημεία στην ιστορία ακούγονται δύο τραγούδια και έδειξε το σημείο που 

βρίσκονται. Εν συνεχεία τους τα τραγούδησε ρυθμικά και τους εξήγησε ότι θα τα 

τραγουδήσουν όλοι μαζί όταν θα ξαναακούσουν την ιστορία. Η εκπαιδευτικός 

προχώρησε στην δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας με παραστατικό τρόπο, ενώ 

παράλληλα χρησιμοποίησε τον κατάλληλο και ανάλογο χρωματισμό στην φωνή. 

Όταν έφτασε στο σημείο που βρίσκονταν τα τραγούδια τραγούδησαν όλοι μαζί. Μετά 

την ολοκλήρωση και της δεύτερης ανάγνωσης οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε 

ζευγάρια προσπάθησαν να συζητήσουν τις ερωτήσεις κατανόησης και να δώσουν 

απαντήσεις με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Η τάξη τώρα χωρίστηκε σε δύο ομάδες 

και έπαιξε το παιχνίδι σωστό ή λάθος αποκρινόμενοι στις προτάσεις (σχετικές με την 

ιστορία) που άκουγαν από την εκπαιδευτικό. Όταν μια ομάδα έβρισκε σε κάποια 

πρόταση λάθος, για να κερδίσει πόντο έπρεπε να δώσει και την σωστή πρόταση. 

Όποια ομάδα έδινε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κέρδιζε. Στο τελευταίο 

στάδιο της ενότητας η τάξη χωρίστηκε σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα διάλεξε ποιος 

από τους τρεις είναι ο αγαπημένος της ήρωας της ιστορίας (Πινόκιο, Τζεπέτο ή 

Γκάρυμορ). Αφού διάλεξαν αγαπημένο ήρωα, επιχείρησαν να διαλέξουν λέξεις από 

τα ‘συννεφάκια’ με τις λέξεις, για να περιγράψουν τον ήρωά τους, αλλά και να πουν 

τους λόγους για τους οποίους τον επέλεξαν. Τα κείμενα που παρήγαγε κάθε ομάδα 

παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω 

δραστηριότητας η εκπαιδευτικός έστησε τα σκηνικά για το παιχνίδι του 

κουκλοθέατρου και διένειμε τους ρόλους και τους διαλόγους του Πινόκιο στα παιδιά. 

Η ενότητα ολοκληρώθηκε αφού όλοι/ες οι  μαθητές/τριες πέρασαν από όλους τους 

ρόλους.  

 

5.5. 4ο στάδιο: Αποτίμηση του διαθεματικού πρότζεκτ 

 

Για την ολοκλήρωση μια έγκυρης και αξιόπιστης πειραματικής παρέμβασης, 

συλλέχθηκαν δεδομένα από διάφορες πηγές, έτσι ώστε η απότιμηση που επιχειρείται 

να παράσχει, όσο το δυνατόν περισσότερο, χρήσιμες πληροφορίες και αξιοποιήσιμα 

αποτελέσματα. Το τέταρτο στάδιο της πειραματικής παρέμβασης συνίσταται στην 

συνολική αποτίμηση της διαδικασίας και την παρουσίαση των ερευνητικών 

εργαλείων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που υιοθετήθηκαν για να υλοποιηθεί η 

παρέμβαση και να καλυφθούν τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: 
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 Προέλεγχος και μετέλεγχος στο επίπεδο της ελληνομάθειας: ένα αρχικό τεστ 

πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης και ένα τελικό τεστ μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης 

 Συνεντεύξεις από τους/τις μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης 

 Ημερολόγιο της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας 

Η χρήση περισσότερων από δύο μεθοδολογικών εργαλείων για τη συλλογή 

δεδομένων επιτρέπει την τριγωνοποίηση, με απώτερο σκοπό να αποφευχθεί η 

παραποίηση της πραγματικής εικόνας του δείγματος και των αποτελεσμάτων. Η 

διασταύρωση των δεδομένων με τη μορφή τριγωνισμού εξασφαλίζει  εγκυρότητα και 

αξιοπιστία στα στοιχεία της έρευνας (Bird, κα, 1999). Ο Bryman (2008:379) 

επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της τριγωνοποίησης σε μια ποιοτική στρατηγική έρευνας 

και ως εκ τούτου, ισχυρίζεται ότι ο ‘τριγωνισμός’ προϋποθέτει τη χρήση 

περισσότερων από μία μεθόδων για τη μελέτη κοινωνικών φαινομένων. 

Παράλληλα, οπτικοακουστικές εγγραφές (audio and video recording), 

φωτογραφίες, αλλά και καταγραφές προφορικών σχόλιων, σχετικά με τις 

παρεμβάσεις από κάποιους μαθητές και την κύρια διδάσκουσα, αποτέλεσαν 

ανεπίσημα βοηθητικά εργαλεία ως προς την αποτίμηση της πειραματικής 

παρέμβασης. 

Εν συνεχεία, θα επιχειρηθεί η περιγραφή των χαρακτηριστικών των 

ερευνητικών εργαλείων με τους περιορισμούς τους και η σύνδεση με τα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

 

5.5.1.  Αποτελέσματα προέλεγχου & μετέλεγχου 

Μέρος Α’: 

Κατά το πρώτο μέρος της δοκιμασίας του αρχικού και του τελικού τεστ 

ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να ακούσουν προφορικά οκτώ λέξεις και να τις 

αντιστοιχίσουν με τις κατάλληλες εικόνες που έχουν εκτυπωμένες μπροστά τους. Με 

τη δραστηριότητα αυτή εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές/τριες κατανοούν 

τον προφορικό λόγο στην ελληνική γλώσσα. Οι πίνακες που ακολουθούν 

παρουσιάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από την επεξεργασία των τεστ, αρχικού 

και τελικού.  

Πίνακας 6 : προέλεγχος και μετέλεγχος του Α΄ μέρους της δοκιμασίας 
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Μέρος Α' 
Κατανόηση προφορικού λόγου 
(αριθμός σωστών απαντήσεων) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  8 8 

Μαθητής 2 8 8 

Μαθητής 3 6 8 

Μαθητής 4 8 8 

Μαθητής 5                              6 8 

Μαθητής 6 8 8 

Μαθητής 7 8 8 

Μαθητής 8 8 8 

Μαθητής 9 8 8 

Μαθητής 10 8 8 

Μαθητής 11 8 8 

Μαθητής 12 8 8 

Μαθητής 13 8 8 

Μαθητής 14 8 8 

Μαθητής 15 8 8 

Μαθητής 16 8 8 

Μαθητής 17 8 8 

Μαθητής 18 8 8 

Μαθητής 19 4 5 

Μαθητής 20 8 8 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν τα στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω πίνακες. Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά αναφορικά με την κατανόηση προφορικού λόγου μεταξύ του προέλεγχου και 

του μετέλεγχου.  

 

Πίνακας 6.1 : Μέσοι όροι, τυπικές αποκλείσεις, διασπορά, ελάχιστη και μέγιστη τιμή στο Α’ 
Μέρος του τεστ 

  
προέλεγχος 

Μέρος Α' 
μετέλεγχος 
Μέρος Α' 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 7,6000 7,8500 

Mode 8,00 8,00 

Std. Deviation 1,04630 ,67082 

Variance 1,09474 ,45000 

Range 4,00 3,00 

Minimum 4,00 5,00 

Maximum 8,00 8,00 

 

Πίνακας 6.2 : αποτελέσματα προέλεγχου, Μέρος Α' 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid τεσσερις σωστές 
απαντήσεις 

1 5,0 5,0 5,0 

έξι σωστές 
απαντήσεις 

2 10,0 10,0 15,0 

οκτώ σωστές 
απαντήσεις 

17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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προέλεγχος Μέρος Α'

8,07,06,05,04,0

προέλεγχος Μέρος Α'

F
re

q
u

e
n

c
y

20

10

0

Std. Dev = 1,05  

Mean = 7,6

N = 20,00

 

 

Πίνακας 6.3 : αποτελέσμετα μετέλεγχου, Μέρος Α' 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid πέντε σωστές 
απαντήσεις 

1 5,0 5,0 5,0 

οκτώ σωστές 
απαντήσεις 

19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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μετέλεγχος Μέρος Α'

8,06,0

μετέλεγχος Μέρος Α'

F
re

q
u

e
n

c
y

20

10

0

Std. Dev = ,67  

Mean = 7,9

N = 20,00

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε ότι, το 85% της τάξης κάτα τον 

προέλεγχο αντιστοίχισε και τις οκτώ εικόνες σωστά, σύμφωνα με τις λέξεις που 

άκουγε προφορικά. Η μέση τιμή των απαντήσεων κατά τον προέλεγχο ήταν 7,6 με 

τυπική απόκλιση 1,04 και κατά τον μετέλεγχο 7,85 με τυπική απόκλιση 0,67. Τόσο 

στον προέλεγχο όσο και στον μετέλεγχο στην δραστηριότητα κατανόησης 

προφορικού λόγου η επικρατούσα τιμή ήταν το 8,00. 

 

Πίνακας 6.4: Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Α' 

7,6000 20 1,04630 ,23396 

μετέλεγχος 
Μέρος Α' 

7,8500 20 ,67082 ,15000 

 

Πίνακας 6.5: Στατιστικά μη σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους προέλεγχου και 
μετέλεγχου Paired Samples Test 

  

  

  

Paired Differences t 

  

  

df 

  

  

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 

  

Std. Deviation 

  
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
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Lowe

r Upper 

  

  

Pair 
1 

προέλ
εγχος 
Μέρο
ς Α' - 
μετέλε
γχος 
Μέρο
ς Α' 

-,2500 ,63867 ,14281 
-

,548
9 

,0489 
-

1,7
51 

1
9 

,096 

 

 Πίνακας 6.6: Ranks 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

μετέλεγχος Μέρος 
Α' - προέλεγχος 
Μέρος Α' 

Negative Ranks 0(a) ,00 ,00 

Positive Ranks 3(b) 2,00 6,00 

Ties 17(c)     

Total 20     

a  μετέλεγχος Μέρος Α' < προέλεγχος Μέρος Α' 

b  μετέλεγχος Μέρος Α' > προέλεγχος Μέρος Α' 

c  μετέλεγχος Μέρος Α' = προέλεγχος Μέρος Α' 

 

Πίνακας 6.7: Test Statistics(b) 

  

μετέλεγχος 
Μέρος Α' - 

προέλεγχος 
Μέρος Α' 

Z -1,633(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 

a  Based on negative ranks. 

b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μη κανονική κατανομή (Kolmogorov-Smirnov Z = 

2,231 & 2,408, p= 0,000 < 0,05). Ως εκ τούτου ακολουθείται μη παραμετρικός 

έλεγχος. 

Αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στο Α’ μέρος του 

προέλεγχου και στο Α’ μέρος του μετέλεγχου παρατηρούμε ότι: σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% (Ζ= -1,633, p= 0,102 > 0,05) η αρχική υπόθεση Ηο (ότι έχουν 
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ίση επίδοση) δεν απορρίπτεται, άρα οι μέσες επιδόσεις είναι ίσες στον προέλεγχο και 

στον μετέλεγχο. 

Μέρος Β’: 

Στο δεύτερο μέρος της δοκιμασίας του αρχικού και του τελικού τεστ ζητήθηκε 

από τους/τις μαθητές/τριες να ακούσουν μια ιστορία και να απαντήσουν σε τρεις 

ερωτήσεις κατανόησης. Σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί η ικανότητα των 

μαθητών/τριών να κατανοούν σε γενικές γραμμές μια ιστορία που την ακούν 

προφορικά, καθώς και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, αναλύθηκαν τα 

αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου με βάση δύο κριτήρια. Αναλυτικά: 

α) με βάση την έκταση των απαντήσεων που παρήγαγαν (αριθμός λέξεων) 

β) με βάση την επικοινωνιακή τους δεινότητα (κλίμακα αξιολόγησης 1-10). 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των τεστ κατά τον προέλεγχο και τον μετέλεγχο, με βάση τα 

παραπάνω κριτήρια. 

Α) Με βάση την έκταση των απαντήσεων των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

 

Πίνακας 7: προέλεγχος & μετέλεγχος του Β’ Μέρους της δοκιμάσιας (έκταση 

απαντήσεων) 

Μέρος Β' 

Κατανόηση & 
παραγωγή 
προφορικού 
λόγου 

 

 
έκταση (αριθμός 

λέξεων) 

έκταση 
(αριθμός 
λέξεων) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  8 12 

Μαθητής 2 0 10 

Μαθητής 3 0 9 

Μαθητής 4 0 14 

Μαθητής 5                              0 10 
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Μαθητής 6 8 12 

Μαθητής 7 8 14 

Μαθητής 8 8 14 

Μαθητής 9 8 12 

Μαθητής 10 7 11 

Μαθητής 11 8 12 

Μαθητής 12 8 14 

Μαθητής 13 8 12 

Μαθητής 14 8 14 

Μαθητής 15 10 16 

Μαθητής 16 8 12 

Μαθητής 17 11 15 

Μαθητής 18 5 9 

Μαθητής 19 0 5 

Μαθητής 20 8 14 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν τα στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω πίνακες. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την κατανόηση & παραγωγή προφορικού λόγου μεταξύ του 

προέλεγχου και του μετέλεγχου.  

Πίνακας 7.1 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Β' 

6,0500 20 3,74833 ,83815 

μετέλεγχος 
Μέρος Β' 

12,0500 20 2,56443 ,57342 

 

Πίνακας 7.2  

 N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Β' & 

20 ,684 ,001 
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μετέλεγχος 
Μέρος Β' 

 

Πίνακας 7.3 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Β' - 
μετέλεγχος 
Μέρος Β' 

-6,0000 2,73380 ,61130 -7,2795 -4,7205 -9,815 19 ,000 

Πίνακας 7.4 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Β' & 
μετέλεγχος 
Μέρος Β' 

20 ,684 ,001 

 

Αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών/τριών αναφορικά με την έκταση 

των απαντήσεων στο B’ μέρος του προέλεγχου και στο B’ μέρος του μετέλεγχου 

παρατηρούμε ότι: σε στάθμη σημαντικότητας 5% (t= -9,815, p= 0,000 < 0,05) η 

αρχική υπόθεση Ηο (ότι έχουν ίση επίδοση) απορρίπτεται, άρα οι μέσες επιδόσεις 

στην κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου έχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές κατά τον προέλεγχο και τον μετέλεγχο. 

Β) Με βάση την επικοινωνιακή δεινότητα των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 8: προέλεγχος & μετέλεγχος του Β’ Μέρους της δοκιμάσιας (επικοινωνιακή 

δεινότητα) 

Μέρος Β' επικοινωνιακή 
δεινότητα (1-

10) 

επικοινωνιακή 
δεινότητα(1-

10) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  10 10 
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Μαθητής 2 1 10 

Μαθητής 3 1 7 

Μαθητής 4 1 10 

Μαθητής 5                              1 5 

Μαθητής 6 10 10 

Μαθητής 7 10 10 

Μαθητής 8 10 10 

Μαθητής 9 10 10 

Μαθητής 10 10 10 

Μαθητής 11 10 10 

Μαθητής 12 10 10 

Μαθητής 13 10 10 

Μαθητής 14 7 10 

Μαθητής 15 10 10 

Μαθητής 16 10 10 

Μαθητής 17 10 10 

Μαθητής 18 10 10 

Μαθητής 19 1 5 

Μαθητής 20 7 10 

 

Διαπιστώθηκε μη κανονική κατανομή με βάση τα εξής: Kolmogorov-Smirnov 

Ζ= 1,753 & 2,258, p= 0,04 & 0,000 < 0,05, άρα μη παραμετρικός έλεγχος μέσως 

τιμών Wilcoxon. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν τα στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω πίνακες. Αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στο B’ 

μέρος του προέλεγχου και στο B’ μέρος του μετέλεγχου, σχετικά με την 

επικοινωνιακή τους δεινότητα, παρατηρούμε ότι: σε στάθμη σημαντικότητας 5% (Ζ= 

-2,379, p= 0,017 < 0,05) η αρχική υπόθεση Ηο (ότι έχουν ίση επίδοση) απορρίπτεται, 

άρα οι μέσες επιδόσεις δεν είναι ίσες στον προέλεγχο και τον μετέλεγχο. Σύμφωνα με 
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τους παρακάτω πίνακες διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την κατανόηση & παραγωγή προφορικού λόγου μεταξύ του 

προέλεγχου και του μετέλεγχου και αναφορικά με την επικοινωνιακή δεινότητα των 

μαθητών/τριών. 

 Πίνακας 8.1: Ranks 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

μετέλεγχος Μέρος Β' 
ΕΔ – 

προέλεγχος Μέρος Β' 
ΕΔ 

Negative Ranks 0(a) ,00 ,00 

Positive Ranks 7(b) 4,00 28,00 

Ties 13(c)     

Total 20     

a  μετέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ < προέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ 

b  μετέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ > προέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ 

c  μετέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ = προέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ 

 

Πίνακας 8.2: Test Statistics(b) 

  

μετέλεγχος 
Μέρος Β' ΕΔ - 
προέλεγχος 
Μέρος Β' ΕΔ 

Z -2,379(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,017 

a  Based on negative ranks. 

b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις αναφορικά με την επικοινωνιακή 

δεινότητα των μαθητών/τριών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 

δύο εξαρτημένων δειγμάτων που προκύπτουν από τους πίνακες, ανάμεσα στον 

προέλεγχο και τον μετέλεγχο σημειώθηκε στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά στην 

επικοινωνιακή δεινότητα των μαθητών/τριών, όπου πριν από την παρέμβαση ο μέσος 

όρος ήταν μ.ο.=7,45, ενώ μετά την παρέμβαση μ.ο=9,35. Διαπιστώνεται ότι οι 

διαφορές του μ.ο είναι σημαντικές πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

Πίνακας 8.3: μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις, ελάχιστος και μέγιστος βαθμός 
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προέλεγχος 
Μέρος Β' ΕΔ 

μετέλεγχος 
Μέρος Β' ΕΔ 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 7,4500 9,3500 

Mode 10,00 10,00 

Std. Deviation 3,92663 1,63111 

Minimum 1,00 5,00 

Maximum 10,00 10,00 

προέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ

10,07,55,02,50,0

προέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ

F
re

q
u

e
n

c
y

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 3,93  

Mean = 7,5

N = 20,00

 

μετέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ

10,08,06,0

μετέλεγχος Μέρος Β' ΕΔ

F
re

q
u

e
n

c
y

20

10

0

Std. Dev = 1,63  

Mean = 9,4

N = 20,00
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Μέρος Γ’: 

Στο τρίτο μέρος της δοκιμασίας του αρχικού και του τελικού τεστ ζητήθηκε 

από τους/τις μαθητές/τριες να δουν κάποιες εικόνες και να τις αντιστοιχίσουν με τις 

σωστές λέξεις ή με τις σωστές φράσεις. Με τη δοκιμασία αυτή επιχειρήθηκε να 

εκτιμηθεί η ικανότητα των μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν λέξεις και απλές 

φράσεις. Σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου 

των μαθητών/τριών αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του 

μετέλεγχου. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν 

από την επεξεργασία των τεστ, αρχικού και τελικού. 

 

Πίνακας 9: προέλεγχος & μετέλεγχος του Γ’ Μέρους της δοκιμασίας (Αριθμός σωστών 

απαντήσεων) 

Μέρος Γ' Κατανόηση γραπτού λόγου 

 
(αριθμός σωστών απαντήσεων 
σε 10 ερωτήσεις) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  8 10 

Μαθητής 2 9 10 

Μαθητής 3 10 10 

Μαθητής 4 7 10 

Μαθητής 5                              6 8 

Μαθητής 6 9 10 

Μαθητής 7 6 10 

Μαθητής 8 9 10 

Μαθητής 9 9 9 

Μαθητής 10 9 10 

Μαθητής 11 6 9 
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Μαθητής 12 4 7 

Μαθητής 13 9 10 

Μαθητής 14 10 10 

Μαθητής 15 9 10 

Μαθητής 16 9 10 

Μαθητής 17 10 10 

Μαθητής 18 8 10 

Μαθητής 19 5 9 

Μαθητής 20 6 10 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μη κανονική κατανομή με βάση τα εξής: 

αποτελέσματα προέλεγχου Kolmogorov-Smirnov Ζ= 1,248, p= 0,089 > 0,05, 

αποτελέσματα μετέλεγχου Ζ= 2,008, p= 0,001 = 0,001, άρα παραμετρικός έλεγχος 

μέσως τιμών – στάθμη σημαντικότητας 0,001. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν τα στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω πίνακες. Αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στο Γ’ 

μέρος του προέλεγχου και στο Γ’ μέρος του μετέλεγχου, σχετικά με την δεξιότητα 

κατανόησης γραπτού λόγου, παρατηρούμε ότι: σε στάθμη σημαντικότητας 5% (Ζ= -

3,557, p= 0,000 < 0,05) η αρχική υπόθεση Ηο (ότι έχουν ίση επίδοση) απορρίπτεται, 

άρα οι μέσες επιδόσεις δεν είναι ίσες στον προέλεγχο και τον μετέλεγχο. Σύμφωνα με 

τους παρακάτω πίνακες διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την κατανόηση γραπτού λόγου μεταξύ του προέλεγχου και του 

μετέλεγχου. 

Πίνακας 9.1: Ranks 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

μετέλεγχος Μέρος Γ' 
- προέλεγχος Μέρος 
Γ' 

Negative Ranks 0(a) ,00 ,00 

Positive Ranks 16(b) 8,50 136,00 

Ties 4(c)     

Total 20     

a  μετέλεγχος Μέρος Γ' < προέλεγχος Μέρος Γ' 

b  μετέλεγχος Μέρος Γ' > προέλεγχος Μέρος Γ' 
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c  μετέλεγχος Μέρος Γ' = προέλεγχος Μέρος Γ' 

 

Πίνακας 9.2: Test Statistics(b) 

  

μετέλεγχος 
Μέρος Γ' - 

προέλεγχος 
Μέρος Γ' 

Z -3,557(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a  Based on negative ranks. 

b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Περιγραφικά, διαπιστώνεται ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των 

μαθητών/τριών σε αυτή τη δοκιμασία πριν από την παρέμβαση ήταν μ.ο.= 7,9 και 

μετά την παρέμβαση ο μέσος όρος επίδοσης ήταν μ.ο.= 9,6. 

 

Πίνακας 9.3: μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις, ελάχιστος και μέγιστος βαθμός 

  
προέλεγχος 

Μέρος Γ' 
μετέλεγχος 
Μέρος Γ' 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 7,9000 9,6000 

Mode 9,00 10,00 

Std. Deviation 1,80351 ,82078 

Minimum 4,00 7,00 

Maximum 10,00 10,00 
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προέλεγχος Μέρος Γ'

10,09,08,07,06,05,04,0

προέλεγχος Μέρος Γ'

F
re

q
u

e
n

c
y

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 1,80  

Mean = 7,9

N = 20,00

 

μετέλεγχος Μέρος Γ'

10,09,08,07,0

μετέλεγχος Μέρος Γ'

F
re

q
u

e
n

c
y

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,82  

Mean = 9,6

N = 20,00

 

Μέρος Δ’: 

Στο τέταρτο μέρος της δοκιμασίας οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να διαβάσουν 

μια ιστορία και στη συνέχεια να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις κατανόησης. Αφού 

απάντησαν τις ερωτήσεις κατανόησης κάθε μαθητής/τρια ξεχωριστά ξαναδιάβασε 

φωναχτά την ιστορία και μαγνητοφωνήθηκε, ώστε να αξιολογηθεί η προφορά, ο 

τονισμός και το επίπεδο αφομοίωσης του επιτονισμού στη γλώσσα-στόχο. Σε μια 

προσπάθεια να αξιολογηθεί η δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου των 
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μαθητών/τριών αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου. 

Οι απαντήσεις των  μαθητών/τριών κρίθηκαν με βάση τα εξής κριτήρια: 

α) την έκταση των απαντήσεων που παρήγαγαν (αριθμός λέξεων) 

β) την επικοινωνιακή τους δεινότητα (κλίμακα αξιολόγησης 1-10) 

γ) την προφορά, τον επιτονισμό και τον τονισμό στη Γ2 (κλίμακα 

αξιολόγησης 1-10). 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των τεστ, αρχικού και τελικού. 

Α) Με βάση την έκταση των απαντήσεων των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 10: προέλεγχος & μετέλεγχος του Δ’ Μέρους της δοκιμάσιας (έκταση 

απαντήσεων) 

Μέρος Δ' 
Kατανόηση γραπτού λόγου/ παραγωγή 
γραπτού λόγου 

 

 

έκταση (αριθμός 
λέξεων) 

 

έκταση (αριθμός 
λέξεων) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  9 12 

Μαθητής 2 1 9 

Μαθητής 3 1 8 

Μαθητής 4 1 9 

Μαθητής 5                              1 6 

Μαθητής 6 8 10 

Μαθητής 7 10 12 

Μαθητής 8 12 12 

Μαθητής 9 6 8 

Μαθητής 10 12 14 

Μαθητής 11 8 12 
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Μαθητής 12 7 9 

Μαθητής 13 10 14 

Μαθητής 14 8 10 

Μαθητής 15 9 12 

Μαθητής 16 12 14 

Μαθητής 17 8 12 

Μαθητής 18 3 9 

Μαθητής 19 1 6 

Μαθητής 20 2 9 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν τα στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω πίνακες. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με την κατανόηση & παραγωγή γραπτού λόγου μεταξύ του προέλεγχου 

και του μετέλεγχου.  

Στα παραπάνω δεδομένα έγινε έλεγχος κανονικότητας, τα αποτελέσματα του 

οποίου είναι τα εξής: προέλεγχος Ζ= 0,881, p= 0,420 > 0,05 , άρα υπάρχει κανονική 

κατανομή, μετέλεγχος Z= 0,891, p= 0,405 > 0,05, άρα υπάρχει κανονική κατανομή. 

Με βάση τους παραπάνω ελέγχους προχωράμε σε παραμετρική μέθοδο επεξεργασίας 

των δεδομένων για τις μέσες τιμές μεταξύ του προέλεγχου και μετέλεγχου. 

Πίνακας 10.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Δ' 
έκταση 

6,4500 20 4,11000 ,91902 

μετέλεγχος 
Μέρος 
Δ΄έκταση 

10,3500 20 2,45539 ,54904 

 
Πίνακας 10.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Δ' 
έκταση & 
μετέλεγχος 
Μέρος 
Δ΄έκταση 

20 ,870 ,000 

 
Πίνακας 10.3: Paired Samples Test 
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Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 προέλεγχ
ος Μέρος 
Δ' έκταση 
- 
μετέλεγχο
ς Μέρος 
Δ΄έκταση 

-3,9000 2,31471 ,51759 -4,9833 -2,8167 -7,535 19 ,000 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Paired Samples T-test), 

διαπιστώνουμε ότι η μέση επίδοση παραγωγής γραπτού λόγου πριν από την 

παρέμβαση είναι 6,45 με τυπική απόκλιση 4,110. Η μέση επίδοση των 

μαθητών/τριών μετά την παρέμβαση είναι 10,35 με τυπική απόκλιση 2,455. Η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t= -17,935, df= 19, p= 0,000 < 0,05). 

Β) Με βάση την επικοινωνιακή δεινότητα των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 11: προέλεγχος & μετέλεγχος του Δ’ Μέρους της δοκιμάσιας (επικοινωνιακή 

δεινότητα) 

Μέρος Δ' 

επικοινωνιακή 

δεινότητα (1-10) 

επικοινωνιακή 

δεινότητα (1-10) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  10 10 

Μαθητής 2 3 10 

Μαθητής 3 
3 10 

Μαθητής 4 3 10 

Μαθητής 5                              3 10 

Μαθητής 6 10 10 

Μαθητής 7 10 10 

Μαθητής 8 10 10 

Μαθητής 9 7 8 

Μαθητής 10 10 5 

Μαθητής 11 10 10 

Μαθητής 12 10 10 

Μαθητής 13 10 10 

Μαθητής 14 10 10 
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Μαθητής 15 10 10 

Μαθητής 16 10 10 

Μαθητής 17 10 10 

Μαθητής 18 10 10 

Μαθητής 19 3 7 

Μαθητής 20 3 7 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και 

διαπιστώθηκε μη κανονική κατανομή τόσο στον προέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov 

Z= 1,811, p=0,003 < 0,05) όσο και στον μετέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov Z= 2,128, 

p=0,000 < 0,05). Ως εκ τούτου ακολουθήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος 

επεξεργασίας των δεδομένων (Wilcoxon). Τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού 

έλεγχου από τα δύο εξαρτημένα δείγματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 11.1: Ranks 
 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

μετέλεγχος Μέρος Δ' 
ΕΔ - προέλεγχος 
Μέρος Δ' ΕΔ 

Negative Ranks 1(a) 4,00 4,00 

Positive Ranks 7(b) 4,57 32,00 

Ties 12(c)     

Total 20     

a  μετέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ < προέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ 
b  μετέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ > προέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ 
c  μετέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ = προέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ 

 
Πίνακας 11.2: Test Statistics(b) 

 

  

μετέλεγχος 
Μέρος Δ' ΕΔ - 
προέλεγχος 
Μέρος Δ' ΕΔ 

Z -1,987(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,047 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Πίνακας 11.3: Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

προέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ 20 7,7500 3,25859 3,00 10,00 

μετέλεγχος Μέρος Δ' ΕΔ 20 9,3500 1,42441 5,00 10,00 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις, σχετικά με την 

επικοινωνιακή δεινότητα στην κατανόηση γραπτού λόγου, των παιδιών πριν από την 

παρέμβαση και μετά την παρέμβαση (Z= -1,987, p= 0,047 < 0,05). Η μέση επίδοση 
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των παιδιών πριν από την παρέμβαση ήταν 7,75 με τυπική απόκλιση 3,258, ενώ η 

μέση επίδοση των παιδιών μετά την παρέμβαση ήταν 9,35 με τυπική απόκλιση 1,424.  

Γ) Με βάση την προφορά, τον επιτονισμό και τον τονισμό στη Γ2 των 

μαθητών/τριών, οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του 

προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 12: προέλεγχος & μετέλεγχος του Δ’ Μέρους της δοκιμάσιας (προφορά, 

επιτονισμός, τονισμός_κλίμακα αξιολόγησης 1-10) 

Μέρος Δ' 

προφορά στην 

ξένη γλώσσα 

(κλίμακα 1-10) 

προφορά στην 

ξένη γλώσσα 

(κλίμακα 1-10) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  7 8 

Μαθητής 2 4 7 

Μαθητής 3 
4 5 

Μαθητής 4 5 5 

Μαθητής 5                              5 7 

Μαθητής 6 6 8 

Μαθητής 7 8 9 

Μαθητής 8 8 9 

Μαθητής 9 7 8 

Μαθητής 10 4 7 

Μαθητής 11 8 9 

Μαθητής 12 7 8 

Μαθητής 13 7 8 

Μαθητής 14 7 8 

Μαθητής 15 8 9 

Μαθητής 16 8 9 

Μαθητής 17 8 9 

Μαθητής 18 5 6 

Μαθητής 19 4 5 

Μαθητής 20 4 7 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και 

διαπιστώθηκε κανονική κατανομή τόσο στον προέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov Z= 

1,060, p=0,211 > 0,05) όσο και στον μετέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov Z= 1,013, 

p=0,256 > 0,05). Ως εκ τούτου ακολουθήθηκε παραμετρική μέθοδος επεξεργασίας 
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των δεδομένων (Paired Samples T-test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου 

από τα δύο εξαρτημένα δείγματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

Πίνακας 12.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Δ' ΕΠ 

6,2000 20 1,64157 ,36707 

μετέλεγχος 
Μέρος Δ΄ ΕΠ 

7,5500 20 1,39454 ,31183 

 
 

Πίνακας 12.2: Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Δ' ΕΠ & 
μετέλεγχος 
Μέρος Δ΄ ΕΠ 

20 ,869 ,000 

 
Πίνακας  12.3: Paired Samples Test 

 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 προέλεγχο
ς Μέρος Δ' 
ΕΠ - 
μετέλεγχος 
Μέρος Δ΄ 
ΕΠ 

-
1,3500 

,81273 ,18173 
-

1,7304 
-,9696 -7,429 19 ,000 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις, αναφορικά με 

την προφορά, τον επιτονισμό και τον τονισμό των παιδιών πριν από την παρέμβαση 

και μετά την παρέμβαση (t= -7,429, df= 19, p= 0,000 < 0,05). Η μέση επίδοση των 

παιδιών πριν από την παρέμβαση ήταν 6,20 με τυπική απόκλιση 1,641, ενώ η μέση 

επίδοση των παιδιών μετά την παρέμβαση ήταν 7,55 με τυπική απόκλιση 1,394.  

Μέρος E’: 

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της δοκιμασίας οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

παρατηρήσουν μια εικόνα και να περιγράψουν γραπτώς όσα βλέπουν. Εναλλακτικά, 

όσοι μαθητές/τριες ήθελαν, είχαν τη δυνατότητα να γράψουν ένα μικρό κειμενάκι που 

να περιγράφει τον εαυτό τους. Σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η δεξιότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών/τριών αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 
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προέλεγχου και του μετέλεγχου. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών κρίθηκαν με 

βάση τα εξής κριτήρια: 

α) την έκταση των απαντήσεων που παρήγαγαν (αριθμός λέξεων) 

β) την επικοινωνιακή τους δεινότητα (κλίμακα αξιολόγησης 1-10) 

γ) τις συντακτικά ατελείς φράσεις, λόγω ελλείψεων ή ασαφειών 

δ) τα ορθογραφικά λάθη 

ε) τα γραμματικά λάθη 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των τεστ, αρχικού και τελικού. 

Α) Με βάση την έκταση των απαντήσεων των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 13: προέλεγχος & μετέλεγχος του Ε’ Μέρους της δοκιμάσιας (έκταση 

απαντήσεων) 

Μέρος E' Παραγωγή γραπτού λόγου 

 έκταση (αριθμός 

λέξεων) 

έκταση (αριθμός 

λέξεων) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  25 35 

Μαθητής 2 24 50 

Μαθητής 3 
26 45 

Μαθητής 4 26 41 

Μαθητής 5 25 27 

Μαθητής 6 37 40 

Μαθητής 7 29 49 

Μαθητής 8 41 57 

Μαθητής 9 37 42 

Μαθητής 10 29 33 

Μαθητής 11 31 41 

Μαθητής 12 29 36 

Μαθητής 13 27 38 

Μαθητής 14 20 33 

Μαθητής 15 46 57 



177 

 

Μαθητής 16 34 57 

Μαθητής 17 42 54 

Μαθητής 18 24 32 

Μαθητής 19 21 26 

Μαθητής 20 27 45 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και 

διαπιστώθηκε κανονική κατανομή τόσο στον προέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov Z= 

0,917, p=0,370 > 0,05) όσο και στον μετέλεγχο (Kolmogorov-Smirnov Z= 0,429, 

p=0,993 > 0,05). Ως εκ τούτου ακολουθήθηκε παραμετρική μέθοδος επεξεργασίας 

των δεδομένων (Paired Samples T-test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου 

από τα δύο εξαρτημένα δείγματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

Πίνακας 13.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
έκταση 

30,0000 20 7,22569 1,61571 

μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
΄έκταση 

41,9000 20 9,73274 2,17631 

 
Πίνακας 13.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
έκταση & 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
΄έκταση 

20 ,713 ,000 

 
Πίνακας 13.3: Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
έκταση - 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
΄έκταση 

-
11,9000 

6,82796 1,52678 
-

15,0956 
-8,7044 -7,794 19 ,000 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις, αναφορικά με 

την έκταση των κειμένων που κατέγραψαν οι μαθητές/τριες, πριν από την παρέμβαση 
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και μετά την παρέμβαση (t= -7,794, df= 19, p= 0,000 < 0,05). Η μέση επίδοση των 

μαθητών/τριών πριν από την παρέμβαση ήταν 30 με τυπική απόκλιση 7,225, ενώ η 

μέση επίδοση των μαθητών/τριών μετά την παρέμβαση ήταν 41,9 με τυπική 

απόκλιση 9,732. Διαπιστώθηκε ότι η δεξιότητα παραγωγής λόγου βελτιώθηκε μετά 

την παρέμβαση όσον αφορά την έκταση των λέξεων. 

Β) Με βάση την επικοινωνιακή δεινότητα των μαθητών/τριών οι παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 14: προέλεγχος & μετέλεγχος του Ε’ Μέρους της δοκιμάσιας (επικοινωνιακή 

δεινότητα_κλιμακα αξιολόγησης 1-10) 

Μέρος E' 

επικοινωνιακή 

δεινότητα (1-10) 

επικοινωνιακή 

δεινότητα (1-10) 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  7 10 

Μαθητής 2 5 10 

Μαθητής 3 
5 8 

Μαθητής 4 5 10 

Μαθητής 5 6 8 

Μαθητής 6 8 10 

Μαθητής 7 8 9 

Μαθητής 8 8 10 

Μαθητής 9 8 10 

Μαθητής 10 8 9 

Μαθητής 11 8 10 

Μαθητής 12 8 10 

Μαθητής 13 8 10 

Μαθητής 14 7 9 

Μαθητής 15 9 10 

Μαθητής 16 9 10 

Μαθητής 17 9 10 

Μαθητής 18 7 9 

Μαθητής 19 4 7 

Μαθητής 20 7 10 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατανομής και διαπιστώθηκε 

ότι τόσο στα αποτελέσματα του προέλεγχου (Kolmogorov-Smirnov Z= 1,147, 

p=0,144 > 0,001), όσο και στα αποτελέσματα του μετέλεγχου (Kolmogorov-Smirnov 
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Z= 1,710, p=0,006 > 0,001) διατηρείται κανονική κατανομή. Ως εκ τούτου 

ακολούθησε παραμετρικός έλεγχος επεξεργασίας των δεδομένων (Paired Samples T-

test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου από τα δύο εξαρτημένα δείγματα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 14.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ 

7,2000 20 1,47256 ,32927 

μετέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ 

9,4500 20 ,88704 ,19835 

 
Πίνακας 14.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ & 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ 

20 ,612 ,004 

 
Πίνακας 14.3: Paired Samples Test 

 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ 
- μετέλεγχος 
Μέρος Ε' ΕΠ 

-2,2500 1,16416 ,26031 -2,7948 -1,7052 -8,643 19 ,000 

 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις, αναφορικά με 

την επικοινωνιακή δεινότητα των μαθητών/τριών πριν από την παρέμβαση και μετά 

την παρέμβαση (t= -8,643 , df= 19, p= 0,000 < 0,05). Η μέση επίδοση των παιδιών 

πριν από την παρέμβαση ήταν 7,20 με τυπική απόκλιση 1,472, ενώ η μέση επίδοση 

των μαθητών/τριών μετά την παρέμβαση ήταν 9,45 με τυπική απόκλιση 0,887. 

Διαπιστώθηκε ότι η δεξιότητα παραγωγής λόγου βελτιώθηκε μετά την παρέμβαση 

όσον αφορά την επικοινωνιακή δεινότητα. 

Γ) Με βάση τις συντακτικά ατελείς φράσεις, λόγω ελλείψεων ή ασαφειών των 

μαθητών/τριών οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του 

προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 15: προέλεγχος & μετέλεγχος του Ε’ Μέρους της δοκιμάσιας (συντακτικά ατελείς 

φράσεις, λόγω ελλείψεων ή ασαφειών) 
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Μέρος E' 

συντακτικά 

ατελείς φράσεις, 

λόγω ελλείψεων ή 

ασαφειών 

συντακτικά ατελείς 

φράσεις, λόγω 

ελλείψεων ή 

ασαφειών 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  0 2 

Μαθητής 2 7 1 

Μαθητής 3 
8 3 

Μαθητής 4 9 3 

Μαθητής 5 6 2 

Μαθητής 6 0 2 

Μαθητής 7 1 1 

Μαθητής 8 1 1 

Μαθητής 9 2 0 

Μαθητής 10 2 0 

Μαθητής 11 1 2 

Μαθητής 12 1 1 

Μαθητής 13 2 2 

Μαθητής 14 2 1 

Μαθητής 15 1 1 

Μαθητής 16 1 0 

Μαθητής 17 2 0 

Μαθητής 18 3 0 

Μαθητής 19 0 4 

Μαθητής 20 0 2 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατανομής και 

διαπιστώθηκε ότι τόσο στα αποτελέσματα του προέλεγχου (Kolmogorov-Smirnov Z= 

1,407, p=0,038 > 0,001), όσο και στα αποτελέσματα του μετέλεγχου (Kolmogorov-

Smirnov Z= 0,836, p=0,487 > 0,001) διατηρείται κανονική κατανομή. Ως εκ τούτου 

ακολούθησε παραμετρικός έλεγχος επεξεργασίας των δεδομένων (Paired Samples T-

test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου από τα δύο εξαρτημένα δείγματα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 15.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη 

2,4500 20 2,76205 ,61761 
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μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη 

1,4000 20 1,14248 ,25547 

 
Πίνακας 15.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη & 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη 

20 ,223 ,344 

 
Πίνακας 15.3: Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη - 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Σύνταξη 

1,0500 2,74293 ,61334 -,2337 2,3337 1,712 19 ,103 

 

Διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών/τριών, όσον αφορά 

τις συντακτικά αφελείς φράσεις, λόγω ελλείψεων ή ασαφειών, πριν και μετά την 

παρέμβαση δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (t= 1,712 , df= 19, p= 0,103 > 

0,05). Η μέση επίδοση των μαθητών/τριών πριν από την παρέμβαση ήταν 2,45 με 

τυπική απόκλιση 2,762, ενώ η μέση επίδοση των μαθητών/τριών μετά την παρέμβαση 

ήταν 1,40 με τυπική απόκλιση 1,142. Πριν από την παρέμβαση παρατηρείται 

μεγαλύτερη τάση για συντακτικά ατελείς φράσεις (μ.ο.= 2,45), ενώ μετά την 

παρέμβαση οι φράσεις που καταγράφονται από τους/τις μαθητές/τριες διαπιστώνεται 

ότι έχουν λιγότερες ελλείψεις ή ασάφειες (μ.ο.= 1,40). Παρόλα αυτά η διαφορά δεν 

είναι στατιστικά σημαντική. 

Δ) Με βάση τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών/τριών οι παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 16: προέλεγχος & μετέλεγχος του Ε’ Μέρους της δοκιμάσιας (ορθογραφικά 

λάθη) 

Μέρος E' ορθογραφικά λάθη ορθογραφικά λάθη 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  4 3 

Μαθητής 2 2 1 
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Μαθητής 3 8 5 

Μαθητής 4 11 13 

Μαθητής 5 11 6 

Μαθητής 6 6 5 

Μαθητής 7 6 4 

Μαθητής 8 7 3 

Μαθητής 9 10 8 

Μαθητής 10 2 8 

Μαθητής 11 6 7 

Μαθητής 12 9 8 

Μαθητής 13 6 4 

Μαθητής 14 8 5 

Μαθητής 15 3 4 

Μαθητής 16 9 5 

Μαθητής 17 7 3 

Μαθητής 18 7 4 

Μαθητής 19 11 13 

Μαθητής 20 11 10 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατανομής και 

διαπιστώθηκε ότι τόσο στα αποτελέσματα του προέλεγχου (Kolmogorov-Smirnov Z= 

0,627, p=0,827 > 0,05), όσο και στα αποτελέσματα του μετέλεγχου (Kolmogorov-

Smirnov Z= 0,964 , p=0,311 > 0,05) διατηρείται κανονική κατανομή. Ως εκ τούτου 

ακολούθησε παραμετρικός έλεγχος επεξεργασίας των δεδομένων (Paired Samples T-

test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου από τα δύο εξαρτημένα δείγματα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας  16.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Ορθογραφία 

7,2000 20 2,91277 ,65131 

μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Ορθογραφία 

5,9500 20 3,23590 ,72357 

 
Πίνακας 16.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Ορθογραφία & 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 

20 ,638 ,002 
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Ορθογραφία 

 
Πίνακας  16.3: Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Ορθογραφία - 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Ορθογραφία 

1,2500 2,63329 ,58882 ,0176 2,4824 2,123 19 ,047 

 

Διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών/τριών, όσον αφορά τα 

ορθογραφικά λάθη, πριν και μετά την παρέμβαση υπήρξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t= 2,123 , df= 19, p= 0,047 < 0,05). Η μέση επίδοση των παιδιών πριν από 

την παρέμβαση ήταν 7,20 με τυπική απόκλιση 2,912, ενώ η μέση επίδοση των 

παιδιών μετά την παρέμβαση ήταν 5,95 με τυπική απόκλιση 3,235. Πριν από την 

παρέμβαση παρατηρείται μεγαλύτερη τάση για ορθογραφικά λάθη (μ.ο.= 7,20), ενώ 

μετά την παρέμβαση οι φράσεις που καταγράφονται από τους/τις μαθητές/τριες 

διαπιστώνεται ότι έχουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη (μ.ο.= 5,95). 

Ε) Με βάση τα γραμματικά λάθη των μαθητών/τριών οι παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του προέλεγχου και του μετέλεγχου: 

Πίνακας 17: προέλεγχος & μετέλεγχος του Ε’ Μέρους της δοκιμάσιας (γραμματικά λάθη) 

Μέρος E' γραμματικά λάθη γραμματικά λάθη 

Μαθητής Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μαθητής 1  2 1 

Μαθητής 2 0 1 

Μαθητής 3 0 3 

Μαθητής 4 0 0 

Μαθητής 5 1 1 

Μαθητής 6 0 1 

Μαθητής 7 0 1 

Μαθητής 8 0 1 

Μαθητής 9 0 3 

Μαθητής 10 0 0 

Μαθητής 11 1 2 
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Μαθητής 12 0 2 

Μαθητής 13 1 1 

Μαθητής 14 1 0 

Μαθητής 15 2 1 

Μαθητής 16 1 1 

Μαθητής 17 2 1 

Μαθητής 18 1 0 

Μαθητής 19 0 2 

Μαθητής 20 0 2 

 

Στα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατανομής και 

διαπιστώθηκε ότι τόσο στα αποτελέσματα του προέλεγχου (Kolmogorov-Smirnov Z= 

1,507, p=0,021 > 0,01), όσο και στα αποτελέσματα του μετέλεγχου (Kolmogorov-

Smirnov Z= 1,290, p=0,072 > 0,01) διατηρείται κανονική κατανομή. Ως εκ τούτου 

ακολούθησε παραμετρικός έλεγχος επεξεργασίας των δεδομένων (Paired Samples T-

test). Τα αποτελέσματα του παραμετρικού έλεγχου από τα δύο εξαρτημένα δείγματα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 17.1: Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική 

,6000 20 ,75394 ,16859 

μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική 

1,2000 20 ,89443 ,20000 

 
Πίνακας 17.2: Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική & 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική 

20 -,265 ,258 

 
Πίνακας 17.3: Paired Samples Test 

 

  Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       
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Pair 1 προέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική - 
μετέλεγχος 
Μέρος Ε' 
Γραμματική 

-,6000 1,31389 ,29380 -1,2149 ,0149 -2,042 19 ,055 

 

Αναφορικά με τα γραμματικά λάθη στις επιδόσεις των μαθητών/τριών, κατά 

την παραγωγή γραπτού λόγου, στη δοκιμασία πριν και μετά την παρέμβαση, 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (t= -2,042, df= 19, p= 

0,055 > 0,01). Η μέση επίδοση των μαθητών/τριών πριν από την παρέμβαση ήταν 

0,60 με τυπική απόκλιση 0,753, ενώ η μέση επίδοση των μαθητών/τριών μετά την 

παρέμβαση ήταν 1,20 με τυπική απόκλιση 0,894. Πριν από την παρέμβαση 

παρατηρείται μικρότερη τάση για γραμματικά λάθη (μ.ο.= 0,60), ενώ μετά την 

παρέμβαση οι φράσεις που καταγράφονται από τους/τις μαθητές/τριες διαπιστώνεται 

ότι έχουν περισσότερα γραμματικά λάθη (μ.ο.= 1,20). Παρόλα αυτά η διαφορά δεν 

είναι στατιστικά σημαντική. 

 

5.5.2. Αποτελέσματα ημερολογίου της ερευνήτριας 

 

Ανάμεσα στα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων του διαθεματικού 

πρότζεκτ περιλαμβάνονται τα ημερολόγια της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. Τα 

ημερολόγια αποτελούν το εργαλείο της εκπαιδευτικού, στο οποίο καταγράφονται οι 

εμπειρίες της μετά το πέρας κάθε πειραματικής παρέμβασης. Τα ημερολόγια της 

εκπαιδευτικού αποτελούν αφενός τρόπο καταγραφής της πειραματικής παρέμβασης 

και αφετέρου εργαλείο αναστοχασμού της διαδικασίας που ακολουθείται. Σύμφωνα 

με τους McDonough & McDonough (1997) η καταγραφή των όσων γίνονται σε μια 

διδασκαλία από τον/την εκπαιδευτικό, αποτελεί όχι μόνο τρόπο αναστοχασμού πάνω 

στην ίδια τους τη δουλειά, αλλά και τρόπο να μελετήσουν κριτικά τα πεπραγμένα της 

διδασκαλίας. Αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον/την 

εκπαιδευτικό να αναδιαμορφώσει της διδακτικές μεθόδους, να βελτιώσει σημεία της 

διδασκαλίας είτε του σχεδιασμού είτε της εφαρμογής. Οι εμπερίες αυτές 

καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό με συγκεκριμένο και δομημένο τρόπο. Η 

δομή του ημερολογίου βασίστηκε στις «ερωτήσεις προβληματισμού για καθοδήγηση 

ημερολογιακών εγγράφων» των Richards & Lockart (1994: 16-17). 
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Το συγκεκριμένο ημερολόγιο δομήθηκε γύρω από δύο βασικούς και 

κεντρικούς άξονες: α) ερωτήματα σε σχέση με τη διδασκαλία και β) ερωτήματα σε 

σχέση με τους μαθητές. Παρακάτω παραθέτονται τα ερωτήματα που απαντήθηκαν σε 

κάθε ημερολόγιο: 

α) ερωτήματα σε σχέση με τη διδασκαλία 

 Πώς εισήχθησαν ο μαθητές στο θέμα; 

 Τι τεχνικές και διδακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν· πόσο 

αποτελεσματικά ήταν; 

 Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο; 

 Χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις ή να δοθούν διευκρινίσεις; Γιατί; 

 Τι αλλαγές κρίνεται ότι θα έπρεπε να γίνουν στη διδασκαλία; 

β) ερωτήματα σε σχέση με τους μαθητές 

 Μπόρεσαν να κατανοήσουν την ιστορία; Πού συνάντησα προβλήματα 

και γιατί; 

 Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων (θετική, αρνητική, ουδέτερη· ζητούσαν διευκρινίσεις ή βοήθεια;) 

 Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; 

 Ποια ήταν η στάση/αντίδρασή τους στο μεταστάδιο; 

 Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών/τριών για τις δραστηριότητες 

μετά την ολοκλήρωσή τους; 

 

Από την ποιοτική ανάλυση των καταγραφών των ημερολογιών προέκυψαν 

τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες, σε καθένα από τους οποίους συμπεριλαμβάνονται 

κατηγορίες και υποκατηγορίες. Οι θεματικοί άξονες, οι κατηγορίες και οι 

υποκατηγορίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Η εκπαιδευτικός κατέγραψε στοιχεία που παρατήρησε σε κάθε πειραματική 

παρέμβαση. Διεξήχθησαν 10 πειραματικές παρεμβάσεις και επομένως προέκυψαν 10 

ημερολόγια, ένα για κάθε πειραματική διδασκαλία. Από την ανάλυση των 10 

ημερολογίων καταγραφών συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο 

παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης κάθε υποκατηγορίας.  

 

Πίνακας 18: Δομή των ημερολογιακών καταγραφών. Θεματικοί άξονες, κατηγορίες, 

υποκατηγορίες και συχνότητα εμφάνισης. 
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Θεματικoί Άξονες Κατηγορίες Υποκατηγορίες    Συχν. Ε. 

Α) Διδακτική        

Διαδικασία 

1.Στόχοι i. ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 10 

  ii. ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και  

στρατηγικών 

10 

  iii. ανάπτυξη κοινωνικό-συναισθηματικών  

δεξιοτήτων 

8 

  iv. προϊδεασμός για το θέμα της ιστορίας 9 

  v. ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 10 

 2. Τεχνικές i. αφήγηση 10 

  ii. διδασκαλία με πολυμέσα 9 

  iii. βιωματικές μέθοδοι (παιχνίδια  ρόλων, 

δραματοποίηση, παντομίμα, τραγούδια) 

9 

  iv. διερευνητικού τύπου ερωτήσεις 10 

 3.Διδακτικά μέσα i. πίνακες 5 

  ii.βίντεο 1 

  iii. εικόνες με το λεξιλόγιο 10 

  iv. ζωγραφιές από τις ιστορίες 5 

  v. Η/Υ 10 

  vi. realia (χαρτόνια,  κόλλες Α4, μάσκες, θεατρικά 

κοστούμια, κάρτες, κουτιά, ξυλομπογιές,  

μαρκαδόροι) 

9 

  vii. φωτογραφίες 5 

  viii. φωτοτυπίες 10 

  ix. μουσική 1 

 4.Τρόποι εργασίας& 

συνεργασίας 

i. εργασία κατά ζευγάρια 6 

  ii. ομαδική εργασία 8 

  iii. ατομική εργασία 5 

  iv. συνεργασία εκπαιδευτικού με  

όλη την τάξη 

6 

Β) Ρόλος της 

Εκπαιδευτικού 

5. Επιλογή μορφών 

επικοινωνίας 

i. χρήση μητρικής γλώσσας (Γ1) 5 

  ii. χρήση ξένης γλώσσας (Γ2) 10 

  iii. διαδικασία διαμεσολάβησης με τη χρήση  6 
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αγγλικής γλώσσας 

  iv. μη λεκτική επικοινωνία  (εκφράσεις,  

χειρονομίες, μίμηση) 

10 

  v. χρήση εικονικών μέσων για μετάδοση νοήματος 10 

  vi. χρήση Γ1 για διευκρινίσεις/ οδηγίες προς τους 

μαθητές 

6 

 6. Παροχή βοήθειας 

 προς τους/τις 

 μαθητές/τριες  

i. ενθάρρυνση  για μείωση του άγχους 7 

  ii. οδηγίες για δραστηριότητες 7 

  iii. παραδειγματική αναπαράσταση  

τρόπου  συμμετοχής στις δραστηριότητες 

5 

  iv. διαφοροποίηση ως προς το  βαθμό δυσκολίας 

 των εργασιών 

4 

  v. διαφοροποίηση ως προς την ανατροφοδότηση 5 

Γ) Συμπεριφορά των 

μαθητών/τριών 

7. Στάση των  

Μαθητών/τριών  

 στην 

παρέμβαση 

i. ευχαρίστηση από το μάθημα 10 

  ii. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  

βιωματικές δραστηριότητες 

8 

  iii. ενεργή συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες 6 

  iv. ανάληψη πρωτοβουλιών 1 

  v. ανάπτυξη στρατηγικών  οργάνωσης της 

 μάθησης (καταγραφή σημειώσεων) 

5 

 8. Συμμετοχή στις 

δραστηριότητες 

 

i. συμμετοχή κατά τις δημιουργικές  

 δραστηριότητες (ζωγραφική, χρωματισμός) 

8 

  ii. συμμετοχή κατά τις δραστηριότητες 

δραματοποίησης/ παιχνιδιών ρόλων 

10 

  iii. συμμετοχή κατά την παρουσίαση των εργασιών 4 

 9. Δυσκολίες  

κατά τη συμμετοχή  

i. δυσκολία κατανόησης των οδηγιών 2 

  

 

ii. δυσκολία κατανόησης λεξιλογίου 5 

  iii. δυσκολία κατά την κατανόηση προφορικού 5 
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 λόγου 

  iv. δυσκολία κατά την κατανόηση γραπτού λόγου 4 

  v. δυσκολία κατά την παραγωγή προφορικού 

 λόγου 

5 

  vi. δυσκολία κατά την παραγωγή γραπτού λόγου 5 

  vii. δυσκολία κατά την κατανόηση  των 

 λειτουργικών λέξεων 

3 

  viii. χρήση μητρική γλώσσας, λόγω αμηχανίας 3 

Δ) Αποτίμηση της 

παρέμβασης 

10. Προβλήματα  

κατά τη  

διεκπεραίωση της  

παρέμβασης 

 
 

i. δυσκολία διαχείρισης του χρόνου λόγω ανάγκης  

επεξηγήσεων/διευκρινίσεων 

 

3 

  ii. διευκρίνισεις στην αγγλική ή 

 τη μητρική γλώσσα 

3 

  iii. απόσπαση προσοχής λόγω αδιαφορίας 

μαθητών/τριών 

1 

 11. Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

i. χρήση Γ2 κατά την επικοινωνία 

  

8 

  ii. εμπέδωση λεξιλογίου 8 

  iii. εκμάθηση νέου λεξιλογίου 8 

  iv. χρήση στρατηγικών στην 

 κατανόηση γραπτού λόγου 

4 

  v. εμπέδωση της ιστορίας 10 

  vi. καλλιέργεια αποδόμησης των μερών μιας  

 ιστορίας 

7 

  vii. διασκέδαση και ευχαρίστηση 10 

 12. Καλλιέργεια  

αξιών και στάσεων 

i. θετική στάση για την δραματοποίηση 9 

  ii. αυτοπεποίθηση 5 

  iii. θετική στάση για ομαδικές δραστηριότητες 6 

  iv. θετική στάση για την ξένη γλώσσα 6 

  v. αυτενέργεια στη μάθηση (χρήση σημειώσεων ως 

λεξικό) 

2 

  vi. αλληλοβοήθεια 5 
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  vii. ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα & σε  

κοινωνικά προβλήματα 

5 

 13. Προτάσεις για  

βελτίωση της  

διδακτικής/  

μαθησιακής  

διαδικασίας  

i. αύξηση του χρόνου  επεξήγησης νέου  

λεξιλογίου 

3 

  ii. . χρήση πίνακα για επεξήγηση λέξεων 

 

1 

  iii. αύξηση χρόνου ανάγνωσης της ιστορίας 3 

  iv. χρήση κυρίως χρόνου ενεστώτα 3 

  v. συχνότερη χρήση της ξένης γλώσσας 1 

  vi. συχνότερη χρήση εικόνων μέσα από  την  

ιστορία 

3 

  vii. λιγότερη χρήση μητρικής  γλώσσας 

 

2 

  viii. απουσία νέου λεξιλογίου στο  κυρίως και στο 

μεταστάδιο 

1 

  ix. αύξηση χρόνου ομιλίας μαθητών 3 

 

Α) Διδακτική Διαδικασία 

Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές, οι στόχοι που αφορούσαν στην 

ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και 

στρατηγικών, καθώς και την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης επιτεύχθηκαν 

σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν 

δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Σε κάθε 

συνάντηση τα παιδιά καλλιεργούσαν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες μέσα από 

ιστορίες, παιχνίδια και δραματοποιήσεις των ιστοριών. Οι μαθητές/τριες εκτέθηκαν 

σε αυθεντικό λόγο στη Γ2 και συνολικά χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό την 

ελληνική γλώσσα μέσα στην τάξη, τόσο για να επικοινωνήσουν, όσο και για να 

πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες 

ανέπτυξαν γνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης. Οι μαθητές/τριες 

ανέπτυξαν πρακτικές για να αποκωδικοποιούν μια ιστορία, να επεξεργάζονται 

στοιχεία μιας ιστορίας, να αναλύουν και να εντοπίζουν πληροφορίες μέσα από ένα 

κείμενο. Οι μαθητές/τριες κατά τις συναντήσεις χρησιμοποίησαν πλήθος 
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στρατηγικών για την εκμάθηση της Γ2, όπως για παράδειγμα τη μετάφραση, τη 

σύγκριση ανάμεσα στη γλώσσα-στόχο και τη μητρική, τη χρήση του λεξιλογίου που 

κατέγραφαν, τη χρήση σημειώσεων, την παράβλεψη των άγνωστων λέξεων και την 

εύρεση του νοήματος από τα συμφραζόμενα. Αναφορικά με τους κοινωνικό-

συναισθηματικούς στόχους διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες συναντήσεις, κατά 

την προσπάθειά τους οι μαθητές/τριες να επιλύσουν γλωσσικές δραστηριότητες, 

συνεργάστηκαν και αλληλοβοηθήθηκαν. Επίσης, σε όλες τις συναντήσεις 

επιδιώχθηκε και διαπιστώθηκε ότι επιτεύχθηκε η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης από την συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών κατά την αλληλεπίδραση στο 

προστάδιο. Όσον αφορά το θέμα της ιστορίας, παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες 

συναντήσεις οι μαθητές/τριες προϊδεάστηκαν επιτυχώς, για το θέμα της ιστορίας που 

ακολουθούσε και, με άλλα λόγια, επιτεύχθηκε στενή σύνδεση του λεξιλόγιου που 

παρουσιάστηκε στο προστάδιο, με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στις ιστορίες. 

Αναφορικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία, 

διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις συναντήσεις η αφήγηση, οι 

διερευνητικού τύπου ερωτήσεις και στις περισσότερες συναντήσεις έγινε χρήση 

πολυμέσων και βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως η δραματοποίηση, παιχνίδια 

ρόλων, παντομίμα, τραγούδια, κουκλοθέατρο, γλωσσικά παιχνίδια κ.ά. 

Όσον αφορά τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις 

ημερολογιακές καταγραφές, σε όλες τις συναντήσεις της παρέμβασης 

χρησιμοποιήθηκε ο Η/Υ, μέσω του οποίου παρουσιάζονταν εικόνες με το λεξιλόγιο 

κατά το προστάδιο. Στις περισσότερες συναντήσεις έγινε χρήση realia, όπως για 

παράδειγμα χαρτόνια, μάσκες και θεατρικά κοστούμια για χρήση κατά τη 

δραματοποίηση, ξυλομπογιές και μαρκαδόροι για χρήση στις εικαστικές 

δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των μισών συναντήσεων της παρέμβασης, 

χρησιμοποιήθηκαν επεξηγηματικοί και περιγραφικοί πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παρουσίαση κλίσης ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων. Στις μισές, επίσης, 

συναντήσεις χρησιμοποιήθηκαν ζωγραφιές από αναπαραστάσεις των ιστοριών, 

καθώς και διάφορες φωτογραφίες που διευκόλυναν την αφομοίωση του νέου 

λεξιλογίου, αλλά και τον προϊδεασμό της ιστορίας. Σε κάποια συνάντηση 

χρησιμοποίηθηκε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), από το οποίο οι μαθητές/τριες 

παρακολούθησαν όλη την ιστορία της συγκεκριμένης παρέμβασης. Έγινε, επίσης, 

χρήση μουσικής στην ενότητα που αφορούσε το καρναβάλι. Επίσης, σε κάθε 
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συνάντηση χρησιμοποιήθηκαν φωτοτυπίες, καθώς η εκπαιδευτικός μοίραζε στους/τις 

μαθητές/τριες φωτοτυπημένο το υλικό που ήταν απαραίτητο για κάθε ιστορία.  

Σχετικά με τους τρόπους εργασίας που επιλέχθηκαν στις συναντήσεις,  η 

ομαδική εργασία είναι αυτή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Οι 

μαθητές/τριες όταν δεν συνεργάζονταν σε ομάδες συμμετείχαν σε δραστηριότητες 

κατά ζευγάρια ή σε δραστηριότητες που απαιτούνταν ατομική ενασχόληση. Ωστόσο 

η ατομική ενασχόληση, ως σχήμα εργασίας, χρησιμοποιήθηκε στις μισές 

συναντήσεις. Σε αρκετές, επίσης, συναντήσεις η εκπαιδευτικός συνεργαζόταν με το 

σύνολο της τάξης για την επίλυση δραστηριότητων, περισσότερο ως βοηθός ή/και ως 

συντονιστής των δραστηριοτήτων.   

  

Β) Ρόλος της Εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού, όπως καταγράφηκε στα ημερολόγια των 

συναντήσεων, αναλύεται γύρω από τις μορφές επικοινωνίας και τον τρόπο που 

παρείχε βοήθεια στους/τις μαθητές/τριες. Όσον αφορά τις μορφές επικοινωνίας 

διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις συναντήσεις έγινε χρήση της γλώσσας-στόχου, μη 

λεκτικής επικοινωνίας (εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία επικοινωνίας), 

καθώς και χρήση εικόνων με σκοπό την μετάδοση νοήματος και την επεξήγηση της 

σημασίας των λέξεων. Σε παραπάνω από τις μισές συναντήσεις έγινε χρήση της 

αγγλικής γλώσσας ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας και χρησιμοποιήθηκε η μητρική 

γλώσσα (από την κύρια διδάσκουσα), είτε για να κατανοήσουν κάποιες λέξεις που δε 

γνώριζαν στην αγγλική γλώσσα, είτε για να δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά 

με τις δραστηριότητες. 

Αναφορικά με την παροχή βοήθειας προς τους/τις μαθητές/τριες 

διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες από τις συναντήσεις η εκπαιδευτικός ενθάρρυνε, 

για παράδειγμα, τα παιδιά να παράγουν προφορικό λόγο στη γλώσσα-στόχο, έτσι 

ώστε να απαλλαχθούν από το φόβο του λάθους και να μειωθεί το άγχος τους. Η 

μείωση του άγχους κρίθηκε απαραίτητη, διότι παρατηρήθηκε το εξής: οι 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης συνάντησης έδιναν 

απαντήσεις στη μητρική τους γλώσσα, ακόμα και αν γνώριζαν κάποιο από το 

λεξιλόγιο που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν. Επίσης, η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια 

σε αρκετές συναντήσεις παρείχε περαιτέρω οδηγίες για τις δραστηριότητες που θα 

ακολουθούσαν, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάλωση χρόνου σε ενέργειες που θα 
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οδηγούσαν σε λανθασμένη διαχείριση του χρόνου. Στις μισές συναντήσεις, η 

εκπαιδευτικός συνήθιζε να δίνει ένα παράδειγμα επίλυσης κάποιας δραστηριότητας, 

για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση και να επιβεβαιώσει ότι όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες κατανόησαν τις οδηγίες των δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση ως 

προς το βαθμό δυσκολίας των εργασιών που αναλάμβαναν οι μαθητές/τριες ή ως 

προς την ανατροφοδότηση που λάμβαναν για τις δραστηριότητες, αποτέλεσαν 

τρόπους παροχής βοήθειας από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια. Για παράδειγμα, σε 

κάποιους/ες «δυνατούς/ες» μαθητές/τριες που είχαν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες 

σε λιγότερο χρόνο, τους δινόταν κάποια περαιτέρω δραστηριότητα, είτε τους 

ανατίθονταν παραπάνω ερωτήματα να απαντήσουν. Η ανατροφοδότηση, επίσης, 

συχνά διέφερε από μαθητή σε μαθητή και δινόταν εξατομικευμένα, επισημαίνοντας 

τα δυνατά σημεία καθώς και το τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν.  

 

Γ) Συμπεριφορά μαθητών/τριών 

Η στάση και η γενικότερη συμπεριφορά των μαθητών/τριών αποτέλεσε για 

την παρέμβαση έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Η συμπεριφορά των 

μαθητών/τριών αναλύθηκε σε τρεις κατηγορίες με βάση τις ημερολογιακές 

καταγραφές: τη στάση τους απένταντι στην παρέμβαση, τη συμμετοχή τους στις 

μαθησιακές διαδικασίες, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη 

συμμετοχή τους. Αναλυτικότερα, η στάση των μαθητών/τριών όπως αποτυπώθηκε 

στα ημερολόγια υπήρξε ιδιαιτέρως θετική. Σε όλες τις συναντήσεις έδειξαν να 

ευχαριστιούνται τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν. Στις περισσότερες, 

επίσης, συναντήσεις έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βιωματικές δραστηριότητες 

και στις περισσότερες συμμετείχαν ενεργά στις ομαδικές δραστηριότητες. Από τις 

μισές συναντήσεις, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν στρατηγικές 

οργάνωσης της μάθησης, όπως για παράδειγμα, είχαν δίπλα τους το τετράδιο όπου 

καταχωρούσαν το νέο λεξιλόγιο και κατέγραφαν σε αυτό είτε τις νέες λέξεις με τη 

σημασία τους είτε γενικά σημειώσεις, για παράδειγμα γραμματικών σχόλιων. Επίσης, 

αναζητούσαν τη βοήθεια από τους/τις συμμαθητές/τριες τους. Στη συνάντηση που 

αφορούσε στο καρναβάλι, συγκεκριμένοι μαθητές ανέλαβαν την πρωτοβουλία να 

δείξουν σε συμμαθητή τους πως να εντοπίζουν πληροφορίες από την ιστορία.  

Όπως φαίνεται από τις καταγραφές, η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις 

δραστηριότητες ήταν μεγάλη, καθώς έδειξαν σημαντική προθυμία να πάρουν μέρος 
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τόσο στις δραστηριότητες δραματοποίησης και παιχνιδιών ρόλων, όσο και στο να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες ζωγραφικής. Λιγότερη ενεργή συμμετοχή 

καταγράφηκε στις παρουσιάσεις των εργασιών, καθώς η σχετικά μικρή συχνότητα 

δείχνει ότι σε λιγότερο από τις μισές συναντήσεις, οι μαθητές/τριες έδειξαν προθυμία 

να παρουσιάσουν στους/τις συμμαθητές/τριες μέρη από τις εργασίες, που είτε 

προετοίμασαν από τα σπίτια τους είτε έκαναν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Εξάλλου από τις ημερολογιακές καταγραφές διαφαίνεται ότι στις πέντε πρώτες 

συναντήσεις δεν είχε αναπτυχθεί σημαντικά η αυτοπεποίθησή των μαθητών/τριών, 

ώστε να δείχνουν προθυμία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές/τριες κατά τη 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των συναντήσεων, καταγράφεται ότι στις μισές 

από τις συναντήσεις είχαν δυσκολίες κατά την κατανόηση προφορικού λόγου και 

δυσκολία κατανόησης λεξιλογίου, καθώς τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις κατανόησης ακριβώς μετά την αφήγηση της ιστορίας και 

δυσκολεύτηκαν επειδή μεγάλο μέρος του λεξιλογίου ήταν ανοίκειο σε αυτά. Ωστόσο 

όσο προχωρούσαν οι συναντήσεις διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εξοικειώθηκαν τόσο με 

τη δομή των μαθημάτων όσο και με το λεξιλόγιο, μεγάλο μέρος του οποίου 

ανακυκλώνονταν. Επίσης, οι μαθητές/τριες στις μισές συναντήσεις αντιμετώπισαν 

δυσκολίες κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, ιδιαιτέρα στις 

δραστηριότητες όπου είχαν να συνθέσουν στοιχεία και πληροφορίες που εντόπισαν 

στην ιστορία για να παράγουν ένα μικρό κειμενάκι (προφορικώς ή γραπτώς), 

αντιπροσωπευτικό ως περίληψη ή παράφραση κάποιου μέρους ή του συνόλου της 

ιστορίας. Λιγότερο συχνά, οι μαθητές/τριες διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου, κυρίως όταν έπρεπε να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει της ιστορίας που διάβαζαν. Επιπροσθέτως, όπως 

προκύπτει από τις καταγραφές των ημερολογίων, αν και κατανοούσαν συχνά το 

λεξιλόγιο των ιστοριών,  σε τρεις συναντήσεις δυσκολεύτηκαν κατά την κατανόηση 

των λειτουργικών λέξεων που συνέδεαν αιτιολογικά τα γεγονότα των ιστοριών. 

Ακόμα λιγότερο συχνά, οι μαθητές/τριες διαπιστώθηκε ότι βρήκαν κάποιες δυσκολίες 

στην κατανόηση των οδηγιών, οπότε και χρειάστηκε η παράφραση των οδηγιών, είτε 

η μετάφραση στα αγγλικά ή στη μητρική τους γλώσσα.  

 

Δ) Αποτίμηση της παρέμβασης 
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Με βάση τις υποκατηγορίες και τις κατηγορίες που προέκυψαν από την 

ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών,  διαμορφώθηκε ο τέταρτος θεματικός 

άξονας, στον οποίο αποτυπώνονται στοιχεία για την αποτίμηση της παρέμβασης. Η 

αποτίμηση της παρέμβασης προκύπτει από τα προβλήματα που διαφάνηκαν κατά τη 

διεκπεραίωση της παρέμβασης, από τα μαθησιακά αποτελέσματα, από τις στάσεις και 

τις αξίες που καλλιεργήθηκαν και τις προτάσεις που κρίθηκε ότι θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την διδακτική διαδικασία. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την 

υλοποίηση των συναντήσεων, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες συναντήσεις υπήρξε 

δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου κατά τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, 

καθώς ορισμένοι μαθητές/τριες χρειάζονταν περαιτέρω σχετικές επεξηγήσεις και 

διευκρινίσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό επικράτησε μόνο στις πρώτες συναντήσεις, 

μετά από τις οποίες οι  μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με το λεξιλόγιο των οδηγιών και 

δεν προέκυπτε πρόβλημα διαχείρισης χρόνου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες 

φορές κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις στην αγγλική ή στη μητρική 

γλώσσα των μαθητών/τριών. Σε κάποια συνάντηση παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά 

τη διεκπεράιωση των παρεμβάσεων από απόσπαση προσοχής που αποδόθηκε σε 

αδιαφορία. 

Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα της παρέμβασης, παρατηρήθηκε 

ότι στο σύνολο των συναντήσεων τα παιδιά εμπέδωσαν την ιστορία, διασκέδασαν και 

ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες και σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις έμαθαν το 

νέο λεξιλόγιο και το εμπέδωσαν μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα στην τάξη. Επίσης, σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τη γλώσσα-στόχο για να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό. Σε αρκετές συναντήσεις οι 

μαθητές/τριες ήταν σε θέση να αποδομήσουν και να αναλύσουν τα μέρη των 

ιστοριών και σε ορισμένες από τις συναντήσεις, ιδιαίτερα προς τις τελευταίες 

συναντήσεις των πειραματικών διδασκαλιών, έκαναν χρήση στρατηγικών για την 

κατανόηση γραπτού λόγου, καθώς ανέτρεχαν στις σημειώσεις λεξιλογίου (έκαναν 

χρήση του τετράδιου ως λεξικό, στο οποίο είχαν καταχωρημένο το νέο κάθε φορά 

λεξιλόγιο). Επίσης, υπογράμμιζαν τα σημεία της ιστορίας που θεωρούσαν 

σημαντικότερα, ώστε να αντλήσουν πληροφορίες από αυτά και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 



196 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών οι 

μαθητές/τριες καλλιέργησαν θετική στάση για την δραματοποίηση και τα παιχνίδια 

ρόλων, καθώς τα αναζητούσαν σε κάθε συνάντηση και έδειχναν τον ενθουσιασμό 

τους όταν ερχόταν η ώρα για τη δραματοποίηση. Σύμφωνα με τις περισσότερες 

καταγραφές, τα παιδιά ανέπτυξαν θετική στάση, τόσο για τη συνεργασία σε ομάδες, 

όσο και για την ξένη γλώσσα. Επίσης, έκδηλη ήταν η αυτοπεποίθηση που 

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες ανέπτυξαν κάτα την πορεία των 

συναντήσεων. Επιπροσθέτως, σε αρκετές συναντήσεις παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθητές/τριες είχαν αναπτύξει την δεξιότητα της αλληλοβοήθειας και σε λιγότερες 

συναντήσεις φάνηκε ότι καλλιεργήθηκε η δεξιότητα της αυτενέργειας στη μάθηση 

μέσα από τη χρήση σημειώσεων ως λεξικό και την υπογράμμιση των πληροφοριών 

στις ιστορίες. Μέσα από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το κυρίως 

στάδιο και το μεταστάδιο, διαπιστώθηκε, από τις μισές συναντήσεις, ότι οι ιστορίες 

που άκουσαν και διάβασαν οι μικροί/ές αναγνώστες/ριες, αποτέλεσαν το ερέθισμα για 

ανάπτυξη και καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε ότι καλλιεργήθηκε η ευαισθησία στο ‘άλλο’, στη διαφορετικότητα και 

σε κάποια κοινωνικά προβλήματα. Οι ιστορίες έδωσαν αφορμή για συζητήσεις, μέσα 

από τις οποίες διαπιστώθηκε ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση από μέρους 

των παιδιών για θέματα κοινωνικά και θέματα διαφορετικότητας. 

Όσον αφορά τις προτάσεις για αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής 

διαδικασίας, η εκπαιδευτικός μέσα από την καταγραφή του ημερολογίου είχε τη 

δυνατότητα να αναστοχαστεί πάνω στην διδακτική διαδικασία και να προβληματιστεί 

σε σχέση με τις αλλαγές, που θα έφερναν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η 

εκπαιδευτικός σε λίγες συναντήσεις παρατήρησε ότι η αύξηση του χρόνου 

επεξήγησης του νέου λεξιλογίου θα διευκόλυνε την κατανόηση και την εμπέδωση της 

ιστορίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Επίσης, η αύξηση του 

χρόνου ανάγνωσης της ιστορίας θα διευκόλυνε κάποιους/ες μαθητές/τριες να 

κατανοήσουν την ιστορία και έτσι να συμμετέχουν ευκολότερα στις δραστηριότητες 

που ακολουθούσαν. Εξίσου συχνά, η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια κατέγραψε ότι ήταν 

απαραίτητη για την κατανόηση της ιστορίας, η χρήση του χρόνου ενεστώτα και η 

χρήση εικόνων μέσα από την ιστορία για αποτελεσματικότερο προϊδεασμό του 

θέματος κατά τη διάρκεια του προσταδίου. Το ίδιο συχνά αποτυπώθηκε από την 

εκπαιδευτικό η ανάγκη για αύξηση του χρόνου που διατίθονταν στα παιδιά για 
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παραγωγή προφορικού λόγου, καθώς διαπίστωσε ότι όποτε υπήρχε περισσότερος 

χρόνος για ομιλία οι μαθητές/τριες παρήγαγαν περισσότερο προφορικό λόγο και 

μειώνονταν το άγχος τους. Λιγότερο συχνές ήταν οι καταγραφές της εκπαιδευτικού 

σχετικά με τη μείωση της χρήσης της μητρικής γλώσσας, ιδιαίτερα στις πρώτες 

συναντήσεις, όπου οι μαθητές/τριες λόγω συνήθειας έκαναν συχνότερη αυθόρμητη 

χρήση της μητρικής για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, χωρίς αυτό να σήμαινε ότι δεν 

κατείχαν το απαραίτητο λεξιλόγιο. Σε ελάχιστες συναντήσεις, η εκπαιδευτικός 

παρατήρησε ότι θα ήταν απαραίτητη η χρήση του πίνακα για να επεξηγήσει λέξεις 

που δυσκόλευαν τους/τις μαθητές/τριες. Εξίσου σπάνια, αποτυπώθηκε στις 

ημερολογιακές καταγραφές, η ανάγκη για συχνότερη χρήση της Γ2 στις συναντήσεις 

και ότι θα διευκόλυνε την μαθησιακή διαδικασία εάν απουσίαζε από τις 

δραστηριότητες του κύριου και του μεταστάδιου νέο λεξιλόγιο, το οποίο δεν είχε 

παρουσιαστεί προηγουμένως στα παιδιά μέσω του Power point. 

 

5.5.3. Αποτελέσματα συνεντεύξεων των μαθητών/τριών 

 

Οι συνεντεύξεις με τους/τις μαθητές/τριες αποτέλεσαν το τρίτο ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση και αξιολόγηση του διαθεματικού 

πρότζεκτ, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών/τριών για τις παρεμβάσεις. 

Σύμφωνα με τον Harrè (1993), τα υποκείμενα της έρευνας είναι σε θέση να κρίνουν 

καταστάσεις βάσει προηγούμενων εμπειριών, θέση η οποία υιοθετήθηκε και 

δικαιολογεί την χρήση της δομημένης συνέντευξης ως ερευνητικό εργαλείο. Οι 

απόψεις των μαθητών/τριών καταγράφηκαν μέσω δομημένων συνεντεύξεων στην 

εκπαιδευτικό. Σε περιπτώσεις που η κατανόηση των ερωτήσεων, από την μεριά των 

μαθητών/τριών, δυσχέραινε την υλοποίηση της συνέντευξης, η εκπαιδευτικός 

επαναλάμβανε με λίγο διαφορετική διατύπωση, επεξηγούσε ή διευκρίνιζε την 

ερώτηση κάνοντας επιπλέον βοηθητικές ερωτήσεις. Το σύνολο των ερωτημάτων είχε 

ως στόχο την αξιολόγηση της παρέμβασης από τους/τις ίδιους/ες τους/τις 

μαθητές/τριες. Επίσης, οι ερωτήσεις στόχευαν στην διευρεύνηση του βαθμού στον 

οποίο τα παιδιά διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες. Αναλυτικά, τα 

ερωτήματα, τα οποία τέθηκαν στην συνέντευξη των μαθητών/τριών ήταν τα 

παρακάτω: 

 Πώς σου φάνηκαν τα μαθήματα; 
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 Τι σου άρεσε περισσότερο; 

 Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 

 Τι έμαθες στην ελληνική γλώσσα που δεν το ήξερες; 

 Τι θα ήθελες να αλλάξει στο μάθημα; Τι θα ήθελες να κάνουμε 

διαφορετικά; 

 Θα ήθελες να συμμετέχεις και του χρόνου σε μαθήματα με τέτοιον 

τρόπο; Γιατί;  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ατόμικο επίπεδο με κάθε μαθητή/τρια 

ξεχωριστά και διενεργήθηκαν από την εκπαιδευτικό και παρουσία της κύριας 

διδάσκουσας, σε περίπτωση που κρινόταν απαραίτητη η μετάφραση των ερωτήσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική οικειότητα που είχε καλλιεργηθεί μεταξύ της 

εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του άγχους 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όλη η διαδικασία μαγνητοφωνήθηκε και εν 

συνεχεία απομαγνητοφωνήθηκε για να αναλυθούν τα δεδομένα και να προκύψουν οι 

ανάλογες κατηγορίες των απαντήσεων, συνοδευόμενα από τα ποσοστά τους. 

 

Οι συνεντεύξεις των μαθητών/τριών απομαγνητοφωνήθηκαν και έγινε 

ανάλυση των δεδομένων, από την οποία προέκυψαν ορισμένες κατηγορίες για κάθε 

ερώτημα. Οι κατηγορίες που προέκυψαν, καθώς και το ποσοστό εμφάνισής τους, 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 19: ποσοστά απαντήσεων των μαθητών/τριών στη συνέντευξη (κάθε μαθητής/τρια 

μπορούσε να δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις) 

Ερωτήσεις   

 
Κατηγορίες  Ποσοστό 

Ερώτημα 1
ο 

Πώς σου φάνηκαν τα μαθήματα 

που κάναμε; 

Ιδιαίτερη ευκολία 80% 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 40% 

Ερώτημα 2
ο 

Τι σου άρεσε περισσότερο; 

 

Ενασχόληση με ιστορίες 

 

35% 

 
Τα παιχνίδια που παίζαμε 50% 

 
Το θεατρικό παιχνίδι / η δραματοποίηση 80% 
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Η χρήση του Η/Υ 15% 

 
Το τραγούδι 15% 

Ερώτημα 3
ο
  

Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 
Μη συνάντηση δυσκολιών 50% 

 Άγνωστες λέξεις 10% 

 Ερωτήσεις κατανόησης ιστορίας 10% 

 Η γραμματική 25% 

 Τα ρήματα 10% 

Ερώτημα 4
ο
  

Τι θα ήθελες να κάνουμε  

διαφορετικά;Τι θα ήθελες να 

αλλάξουμε στο μάθημα; 

Δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι 100% 

Ερώτημα 5
ο
  

Τι έμαθες στην ξένη γλώσσα που 

δεν το ήξερες; 

 

Συγγραφή κειμένων (προτάσεις &  

φράσεις) 

 

50% 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες 30% 

 Πρόσκτηση νέου λεξιλογίου 80% 

Ερώτημα 6
ο
  

α. Θα ήθελες να συμμετέχεις 

 και του χρόνου σε μαθήματα με 

τέτοιον τρόπο; 

Θετικές στάσεις 100% 

β. Γιατί; Γιατί το μαθήμα είχε ενδιαφέρον 90% 

 Γιατί έτσι έμαθα καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα 
30% 

 Γιατί ήταν εύκολα 10% 

 

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης (80%) 

απάντησε ότι τα μαθήματα φάνηκαν ιδιαίτερα εύκολα και αρκετοί/ες μαθητές/τριες 

(40%) της τάξης απάντησαν ότι βρήκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα μαθήματα. Μερικές 

από τις απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα ήταν οι εξής: «Μου άρεσαν πάρα πολύ» 

(μαθητής 6), «μου άρεσαν τα μαθήματα, μου φάνηκαν εύκολα» (μαθητής 1). 

Στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές/τριες ερωτήθηκαν τι τους άρεσε 

περισσότερο κατά τη διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης και το μεγαλύτερο 
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ποσοστό της τάξης αναφέρθηκε στο θεατρικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση (80%). 

Επίσης, οι μισοί/ές μαθητές/τριες ανέφεραν ότι περισσότερο τους άρεσαν τα 

παιχνίδια που παίζανε γενικά. Αρκετοί/ες μαθητές/τριες (35%) απάντησαν ότι 

ευχαριστήθηκαν τα μαθήματα επειδή ασχολήθηκαν με ιστορίες που τους άρεσαν. 

Μικρότερο ποσοστό της τάξης (15%) αναφέρθηκε στο ότι ευχαριστήθηκε τη χρήση 

του Η/Υ ως μέσο εκμάθησης νέου λεξιλογίου και κάποιοι/ες (15%) μαθητές/τριες 

ανέφεραν ότι τους άρεσε, επίσης, το τραγούδι: «μου άρεσε που είχαμε την ευκαιρία να 

δούμε στο λάπτοπ τις εικόνες των καινούριων λέξεων» (μαθητής 1), «μου άρεσαν οι 

ιστορίες με τον Πινόκιο, τον Ίκαρο και το Δαίδαλο, το θεατρικό παιχνίδι και το 

τραγούδι» (μαθητής 2), «μου αρέσαν αυτά που κάναμε με τα παιχνίδια» (μαθητής 11). 

Στο τρίτο ερώτημα ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν 

σχετικά με το τι τους δυσκόλεψε περισσότερο στα μαθήματα. Από την ανάλυση των 

απαντήσεων παρατηρείται ότι οι μισοί μαθητές (50%) δεν δυσκολεύτηκαν σε κάτι και 

τους φάνηκαν εύκολα. Λίγοι/ες μαθητές/τριες (25%) ανέφεραν ότι τους δυσκόλεψε η 

γραμματική και κάποια από τα παιδιά (10%) ανέφεραν ότι τους δυσκόλεψαν οι 

άγνωστες λέξεις, οι ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας (10%) και τα ρήματα (10%). 

Ενδεικτικά παραθέτονται οι παρακάτω προτάσεις: «τα μαθήματα ήταν εύκολα, όχι δε 

δυσκολεύτηκα» (μαθητής 5), «έτσι & έτσι, δυσκολεύτηκα στις ερωτήσεις από ιστορίες» 

(μαθητής 3), «λίγο δυσκολεύτηκα στη γραμματική» (μαθητής 11). 

Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημα, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

απαντήσουν αν θα ήθελαν να αλλάξει κάτι στο μάθημα και όλοι/ες οι μαθητές/τριες 

(100%) ανέφεραν ότι δε θα ήθελαν να αλλάξει κάτι. Στο πέμπτο ερώτημα «τι έμαθες 

στην ξένη γλώσσα που δεν το ήξερες» το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών 

(80%) ανέφερε ότι έμαθε νέο λεξιλόγιο. Μισά από τα παιδιά (50%) ανέφεραν ότι 

έμαθαν να γράφουν κείμενα, προτάσεις και φράσεις και λίγοι/ες μαθητές/τριες (30%) 

απάντησαν ότι ανέπτυξαν την επικοινωνιακή τους ικανότητα.  

Στο τελευταίο ερώτημα ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν 

αν θα ήθελαν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους μαθήματα και την επόμενη χρονιά 

και να το αιτιολογήσουν. Στο ερώτημα αυτό όλοι/ες οι μαθητές/τριες απάντησαν 

θετικά (100%). Οι λόγοι για τους οποίους ανέφεραν ότι θα ξανασυμμετείχαν πρόθυμα 

ήταν επειδή βρήκαν το μάθημα ενδιαφέρον (90%), έμαθαν καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα (30%) και τα μαθήματα ήταν εύκολα (10%). Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

εξής απαντήσεις: «ναι, επειδή το μάθημα είναι ενδιαφέρον και μαθαίνουμε 
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περισσότερα πράγματα στα ελληνικά» (μαθητής 3), «ναι επειδή μου αρέσει η ελληνική 

γλώσσα και τα μαθήματα είναι ενδιαφέροντα» (μαθητής 13), «ναι, γιατί μαθαίνω έτσι 

την ελληνική γλώσσα και αυτό είναι καλό» (μαθητής 18). 

 

6. Συζήτηση 

 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας πειραματικής παρέμβασης είναι η μελέτη 

της αποτελεσματικότητας και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει η εφαρμογή 

της μεθόδου αφήγησης ιστοριών διαμέσου μιας διαθεματικής προσέγγισης για την 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Παράλληλα, τέθηκε επιμέρους 

στοχοθεσία αναφορικά με την ανάπτυξη και καλλιέργεια γλωσσικών, γνωστικών και 

κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και η ανάπτυξη 

πολιτισμικής επίγνωσης. Αναφορικά με την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας, η πειραματική παρέμβαση σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη βασικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε μαθητές/τριες παιδικής ηλικίας. 

Επιγραμματικά, η παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο – 

Ιούνιο 2011, όπου πραγματοποιήθηκαν δέκα συναντήσεις, διάρκειας ενενήντα 

λεπτών, στις οποίες εφαρμόστηκαν δέκα θεματικές ενότητες. Πριν και μετά τις 

πειραματικές παρεμβάσεις, πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα συναντήσεις κατά τη 

διάρκεια των οποίων διεξήχθησαν τα τεστ του προέλεγχου και του μετέλεγχου. 

Επίσης, πριν από το σχεδιασμό και την εφαρμογή του διαθεματικού πρότζεκτ, 

δόθηκαν προς συμπλήρωση τα φύλλα καταγραφής αναγκών στους/τις μαθητές/τριες. 

Στις συναντήσεις αξιοποιήθηκαν ιστορίες, η θεματολογία των οποίων προήλθε από 

την ελληνική μυθολογία, από ευρωπαϊκά παραμύθια και από ιστορίες παιδικής 

λογοτεχνίας. Συνολικά, στην πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν 20 μαθητές και 

μαθήτριες, η ηλικία των οποίων κυμαινόταν από 10 έως 11 χρονών. 

Για την αρχική διευρεύνηση των αναγκών των μαθητών/τριών, καθώς και την 

καταγραφή του προφίλ και σημαντικών χαρακτηριστικών τους, βάσει των οποίων 

σχεδιάστηκαν οι πειραματικές παρεμβάσεις, δόθηκε προς συμπλήρωση το φύλλο 

καταγραφής αναγκών, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

Επίσης, κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφούν οι απόψεις της κύριας διδάσκουσας, 

καθώς και της συντονίστριας του φροντιστηρίου. 
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Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πειραματικής παρέμβασης 

χρησιμοποιήθηκαν τρία βασικά εργαλεία ως μέσα συλλογής δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα τα εργαλεία ήταν α) το αρχικό και τελικό τεστ, β) οι  ημερολογιακές 

καταγραφές και γ) οι συνεντεύξεις με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.   

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάστηκαν στο 

υποκεφάλαιο 5.5., αναδεικνύονται τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης, τα 

οποία δύνανται να επιβεβαιώσουν προηγούμενες έρευνες αναφορικά με τα πολλαπλά 

οφέλη της χρήσης ιστοριών. Η βελτίωση που επέδειξε το μεγαλύτερο μέρος της τάξης 

στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου δικαίωσε την 

ερευνητική προσπάθεια. 

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με σκοπό την αποτίμηση του 

διαθεματικού πρότζεκτ κατέδειξαν, όχι μόνο ότι οι μαθητές/τριες ενίσχυσαν και τις 

τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και ότι οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν 

δεξιότητες συνεργατικής μάθησης είτε σε επίπεδο ομαδικό ή ανά δυάδες, είτε σε 

ατομικό επίπεδο. Οι μαθητές/τριες, μετά από τις πρώτες συναντήσεις και καθόσο 

εξοικειώνονταν, τόσο με την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, όσο και με την διδακτική 

διαδικασία, ανέπτυσσαν δεξιότητες αλληλεπίδρασης και αλληλοβοήθειας αναφορικά 

με τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας συχνά την ελληνική 

γλώσσα κατά την επικοινωνία με την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, αλλά και κατά την 

μεταξύ τους επικοινωνία, σταδιακά αυξανόταν η αυτοπεποίθησή τους και ένιωθαν 

ασφαλείς να παράγουν λόγο. Η εκπαιδευτικός, αποφεύγοντας την συνεχή διόρθωση 

των λαθών, ιδιαίτερως όταν η έμφαση δινόταν στην ροή του λόγου (fluency) και όχι 

στην ακρίβεια (accuracy), ενίσχυε και ενθάρρυνε την αυτοπεποίθηση των 

μαθητών/τριών, γεγονός που αναδείχθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Η χρήση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων, η έκθεση των μαθητών/τριών σε 

ποικίλα ερεθίσματα, καθώς και οι ποικιλία των διδακτικών μέσων και των διδακτικών 

τεχνικών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών μάθησης που ευνοούσαν τη 

δημιουργικότητα, την πολυαισθητηριακή μάθηση και γενικότερα τη συμμετοχή σε 

περισσότερο αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας και σε δραστηριότητες με νόημα. 

Η ακρόαση ιστοριών με ποικιλία στη θεματολογία, η έκθεση σε διαφορετικά οπτικά 

και ακουστικά ερεθίσματα, οι βιωματικές δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια, η 

παντομίμα, το θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση των ιστοριών οδήγησαν στην 

ανάπτυξη κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση των βασικών 



203 

 

γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες, που οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες έβρισκαν ενδιαφέρουσες και 

ευχάριστες, δημιούργησε κίνητρα μάθησης και ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από 

άγχος. 

Σταδιακά και ιδιαιτέρως προς τις τελευταίες συναντήσεις, παρατηρήθηκε 

ανάπτυξη στρατηγικών οργάνωσης της μάθησης και κατά κύριο λόγο διαπιστώθηκε 

εξοικείωση με τον τρόπο εργασίας και ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τις σχετικές έρευνες που 

υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα της αφήγησης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής 

προσέγγισης κατά την εκμάθηση μιας ΞΓ, οι μαθητές/τριες καταφέρνουν να 

βελτιωθούν και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες με παράλληλη ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής ικανότητας.  

Ένας από τους επιμέρους στόχους του διαθεματικού πρότζεκτ ήταν, με την 

εφαρμογή της αφήγησης ιστοριών μέσω της διαθεματικής προσέγγισης στη γλωσσική 

διδασκαλία, να ενισχυθούν συνδυαστικά και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες. Από 

την ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων του προέλεγχου και του μετέλεγχου 

διαφαίνονται τα εξής:  

Α. Η ενίσχυση της δεξιότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου 

αυξήθηκε σημαντικά και αυτό διαφαίνεται από τη σύγκριση των μέσων όρων 

επίδοσης των μαθητών/τριών, πριν και μετά από τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, 

ενισχύθηκε η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών/τριών, δεδομένης της αύξησης 

του μέσου όρου των επιδόσεών τους. 

Β. Η δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου, όπως διαπιστώθηκε από τα 

ανάλογα μέρη των τεστ, αυξήθηκε και οι μέσοι όροι επίδοσης των μαθητών/τριών 

παρουσίασαν και σε αυτήν τη δεξιότητα στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Γ. Περιγραφικά, αξίζει να αναφερθεί ότι, όσον αφορά την έκταση των 

απαντήσεων που παρήγαγαν οι μαθητές/τριες σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ο μέσος 

όρος επίδοσης πριν από τις παρεμβάσεις αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τον μέσο 

όρος επίδοσης μετά τις παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, διαπιστώθηκε αύξηση της επίδοσης 

των μαθητών/τριών στην παραγωγή γραπτού λόγου σε περίσταση πιο ελεύθερης 

έκφρασης. Όσον αφορά τα συντακτικά και τα γραμματικά λάθη δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά, γεγονός για το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί από 
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την παραγωγή μεγαλύτερων σε έκταση προτάσεων και φράσεων, όπου η πιθανότητα 

πλέον για λάθη αυξάνεται. 

Συνοπτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις παρεμβάσεις οι μαθητές/τριες 

κατέδειξαν μεγαλύτερη επικοινωνιακή δεινότητα και βελτίωση, τόσο όσον αφορά την 

έκταση των κειμένων που παρήγαγαν, όσο και στην προφορά, τον επιτονισμό και την 

σύνταξη συνθετότερων φράσεων και προτάσεων. Η αύξηση της έκτασης των 

κειμένων που παρήγαγαν, σημειώθηκε όχι μόνο στον προφορικό, αλλά και τον 

γραπτό λόγο. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέλεγχου και μετέλεγχου 

διαπιστώθηκε ότι μετά τις συναντήσεις οι μαθητές/τριες παρήγαναν περισσότερες 

προτάσεις με νόημα και λιγότερες συντακτικά ατελείς φράσεις. Όλα τα παραπάνω 

είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την θέση προηγούμενων ερευνών σχετικά με την 

συνδυαστική ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριων και την 

εφαρμογή της αφήγησης ιστοριών μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης κατά τη 

γλωσσική διδασκαλία. 

Επιπλέον, ανάμεσα στους επιμέρους στόχους του διαθεματικού πρότζεκτ ήταν 

η συμβολή στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση μέσα από ευχάριστες και 

διασκεδαστικές μαθησιακές διαδικασίες. Από την ποιοτική ανάλυση των 

ημερολογιακών καταγραφών της ερευνήτριας διαφάνηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών για τον τρόπο διδασκαλίας από την πρώτη έως την τελευταία 

συνάντηση. Η ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες, 

κατέδειξε την ενεργοποίηση των κινήτρων για συμμετοχή στη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των 

μαθητών/τριών διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της τάξης έδειξε ιδιαίτερη 

ευχαρίστηση για το θεατρικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση και οι μισοί/ές σχεδόν 

μαθητές/τριες ανέφεραν ότι ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα τα παιχνίδια που 

εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το σύνολο της τάξης εξέφρασε θετική στάση ως προς τη συμμετοχή τους σε παρόμοιο 

πρότζεκτ για τον επόμενο χρόνο και ότι σχεδόν το σύνολο των μαθητών/τριών βρήκε 

τις συναντήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες εξαιτίας της 

ενασχόλησης με ιστορίες. Επιπροσθέτως, μέρος των μαθητών/τριών εκτίμησε ότι με 

τον τρόπο αυτό μαθαίνουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα και ότι η διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία των παρεμβάσεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα εύκολη. 

Συμπληρωματικά, από την ποιοτική ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών 
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διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ευχαριστήθηκαν και διασκέδασαν σε όλες τις 

συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τα 

αποτελέσματα ερευνών, όπως της Martinez (2007), σύμφωνα με τα οποία, η χρήση 

ιστοριών κατά τη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε 

μαθητές/τριες παιδικής ηλικίας, ενεργοποίησε τα κίνητρα των μικρών 

μαθητών/τριών, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και, ως εκ τούτου, αυξήθηκε η 

ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο, είχε τονιστεί η σημασία της συμμετοχής των 

μαθητευόμενων σε βιωματικές δραστηριότητες κατά την εφαρμογή της μεθόδου 

αφήγησης ιστοριών μέσω της διαθεματικής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία. 

Παράλληλα, είχε τονιστεί η σημασία της χρήσης εποπτικού υλικού, της ανάπτυξης 

της δημιουργικότητας και της χρήσης της ΞΓ ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας σε 

αυθεντικές περιστάσεις κατά τη διδακτική διαδικασία. Από τις ημερολογιακές 

καταγράφες της ερευνήτριας αναδύθηκαν όλα τα παραπάνω. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε η ιδιαιτέρως συχνή χρήση εποπτικού υλικού, η ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών/τριών σε βιωματικές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, 

παντομίμα, τραγούδια, κουκλοθέατρο) σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις. Επίσης, από 

την ποιοτική ανάλυση των ημερολογίων, αλλά και των συνεντεύξεων των 

μαθητών/τριών διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλαπλών ευκαιριών για ανάπτυξη της 

δημουργικής έκφρασης, μέσα από τα θεατρικά παιχνίδια, τα τραγούδια, τα παιχνίδια 

και την συχνή ενασχόληση με τα χρώματα και τη ζωγραφική. Η χρήση της Γ2 ως 

μέσο έκφρασης διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αρκετές φορές, 

καθώς όλο και συχνότερα αποτελούσε το κύριο μέσο έκφρασης, είτε για τις οδηγίες 

των δραστηριοτήτων, είτε για την επικοινωνία των μαθητών/τριών με την 

εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.  

Ανάμεσα στους στόχους του διαθεματικού πρότζεκτ ήταν οι μαθητές/τριες να 

μάθουν για την Ελλάδα και τη λογοτεχνία της, να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα 

μέσα από τις ιστορίες, ώστε να μιλήσουν οι μαθητές/τριες για τις δικές τους εμπειρίες 

και ως εκ τούτου για τα δικά τους έθιμα και συνήθειες, και κατ’επέκταση να 

αναπτυχθεί η διαπολιτισμική επίγνωση. Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης, 

προϋπέθετε παρατήρηση των ομοιοτήτων ή των διαφορών μεταξύ των δύο λαών, 

χωρίς κάποιο αίσθημα ανωτερότητας, κατωτερότητας και αντιπαράθεσης. Από την 

ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών διαφάνηκε η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
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που αφορούν στις συνήθειες ή τα έθιμα των ‘άλλων’, σε θέματα που αφορούν στη 

διαφορετικότητα ή και σε θέματα που ενισχύουν την ανάπτυξη της συνείδησης ότι 

ανάμεσα σε δύο γειτονικούς λαούς δεν υπάρχουν μόνο διαφορές, αλλά και 

ομοιότητες. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών, όπως της Erkaya (2005), αλλά και της Logioio (2010). Σύμφωνα με την 

έρευνα της Erkaya, η ενσωμάτωση ιστοριών σε προγράμματα εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας, ωφελούν όχι μόνο στην εκμάθηση της ΞΓ αλλά και στην εκμάθηση 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της γλώσσας-στόχου. Παράλληλα, η έρευνα της 

Logioio (2010), κατέδειξε σημαντικά οφέλη της χρήσης ιστοριών διαμέσου μιας 

διαθεματικής προσέγγισης, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης, καθώς οι μαθητές/τριες μέσα από τις ιστορίες ανακαλύπτουν την 

πολιτισμική ταυτότητα της γλώσσας-στόχου και της Γ1, καλλιεργώντας, παράλληλα, 

κριτική επίγνωση για τη διαφορετικότητα. 

Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις δύο δοκιμασίες (προέλεγχου και μετέλεγχου), οι οποίες επιβεβαίωσαν 

τη θετική επίδραση που είχε η εφαρμογή της μεθόδου αφήγησης ιστοριών μέσω μιας 

διαθεματικής προσέγγισης κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως ΞΓ. Παράλληλα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό καλύφθηκαν και η ανάλυση των 

δεδομένων, που συλλέχθηκαν για την αποτίμηση του διαθεματικού πρότζεκτ, αναδύει 

τα πολλαπλά οφέλη της εφαρμογής της μεθόδου αφήγησης ιστοριών μέσω μιας 

διαθεματικής προσέγγισης, για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε 

μαθητές/τριες παιδικής ηλικίας. 

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της πειραματικής διαδικασίας. Οι 

μαθητές/τριες καθώς δεν είχαν προήγουμενη σχετική εμπειρία και ο τρόπος εργασίας, 

κατά τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, ήταν νέος και ανοίκειος για τους/τις 

ίδιους/ες, διαπιστώθηκε, κυρίως κατά τις πρώτες συναντήσεις, ότι δυσκολεύτηκαν να 

συνηθίσουν την συνεχή έκθεση στη Γ2 και κατ’επέκταση δυσκολεύτηκαν να 

κατανοήσουν τις οδηγίες των δραστηριότητων ή και τα ίδια τα κείμενα των ιστοριών. 

Συχνά, ενώ γνώριζαν τις απαντήσεις στις εκάστοτε ερωτήσεις κατανόησης, 

απαντούσαν στη μητρική τους γλώσσα, από αμηχανία ή και από συνήθεια και 

ευκολία. Επίσης, χρειάστηκε χρόνος και ενθάρρυνση από την εκπαιδευτικό, ώστε να 

νιώσουν ασφάλεια οι μαθητές/τριες και να αναπτυχθεί το κατάλληλο περιβάλλον, 
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όπου θα ένιωθαν ότι ήταν σε θέση να παράγουν προφορικό είτε γραπτό λόγο, ακόμα 

και εάν έκαναν λάθη. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες ενώ καταλάβαιναν την 

ιστορία, αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών 

μέσα από το κείμενο. Με την επίδειξη στρατηγικών ανάγνωσης και τρόπων 

αποδόμησης μιας ιστορίας, οι μαθητές/τριες κατάφεραν να αφομοιώσουν τις 

στρατηγικές αυτές και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αποκωδικοποίησης ενός 

γραπτού κειμένου. Επίσης, μεγάλο μέρος της τάξης κατάφερε να αναπτύξει κριτική 

σκέψη και δεξιότητες αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών μέσα από την ιστορία. 

 

Σχετικά με τους περιορισμούς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

διαθεματικού πρότζεκτ, κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στον μικρό αριθμό 

των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των πειραματικών παρεμβάσεων. Συνολικά οι 

μαθητές/τριες ήταν είκοσι. Ο αριθμός των συμμετεχόντων καθώς και η κατανομή του 

φύλου, που δεν ήταν αντιπροσωπευτική του μαθητικού πληθυσμού, δεν επιτρέπουν 

τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων και των θετικών 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθόδου από την παρούσα πειραματική 

διαδικασία. Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εν λόγω διαθεματικού πρότζεκτ, 

διαπιστώνεται ότι θα ήταν θεμιτό να εφαρμοστεί η μέθοδος της αφήγησης ιστοριών 

μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης και σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών/τριών, έτσι 

ώστε να παραχθούν πιο έγκυρα και γενικεύσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την 

εκμάθηση της ελληνικής ως ΞΓ. Επίσης, το παρόν διαθεματικό πρότζεκτ αποτέλεσε 

μια πιλοτική προσπάθεια με σκοπό να διαπιστωθούν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα 

της εφαρμογής της μεθόδου σε μαθητές/τριες παιδικής ηλικίας. Ωστόσο θα ήταν 

ωφέλιμο και χρήσιμο, μελλοντικά, να διευρευνηθεί η αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου, έχοντας ως συγκριτικό στοιχείο μια ομάδα ελέγχου, εκτός από την ομάδα 

πειραματισμού, πράγμα που στο εν λόγω διαθεματικό πρότζεκτ, εξαιτίας της 

απουσίας περισσότερων τάξεων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο φροντιστήριο, 

δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. 
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Παράρτημα 

I. Σχέδια μαθημάτων και δραστηριότητες 

1
η 

πειραματική παρέμβαση: Ο ψεύτης βοσκός 

 

Η πρώτη πειραματική παρέμβαση αποτελεί την πρώτη επαφή των 

μαθητών/τριών με εκπαδευτικό που έχει ως μητρική γλώσσα τη Γ2, δεν γνωρίζει τη 

Γ1, δηλαδή την μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών και επομένως η γλώσσα 

επικοινωνίας για πρώτη φορά είναι αποκλειστικά η Γ2. Μόνο σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την ομαλότερη διεξαγωγή των 

μαθημάτω, χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Η Γ1, επίσης, χρησιμοποείται από την 

κύρια διδάσκουσα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις. Επιδιώκεται η 

χρήση της γλώσσας-στόχου το περισσότερο δυνατόν. Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις, 

ακόμα και οι υποδείξεις/επιδείξεις γίνονται στη Γ2, ακόμα κι όταν οι μαθητές/τριες 

δεν κατανοούν ολοκληρωτικά το νόημα, για λόγους στρατηγικής και εξοικείωσης. Η 

συνεχής επανάληψη της Γ2 σε οδηγίες και λειτουργικές φράσεις, αλλά ακόμα και η 

μετάφρασή τους στα αγγλικά ή στη Γ1, γλειτουργεί ως μηχανισμός αποτύπωσης και 

εξοικείωσης της νέας γλώσσας. Σκοπός της παρέμβασης είναι αφενός να 

καλλιεργηθεί η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών μέσα από μια απλή ιστορία και 

αφετέρου να συνδεθούν γνωστές για τα παιδιά έννοιες με τις έννοιες στη νέα γλώσσα.  

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 

 καλλιεργούν την αναγνωστική τους ικανότητα διαβάζοντας μια ιστορία 

 μαθαίνουν νέο λεξιλόγιο 

 εξασκούνται στην παραγωγή προφορικού λόγου 

 αντιλαμβάνονται τον ενικό και το πληθυντικό αριθμό 

 γνωστικές δεξιότητες 

 κατανοούν και  αφομοιώνουν τις έννοιες αλήθεια και ψέμα 

 κατανοούν και αφομοιώνουν τις έννοιες μέσα από  

 αντοιστοιχούν και ταξινομούν 

 κοινωνικές δεξιότητες 
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 αντιλαμβάνοται τη λειτουργία της ομάδας 

 συνεργάζονται για την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Μαθαίνουν μια ιστορία για το ψέμα και την αλήθεια και τον αντίκτυπο που 

έχει στο κοινωνικό σύνολο 

 Θεατρικό παιχνίδι: παίζουν ρόλους 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 5 μαθητών, ατομικά 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, γκλίτσα & 

τραγιάσκα βοσκού, μάσκα λύκου,  4 μάσκες πρόβατων με βαμβάκι 

 Προστάδιο 

Δημιουργείται το πλαίσιο για την ιστορία που θα ακολουθήσει. Γίνεται η 

παρουσίαση του νέου λεξιλογίου, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του 

power point. Το νέο λεξιλόγιο είναι αυτό που αργότερα θα το ακούσουν 

στην ιστορία. Οι μαθητές/τριες βλέπουν εικόνες και δέχονται ερωτήσεις 

από την εκπαδευτικό, ώστε να εκμαιευτούν από τους/τις μαθητές/τριεςοι 

απαντήσεις και να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, να αναδυθεί η 

προϋπάρχουσα γνώση και να εστιάσουν την προσοχή τους. Ύστερα, 

εισάγονται οι λέξεις δίπλα από τις εικόνες, ώστε να συνδεθεί το νόημα με 

τη γλωσσικό σημείο, το σημαίνον με το σημαινόμενο. Παράλληλα, ακούν 

τις προφορές των λέξεων. Πριν περάσουμε στο άλλο στάδιο κοινοποιείται 

στα παιδιά ο τίτλος της ιστορίας που θα διαβάσουν και ερωτώνται αν 

πιστεύουν ότι ο βοσκός λέει ψέματα ή όχι. Οι μαθητές/τριες δίνουν τις 

απαντήσεις τους και προχωράμε στη διαδικασία «για να δούμε αν τελικά 

είναι ή όχι ψεύτης ο βοσκός». 

 Κυρίως στάδιο 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στους/τις μαθητές/τριες το φύλλο 

δραστηριοτήτων. Αρχικά γίνεται μια πρώτη σιωπηλή ανάγνωση από 

τους/τις μαθητές/τριες της ιστορίας:  
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«Ζούσε κάποτε ένας βοσκός. Κάθε πρωί πήγαινε τα πρόβατά του 

για φαγητό. Μια μέρα έκανε ένα αστείο, για να γελάσει. Ανέβηκε σε 

ένα βουνό και είπε: « Λύκος! Λύκος! Βοήθεια!». Οι άνθρωποι πήγαν 

για βοήθεια. Δεν είδαν όμως το λύκο. Είδαν το βοσκό να γελά και 

έφυγαν. Μετά από καιρό ήρθε ο λύκος στα πρόβατα. «Λύκος! 

Λύκος! Βοήθεια!» είπε ο βοσκός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πήγαν για 

βοήθεια. Έτσι, ο λύκος έφαγε τα πρόβατα του ψεύτη βοσκού.» 

 Ύστερα, πριν δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με απορίες λέξεων η 

εκπαιδευτικός ρωτάει αν τελικά είναι ψεύτης ο βοσκός, αν λέει ψέματα 

στους ανθρώπους για το λύκο. Οι μαθητές δίνουν τις απαντήσεις τους και 

επιβεβαιώνουμε τη σωστή απάντηση. Χωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες 

σε 2 ομάδες και τους ζητάμε να διαβάσουν φωναχτά με τη σειρά της η 

κάθε ομάδα, μέρη από την ιστορία. Η πρώτη ομάδα την πρώτη παράγραφο 

και η δεύτερη την τελευταία παράγραφο. Προχωράμε στην τελευταία 

δραστηριότητα του κυρίως σταδίου, στην οποία τα παιδιά θα πρέπει να 

βάλουν στη σωστή σειρά τις πέντε μπερδεμένες εικόνες που αφορούν την  

αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας: 

Δ. Βάλτε στη σωστή σειρά τις εικόνες της ιστορίας (τοποθετώντας νούμερα 

δίπλα σε κάθε εικόνα) 
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 Μεταστάδιο 

Η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Η 

εκπαιδευτικός λέει ‘παιδιά θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Κάποιος-α θα κάνει 

το βοσκό’ ... Δίνει ρόλους και τους διαλόγους εκτυπωμένους από την 

ιστορία στους/στις μαθητές/τριες και σηκώνονται με τη σειρά όλα τα 

παιδιά, ώστε να περάσουν από όλους τους ρόλους, δεδομένου ότι επαρκεί 

ο χρόνος. Στη δραματοποίηση του «ψεύτη βοσκού» η εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει το ρόλο του αφηγητή: 
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 « παιδιά θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Κάποιος-α θα κάνει τον βοσκό  

Βοσκός:  - Βοήθεια! Λύκος! Λύκος! 

Πάνε οι άνθρωποι και λένε 

Άνθρωποι:  -Τί είναι; 

Γελάει ο βοσκός 

Βοσκός:  -χα! χα! Όχι Λύκος ( Δεν έχει λύκο!) 

Φεύγουν οι άνθρωποι 

Βοσκός:  - Βοήθεια! Λύκος! Λύκος! 

Ανθρωποι:  -Ψέμμα(τα), δεν πάμε. 

Λύκος:  -Εδώ είμαι!    

Και ο λύκος τρώει τα πρόβατα.» 

Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι της δραματοποίησης η εκπαιδευτικός 

ευχαριστεί τους μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο μάθημα και που 

ήταν τόσο ενεργοί και τους/τις ρωτάει αν τους/τις άρεσε το παιχνίδι.  

 

2
η
 πειραματική παρέμβαση: Η Ευρώπη και ο Δίας 

 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια ιστορία από τη μυθολογία για την αρπαγή της 

Ευρώπης, που ουσιαστικές αποτελεί μια ιστορία για την ονομασία της ηπείρου 

Ευρώπη. Η ιστορία της Ευρώπης δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα ονόματα 

των ηπερίων της γης, να δούμε τον παγκόσμιο χάρτη για να εντοπίσουμε όλες τις 

ηπείρους, να εστιάσοιυμε στην Ευρώπη και να μιλήσουμε για τον ελληνικό μύθο που 

αφορά την ονομασία της ευρώπης ως ήπειρο. η Ευρώπη ως μυθικό πρόσωπο και ως 

κόρη κάποιου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα μέλη μιας οικογένειας. Η 

ήπειρος, στην οποία ζούμε, καθώς και η οικογένεια αποτελούν οικείες έννοιες για τα 

παιδιά. Στην ενότητα αυτή περιλάμβανεται λεξιλόγιο που αφορά στις ηπείρους και 

την οικογένεια. Οι μαθητές/τριες μέσα από τις νέες λέξεις αναγνωρίζουν και δικά 

τους χαρακτηριστικά και βλέπουν οικείες εικόνες τις οποίες συνδέουν με το 

καινούριο λεξιλόγιο. 

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 
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 κατανοούν την δηλωτική γνώση στην Ελληνική γλώσσα μέσα από οπτικό 

υλικό (εικόνες) 

 εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε μια ιστορία. 

 κατανοούν τον πληθυτικό αριθμό των ουσιαστικών  

 εξασκούν την αναγνωστική τους ικανότητα διαβάζοντας μια ιστορία 

 συμπληρώνουν ένα σταυρόλεξο στα ελληνικά βάσει εικόνων 

 καλλιεργούν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου 

 εξασκούν της προφορά της ελληνικής γλώσσας 

 γνωστικές δεξιότητες 

 κατανοούν και μαθαίνουν κάποιες γεωγραφικές έννοιες 

 κατανοούν και μαθαίνουν έννοιες σχετικές με τις οικογενειακές σχέσεις 

 καλλιεργούν την δεξιότητα κατανόησης συμβολικών χρήσεων της 

προσωποποίησης μέσα από την έκθεση σε μια ιστορία μυθολογικού 

περιεχομένου 

 αντιστοιχούν και ταξινομούν 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες 

 μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου 

 αναπτύσσουν μη λεκτική επικοινωνία (εκφραστική κίνηση) 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Δραματοποίηση της ιστορίας: αναλαμβάνουν ρόλους και παίζουν θέατρο 

 Εικαστικά: δημιουργική χρήση της ιστορία, ζωγραφίζουν εικόνες από τα 

γεγονότα της ιστορίας 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 5 μαθητών, ατομικά 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, φύλλο 

απλοποιημένου διαλόγου για το θεατρικό παιχνίδι, κέρατα για την 

αμφίεση Ταύρου, εσάρπα για την αμφίεση της Ευρώπης, λουλούδια για το 

ρόλο των φίλων της Ευρώπης, ξυλομπογιές 

 Προστάδιο 
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Στην αρχή του μαθήματος γίνονται ερωτήσεις που θα τραβήξουν την 

προσοχή των μαθητών/τριών και θα προϊδεάσουν για το θέμα της 

ιστορίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή με εικόνες που συνοδεύονται από κίνηση. Οι 

νέες λέξεις παρουσιάζονται με παιγνιώδη τρόπο μέσω του power point. Η 

εκπαιδευτικός ταυτόχρονα με την εμφάνιση μιας εικόνας κάνει ερωτήσεις 

στους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αναδυθεί η προϋπάρχουσα γνώση και να 

έρθουν στην επιφάνεια σχετικές εμπειρίες, σε μια προσπάθεια εκμαίευσης 

των απαντήσεων. Ύστερα, εισάγονται οι λέξεις δίπλα στις εικόνες, ώστε 

να συνδεθεί το νόημα με την γραπτή απεικόνιση της λέξης και την 

προφορά της. Όλοι οι μαθητές/τριες βλέπουν τη λέξη και αφού ακούν την 

προφορά την επαναλαμβάνουν μαζί με την εκπαιδευτικό. Αφού 

ολοκληρωθεί η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου που αργότερα θα 

ακούσουν και θα διαβάσουν στην ιστορία, η εκπαδευτικός προτρέπει 

τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν γιατί η ήπειρος όπου κατοικούμε 

ονομάζεται Ευρώπη σύμφωνα με μια ελληνική ιστορία. Έτσι 

πραγματοποείται ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κυρίως στάδιο 

 Κυρίως στάδιο 

Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν την ιστορία από μέσα τους και να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους/τις κάνει η εκπαιδευτικός. 

«Η Ευρώπη και ο Δίας 

 

           Η Ευρώπη είναι κόρη του Αγήνορα από την Συρία και γυναίκα του Δία. 

Πώς όμως γίνεται γυναίκα του Δία; Να η ιστορία:  

 

Η Ευρώπη είναι όμορφο κορίτσι με μεγάλα μάτια και στρογγυλό πρόσωπο. Μια 

μέρα πηγαίνει στην παραλία για λουλούδια με τις φίλες της. Εκεί την βλέπει ο 

θεός Δίας και την αγαπάει. Για να πάει κοντά της γίνεται ταύρος. Η Ευρώπη 

παίζει με τον όμορφο ταύρο και ανεβαίνει πάνω του. Τότε ο Δίας σαν ταύρος 

τρέχει γρήγορα και πηγαίνουν μαζί στην Κρήτη.  

 

Αυτό το όμορφο κορίτσι με το στρογγυλό πρόσωπο δίνει το όνομά της στην 

ήπειρο που είναι πάνω από την Κρήτη.» 

 

Προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 1. Από πού είναι η Ευρώπη;  

2. Τί μάτια έχει η Ευρώπη;  3. Ποιος είναι ο ταύρος; 4. Πού πήγε την 

Ευρώπη ο ταύρος; 5. Ποιό είναι το όνομα της ηπείρου μας; 
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 Οι μαθητές προσπαθούν να εντοπίσουν τις απαντήσεις στο κείμενο. Στη 

συνέχεια γίνεται η δεύτερη ανάγνωση του κειμένου· σε ομάδες οι 

μαθητές/τριες διαβάζουν φωναχτά την ιστορία. Μονο αν χρειαστεί, η 

εκπαιδευτικός δίνει διεκρινίσεις σχετικά με την ιστορία. Η εκπαιδευτικός 

χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε δύο ομάδες για να λύσουν το 

σταυρόλεξο που βασίζεται σε εικόνες. Όποια ομάδα λύσει πρώτη το 

σταυρόλεξο κερδίζει. Οι περιγραφές των λέξεων του σταυρόλεξου 

αποτελούνται από εικόνες που οι μαθητές/τριες έχουν ήδη δει κατά το 

προστάδιο. 

«Προσπάθησε να βάλεις τις λέξεις των εικόνων στα κουτάκια. 
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 Μεταστάδιο 

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους/τις μαθητές/τριες να παίξουν ένα 

θεατρικό παιχνίδι με διαλόγους από την ιστορία της Ευρώπης με τις φίλες 

της. Μοιράζει τους ρόλους στα παιδιά και δραματοποιούν την ιστορία με 

απλοποιημένους διαλόγους που έχουν τα παιδιά στο φύλλο 

δραστηριοτήτων. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα η 

εκπαιδευτικός μοιράζει ξυλομπογιές στα παιδιά και φυλλάδια, κάθε ένα 

από τα οποία έχει εκτυπωμένο ένα κενό πλαίσιο, κάτω από το οποίο 

υπάρχει μία από τις παρακάτω εξής φράσεις: «Η Ευρώπη είναι ένα 

όμορφο κορίτσι με μεγάλα μάτια και στρογγυλό πρόσωπο», «Η Ευρώπη 

πηγαίνει/πάει στην παραλία για λουλούδια με τις φίλες της», « Η Ευρώπη 

παίζει με τον Ταύρο», «Η Ευρώπη ανεβαίνει πάνω στον Ταύρο». Οι 

μαθητές/τριες καλούνται να ζωγραφίσουν τη φράση που διαβάζουν και 

στη συνέχεια σε συνεραγασία με τους συμμαθητές τους να τις 

τοποθετήσουν στη σωστή σειρά και να αναδιηγηθούν την ιστορία. 
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3
η
 πειραματική παρέμβαση: Το αποκριάτικο γλέντι 

 

Η τρίτη πειραματική παρέμβαση επειδή πραγματοποιήθηκε χρονικά κοντά στην 

περίοδο του καρναβαλιού επιλέχθηκε η ιστορία που ανταποκρίνεται περισσότερο στο 

έθιμο αυτό. Οι μαθητές είναι οικείοι με έννοιες που σχετίζονται με το καρναβάλι. Ο 

οικειότητα των μαθητών/τριών με το θέμα αυτό δίνει την ευκαιρία για ενασχόληση με 

γνωστές έννοιες που μπορούν ευκολότερα να τις συνδέσουν με τη γλώσσα-στόχο και 

δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν για τις δικές τους συνήθειες και έθιμα κατά τη 

γιορτινή αυτή περίοδο. 

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 

 καλλιέργούν την αναγνωστική τους εικόνα ως προς την προφορά τους 

στην ελληνική γλώσσα 

 κατανοούν την δηλωτική γνώση στα Ελληνικά μέσα από εικόνες 

 αναπτύσσουν την δεξιότητα παραγωγής λόγου στην ελληνική γλώσσα 

 εξοικειώνονται με τον πληθυντικό και τον ενικό αριθμό της γλώσσας 

 εξοικειώνονται με τη συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού 

 μαθαίνουν κάποιες αντίθετες έννοιες 

 μαθαίνουν λεξιλόγιο εξειδικευμένο με τις γιορτές 

 γνωστικές δεξιότητες 

 μαθαίνουν έννοιες που σχετίζονται με τα συναισθήματα 

 μαθαίνουν έννοιες που σχετίζονται με το έθιμο του καρναβαλιού 

 μιλούν για τα δικά τους έθιμα 

 αντιστοιχούν 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 μαθαίνουν να συνεργάζονται 

 συνδέουν οπτικά ερεθίσματα με έννοιες 

 μαθαίνουν να παίζουν σε ομάδες 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 
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 Μαθαίνουν μια τα έθιμα και τις γιορτινές συνήθειες του πολιτισμού της Γ2 

 Μουσική: τραγουδάνε ρυθμικά στη Γ2 για το καρναβάλι 

 Παιχνίδι με κάρτες 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: δραστηριότητες σε ομάδες 5 μαθητών, ατομικές 

δραστηριότητες 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, τσουβαλένιος 

σάκος, κάρτες με πρόσωπα που απεικονίζουν λέξεις του νέου λεξιλογίου  

 Προστάδιο 

Η εκπαιδευτικός προϊδεάζει τους/τις μαθητές/τριες με την ερώτηση: 

«ποιος/α μπορεί να μου πει τι γιορτή πλησιάζει;» και στη συνέχεια: «τι 

ξέρετε για το καρναβάλι;». Προχωράει στην παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου μέσα από εικόνες στο power point. Προηγείται η εμφάνιση των 

εικόνων από τις λέξεις, τις οποίες τις ακούνε από τον εκπαιδευτικό και τις 

επαναλαμβάνουν όλοι μαζί. Ο εκπαδευτικός όταν κάνει τις ερωτήσεις 

εκμαίευσης για τις λέξεις πριν εμφανιστεί η γραπτή απεικόνιση της λέξης, 

προσπαθεί να παρουσιάσει την λέξη με παραστασικό τρόπο, ώστε αφενός 

για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, αφετέρου για να 

ενθαρρύνει τη «δημιουργική έκφραση των μαθητών για τα επόμενα 

στάδια» (Γρίβα & Σέμογλου, 2013:188). 

 Κυρίως στάδιο 

Οι μαθητές κάνουν μια σιωπηλή ανάγνωση τη ιστορία.  

    «Κάθε χρόνο ζώα και άνθρωποι γιορτάζουν το Καρναβάλι. Έχουμε 

καπέλα, χαρούμενη μουσική και πολύ χορό. Έχουμε ένα μεγάλο τραπέζι 

γεμάτο με φαγητά: σαλάτα, τυρί, ψωμί! Τί νόστιμα που είνα όλα! Τι χαρά! Τι 

γέλιο! Όλοι φοράνε μάσκες! Μακάρι να έχουμε πάντα πάρτυ, χορό και 

τραγούδι» 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια 

και τους ζητάει με τη σειρά να διαβάσουν φωναχτά την ιστορία. 

Καλούνται να βάλουν ένα τίτλο στην ιστορία, διότι λείπει. Αν κρίνει η 
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εκπαιδευτικός ότι υπάρχουν απορίες και ανάγκη για διευκρινίσεις, τότε 

διαβάζει ο ίδιος την ιστορία δίνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες για τα 

σημεία που δεν κατανοήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες. Στο φύλλο 

δραστηριοτήτων υπάρχουν εκτυπωμένες εικόνες που θυμίζουν τις εικόνες 

που οι μαθητές/τριες ήδη έχουν δει κατά την παρουσίαση του power point. 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες για να κάνουν την αντιστοίχιση των 

εικόνων με τις γραπτές απεικονίσεις των λέξεων. 
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 Όποια ομάδα τελειώσει πρώτη κερδίζει. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο 

ομάδες με διαφορετική σύσταση από την προηγούμενη δραστηριότητα και 

παίζουμε το παιχνίδι με κάρτες. Σε ένα τσουβαλένιο σακούλι υπάρχουν 

κάρτες με εικόνες από το λεξιλόγιο που παρουσιάστηκε στο προστάδιο. 

Ένας/μία μαθητής/τρια από κάθε ομάδα τραβάει μια κάρτα από το 

σακούλι, το δείχνει στην ομάδα του και όποια ομάδα βρει την λέξη πρώτη 

τρέχει να τη γράψει στον πίνακα. Όποια ομάδα βρει πρώτη 4 λέξεις 

κερδίζει. 

 Μεταστάδιο 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός βάζει τη μουσική υπόκριση, ώστε να 

τραγουδήσουν οι μαθητές/τριες το παρακάτω τραγούδι:  

 «θα φορέσω τα γιορτινά μου και θα πάω μες το χορό, θα 

χορέψω με την καρδιά μου τον χορό που τόσο αγαπώ. Ένα 

βαλσάκι, ένα βαλσάκι. Φτερά θα κάνω σαν το πουλάκι, θα 

φορέσω τα γιορτινά μου και θα πάω μες το χορό. Θα χορέψω με 

την καρδιά μου, τον χορί που τόσο αγαπώ» 

Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν ένα 

γράμμα στον συμμαθητής τους, όπου θα τον πληροφορούν τι κάνουν στη 

γιορτή του 
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καρναβαλιού.

 

 

4
η
 πειραματική παρέμβαση: Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος 

 

Οι ιστορίες ονοματοδοσίας τοπωνυμίων είναι συνηθισμένες σε διάφορους 

πολιτισμούς. Τα παιδιά εξοικειώνονται με το συμβολικό χαρακτήρα των ιστοριών και 

με την αντίληψη της αλληλουχίας των γεγονότων σε μια ιστορία. Έρχονται σε επαφή 

με έννοιες όπως ‘ήλιος’, ‘ουρανός’,  ‘θάλασσας’, ‘γη’ και λέξεις προσανατολισμού. 

Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την ιστορία και την κατανόηση μιας σειράς 

γεγονότων. 
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 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 

 μαθαίνουν κάποια τοπικά επιρρήματα 

 κατανοούν μια ιστορία από τα συμφραζόμενα και να υπερπηδούν τις 

άγνωστες λέξεις 

 μαθαίνουν να περιγράφουν ένα τοπίο 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2 

 καλλιεργούν την δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου από τη Γ2 

λαμβάνοντας οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα 

 γνωστικές δεξιότητες 

 εξοικειώνονται με το συμβολικό χαρακτήρα μιας ιστορίας 

 μαθαίνουν για επαγγέλματα 

 αναδιηγούνται μια ιστορία 

 καλλιεργούν την αντιληπτική ικανότητα ως προς την αλληλουχία των 

γεγονότων μιας ιστορίας 

 συνδυάζουν το νέο λεξιλόγιο με την κίνηση, καθώς και οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα 

 αντιστοίχιση 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 συνεργασία 

 μαθαίνουν να κινούνται εκφραστικά και παραστατικά 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Δραματοποίηση 

 Μαθαίνουν για το «ικάριο πέλαγος» 

 Αναπτύσσουν σεβασμό για τη μυθολογία ενός τόπου 

 Μιλούν για μια δικιά τους ιστορία τοπωνυμίου 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 5 μαθητών, ζευγάρια, ατομικά 
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 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, 2 ζευγάρια φτερά 

από χαρτόνι, 1 χάρτινος ήλιος ζωγραφισμένος, βίντεο αναπαραγωγής της 

ιστορίας, εκτυπωμένες εικόνες από διάφορα στιγμιότυπα της ιστορίας με 

περιθώριο για γράψιμο από κάτω, σελοτέϊπ 

 Προστάδιο 

Έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

παρουσιάζονται εικόνες, συνοδευόμενες από τις κατάλληλες ερωτήσεις 

έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να προϊδεαστούν με το 

νέο λεξιλόγιο. Για την παρουσίαση του νέου λεξιλογίου χρησιμοποιείται 

το πρόγραμμα του power point, με το οποίο παρουσιάζονται οι εικόνες 

πριν από τις γραπτές απεικονίσεις των λέξεων, με τρόπο παιγνιώδη και 

ελκυστικό. Η εκπαιδευτικός κάνει κατάλληλες ερωτήσεις (βλ.παράρτημα) 

και από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών προχωράει στο επόμενο βήμα 

που είναι η προφορά της λέξης. Όλοι οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν 

τις λέξεις όλοι μαζί με τον εκπαιδευτικό. Για την ομαλή μετάβαση του 

μαθήματος στο επόμενο στάδιο η εκπαιδευτικός ρωτάει τους/τις 

μαθητές/τριες αν γνωρίζουν την ιστορία για τον άνθρωπο που πέταξε 

κοντά στον ήλιο και έλιωσαν τα φτερά του. Μετά τις απαντήσεις των 

μαθητών/τριών προχωράει στην πρώτη ανάγνωση. 

 Κυρίως στάδιο 
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Οι μαθητές καλούνται να κάνουν μια πρώτη ανάγνωση της ιστορία τους 

από μέσα τους. 

 

                                          

Στη συνέχεια προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της 

εκπαιδευτικού που αφορούν στις ερωτήσεις κατανόησης των γεγονότων 
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και των πληροφοριών της ιστορίας. Αντί για δεύτερη ανάγνωση οι 

μαθητές/τριες ακούν την ιστορία μέσα από ένα βιντέακι και εξασκούνται 

στην δεξιότητα κατανόησης του προφορικού λόγου στη Γ2. Οι κίνηση και 

οι εικόνες βοηθούν στην οπτικοποίηση της ιστορίας και  τα 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα διευκολύνουν την κατανόησή της πλοκής. 

Οι μαθητές/τριες αντιστοιχίζουν στιγμιότυπα της ιστορίας με τις 

κατάλληλες φράσεις και στη συνέχεια βάζουν τις εικόνες με τις 

αντίστοιχες λεζάντες στη σειρά που ταιριάζει με την πλοκή. 
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 Μεταστάδιο 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ζευγάρια. Σε κάθε ζευγάρι μοιράζει η 

εκπαιδευτικός 2 εικόνες της ιστορίας και ζητάει από το ζευγάρι να 

περιγράψει με μία ή δύο φράσεις αυτό που βλέπουν.  Στη συνέχεια ένας 

από κάθε ομάδα σηκώνεται για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 

αντιπροσώπους κάθε ομάδας, ώστε να βρουν την ανάλογη με την ιστορία 

σειρά των εικόνων. Στη συνέχεια κολλούν με σελοτεϊπ τις εικόνες με τις 

περιγραφές στον πίνακα και αναδιηγούνται την ιστορία. 

Η εκπαιδευτικός καλεί τώρα όλα παιδιά να παίξουν το θεατρικό παιχνίδι 

της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες παίζουν τον παρακάτω διάλογο: 

Σκηνή 1_Αρχή 

Δαίδαλος: -Γιε μου πρεπει να φύγουμε 

Ίκαρος: -Ναι, να πετάξουμε 

Δαίδαλος: -Ναι , αυτό θα κάνουμε.  Ας μαζέψουμε αυτά τα 

φτερά από τα πουλιά 

Σκηνή 2_Μέση 

Δαίδαλος: -Ω, ωραία! 

Ίκαρος: -Μπαμπά, με αυτά τα φτερά μπορούμε και πετάμε; 

Δαίδαλος: -Βέβαια , άκουσέ με και όλα θα πάνε καλά. Όμως 

μην πετάς πολύ ψηλά, γιατί ο ήλιος λιώνει το κερί που 

έχουν τα φτερά σου και μην πετάς πολύ χαμηλά κοντά στη 

Θάλασσα 

Ίκαρος: -Εντάξει, ούτε πολύ ψηλά , ούτε πολύ χαμηλά, στη 

μέση. 

Σκηνή 3_Τέλος 

Δαίδαλος: -Μή γίνεσαι παιδί Ίκαρε, άκουσέ με! 

Ίκαρος: -Αφου Βλέπω πολλά από εδώ ψηλά! 

Δαίδαλος: -Μη Ίκαρε! 

 

5
η
 πειραματική παρέμβαση: Οι πυροσβέστες 

 

Σε αυτήν την ενότητα στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν, αφενός με έννοιες της 

περιγραφής προσώπων με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, 
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αφετέρου με την έννοια των αντιθέτων. Παράλληλα, θα εξασκηθούν στη χρήση 

τοπικών επιρρημάτων και γενικότερα στη χρήση λέξεων σχετικών με τον 

προσανατολισμό. Τα παιδιά συνηθίζουν να έχουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και η 

ενότητα αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να περιγράψουν για ένα 

αγαπημένο τους πρόσωπο στη γλώσσα-στόχο. 

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 

 καλλιεργούν την προφορά τους 

 περιγράφουν ανθρώπους με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους 

 δομούν προτάσεις, γλωσσικό παζλ 

 καλλιεργούν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόφου 

 γνωστικές δεξιότητες 

 αντιπαραβάλλουν 

 συγκρίνουν 

 βρίσκουν αντίθετες έννοιες 

 καλλιεργούν την ικανότητα του προσανατολισμού 

 εκφράζονται δημιουργικά ζωγραφίζοντας 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 μοιράζονται στιγμές δημιουργικότητας και ευχάριστης ενασχόλησης 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Εικαστικά: ζωγραφική-σκιτσογραφία 

 Παραμύθι  

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 5 μαθητών,  ζευγάρια, ατομικά 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, ξυλομπογιές, 

μαρκαδόροι 

 Προστάδιο 
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Στο προστάδιο ενεργοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση των 

μαθητών/τριών στη Γ1 μέσα από εικόνες οι οποίες παρουσιάζονται με 

παιγνιώδη τρόπο. Πρόκειται για εικόνες οικείες και κατάλληλες για τις 

συγκεκριμένες ηλικίες. Επιχειρείται η εξοικείωσή τους με το λεξιλόγιο της 

πειραματικής παρέμβασης και κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους για τις 

δραστηριότητας που θα διενεργηθούν στα επόμενα στάδια. Οι εικόνες 

παρουσιάζονται πριν οι μαθητές/τριες ακούσουν την προφορά της λέξης 

και δουν την γραπτή απεικόνισή της. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουν μαζί 

με τον εκπαιδευτικό την κάθε λέξη. Κατά την παρουσίαση της έννοιας, 

της προφοράς αλλά και της γραπτής απεικόνισης των λέξεων η 

εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο επιδεικνύει τον τρόπο χρήσης των 

λέξεων μέσα σε φράσεις που αναδεικνύουν την έννοια. 

 Κυρίως στάδιο 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια για να 

διαβάσουν φωναχτά το κείμενο. Κάθε ζευγάρι συμμετέχει κάνοντας 

φωναχτή ανάγνωση 2 με 3 

σειρές.
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 Αμέσως μέτα οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

κατανόησης πολλαπλής επιλογής. 

 Στην περίπτωση που απαιτείται να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις 

απαντήσεις η εκπαιδευτικός ανατρέχει στο σχειτκό σημείο της ιστορίας 

και το ξαναδιαβάζει με εμφατικό τρόπο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και η 

ανάλογη στρατηγική από τους/τις μαθητές/τριες. Τα ήδη διαμορφωμένα 

ζευγάρια μαθητών/τριών προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα, όπου 

συμπληρώνουν κενά έξι προτάσεων με το κατάλληλο σε νόημα και 

κατάληξη ρήμα. Οι προτάσεις είναι παρμένες από τη ιστορία. Η 

εκπαιδευτικός αναδιαμορφώνει τα ζευγάρια για τις επόμενες δύο 

δραστηριότητες: -Αντιστοίχιση: βρίσκουν ζευγάρια αντιθέτων και τα 

ενώνουν με μια γραμμή, 
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 -μπαλόνια με λέξεις&φράσεις: οι μαθητές/τριες επιλέξουν λέξεις ή 

φράσεις από 3 μπαλονάκια, τις οποίες ενώνοντάς τες δημιουργούν 

προτάσεις με νόημα. 
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 Μεταστάδιο 

Αντιστοίχιση: τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν 3 σκίτσα ανθρώπων 

με τις κατάλληλες περιγραφές 

 

 

Ζωγραφική: τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν 4 περιγραφές, όπως στο 

παρακάτω παράδειγμα: 
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Περιγραφή: τα παιδιά καλούνται να δώσουν την περιγραφή 3 

σκίτσων:

 

Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να περιγράψουν στο 

σπίτι γραπτώς έναν άνθρωπο που αγαπούν, περιγραφή την οποία θα 

παρουσιάσουν την επόμενη φορά στους συμμαθητές τους. 

 

6
η
 πειραματική παρέμβαση: Το τζιτζίκι και το μυρμήγκι 
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Σε αυτήν την πειραματική παρέμβαση στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις 

έννοιες της ημέρας, της εβδομάδας και των εποχών. Η εναλλαγή των εποχών και του 

καιρού είναι φαινόμενα γνώριμα για τους/τις μαθητές/τριες και στην ενότητα αυτή 

μαθαίνουν τις έννοιες αυτές στη γλώσσα-στόχο μέσα από παιγνιώδης 

δραστηριότητες.  

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 καλλιεργούν την αναγνωστική δεξιότητα  

 αναπτύσσουν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

 αναπτύσσουν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου 

 ονοματίζουν τις ώρες τις ημέρας 

 ονοματίζουν τις εποχές 

 ονοματίζουν καιρικά φαινόμενα 

 αναδιηγούνται μια ιστορία 

 εξασκούνται στην κλίση των ρημάτων 

 γνωστικές δεξιότητες 

 διακρίνουν τις διαρέσεις του  έτους 

 διακρίνουν τις διαρέσεις του μήνα 

 διακρίνουν τις διαιρέσεις της εβδομάδας 

 διακρίνουν τις διαρέσεις της ημέρας 

 ενεργοποιούν τις μνημονικές στρατηγικές 

 αναλύουν την δομή μιας ιστορίας 

 διακρίνουν την αλληλουχία των γεγονότων μιας ιστορίας 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση διαμέσου της δημιουργικής έκφρασης 

και της παρουσίασης στους συμμαθητές 

 ενδυναμώνουν την συνεργασία σε ομάδα 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Μαθαίνουν μια ιστορία για την εργασία και τις εποχές  

 Εικαστικά: χρωματίζουν και παρουσιάζουν 

 Μαθαίνουν ότι οι ιστορίες έχουν δομή (αρχή-μέση-τέλος)  
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 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: δραστηριότητες σε ομάδες 3 μαθητών, ατομικές 

δραστηριότητες 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, φωτοτυπίες με 

εικόνες από την ιστορία, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές 

 Προστάδιο 

Κατά το προστάδιο οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με το λεξιλόγιο 

της ιστορίας. Προϊδεάζονται για το τι θα ακολουθήσει και ενεργοποιείται 

η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών μέσα από εικόνες που προβάλλονται 

παιγνιωδώς στον η/υ, αλλά και από τον παραστατικό τρόπο που 

παρουσιάζει η εκπαιδευτικός τα νοήματα και τις χρήσεις των νέων 

λέξεων. 

Επιχειρείται η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσα 

από ερωτήσεις της εκπαιδευτικού για τις δικές τους εμπειρίες. Η 

εκπαιδευτικός κάνει στους μαθητές τις εξής ερωτήσεις πριν διαβάσουν την 

ιστορία αφενός για να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους αφετέρου για να 

τους προϊδεάσει:  

1.Τι κάνει το καλοκαίρι το μυρμήγκι;  2. Τι κάνει το τζιτζίκι το 

καλοκαίρι;  3. Τι ζητάει το τζιτζίκι το χειμώνα; 4. Δίνει το μυρμήγκι 

φαγητό στο τζιτζίκι;  

 Κυρίως στάδιο 

Οι μαθητές διαβάζουν σιωπηλά την ιστορία και καλούνται να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις που έκανε η εκπαιδευτικός κατά το προστάδιο.  
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Στη συνέχεια γίνεται μια ανάγνωση φωναχτά από τους μαθητές κατά 

ομάδες. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να δουν τις εικόνες 

στην επόμενη δραστηριότητα και να πουν αν τους θυμίζει κάτι από την 

ιστορία και τι. Δίπλα από κάθε εικόνα οι μαθητές/τριες βρίσκουν το πρώτο 

και το τελευταίο γράμμα της λέξης που αντιστοιχεί στην εικόνα και 

καλούνται να γράψουν τα γράμματα που λείπουν. 
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Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες βλέπουν τον τίτλο της 

ιστορίας και 3 εικόνες, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία μέρη της ιστορίας. 

Ύστερα από μια σύντομη περιγραφή 
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που κάνει η εκπαιδευτικός για τα μέρη της ιστορίας με βάση το παραπάνω 

τρενάκι, καλεί τους/τις μαθητές/τριες να συμπληρώσουν τα γράμματα στις 
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λέξεις «αρχή», «μέση» & «τέλος». 

 

 

 Μεταστάδιο 

Η τάξη είναι χωρισμένη σε 3 ομάδες. Σε κάθε ομάδα η εκπαιδευτικός 

μοιράζει μία εικόνα από τα μέρη της ιστορίας (αρχή-μέση-τέλος). Οι 

μαθητές κάθε ομάδας, αφού χρωματίσουν την εικόνα, καλούνται να βρουν 

και να γράψουν μια μικρή περιγραφή που είναι σχετική με την ιστορία που 

ακούσαν και διάβασαν και να αποφασίσουν η εικόνα ανήκει στην αρχή, τη 

μέση ή το τέλος. Στη συνέχεια οι ομάδες σηκώνονται και στέκονται με την 

αντίστοιχη σειρά των εικόνων (αρχή-μέση-τέλος). Παρουσιάζουν την 

χρωματισμένη εικόνα τους και διαβάζουν την περιγραφή που έγραψαν 

αναδιηγούμενοι έτσι την ιστορία με δικά τους λόγια. 
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7
η
 πειραματική παρέμβαση: Το αβγό ο Μήτσος 

 

Η ιστόρια «το αβγό ο Μήτσος» είναι μια φανταστική ιστορία που διηγείται την 

εξέλιξη ενός αβγού σε άνθρωπο μετά από σφοδρή επιθυμία να γυρίσει όλον τον 

κόσμο. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με φανταστικές ιστορίες όπου συμβαίνει κάτι το 

αναπάντεχο ή το αδύνατο. Αξιοποιείται η εξοικείωση που έχουν οι μικροί/ες 

μαθητές/τριες με το φανταστικό στοιχείο, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για 

εξοικείωση με λεξιλόγιο που αφορά την ενδυμασία, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων καθώς και τα συναισθήματα. 

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 καλλιεργούν την δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου 

 εξασκούν τις γνώσεις στην κλίση των ρημάτων 

 μαθαίνουν να εντοπίζουν πληροφορίες σε ένα γραπτό κείμενο 

 μαθαίνουν να εξάγουν το νόημα μιας ιστορίας από τα συμφραζόμενα 

 κατανοούν οδηγίες που τους δίνονται 

 γνωστικές δεξιότητες 

 εξασκούνται στην επίλυση σταυρόλεξου 

 διακρίνουν και συγκρίνουν έθιμα και συνήθειες 

 επινοούν μια σύντομη φανταστική ιστορία 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 συνεργάζονται 

 αλληλοδρούν 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Εικαστικά: σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν αβγά 

 Καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης, μιλούν για τα έθιμα του Πάσχα στα 

Μπίτολα 

 

 Διαδικασία 
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 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε 3 ομάδες, ατομικά 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Προστάδιο 

Στο ξεκίνημα της παρέμβασης γίνεται η προβολή του νέου λεξιλογίου που 

σχετίζεται με την ιστορία μέσω η/υ. Οι μαθητές/τριες βλέπουν πρώτα τις 

εικόνες, ερωτώνται από τον εκπαιδευτικό αν γνωρίζουν τι είναι αυτό που 

βλέπουν σε κάθε εικόνα. Στη συνέχεια οι μαθητέ/τριες ακούν και βλέπουν 

τη λέξη και την επαναλαμβάνουν μαζί με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος, 

παράλληλα, την παρουσιάζει με πολύ παρασταστικό και την χρησιμοποιεί 

μέσα σε εκφράσεις που επιδεικνύουν τον τρόπο χρήσης της λέξης. Για να 

πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση από το προστάσιο στο κυρίως στάδιο 

η εκπαιδευτικός ρωτάει αν βάφουν οι άνθρωποι τα αβγά και αν πιστεύουν 

ότι ένα αβγό μπορεί να δουλεύει σε τσίρκο!  

 Κυρίως στάδιο 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε 3 ομάδες οι οποίες διαβάζουν με τη 

σειρά την 

ιστορία.
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Ακολουθεί δεύτερη ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό με ανάλογο 

χρωματισμό στη φωνή και παρασταστικότητα. Στη συνέχεια οι 

μαθητές/τριες απαντούν προφορικά στις ερωτήσεις κατανόησης:  

1. Που θέλει να πάει ο Μήτσος;  2. Τι ζωγραφίζει ο ζωγράφος στον 

Μήτσο;  3. Τι βάζει ο μηχανικός στην πλάτη του Μήτσου; 4.Τί κάνει 

στο τσίρκο ο Μήτσος; 5. Πηγαίνει σε όλο τον κόσμο ο Μήτσος; 

Ακολουθεί η δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές έχουν να 

συμπληρώσουν συνδυαστικά το σταυρόλεξο και τα κενά στις προτάσεις 

που δίνουν την εξήγηση για τα κουτάκια:  
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Σε περίπτωση που παρουσιαστεί δυσκολία στις απαντήσεις των παραπάνω 

ερωτήσεων η εκπαιδευτικός αφηγείται ξανά την ιστορία, κάνοντας τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις. 

 Μεταστάδιο 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε 3 ομάδες, οι οποίες θα σχεδιάσουν 

και θα χρωματίσουν 2 αβγά για τα οποία η κάθε ομάδα θα σκεφτεί και θα 

αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία.  
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Στην επόμενη δραστηριότητα οι ίδιες ομάδες περιγράφουν σε ένα σύντομο 

γραπτό κειμενάκι δύο ήδη ζωγραφισμένα αβγά:  

 

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός αφού αλλάξει τη σύσταση των ομάδων 

ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να του πουν τι συνηθίζοιυν να κάνουν 

την περίοδο του Πάσχα στην πόλη των Μπιτόλων και να γράψουν τρεις 

συνήθειές τους για να τις παρουσιάσουν στους/τις συμμαθητές/τριες τους. 

 

8
η
 πειραματική παρέμβαση: Ο λύκος έρχεται ξανά 

 

Οι ιστορίες που περιλαμβάνουν ζώα θεωρούνται ιδιαιτέρως ευχάριστες για τα παιδιά 

και παράλληλα η ιστορία με τον κακό λύκο και την κοκκινοσκουφίτσα, παρόλες τις 

παραλλαγές, είναι ευρέως γνωστή και οικεία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η 

θεματική ενότητα «ο λύκος έρχεται ξανά» αξιοποιεί τις εξής οικείες για τα παιδιά 

ιστορίες: ‘η κοκκινοσκουφίτσα’, ‘ο πέτρος & ο λύκος’, ‘τα τρία γουρουνάκια’, ‘τα 
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εφτά κατσικάκια’, ‘το μικρό αρνάκι’ κ.ά. Η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης διευκολύνεται και προωθείται η ευκολότερη αφομοίωση του νέου λεξιλογίου. 

 Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 καλλιεργούν την αναγνωστική δεξιότητα στη Γ2 

 αναγνωρίζουν και ονοματίζουν διάφορα ζώα στη Γ2 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2 

 αφομοιώνουν και αναπτύσσουν παραγλωσσικά στοιχεία της Γ2 

 εξασκούνται στην κατανόηση γραπτού λόγου 

 εντοπίζουν βασικά νοήματα από τα συμφραζόμενα 

 εντοπίζουν λεπτομερείς πληροφορίες  σε ένα γραπτό κείμενο 

 γνωστικές δεξιότητες 

 συνδέουν γνωστές έννοιες με έννοιες της νέας γλώσσας 

 συνδέουν το οπτικό με το ακουστικό ερέθισμα 

 μαθαίνουν να επιλύουν σταυρόλεξο 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 εξοικειώνονται με την ομαδική και συνεργατική μάθηση 

 συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου 

 διαμορφώνουν λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία 

 καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Θεατρικό παιχνίδι: ανάληψη ρόλων, δημιουργική έκφραση 

 Ακούν μια ανατρεπτική ιστορία, όπου ο στερεοτυπικά ‘κακός’ ήρωας 

συμφιλιώνεται με τους ‘καλούς’ χαρακτήρες 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 5 μαθητών, ζευγάρια & ατομικά 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, 1 μάσκα 

αρνιού, 1 κόκκινο μαντίλι για την κοκκινοσκουφίτσα, 1 μάσκα λύκου, 3 

μάσκες για τα γουρουνάκια, 1 μάσκα για το κουνελάκι  

 Προστάδιο 



259 

 

Κατά το ξεκίνημα της πειραματικής παρέμβασης η εκπαιδευτικός 

επιχειρεί να ενεργοποιήσει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών 

και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για την ιστορία που θα 

ακολουθήσει. Μέσω της παρουσίασης εικόνων, που είναι οικείες για τα 

παιδιά, παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο. Η εκπαιδευτικός με κατάλληλες 

ερωτήσεις επιχειρεί να εκμαιεύσει τις λέξεις. Προηγείται το ακουστικό 

ερέθισμα από το οπτικό, καθώς οι μαθητές/τριες πρώτα ακούν την 

προφορά κάθες λέξης και στη συνέχεια βλέπουν την γραπτή απεικόνισή 

της και διαβάζουν την λέξη πια μαζί με τον εκπαιδευτικό. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο για τη διευκόλυνση της κατανόησης του νοήματος μιας λέξης, 

η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη λέξη μέσα σε μικρές φράσεις, μέσα από 

τις οποίες διακρίνεται η χρήση της. Η παραγωγή σύντομων φράσεων, που 

εμπεριέχουν τη λέξη προς διδασκαλία, συνοδεύονται από παραστικότητα 

από τη μεριά της εκπαιδευτικού. Με την ολοκλήρωση της παιγνιώδους 

παρουσίασης του νέου λεξιλογίου μέσω η/υ και του προγράμματος Power 

point, η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά εάν στις ιστορίες που έχουν 

ακούσει ο λύκος συνηθίζει να είναι καλός ή κακός και τι περιμένουν από 

την ιστορία που θα ακούσουν αμέσως μετά· ο λύκος να είναι καλός ή 

κακός; 

 Κυρίως στάδιο 
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Η εκπαιδευτικός ορίζει ζευγάρια και κάθε ζευγάρι με τη σειρά διαβάζει 

φωναχτά την ιστορία. 

 

Η ιστορία αμέσως μετά διαβάζεται ξανά από τον εκπαιδευτικό με τον 

κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή. Μετά την ολοκήρωση της δεύτερης 

ανάγνωσης οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν στις εξής 

ερωτήσεις προφορικά:  

1. Τι γράφει η εφημερίδα;  2. Σε ποιους ανοίγει την πόρτα το κουνέλι;  

3. Τι ιδέα έχει το κουνέλι; 4. Έρχεται τελικά ο λύκος; 5. Τι γίνεται στο 

τέλος της ιστορίας; 

Αν η εκπαιδευτικός κρίνει από τις δοθείσες απαντήσεις ότι η κατανόηση 

της ιστορίας ήταν δύσκολη, προχωράει σε τρίτη ανάγνωση της ιστορίας 
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όπου δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ακολουθεί η δραστηριότητα με 

τη συμπλήρωση του σταυρόλεξου με λέξεις από την ιστορία:  

Σταυρόλεξο! 

 

7. Η …………………………… με τα εφτά κατσικάκια κρύβονται στο σπίτι. 

8. Η Κοκκινοσκουφίτσα φέρνει στη γιαγιά α)…………………… και β) ………………… και 

γ)……………………… . 

9. Το κουνέλι τρέχει να κλειδώσει την …………………… . 

10. Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι σε λάθος …………………… . 

  2β             1         2α      2γ 

                                             3 

 

                                                             4 

 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες ψάχνουν να εντοπίσουν, στο πλέγμα με τα 

γράμματα, τις λέξεις των εικόνων: 

Βρίσκω τις λέξεις που δείχνουν οι εικόνες! 

 

 

 

 

Π Ο Ρ Τ Α Η Ε Ο Ι Τ 

Ο Κ Ρ Σ Τ Μ Ε Α Ο Κ 

Τ Η Ω Γ Τ Ι Υ Φ Ψ Ο 

Α Μ Ε Λ Υ Κ Ο Σ Ω Υ 

Μ Ε Α Ι Γ Ξ Ο Α Χ Ν 

Ι Κ Α Λ Λ Κ Π Ψ Σ Ε 

Π Ρ Λ Κ Μ Ν Β Χ Ζ Λ 

Γ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Α Κ Ι 

 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας με το πλέγμα οι μαθητές/τριες 

χωρισμένοι σε δύο ομάδες προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα στην 
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οποία πρέπει να συμπληρώσουν τα γράμματα που λείπουν για να 

ονοματίσουν την εικόνα που βλέπουν, όπως για παράδειγμα:   

 

Καθώς και να ενώσουν τις λέξεις με τις εικόνες: 
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Κερδίζει όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη όλα τα γράμματα από τις 

πρώτες έξι λέξεις.  

 Μεταστάδιο 

Η εκπαιδευτικός λέει στους/τις μαθητές/τριες ότι θα παίξουν θεατρικό 

παιχνίδι την ιστορία που μόλις άκουσαν. Παρουσιάζει τους ρόλους και 

μοιράζει στα παιδιά τα αντικείμενα και τις μάσκες που θα 

χρησιμοποιήσουν για την δραματοποίηση. Οι ρόλοι είναι τόσοι όσοι και οι 

μαθητές/τριες στην τάξη.  
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Κουνέλι: «Θεέ μου! Είναι ο λύκος!»  

Γουρουνάκια: «Όχι! Είμαστε τα τρία μικρά γουρουνάκια. Παρακαλούμε, 

ανοίγεις την πόρτα;! Φοβόμαστε πολύ. Ο λύκος έρχεται ξανά!»  

Κουνέλι: «Ελάτε, φίλοι μου, ελάτε» 

Δεν κλείνει η πόρτα, και ξαφνικά: «ΤΟΚ! ΤΟΚ! ΤΟΚ!»  

Κουνέλι: «Είναι ο λύκος!»   

Κατσίκα και 7 κατσικάκια: «Είμαι η Κατσίκα με τα εφτά μικρά κατσικάκια. 

Ερχόμαστε για να κρυφτούμε  στο σπίτι σου».  

Κουνέλι: «Έλα μέσα, φίλη μου, κι εσείς, μικρά κατσικάκια».  

Η οικογένεια κάθεται, όταν ξαφνικά: «ΤΟΚ! ΤΟΚ! ΤΟΚ!»  

Κουνέλι:  «Είναι ο λύκος στην πόρτα;»    

Αρνάκι: «Είμαι το μικρό αρνάκι. Παίζω στο ποτάμι, αλλά δεν πηγαίνω 

σπίτι μου. Φοβάμαι πολύ, γιατί ο λύκος έρχεται ξανά!»  

Κουνέλι:  «Έλα μέσα, μικρό αρνάκι». «Κάνει κρύο έξω».  

Το μικρό αρνάκι πηγαίνει δίπλα στη φωτιά, όταν ξαφνικά «ΤΟΚ! ΤΟΚ! 

ΤΟΚ!»  

Κουνέλι: «Τώρα, είναι ο λύκος!»   

Πέτρος: «Εγώ είμαι, ο Πέτρος! Κυνηγάω τον λύκο. Μαθαίνετε τα νέα; 

Έρχεται ξανά! Είναι εδώ;»  

Κουνέλι: «Όχι δεν είναι εδώ και δεν τον  θέλουμε». «Μην κάθεσαι έξω, 

Πέτρο. Έλα μέσα μαζί μας».  

Ο Πέτρος πηγαίνει μέσα, όταν και πάλι: «ΤΟΚ! ΤΟΚ! ΤΟΚ!»  

Πέτρος (χαρούμενος): «Ο λύκος είναι!» 

Κοκκινοσκουφίτσα:  «Εγώ είμαι. Άνοιξε μου την πόρτα, γιαγιά! Φέρνω 

ψωμί και βούτυρο και μέλι.»  

Κουνέλι: «Δεν είναι το σπίτι της γιαγιάς σου, κοκκινοσκουφίτσα». «Έλα 

γρήγορα μέσα όμως. Μην περπατάς στο δάσος. Ο λύκος έρχεται ξανά!» 

«Έχω μία καλή ιδέα». «Ελάτε για φαγητό».  

Έτσι,  όλοι κάθονται στο τραπέζι, όταν ακούν από την πόρτα:  «Μπουμ! 

Μπουμ! Μπουμ!»  

Κουνέλι: «Ποιος είναι;;!!».  

Λύκος: «Είμαι ο λύκος και πεινάω πολύ!» 
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Τότε, το κουνέλι και τα τρία γουρουνάκια, η κατσίκα και τα κατσικάκια, το 

αρνάκι, ο Πέτρος και η Κοκκινοσκουφίτσα, πέφτουν πάνω του και 

ρίχνουν τον λύκο κάτω.  

Όλοι μαζί: «Λύκε, δε σε φοβόμαστε! Είσαι καλός και λες ιστορίες με 

κακούς λύκους ;;;!! 

Λύκος: Ναι…!!!  

Όλοι μαζί: «Τότε, έλα για φαγητό μαζί μας» 

 

Ο λύκος πηγαίνει με το κουνέλι και τα τρία γουρουνάκια, την κατσίκα και 

τα κατσικάκια, το αρνάκι, τον Πέτρο και την Κοκκινοσκουφίτσα για 

φαγητό…… 

 

9
η
 πειραματική παρέμβαση: Το χωριό «βρωμοχώρι» 

 

Η πειραματική παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη την οικειότητα και το αυξημένο 

ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά για τα χρώματα, αξιοποιεί την προϋπάρχουσα 

γνώση και την εμπειρία τους. Η εξοικείωση των παιδιών με τα χρώματα διευκολύνει 

την κατανόηση και την χρήση τους στη γλώσσα-στόχο. Τα χρώματα συνδυάζονται με 

το περιβάλλον της φύσης που χρωματικά δεν είναι μονότονο. Η πειραματική 

παρέμβαση μέσω μια ιστορίας που καταπιάνεται με την θετική εξέλιξη ενός 

βρώμικου χωριού, επιχειρεί να αφυπνίσει την ευαισθησία των μικρών μαθητών/τριών 

για το περιβάλλον και την καθαριότητα.  

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου 

 καλλιεργούν την δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

 εξασκούν τις αναγνωστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση μιας 

ιστορίας 

 μαθαίνουν επίθετα με αντίθετη σημασία 

 γνωστικές δεξιότητες 

 διακρίνουν και αντιστοιχούν τα χρώματα 
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 ενεργοποιούνμνημονικές στρατηγικές 

 εστιάζουν την προσοχή τους 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης 

 αλληλεπιδρούν μέσα στην ομάδα 

 συνεργάζονται 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Περιβάλλον: η ιστορία επιχειρεί να αφυπνίσει την ευαισθησία των 

μαθητώνς/τριών για το περιβάλλον και την καθαριότητα αλλά και την αγάπη 

για τον τόπο τους 

 Εικαστικά: ζωγραφική και χρώματα 

 Δραματοποίηση: ανάληψη ρόλων, δραματοποίηση της ιστορίας 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: σε ομάδες 3 μαθητών, ατομικές δραστηριότητες και 

ανα ζευγάρια 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων, ξυλομπογιές, 

μαρκαδόρους, εκτυπωμένες έγχρωμες εικόνες για το σκηνικό και τους ρόλους 

κατά τη δραματοποίηση της ιστορίας 

 Προστάδιο 

Στο προστάδιο γίνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, ο 

προϊδεασμός και η εισαγωγή του νέου λεξιλογίου. Το νέο λεξιλόγιο της 

ιστορίας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 

προγράμματος power point, όπου οι εικόνες που παρουσιάζονται 

κινητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες να αντιληφθούν την έννοια στη Γ1. 

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός αφού προσπαθήσει να εκμαιεύσει από τα 

παιδιά τη λέξη με κατάλληλες ερωτήσεις αλλά και παραστατικούς 

διαλόγους και μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας, παρουσιάζει τη γραπτή 

απεικόνιση της λέξης μέσω ευχάριστων και παιγνιωδών τρόπων 

(χοροπηδάνε τα γράμματα, συνδυάζεται κάποιος ήχος με την εικόνα κ.ά.). 

Οι μαθητές/τριες βλέπουν την εικόνα, ακούν την λέξη και εν συνεχεία 
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προφέρουν τη λέξη μαζί με τον εκπαιδευτικό. Αφού ολοκληρωθεί η 

εισαγωγή του νέου λεξιλογίου, η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τίτλο της 

ιστορίας που θα ακούσουν οι μαθητές/τριες και τους/τις ρωτάει αν 

καταλαβαίνουν «τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτό το χωριό», ώστε να 

πραγματοποιηθεί ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κύριο στάδιο. 

 Κυρίως στάδιο 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ζευγάρια και οριοθετεί τα μέρη της 

ιστορίας, που θα διαβάζει φωναχτά κάθε ζευγάρι. 

 Ακολουθεί η δεύτερη ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό με ανάλογο 

χρωματισμό τη φωνή και παρασταστικότητα. Οι μαθητές/τριες, εν 

συνεχεία, όπως είναι ήδη χωρισμένα σε ζευγάρια να συμπληρώνουν τα 
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γράμματα που λείπουν από τις λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται από τις 

αντίστοιχες εικόνες τους. Όπως για παράδειγμα:  

 

 

Μετά την παραπάνω δραστηριότητα η εκπαιδευτικός αναδιαμορφώνει τα 

ζευγάρια (χωρίζει για παράδειγμα τα ζευγάρια τώρα σύμφωνα με το 

χρώμα της μπλούζας που τυχαίνει να φοράνε, ώστε αφενός να μην 

καθιερώνονται τα ζευγάρια και να υπάρχει εναλλαγή, αφετέρου για να 

υπάρχει και κινητικότητα στην τάξη ανάμεσα στις δραστηριότητες). Η 

δραστηριότητα που ακολουθεί αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και αφορούν στην αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας. 

Όποιο ζευγάρι μαζέψει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει. 



269 

 

  

Η επόμενη δραστηριότητα αφορά στην επίλυση σταυρόλεξου και η 

προσοχή εστιάζεται στα χρώματα:  

 

 

 

1. Τι χρώμα έχει το δέντρο; 

2. Τι χρώμα έχει η θάλασσα; 

3. Ο πυροσβέστης φοράει ………………………………. ρούχα. 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ! 
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4. Ο δήμαρχος δίνει …………………………………… γυαλιά. 

5. Η γέφυρα είναι …………………… 

6. Τι χρώμα έχει ο ήλιος; 

7. Το Βρωμοχώρι έγινε …………………… 

 

                                           7. 

 1. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____        

                                      2. ____ ____ ____ ____ 

                              3. ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ 

              4. ____ ____ ____ ____ ____ 

                       5. ____ ____ ____ ____ 

 6. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

 

 Μεταστάδιο 

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες και παίρνει η κάθε μία από ένα φύλλο 

στο οποίο υπάρχει εκτυπωμένο ένα σχέδιο. Κάθε ομάδα χρωματίζει τα 

σχέδια και την εικόνα που βλέπει και επιχειρεί να γράψει λέξεις και 

φράσεις οι οποίες περιγράφουν την εικόνα. Αμφότερες οι ομάδες όταν 

ολοκληρώσουν τον χρωματισμό και την περιγραφή, παρουσιάζουν την 

εικόνα στην άλλη ομάδα.  

 

Πριν το τέλος της παρέμβασης η εκπαιδευτικός μοιράζει ρόλους στους/τις 

μαθητές/τριες, καθώς και τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη 

δραματοποίηση της ιστορίας και παίζουν το θέατρο:  

Παίζουμε Θέατρο !!!!! 

(τα παιδιά του χωριού μιλούνε στον δήμαρχο και  

στο τέλος καθαρίζουν το χωριό μόνοι τους) 

Σοφία (παιδί)-Ουφ!!Δεν μου αρέσει το χωριό μας!! 

Είναι πολύ βρώμικο!! 

Πέτρος (παιδί) -Ναι! Το χωριό έχει πολλά σκουπίδια και όλα τα σπίτια 

είναι μαύρα!! Οι καμινάδες είναι βρώμικες, τα σπίτια είναι  βρώμικα και 

εμείς δεν παίζουμε!! 
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Μαρία (παιδί) -Δεν παίζουμε και δεν διαβάζουμε!  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-Παιδιά, θα πρέπει όλοι να φοράμε γυαλιά για να μην 

βλέπουμε τα μαύρα σπίτια! Δεν έχουμε λεφτά για να καθαρίζουμε το 

χωριό! 

ΠΑΙΔΙΑ-Κύριε δήμαρχε δεν είναι σωστό αυτό! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-Δεν έχουμε λεφτά και δεν έχουμε χρόνο να καθαρίσουμε 

τα βρώμικα και μαύρα σπίτια! 

ΠΑΙΔΙΑ-Πάμε στους πυροσβέστες για βοήθεια!Μας βοηθάτε, κύριοι 

πυροσβέστες, να καθαρίσουμε την βρωμοχώρι; 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-Ναι!! Ελάτε να κάνουμε το χωριό μας καθαρό με 

πολλά χρώματα!! 

Έτσι οι πυροσβέστες ρίχνουν άσπρη μπογιά πάνω στα σπίτια και τα παιδιά 

χαίρονται με το χωριό τους! 

 

 

 

10
η
 πειραματική παρέμβαση: Ο πινόκιο 

 

Η ιστορία με τον πινόκιο είναι ευρέως γνωστή και η προϋπάρχουσα γνώση 

αξιοποιείται με στόχο την ανάπτυξη θεμάτων όπως το σχολείο, η εκπαίδευση, ο 

ελεύθερος χρόνος, οι εποχές και οι ήρωες. Το γνωστό και οικείο περιβάλλον του 

σχολείου και οι έννοιες που απαρτίζουν την νοηματική κατηγορία «σχολείο» δίνουν 

το έναυσμα και ενεργορποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών για να χρησιμοποιήσουν 

τη γλώσσα-στόχο με σκοπό να εκφράσουν τις προτιμήσεις, τη γνώμη και τα σχετικά 

ενδιαφέροντά τους. 

 Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

 εξασκούν την αναγνωστική τους ικανότητα 

 καλλιεργούν την δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου στη Γ2 

 καλλιεργούν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου στη Γ2 

 εξασκούν τη δεξιότητα κατανόησης ενός γραπτού κειμένου 

 καλλιεργούν στρατηγικές εντοπισμού πληροφοριών από ένα γραπτό 

κείμενο 
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 μαθαίνουν να εκφράζονται εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά για να 

μεταδώσουν μηνύματα 

 μαθαίνουν τρόπους να εκφράζουν λεκτικά την προσωπική τους άποψη και 

τις προτιμήσεις τους 

 εξασκούνται στην δομή ενός σύντομου  περιγραφικού και 

επιχειρηματολογικού κειμένου 

 γνωστικές δεξιότητες 

 εντοπίζουν το γενικό νόημα μιας ιστορίας που ακούνε 

 εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες ανάμεσα σε γενικές 

 καλλιεργούν στρατηγικές επίλυσης προβλήματων 

 εστιάζουν την προσοχή τους 

 μαθαίνουν να εκφράζουν την προσωπική τους γνώμη 

 καλλιεργούν τη ρυθμική ικανότητα 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης 

 συνεργάζονται 

 αλληλοδρούν 

 

 Διαθεματικό πλαίσιο 

 Συζητάνε την αξία της εκπαίδευσης και του σχολείου 

 Μιλούν για τον αγαπημένο τους ήρωα και μαθαίνουν να δικαιολογούν την 

άποψή τους 

 Τραγούδι 

 

 Διαδικασία 

 Χώρος: Τάξη 

 Σχήματα συν-εργασίας: όλοι οι μαθητές μαζί, σε ζευγάρα και σε ατομικό 

επίπεδο 

 Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα δραστηριοτήτων 

 Προστάδιο 

Κατά το προστάδιο παρουσιάζεται μέσω του προγράμματος power point 

στον η/υ το νέο λεξιλόγιο με πολυαισθητηριακό τρόπο (εικόνα-ήχος-

γραπτή απεικόνιση της λέξης-έννοια-προφορά). Με τον τρόπο αυτό 
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ενεργποιείται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών στη Γ1 έτσι 

ώστε να εισαχθεί και να προϊδεαστούν για το λεξιλόγιο της ιστορίας που 

θα ακολουθήσει. Επίσης, κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στα επόμενα στάδια. Η 

παρουσίαση του λεξιλογίου γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, ενώ παράλληλα η 

εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο επαναλαμβάνει τις λέξεις, 

επιχειρώντας να εμπλουτίσει με εξωγλωσσικά και παραγλώσσικά στοιχεία 

τη χρήση των λέξεων. Εν συνεχεία οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν τις 

λέξεις που ακούν μαζί με τον εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός για να 

διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση από το προστάδιο στο κύριο στάδιο 

ρωτάει τα παιδιά της τάξης εάν θυμούνται την ιστορία με τον Πινόκιο. Η 

εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις απαντήσεις των μαθητών/τριών για να 

προχωρήσει και στο επόμενο ερώτημα που τους θέτει το οποίο είναι: «ο 

Πινόκιο πηγαίνει στο σχολείο, όπως όλα τα παιδιά ή όχι;», «Πιστεύετε ότι 

στον Πινόκιο αρέσει το σχολείο;». 

 Κυρίως στάδιο 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ζευγάρια και προχωρεί στην πρώτη 

ανάγνωση της ιστορίας. Κάθε ζευγάρι διαβάζει φωναχτά ένα μέρος της 

ιστορίας και συνεχίζει το επόμενο από το σημείο που σταμάτησε το 

προηγούμενο. 
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 Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, η εκπαιδευτικός εξηγεί 

στους μαθητές ότι σε δύο σημεία στην ιστορία ακούγονται δύο τραγούδια 

και τους δείχνει το σημείο που βρίσκονται είναι. Εν συνεχεία τους τα 

τραγουδάει ρυθμικά και τους εξηγεί ότι θα τα τραγουδήσουν όλοι μαζί 

όταν θα ξαναακούσουν την ιστορία. Η εκπαιδευτικός προχωράει στην 

δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας με παραστατικό τρόπο, ενώ παράλληλα 

χρησιμοποιεί τον κατάλληλο και ανάλογο χρωματισμό στην φωνή. Όταν 

φτάνει στο σημείο που είναι τα τραγούδια τραγουδούν όλοι μαζί.  
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Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης ανάγνωσης οι μαθητές/τριες 

χωρισμένοι σε ζευγάρια προσπαθούν να συζητήσουν τις ερωτήσεις 

κατανόησης και να δώσουν απαντήσεις με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. 

Η τάξη τώρα χωρίζεται σε δύο ομάδες και παίζει το παιχνίδι σωστό ή 

λάθος αποκρινόμενοι στις προτάσεις (σχετικές με την ιστορία) που ακούν 

από τον εκπαιδευτικό. Όταν μια ομάδα βρει κάποιο πρόταση λάθος για να 

κερδίσει πόντο πρέπει να δώσει και την σωστή πρόταση. Όποια ομάδα 

δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει. 
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 Μεταστάδιο 

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει ποιος από τους 

τρεις είναι ο αγαπημένος της ήρωας της ιστορίας (Πινόκιο, Τζεπέτο ή 

Γκάρυμορ). Αφού διαλέξουν αγαπημένο ήρωα επιχειρούν να διαλέξουν 

λέξεις από τα συννεφάκια για να περιγράψουν τον ήρωά τους, αλλά και να 

πουν γιατί τον επέλεξαν:  
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Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω παρέμβασης η εκπαιδευτικός 

στήνει το σκηνικό του κουκλοθεάτρου, διανέμει τους ρόλους στα παιδιά, 

καθώς και τους διαλόγους και οι μαθητές/τριες παίζουν κουκλοθέατρο. 
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279 

 

 

II. Φύλλο καταγραφής αναγκών για τους/τις μαθητές/τριες 
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ΙΙΙ. Διαβαθμισμένο τεστ αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας 
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