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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίας έχει αποκτήσει μια πολυπολιτισμική
ταυτότητα, μέσα στην οποία σημειώνεται η ανάγκη απόκτησης και μιας Γ2/ΞΓ πέρα
της μητρικής του. Μέσα στο πλαίσιο αυτό το ερευνητικό ενδιαφέρον μας στράφηκε
στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη
ξένη μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Παράλληλα στις μέρες μας έχει
σημειωθεί ιδιαίτερη ανάπτυξη στις Τεχνολογίες, προσφέροντας αξιόλογες δυνατότητες
και προοπτικές τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμη και στην τάξη για την
διδασκαλία της γλώσσας. Ταυτόχρονα, τα παιδιά από την φύση τους έχουν την τάση
και την ροπή να μαθαίνουν καλύτερα μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό
περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Για τον σκοπό
αυτό κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση στην διδασκαλία
παιγνιώδους δραστηριοτήτων, που με την δημιουργία αυθεντικών πλαισίων μάθησης
να οδηγούν στην γνώση. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο σκοπό
την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης μέσα από ψηφιακά και
παιγνιώδη περιβάλλοντα σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Έτσι, σχεδιάσαμε και
υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης που αποτελείται από 6
διαφορετικές ενότητες. Η θεματολογία τους, όπως και το νέο λεξιλόγιο αντίστοιχα
συσχετίζεται με την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των μαθητών, προκειμένου να
τους είναι πιο ευχάριστο και οικείο για την καλύτερη κατανόησή τους, ενώ έτσι γίνεται
σύνδεση της παλιάς με την νέα γνώση. Οι μαθητές μέσα στα πλαίσια της παρέμβασης
ενεπλάκησαν σε κινητικές δραστηριότητες, αλλά και σε παιχνίδια καλλιέργειας της
γλωσσικής έκφρασης, είτε ομαδικά είτε ατομικά, πως η ενασχόληση με επιτραπέζια
παιχνίδια αλλά και το τραγούδι, τη συμπλήρωση ενός κόμικς και την εκτέλεση μιας
συνταγής. Εκτός των υπολοίπων δραστηριοτήτων το πρόγραμμα βασίστηκε στις
Τεχνολογίες, μέσω του προγράμματος scratch και της ενσώματης μάθησης. Η
παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ένα ελληνικό, ιδιωτικό σχολείου του Μοναστηρίου της
F.Υ.R.O.M. σε 11 μαθητές (6-7 ετών) με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο. Η
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τον συνδυασμό δυο ερευνητικών εργαλείων, του
ημερολογίου καταγραφής της εκπαιδευτικού- ερευνήτριας και των τεστ του
προελέγχου και μετελέγχου (pre- post test). Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας
παρατηρήθηκε, όπως και στις παλαιότερες έρευνες, ότι τα παιδιά πρωτοσχολικής
6

ηλικίας όταν διδάσκονται μια ξένη γλώσσα μαθαίνουν καλύτερα μέσα σε ένα
περιβάλλον αυθεντικό και ευχάριστο που δημιουργείται μέσα από εμπλοκή τους σε
παιγνιώδης καταστάσεις .
Λέξεις κλειδιά: δεύτερη ξένη γλώσσα, πρωτοσχολική ηλικία, νέες τεχνολογίες,
παιγνιώδης περιβάλλοντα, δραστηροκεντρική προσέγγιση.
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ABSTRACT

In the last decades our society has acquired a multicultural identity, in which has noted
the need to acquire a second foreign language accept of the mother tongue. In this
context, the interest of the research turned into the way we can teach Greek as a second
foreign in an authentic learning environment. At the same time, the development of
Technology is particular, offering remarkable potential and prospects which we can use
in the classroom in order to teach a language. Moreover, children by their nature have
the tendency to learn better in a motivated and creative environment that meets their
needs and interests. At the end, it is necessary to design and integrate in the classroom
playful activities, which by creating original learning frameworks lead to knowledge.
More specifically, the present research aims to teach the Greek language as a second
foreign language through digital and playful environments to children of primary
school age. Thus, we designed and implemented a teaching intervention program
consisting of 6 different modules. Their subject matter, as well as the new vocabulary,
is correlated with the daily life and habits of the pupils in order to make them more
enjoyable and intimate for their better understanding, thus linking the old with the new
knowledge. The pupils involved in the intervention were involved in motor activities,
but also in games of linguistic expression cultivation, whether group or individual, such
as playing table games, singing, completing a comic book and performing a recipe.
Apart from the rest of the activities, the program was based on N. Technologies, through
the scratch and in-service learning program. The intervention was implemented in a
school at Monastiri in F.Y.R.O.M. In the research participated 11 students (6-7 years
old) which had a different linguistic background to each other. The evaluation was
carried out by combining two research tools, the teacher-researcher's logbook and the
pre-post and post-test tests. The results show that children of younger age when taught
a foreign language learn better in an authentic and pleasant environment created by
their involvement in playful situations.
Key Words: second foreign language, younger aged pupils, new technology, playful
environments, activity-oriented approach.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια έντονη πολυπολιτσιμικότητα, που
δημιουργεί την ανάγκη γνωριμίας πολλών διαφορετικών γλωσσών πέραν της μητρικής
γλώσσας για ποικίλους λόγους, όπως επικοινωνιακούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς,
πολιτικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα ζητήματα
που απασχολούν τον χώρο της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ). Η αναζήτηση, δηλαδή, των αποτελεσματικότερων
μεθόδων, αλλά και των υλικοτεχνικών μέσων διδασκαλίας τίθενται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της έρευνας, τόσο της ελληνικής όσο και της ξένης από την δεκαετία
του '90 και μετά. Στόχος τους ήταν να διερευνήσουν ποικίλες και πολυτροπικές
μεθόδους διδασκαλίας μέσα από τις οποίες να έρθει ο μαθητής σε επαφή με την γλώσσα
-στόχο και να οδηγηθεί στην μάθηση των λεξικο-γραμματικών στοιχείων της.
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η γνωριμία με τον πολιτισμό της γλώσσας με την οποία
έρχεται σε επαφή, αλλά και η αναγνώριση της μοναδικότητα της. Το ζητούμενο είναι
να ευαισθητοποιηθεί ως προς αυτήν και να θελήσει πραγματικά να φτάσει στην
βαθύτερη και ποιοτικότερη εκμάθησή της. Ακόμη, πέρα από την επιδίωξη της
γλωσσικής ανάπτυξης και της εν συναίσθησης επιδιώκεται και η γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών. Το να γνωρίσουν δηλαδή και να ευαισθητοποιηθούν σε ποικίλα ζητήματα
της καθημερινότητάς μας όπως οικολογικά και διατροφικά. Τέλος, μέσα στην σχολική
τάξη γίνεται προσπάθεια καλλιέργειας αξιών και αρχών, όπως το να μάθουν οι μαθητές
να αλληλοβοηθούνται σεβόμενοι ο ένας τον άλλο, να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις
και να συνεργάζονται προκειμένου να διεκπεραιώσουν μια δραστηριότητα.
Εστιάζουμε με άλλα λόγια τόσο στην γλωσσική, όσο και στην γνωστική, αλλά και στην
πολιτισμική, συναισθηματική και ηθική εκπαίδευση των μαθητών. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σχεδιάσει εκπαιδευτικά
προγράμματα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Σύμφωνα με τον Schmitt (2008), όταν ξεκινάμε να διδάξουμε μια ξένη γλώσσα θα
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση του νέου λεξιλογίου,
αλλά και των γραμματικών της φαινομένων. Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα
εμπόδια αποτελεί ο όγκος των πληροφοριών τον οποίο θα πρέπει να απομνημονεύσει
ο μαθητής προκειμένου να είναι σε θέση να κάνει χρήση της γλώσσας. Για να το
9

επιτύχει αυτό θα πρέπει να καταφύγει στη ενεργοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών
μάθησης προκειμένου να μπορέσει να αφομοιώσει τη νέα γνώση και να την
αποθηκεύσει στην μακρόχρονη μνήμη.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ασχοληθεί με την εκμάθηση του λεξιλογίου για μεγάλο
χρονικό διάστημα για να καταφέρει να κατακτήσει όσο το δυνατό περισσότερες λέξεις.
Ένα ακόμη βασικό ζήτημα είναι η κατανόηση του τρόπου της ορθής χρήσης των
λέξεων μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο. Δηλαδή να μάθει την προφορά, τη σημασία και
τη σωστή χρήση της λέξης μέσα στο λόγο, είτε πρόκειται για προφορικό είτε για
γραπτό, φτάνοντας στην παραγωγή και στην κατανόησή του.
Επιπρόσθετα, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πολλοί μαθητές που μαθαίνουν μια δεύτερη
ξένη γλώσσα δυσκολεύονται στον τύπο (προφορά και σημασία) της λέξης, γιατί πολλές
λέξεις είναι παρόμοιες και εμφανίζουν μικρές διαφορές μεταξύ τους (π.χ.
comprehensive/comprehensible, adopt/adapt) με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση
στους μαθητές. Επίσης σε μια δεύτερη ξένη γλώσσα υπάρχουν αρκετές λέξεις που
έχουν παρόμοιο τύπο και παρόμοια ορθογραφία με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί
σύγχυση στους μαθητές. Για παράδειγμα με βάση τη λέξη poll σχηματίζονται άλλες
παρόμοιες λέξεις όπως pool, polo, pollen, pole, pall, pill. Τέλος, ένας, ακόμη,
παράγοντας είναι ότι οι μαθητές αρκετές φορές επηρεάζονται από τη μητρική τους
γλώσσα (Γ1) και τη συγχέουν με τη Γ2. Αυτό, όμως, προκαλεί προβλήματα στην
εκμάθηση της Γ2 αφού οι δυο γλώσσες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (Schmitt,
2008).
Στην περίπτωση των αρχαρίων μαθητών, ο μαθητευόμενος όσο περισσότερο
εμπλέκεται και έρχεται σε επαφή με μια νέα λέξη στη γλώσσα- στόχο είναι πιο πιθανό
να τη μάθει καλύτερα. Ο μαθητής όταν έρχεται λοιπόν σε επαφή με μια ΞΓ ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος μάθησης που ενδείκνυται να ακολουθήσει είναι η
απομνημόνευση και η επανάληψη του νέου λεξιλογίου, που θα τον βοηθήσει στο να
ανακτά συνεχώς μιας λέξη, φτάνοντας στην καλύτερη αφομοίωσή της. Η επανάληψη
μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και την
βελτίωση του παραγωγή προφορικού λόγου που είναι και το ζητούμενο (Slattery &
Willis, 2001). Ωστόσο, εστιάζοντας στην προφορά των λέξεων, το λεξιλόγιο, την
ερμηνεία, το συντακτικό και την ανάγνωση δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές
να αναπτύξουν κίνητρα, καθώς για αυτού μοιάζουν κουραστικά και μονότονα.
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Παράλληλα, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός είναι η
αυθεντία που κατέχει τη γνώση και τη μεταδίδει στους μαθητές, προσφέρει ελάχιστες
ευκαιρίες για αυθεντική χρήση της γλώσσας (Liu, 2009), μέσα σε αυθεντικά δηλαδή
πλαίσια μάθησης όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί με αυθεντικό τρόπο στην
γλώσσα-στόχο. Οι μαθητές έχουν ανάγκη να μεταβούν από παθητικούς δέκτες της
γνώσης σε ενεργά μέλη της μαθησιακής τους διδασκαλίας, να εμπλακούν σε
δραστηριότητες, να οικοδομήσουν μόνοι τους τη νέα γνώση και τελικά να οδηγηθούν
στην απόκτησή της, σύμφωνα με την θεωρία του εποικοδομητισμού, η οποία δέχεται
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας (Βοσνιάδου, 1988). Έτσι, μεταβάλλεται και ο
ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει πλέον να είναι καθοδηγητικός,
συντονιστικός και βοηθητικός. Δεν μεταδίδει απλά τις γνώσεις του στους μαθητές του
αλλά τους βοηθά να φτάσουν μόνοι τους σε αυτή, κάνοντάς την κτήμα τους. Βέβαια
δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι με τον τρόπο αυτό ο ρόλος του δεν υποβαθμίζεται.
Και πάλι παραμένει το κυρίαρχο πρόσωπο του σχεδιασμού και του συντονισμού της
διδασκαλίας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες
των μαθητών του (Ράπτης, 2006).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με του Santos και τους συνεργάτες του (2016) η εκμάθηση του
λεξιλογίου (Vocabulary Learning Systems) μιας ξένης γλώσσας αποτελεί βασικό και
αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης προκειμένου να φτάσει κάποιος στην απόκτηση
των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, την κατανόηση και την παραγωγή του
γραπτού και του προφορικού λόγου. Η γνώση, δηλαδή, μόνο των γραμματικών
φαινομένων δεν είναι επαρκής. Για να το επιτύχουν ωστόσο αυτό θα πρέπει συνεχώς
να εξασκούνται πάνω σε γλωσσικές δραστηριότητες επαναλαμβάνοντας συνεχώς το
νέο λεξιλόγιο. Έρευνες, όπως του Schumann (1999) έχουν δείξει πως εάν τα παιδιά δεν
σκέφτονται, δεν αισθάνονται και δεν πειραματίζονται με τη γλώσσα δεν θα είναι σε
θέση να την κατανοήσουν σε βάθος και διάρκεια (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).
Μέσα, λοιπόν, από το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας που θα εστιάζει στα τρία βασικά
αυτά στοιχεία, το στοιχείο του κινήτρου, της επανάληψης και της δημιουργίας
αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης, προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες στους
μαθητές να φτάσουν στην κατάκτηση της ΞΓ. Υπάρχουν αρκετές νέες μέθοδοι
διδασκαλίας που στοχεύουν σε αυτό, όπως η μέθοδος CLIL που προσανατολίζεται στο
περιεχόμενο της διδασκαλίας και όχι μόνο στη γλώσσα και τις δραστηριότητες. Η
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γλώσσα δεν αποτελεί το κέντρο εστίασης της διδασκαλίας, αλλά προσεγγίζεται
σιωπηλά μέσω των δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, η εξέλιξη των Τεχνολογιών και τα οφέλη που επιφέρουν στην εκπαίδευση,
όπως η ενίσχυση των κινήτρων και της δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων
μάθησης αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που μας απασχολεί στις μέρες μας στον χώρο της
εκπαίδευσης (Pokrivčáková et al, 2015). Για το σκοπό κρίνεται απαραίτητο να
προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε στον σχεδιασμό της διδασκαλίας μας.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Schmitt (2008) οι καλύτερες επιδόσεις των μαθητών
επιτυγχάνονται μέσα από κινητικές δραστηριότητες, όπου ο μαθητής εμπλέκεται
κιναισθητικά με όλες του τις αισθήσεις και δρα κάνοντας χρήση του σώματός του.
Αυτό ονομάζεται ενσώματη μάθηση (emboded learning). Το ίδιο υποστηρίζουν και οι
Toumpaniari, Loyens, Mavilidi, & Paas (2015). Μέσα από την ενσώματη μάθηση
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν αυθεντική χρήση της γλώσσας. Το
αυθεντικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί βασικός παράγοντας καθώς μεταδίδει
επικοινωνιακά μηνύματα και δεν εστιάζει σε συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία και
γραμματικά φαινόμενα.
Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία μιας ΞΓ να
αναζητήσουμε ένα τρόπο που να μπορεί να συνδυάσει αποτελεσματικά όλα τα
παραπάνω ζητούμενα, την διδασκαλίας της γλώσσας, την ενσώματη μάθηση, την
προώθηση κινήτρων και την εξάσκηση και επανάληψη του νέου λεξιλογίου μέσα σε
ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Μια τέτοια μέθοδος προσέγγισης είναι η μέθοδος
CALL (Computer - assisted Language Learning). Ένα από τα πλεονεκτήματα των
παραπάνω διεπαφών είναι ότι μειώνουν το άγχος όσων εμπλέκονται στις παραπάνω
δραστηριότητες ενισχύοντας τα κίνητρα και το διαπολιτισμικό στοιχείο.
Σύμφωνα με έκθεση της European Commission (2014) ο συνδυασμός της μεθόδου
CLIL και CALL στην διαδικασία της μάθησης μπορεί να επιφέρει θεαματικά
αποτελέσματα στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Για να επιτευχθεί αυτό ο εκπαιδευτικός
θα πρέπει να είναι ευέλικτος, ευφάνταστος ως προς τον σχεδιασμό νέων διδασκαλιών
ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών του, να διαθέτει την ικανότητα
διαφοροποίησης της διδασκαλίας του και να αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο με σκοπό
την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας του ( Pokrivčáková et al. (2015).
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1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της ευρύτατης διάδοσης των
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και των Τεχνολογιών, οι άνθρωποι έρχονται σε
επαφή με πολλές διαφορετικές γλώσσες και τον πολιτισμό τους. Για αυτό για
κοινωνικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς, βιοποριστικούς, πολιτισμικούς και
πολιτικούς λόγους προκλήθηκε η ανάγκη να έρθουν σε επαφή και να γνωρίζουν μια
ξένη γλώσσα, πέρα από αυτή της μητρικής τους. Η βασικότερη όμως ανάγκη που
περικλείει στους κόλπους της όλους τους παραπάνω είναι η επικοινωνιακή. Για να το
επιτύχει όμως κάποιος αυτό θα πρέπει να μάθει να κάνει χρήση του λεξιλογίου της
γλώσσας- στόχου. Μάλιστα όσο πιο διευρυμένο είναι αυτό το λεξιλόγιο τόσο
ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη μπορεί να καταστεί η επικοινωνία του με
τους συνομιλητές τους (Duong, 2008).
Έτσι, η ανάγκη αυτή έστρεψε το ενδιαφέρον των μελετητών στο να αναζητήσουν
αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας (ΞΓ). Κατέληξαν λοιπόν
στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία μιας γλώσσας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, αλλά θα πρέπει να την βιώσει κανείς σαν εργαλείο
επικοινωνίας με συγκεκριμένους στόχους (Dastjerdi & A’lipour 2010), ενώ η
διδασκαλίας της θα πρέπει να επιδιώκεται μέσα σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας,
όπου οι μαθητές κάνουν αυθεντική χρήση της γλώσσας και έρχονται σε επαφή με
αυθεντικά περιβάλλοντα και αν είναι εφικτό με ομιλητής που την χρησιμοποιούν ως
μητρική. Ακόμη, κατέληξαν στο ότι μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας 6-8 ετών
σημειώνουν καλύτερα και μακρόχρονα αποτελέσματα συγκριτικά με μεγαλύτερους
μαθητές.
Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα στάδια που διέρχεται ο
μαθητής όταν έρχεται σε επαφή με μια ΞΓ, την κατάλληλη ηλικία που μπορεί να
ασχοληθεί με μια αυτή, καθώς και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που κατά
καιρούς αναπτύχθηκαν για την διδασκαλία της.
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1.1. Στάδια Πρόσκτησης Μιας Ξένης Γλώσσας (ΞΓ)
Προκειμένου να αντιληφθούμε τα στάδια από τα οποία διέρχεται ο κάθε μαθητής όταν
μαθαίνει μια γλώσσα, θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένες θεωρίες που διατυπώθηκαν
γύρω από αυτά. Η μετάβαση από τη μια θεωρία στην άλλη δεν είναι γραμμική. Για να
μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα τα θεωρήματα αυτά θα πρέπει να τα
εξετάσουμε συνδυαστικά. Με τον τρόπο αυτό ο εκάστοτε εκπαιδευτικός μπορεί να
αντιληφθεί καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών του και να ανταπεξέλθει καλύτερα σε
αυτές. Τα θεωρήματα αυτά που συσχετίζονται με την διδασκαλία μιας γλώσσας είναι
τα ακόλουθα:
•

Η θεωρία της Αντιπαραβολικής Ανάλυσης (Contrastive Analysis)
Δέχεται επιρροές από τον συμπεριφορισμό, όπου η εκμάθηση μιας γλώσσας
συσχετίζεται με αυτή της ανάπτυξης των υπολοίπων συμπεριφορών του ατόμου.
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η γνώση μιας γλώσσας επέρχεται μέσω της μίμησης και
της επανάληψης των επιθυμητών γλωσσικών συμπεριφορών και κανόνων, όπως
υποστήριξε ο Skinner (1957). Επομένως, υπάρχει μια συνεχής μεταφορά συνηθειών,
γλωσσικών και γραμματικών κανόνων από τη μητρική γλώσσα στην δεύτερη/ξένη.
Πρόκειται για μια «ιεραρχία της δυσκολία», όπου όταν δυο γλωσσικά συστήματα
μοιάζουν, υπάρχει θετική μεταφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση σημειώνεται αρνητική
μεταφορά (Γρίβα & Στάμου, 2014). Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν με επιτυχία τις δομές
και τις δεξιότητες της γλώσσας όταν ενισχύονται θετικά από το σχολικό και
οικογενειακό τους περίγυρο.

•

Η θεωρία της Καθολικής γραμματικής (Universal Grammar)
Αμφισβητώντας την παραπάνω θεωρία ο Chomsky (1965,1975) μιλώντας για μια
"γενετική ικανότητα" υποστήριξε ότι το γλωσσικό περιβάλλον δεν είναι αυτό που
καθορίζει την εκμάθηση μιας γλώσσας. Αντίθετα, κάθε άνθρωπος από την γέννησή του
διαθέτει ένα έμφυτο μηχανισμό γλωσσικής κατάκτησης, που τον οδηγεί στην
εκμάθηση μιας γλώσσας - στόχου. Έτσι, «κάθε ομιλητής έχει μάθει και έχει
εσωτερικεύσει μια γενετική γραμματική που εκφράζει τη γνώση της γλώσσας του»
(Γρίβα & Στάμου, 2014). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στην
γλωσσική ικανότητα, την γνώση που έχει το άτομο για τη γλώσσα του και την
γλωσσική επιτέλεση, στον τρόπο που το άτομο κατά την επικοινωνία χρησιμοποιεί την
γλωσσική δομή.
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•

Η θεωρία του Εποπτικού Μηχανισμού (Monitor Theory)
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Krashen στο έργο του Principles and Practice in
Second Language Acquisition (2009 [διαδικτυακή έκδοση]) υποστήριξε ότι όταν
μελετάμε τον τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας υπάρχουν πέντε βασικές
υποθέσεις που την συγκροτούν. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

i.

Η υπόθεση για την κατάκτηση -εκμάθηση (acquisition-learning
hypothesis)
Οι ενήλικες όταν έρχονται σε επαφή με μια γλώσσα για να την
κατανοήσουν και να την κατακτήσουν υποσυνείδητα ακολουθούν μια
διαδικασία κατάκτησης όμοια με αυτή των μικρότερων παιδιών όταν
προσπαθούν να μάθουν την μητρική τους γλώσσα. Σε μια πρώτη φάση δεν
έχουν αναπτύξει την ικανότητα της αυτογνωσίας. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν
το τι ακριβώς γνωρίζουν και σε τι βαθμό. Κάνουν χρήση της γλώσσας
αποκλειστικά για επικοινωνιακούς σκοπούς. Επίσης, δεν διαθέτουν γνώση
των κανόνων είτε πρόκειται για γλωσσολογικούς, είτε για γραμματικούς,
πράγμα που τους οδηγεί στο να αναπτύσσουν λόγο βασισμένοι στον
αυθορμητισμό και όχι στην γνώση.

ii.

Η υπόθεση της φυσικής σειράς (natural order hypothesis)
Η απόκτηση των γραμματικών και γλωσσικών κανόνων της γλώσσαςστόχου κατακτώνται δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη, γραμμική σειρά
οικοδόμησης, αλλά και δεν ακολουθούν την σειρά αυτή του αναλυτικού
προγράμματος. Ο κάθε μαθητής από την φύση του και με την δική του
σειρά φτάνει στην κατάκτηση της γλώσσας- στόχου. Πρόκειται επομένως
για μια διαδικασία καθαρά υποκειμενική που δεν υπόκειται σε
περιορισμούς και κανόνες (Krashen, 2009).

iii.

Η

υπόθεση

ελέγχου

της

γλωσσικής

παραγωγής

(monitor

hypothesis)
Η συνειδητή γνώση της γλώσσας (μεταγλωσσική επίγνωση) βοηθά το
ομιλητή να παράγει λόγο με συντονισμένο τρόπο βασισμένο σε
γλωσσικούς και γραμματικούς κανόνες, καθώς γνωρίζει πώς ακριβώς
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λειτουργεί η κάθε γλώσσα (Γρίβα & Στάμου, 2014). Για να επιτευχθεί αυτό
οι μαθητές θα πρέπει :
• να διαθέτουν χρόνο για να μπορέσουν απερίσπαστοι να σκεφτούν και να
χρησιμοποιήσουν τους γλωσσικούς κανόνες
• να δίνουν έμφαση στη μορφή και όχι στο περιεχόμενο της γλωσσικής τους
παραγωγής
• να γνωρίζουν τους γλωσσικούς και γραμματικούς κανόνες
Ακόμη, σύμφωνα με τον Krashen (2009) ανάλογα με τον τρόπο που ο κάθε
μαθητής χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου διακρίνει τις εξής τρεις
κατηγορίες:
❖ Monitor over- users. Συμπεριλαμβάνονται χρήστες που δεν διαθέτουν
γλωσσική ευχέρεια καθώς για την αποφυγή των λαθών μιλούν
διστακτικά και προσπαθούν να διορθώσουν την σκέψη τους πριν
φτάσουν στην διατύπωση της στη γλώσσα- στόχο.
❖ Monitor under- users. Συμπεριλαμβάνονται χρήστες που κάνουν
ελάχιστη χρήση του εποπτικού ελέγχου, ακόμα και όταν οι συνθήκες
το επιτρέπουν.
❖ Optimal monitor users. Οι ιδανικοί χρήστες που αποτελούν και τον
στόχο της θεωρίας, είναι όσοι χρησιμοποιούν τον μηχανισμό σε
κατάλληλες συνθήκες (οργανωμένο γραπτό λόγο) και όχι κατά την
πραγμάτωση αυθόρμητης επικοινωνίας.

iv.

Η υπόθεση του γλωσσικού εισαγόμενου (input hypothesis)
Η υπόθεση του γλωσσικού εισαγόμενου αναφέρεται στην κατάκτηση και
όχι στην εκμάθηση της γλώσσας. Ο μαθητής κατακτά μια γλώσσα- στόχο
κατανοώντας το γλωσσικό εισαγόμενο που περιλαμβάνει γλωσσικές δομές
στο δικό του επίπεδο (i) , αλλά και κάποιες άλλες που βρίσκονται λίγο πιο
πάνω από αυτό (i+1). Το περιβάλλον, αλλά και μη λεκτικής πληροφορίες
συντελούν στην επίτευξή του. Επομένως, η γλωσσική ευχέρεια δεν
διδάσκεται, αλλά προκύπτει αυτόματα έπειτα από επαρκή έκθεση σε
κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο (Krashen, 2009).
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v.

Η

υπόθεση

του

συγκινησιακού

φίλτρου

(affective

filter

hypothesis)
Στην διδασκαλία μιας ΞΓ η αυτοπεποίθηση, το άγχος, τα κίνητρα και ο
ενθουσιασμός παίζουν καθοριστικό ρόλο. Θα πρέπει επομένως, να υπάρχει
ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα θετικών συναισθημάτων, ενώ θα πρέπει να
παραγκωνίζονται τα αρνητικά συναισθήματα για την αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας (Krashen, 2009).

vi.

Η Αλληλοδραστική Υπόθεση (Interaction Hypothesis)
Ο Long (1983) επηρεασμένος από την θεωρία του Krashen,
υποστήριξε ότι η κατάκτηση της ΞΓ επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας
και συγκεκριμένα με τη διαπραγμάτευση της σημασίας. Η διαδικασία αυτή
επιτελείται, όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν διάφορες επικοινωνιακές
στρατηγικές και τεχνικές, όπως εκφορά λόγου με αργό ρυθμό,
αποσαφήνιση νοήματος και παραφράσεις, προκειμένου να διατηρήσουν την
αμοιβαία κατανόηση των λεγομένων τους.

vii.

Η Υπόθεση της Αλληλεξάρτησης των Γλωσσών (Interdependence
Hypothesis)
Ο βαθμός κατάκτησης της ΞΓ επηρεάζεται από τον βαθμό κατάκτησης της
μητρικής γλώσσας, καθώς τα επίπεδα ικανότητας και στις δύο γλώσσες
βρίσκονται διαρκώς σε αλληλεξάρτηση (Cummins, 1979).

viii.

Η θεωρία του Συνδετισμού (Connectionism)
Η παρακάτω θεωρία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στο
πλαίσιο της Γνωστικής Ψυχολογίας με στόχο τη μελέτη της μνήμης και της
μάθησης. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, κατά την εκμάθηση μιας ΞΓ στον
εγκέφαλο δημιουργούνται διάφορες συνδέσεις των προϋπαρχουσών με την
τις νέες πληροφορίες και ενισχύονται με την έκθεση σε ανάλογα γλωσσικά
ερεθίσματα (Μπέλλα, 2007).
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1.2. Διδασκαλία Της Γ2/ΞΓ Σε Παιδιά Πρωτοσχολικής Ηλικίας
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία
εκμάθησης μιας ΞΓ είναι η ηλικία του μαθητή. Είδη από τα μέσα του 20 ου αιώνα το
ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε προς της επιρροή της ηλικίας στην Γ1. Ωστόσο,
εδώ και αρκετά χρόνια το ενδιαφέρον αυτό τόσο από γλωσσολόγους, όσο και από
εκπαιδευτικούς αλλά και από τους ίδιους τους γονείς στράφηκε και ως προς την
επιρροή της και στην Γ2/Ξ. Για πολλά χρόνια επικρατούσε μια σύγχυση ως προς την
καταλληλότητα επαφής των παιδιών από μικρή ηλικία με αυτήν, καθώς θεωρούνταν
ότι μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των
μαθητών. Από το 1960 με τους Peal και Lambert η άποψη αυτή καταρρίπτεται, καθώς
αποδείχθηκε ότι οι δίγλωσσοι μαθητές υπερτερούν έναντι των μονόγλωσσων σε
γλωσσικές δραστηριότητες. Μάλιστα, από βιολογικής – γενετικής άποψης από το 1959
οι νευρολόγοι Wilder και Lamar, αλλά και ο Snow και οι συνεργάτες του (2000)
εξετάζοντας την δομή και τις νευρώσεις του εγκεφάλου παρατήρησαν ότι μετά την
ηλικία των 9 ετών ο εγκέφαλος χάνει την πλαστικότητά του με αποτέλεσμα να δέχεται
δυσκολότερα μια γλώσσα (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Άλλωστε σύμφωνα με τον
Sorace (2011) ο ανθρώπινος εγκέφαλος από την φύση του είναι πολύγλωσσος και όχι
μονόγλωσσος. Επιπλέον, οι μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας διαθέτουν περισσότερα
κίνητρα και μεγαλύτερο ενθουσιασμό όταν εξετάζουν μια Γ2/Ξ συγκριτικά με
9χρονους - 11χρονους μαθητές. Ακόμη, ο Oyama (1976) υποστήριξε ότι οι μαθητές
ηλικίας έως 12 χρόνων παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην προφορά μιας
γλώσσας- στόχου φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα προφοράς αυτά του φυσικού
ομιλητή (Γρίβα & Σέμογλου, 2013. Baker 1996).
Από την άλλη πλευρά συγκρίνοντας τις επιδόσεις μεγαλύτερων και μικρότερων
μαθητών παρατηρούμε ότι οι πρώτο μαθαίνουν πιο γρήγορα συγκριτικά με τους
άλλους. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να το συγχέουμε με το γεγονός ότι μπορεί να
σημειώνουν απαραίτητα και υψηλότερες επιδώσεις. Διότι οι εμπειρίες τους, η
γνωστική τους ωριμότητα και η ετοιμότητάς τους στο να αναπτύσσουν και να
επιστρατεύσουν τις κατάλληλες στρατηγικές ανάκλησης οδηγούν σε ταχύτερη πρόοδο,
ωστόσο δεν φτάνουν τα ποσοστά γλωσσικής επάρκειας στην προφορά μιας γλώσσας
αυτά των μικρότερων μαθητών. Καθώς, η μακροχρόνια έκθεσή τους στην γλώσσαστόχο είναι καθοριστική (Cummins, 1981). Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι οι
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μεγαλύτεροι μαθητές στην αρχή μπορεί να παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις, τα
αποτελέσματα αυτά όμως δεν είναι το ίδιο ποιοτικά και μακροχρόνια με αυτά των
μαθητών πρωτοσχολοκής ηλικίας (Krashen, 1985 από Γρίβα & Σέμογλου, 2013. Γρίβα
& Στάμου, 2014).
Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι μικρότεροι μαθητές είναι απαλλαγμένοι
από προσκολλήσεις σε γραμματικούς και γλωσσικούς κανόνες της μητρικής τους
γλώσσας που μπορεί να παρεμποδίζουν την κατάκτηση της Γ2. Έτσι σημειώνουν
καλύτερες επιδόσεις στην παραγωγή λόγου, τόσο του προφορικού, όσο και του
γραπτού. Παράλληλα, είναι απαλλαγμένοι από τον φόβο του άγχους της αποτυχίας,
καθώς δεν έχουν σχηματίσει ακόμη μια ακριβής επίγνωση του ακαδημαϊκού τους
ρόλου, αλλά και ανταγωνισμού που επικρατεί ανάμεσα στους μαθητές. Παράλληλα, η
φύση τους είναι τέτοια που τους καθιστά ενθουσιώδης και ενεργητικούς, νιώθουν
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και επιδιώκουν την ανάπτυξη λόγου για σκοπούς
επικοινωνίας χωρίς να ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Αυτό τους οδηγεί σε μια
συνεχή, ατέρμονη προσπάθεια και ενασχόληση με διαφόρου τύπου δραστηριότητες.
που επιφέρουν υψηλές επιδόσεις στην μάθηση. (Dominguez & Pessoa, 2005 & Pinter,
2006). Για το λόγο αυτό και η διδασκαλία θα πρέπει να είναι έντονα
δραστηριοκεντρική. Λόγω όμως του ότι η προσοχή τους δεν μένει για αρκετή ώρα
προσηλωμένη οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να είναι σύντομες, ποικίλες και
ενδιαφέρουσες (Τζούτζα, 2016).
Μέσα από τα παραπάνω οι Γρίβα και Σέμογλου (2012) συγκρότησαν ένα πλαίσιο
αναπαράστασης των θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η πρώιμη εκμάθηση μιας
Γ2/Ξ γλώσσας. Το πλαίσιο αυτό αποκαλείται ΔΥΙΑΔΑ και παρουσιάζεται στο
ακόλουθο διάγραμμα:
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Διγλωσσική
επίγνωση

Αφύπνιση της
διαπολιτισμικής
συνείδησης

Αυξημένος
χρόνος έκθεσης
στην ΞΓ

Ικανότητα
πολυγλωσσική
στο μέλλον

Δημιουργία
κινήτρων και
θετικών
στάσεων

Υπεροχή της
δεξιότητας
προφορικού
λόγου

Εικόνα 1: Το πλαίσιο ΔΥΙΑΔΑ

1.3. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας Μιας Γ2/ΞΓ
Προκειμένου να εξετάσουμε τις αποτελεσματικότερες μεθόδους διδασκαλίας μιας ΞΓ
θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που
αναπτύχθηκαν από την έναρξη της συστηματικής αυτής προσπάθειας έως σήμερα.
Συγκρίνοντάς τες μεταξύ τους παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο
της διδασκαλίας τίθεται ο μαθητής, οι ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του και οι
δυνατότητές του, ενώ ο ρόλος του δασκάλου γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός. Από
την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική προσέγγιση, αυτής του δασκάλου- αυθεντίας
περνάμε σταδιακά σε περισσότερο μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις (Τζούτζα. 2016).
Ωστόσο, στις μέρες μας δεν κάνουμε λόγω για την επικράτηση μιας συγκεκριμένης
διδασκαλίας στην εκμάθηση μιας ΞΓ. Ο δάσκαλος είναι περισσότερο ευέλικτος, δεν
ακολουθεί τις επιταγές μιας συγκεκριμένης προσέγγισης. Έχει όμως την δυνατότητα
20

να αναλάβει πρωτοβουλίες και μέσω της δημιουργικότητάς του να βασιστεί σε
διαφορετικές ενέργειες προκειμένου να ενεργοποιήσει και να καθοδηγήσει τους
μαθητές του ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών του. Γίνεται επομένως
λόγος για μια πολυμεθοδολογική προσέγγιση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Στη συνέχεια
θα εξετάσουμε ορισμένες κυρίαρχες προσεγγίσεις που ακολουθούνται σήμερα για την
διδασκαλία μιας Γ2/ΞΓ.

1.3.1. Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Communicative Approach)
Ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση δόθηκε από τα μέσα της δεκαετίας
του '70 με την ανάπτυξη της γλωσσολογίας. Η διδασκαλία της γλώσσας στοχεύει στην
ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, στο να μπορεί να
επικοινωνήσει σε οποιονδήποτε δυνατό βαθμό, καθώς αυτός είναι και ο πρωταρχικός
σκοπός της γλώσσας ως όργανο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επομένως δεν
τίθεται η καλλιέργεια της γραμματικής και της γλωσσικής ικανότητας, οι οποίες
έπονται, αλλά την ενίσχυση των επικοινωνιακών τεχνικών.
Η λέξη δεν εξετάζεται ως αυτοδύναμη μονάδα αλλά μέσα σ’ ένα πλαίσιο, μέσα σε μια
φράση, πρόταση ή ένα κείμενο όπου αναφορικά με το περιεχόμενο και τις συνθήκες
επικοινωνίας αποκτά κάποιο νόημα (Kress, 1994). Επομένως, η γραμματική και το
λεξιλόγιο δεν δίνονται βεβιασμένα στους μαθητές, αλλά οι ίδιοι προσπαθούν με φυσικό
και αβίαστο τρόπο να τα κατακτήσουν μέσα από ένα αυθεντικό πλαίσιο. Για το σκοπό
αυτό επιλέγονται δραστηριότητες που στοχεύουν στην δημιουργία ρεαλιστικών
πλαισίων επικοινωνίας, που εμπλέκουν τους μαθητές σε αυθεντική χρήση της γλώσσας
(Brown, 2000).
Ακόμη, η κιναισθητική συμπεριφορά των μαθητών ενισχύει την επικοινωνιακή τους
δραστηριότητα, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν δραστηριότητες που να
ενισχύουν τόσο τη λεκτική, όσο και την μη λεκτική συμπεριφορά. Έτσι στον σχεδιασμό
μιας διδασκαλίας που βασίζεται στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν
κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου, ενώ το γλωσσικό
εισαγόμενο θα πρέπει να είναι κατανοητό στους μαθητές.

21

1.3.2. Φυσική Προσέγγιση (Natural Approach)
Στόχος της παρούσας προσέγγισης είναι να μεταδοθεί στους μαθητές το νέο λεξιλόγιο
στη γλώσσα - στόχο με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τρόπο μέσα από τη συνεχή
συζήτηση, την χρήση εικόνων και την ενεργοποίηση εξωγλωσσικών στοιχείων. Έτσι,
η διδασκαλία συγκροτείται πάνω σε δραστηριότητες που εστιάζουν στις ανάγκες των
μαθητών, ενώ το νέο λεξιλόγιο βασίζεται στην καθημερινότητά τους.
Σε ένα αρχικό στάδιο, το πρώιμο παραγωγικό, οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να
κάνουν χρήση σύνθετων δομών του λόγου (Brown & Palmer, 1988). Αρκεί να δώσουν
μονολεκτικές απαντήσεις απαντώντας με «ναι» ή «όχι» και να εμπλακούν σε απλές
λεκτικές δραστηριότητες, κάνοντας χρήση τυποποιημένων φράσεων (Γρίβα &
Σέμογλου, 2013). Επομένως, μέσα από την προσέγγιση αυτή οι μαθητές έρχονται σε
μια πρώτη επαφή με ΞΓ. Έτσι, στόχος της διδασκαλίας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι
μαθητές πάνω σε αυτή και να γνωρίσουν το νέο εισαγόμενο. Για το σκοπό αυτό οι
μαθητές

εμπλέκονται

σε

πολυτροπικές

κα

ενδιαφέρουσες

δραστηριότητες,

πειραματίζονται πάνω στο νέο λεξιλόγιο, χωρίς να μας ενδιαφέρει η πιθανότητα του
λάθους. Γι' αυτό και ο εκπαιδευτικός δεν προσκολλάται στο να διορθώσει το λάθος
αλλά να αφήσει το μαθητή να επικοινωνήσει και να εκφραστεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Καταλήγουμε λοιπόν ότι η ενδιαφέρουσα θεματολογία, η ποικιλία δραστηριότητων και
η αξιοποίηση των πολυμέσων, αποτελούν βασικές αρχές ώστε να προκληθεί το
ενδιαφέρον των μαθητών για την εκμάθηση της γλώσσας- στόχου.

1.3.3.Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση (Total Physical Responce)
Στην Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση (ΟΑΚΑ) στο επίκεντρο της
διδασκαλίας τίθενται οι εξωλεκτικές ενέργειες, για την μετάδοση ενός νοήματος. Ο
εκπαιδευτικός προκειμένου να επεξηγήσει κάτι στους μαθητές καταφεύγει σε απλές
λεκτικές εντολές στην γλώσσα- στόχο (π.χ. κάθισε, σήκω πάνω), τις οποίες συνοδεύει
με τις ανάλογες κινήσεις προκειμένου να γίνουν κατανοητές στους μαθητές.
Παράλληλα για να το επιτύχει αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση εικόνων
και ήχων (Γρίβα & Σέμογλου, 2013. Μήτσης,2004). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το
άγχος που παρεμποδίζει τους μαθητές στην απόκτηση του νέου λεξιλογίου (Μήτσης,
2004). Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο γίνεται χρήση και πιο σύνθετων εντολών,
προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο πρόσκτησης των μαθητών στην ΞΓ. Αυτό που
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μας ενδιαφέρει στην ΟΑΚΑ είναι ο μαθητής πριν φτάσει στο σημείο να παράγει λόγο
να μπορεί να κατανοήσει πρώτα το εισαγόμενο.

1.3.4. Δραστηριοκεντρική Μέθοδος (Task-Based Language Teaching)
Όπως φαίνεται και από την ονομασία της, στόχος της παρούσας προσέγγισης είναι η
ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, που ενισχύουν
την κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον, την αναγνώριση και την
συμμετοχή των μαθητών στην μάθηση, τόσο με λεκτικό όσο και μη λεκτικό τρόπο
(Λαζαρίδου & Γρίβα, 2014. Γρίβα & Σέμογλου, 2013) . Εστιάζουμε, δηλαδή, σε ένα
πρακτικό αποτέλεσμα, χωρίς να δίνεται έμφαση σε γραμματικούς και γλωσσικούς
κανόνες. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών ώστε να
μην μένουν παθητικοί δέκτες της μάθησης, αλλά να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν να
δημιουργούν και να συνεργάζονται μέσα σε ένα ευχάριστο και αυθεντικό. Ακόμη,
επιδιώκεται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η επικοινωνία των μαθητών στην
γλώσσα- στόχο περιβάλλον (Λαζαρίδου & Γρίβα 2014). Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που τους
δόθηκαν, να κάνουν χρήση της γλώσσας που ήδη γνωρίζουν ενεργοποιώντας την
προϋπάρχουσα γνώση τους, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και
να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).
Σύμφωνα με τον Willis (1996) μια δραστηριοκεντρική προσέγγιση διεκπεραιώνεται
μέσα σε τρία βασικά στάδια:
i.

Το στάδιο της προετοιμασίας
Στο στάδιο αυτό γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο προς επεξεργασία θέμα
με σκοπό την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, προκειμένου
να προϊδεαστούν σχετικά με την θεματική των δραστηριοτήτων και να
ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους. Ακόμη, επιδιώκεται η
επισήμανση χρήσιμων λέξεων ή φράσεων στην γλώσσα- στόχο και η
προσπάθεια αποσαφήνισης οδηγιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση
των δραστηριοτήτων.
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ii.

ο κύκλος της δραστηριότητας
Αυτό το στάδιο είναι το στάδιο της διεκπεραίωσης της δραστηριότητας είτε
ατομικά είτε ομαδικά. Στη συνέχεια ο μαθητής παρουσιάζει στους
υπολοίπους είτε προφορικά είτε γραπτά είτε με έκθεση του παραγόμενου
έργου του τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ολοκληρώσει την
δραστηριότητά του. Η διαδικασία αυτή βοηθά την ανάπτυξη της
μεταγνωστικής ικανότητάς του, διότι μπορεί να κρίνει ποιες ενέργειες της
δραστηριότητάς ήταν ποιο επιτυχημένες, ποιες επιδέχονταν περισσότερο
βελτίωση και τι ακόμη θα μπορούσε να είχε κάνει. Η διαδικασία αυτή της
αυθεντικής αξιολόγησης είναι μια συστηματική διαδικασία συλλογής
στοιχείων που δείχνουν την πρόοδο των μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο
διδασκαλίας- μάθησης (Torrance, 1995). Από την άλλη πλευρά και οι
συμμαθητές του παρακολουθώντας τον ειρμό της σκέψης του
παραδειγματίζονται, παίρνουν ιδέες που μπορεί να τους βοηθήσουν
μετέπειτα. Ταυτόχρονα, ενισχύεται το κλίμα αλληλοσεβασμού και
αλληλοβοήθειας στην τάξη. Ο ένας αντιλαμβάνεται τις κλίσεις του άλλου,
αλλά και σπεύδει να τον ενισχύσει σε τυχόν αδυναμίες του. Στην
περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για διαμορφωτική ετεροαξιολόγηση, όπου
στοχεύει στο να καθοδηγήσει τους μαθητές μέσω της αλληλοβοήθειας να
αναδείξουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους και να αναζητήσουν
τρόπους βελτίωσής τους (Topping, 2010).

iii.

εστίαση στη γλώσσα (γλωσσικά στοιχεία)
Στο τελευταίο αυτό στάδιο οι μαθητές αναγνωρίζουν και επεξεργάζονται
μέσα από ασκήσεις γλωσσικής επίγνωσης συγκεκριμένα γλωσσικά
στοιχεία, ενώ παράλληλα εξασκούνται στις λέξεις του νέου λεξιλογίου στη
γλώσσα- στόχο.

Στα τρία αυτά στάδια παρέχεται στους μαθητές να συμμετάσχουν και να
συνεργαστούν μέσα σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας και βασιζόμενοι
στις

δυνατότητές

τους.

Η
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διδασκαλία

επομένως

είναι

έντονα

δραστηριοκεντρική και μαθητοκεντρική. Από την άλλη πλευρά ο ρόλος
τους εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, καθώς ενισχύει, συντονίζει και
βοηθάει τους μαθητές του να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω
της ανατροφοδότησης.

1.3.5. Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and
Language Integrated Learning) - Μέθοδος CLIL
Ο όρος CLIL είναι ένας όρος «ομπρέλα» που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Διαχειριστών, Ερευνητών και Εφαρμοστών το 1994 (Ιωαννίδου, 2016) και αναφέρεται
στην εκμάθηση μιας ΞΓ εστιάζοντας τόσο στη γλώσσα όσο και στο γνωστικό
αντικείμενο ως αλληλεξαρτώμενες (Coyle, Hood & Marsh, 2010. Γρίβα & Σέμογλου,
2013). Δηλαδή, η διδασκαλία επιδιώκεται μέσω της ενασχόλησης με το περιεχόμενο
ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτό της μελέτης περιβάλλοντος, της
φυσικής, της ιστορίας, της γεωγραφίας. Η μελέτη ενός αντικειμένου μέσα από μια
διαφορετική οπτική που προσφέρει η προσέγγιση αυτή ενεργοποιεί τα κίνητρα των
μαθητών και το ενδιαφέρον τους για την ενεργός συμμετοχή σε αυτήν (Korosidou &
Griva, 2013). Παράλληλα οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν ένα συγκεκριμένο
λεξιλόγιο με το θέμα. Η επεξεργασία αυτή του λεξιλογίου μέσα σε ένα αυθεντικό
πλαίσιο ενισχύει την κατανόηση και την ανάκλησή του, ενώ ενισχύει τις
επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), αλλά και τις
κοινωνικο-συναισθηματικές. Μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον πειραματισμού και
μάθησης οι μαθητές αποκτούν περισσότερα κίνητρα, ενδιαφέρον για μάθηση, ενώ
ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, απαλλάσσοντας τους από το αίσθημα άγχους. Τέλος,
ενισχύεται η δημιουργικότητα και η φαντασία τους (Βενετοπούλου, Κασβίκης &
Γρίβα, 2014).
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την European Commission (2014) η μέθοδος CLIL είναι η
αποτελεσματικότερη για την διδασκαλίας μας Γ2/ΞΓ. για την διεξαγωγή της
διδασκαλίας αναδεικνύονται μέσα από το μοντέλο 4C.
•

Content- Περιεχόμενο: ενσωμάτωση στην διδασκαλία περιεχομένου
από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
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•

Culture-Πολιτισμός: ενσωμάτωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με
την μοναδικότητα και την αξία της ΞΓ

•

Communication-

Επικοινωνία:

ανταλλαγή

απόψεων,

ιδεών,

σκέψεων και αξιών τόσο ανάμεσα στους μαθητές και τους
συμμαθητές τους όσο και ανάμεσα στους μαθητές με άλλους που
έχουν την γλώσσα μητρική.
•

Cognition-Γνώση: δημιουργικότητα, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και
ανάπτυξη γλωσσικής και γνωστικής ικανότητας.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε μια προσέγγιση CLIL χαρακτηρίζεται σύμφωνα με
την Spratt (2012) από: α) ειδικό λεξιλόγιο, β) γλώσσα για ανακάλυψη, συζήτηση και
γραφή σχετικών θεμάτων, γ) γλώσσα για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
(καθορίζοντας, αιτιολογώντας, αξιολογώντας, υποθέτοντας, συμπεραίνοντας κα) και
δ) γλώσσα για ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων (ταξινομώντας, κατηγοριοποιώντας,
ερμηνεύοντας κα) και είναι αυτή που ενεργοποιεί τους μαθητές για πρόσβαση στο
περιεχόμενο. Ο ρόλος της, σύμφωνα με τον Coyle (2010), όπως διατυπώνεται σε
έρευνα της Ιωαννίδου (2016) είναι το ακόλουθο τριπλό σχήμα:
•

Γλώσσα της μάθησης: σχετίζεται με μια ανάλυση περιεχομένου,
θεματικών, λεξιλογίου, δομών και λειτουργιών

•

Γλώσσα για την μάθηση: συνδέεται με γνωστικές δεξιότητες και
επικοινωνία σε ρεαλιστικές καταστάσεις

•

Γλώσσα διαμέσου της μάθησης: γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη
δεξιοτήτων, αναδυόμενος γραμματισμός.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας
(CLIL) εστιάζεται σε τρεις παραμέτρους: τη γλώσσα, το περιεχόμενο και τις
μαθησιακές δεξιότητες (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008. Γρίβα & Σέμογλου, 2013.
Ιωαννίδου, 2016), όπου όλες οι δραστηριότητες συγκροτούνται γύρω από μια
συγκεκριμένη θεματική (θεματοκεντρική προσέγγιση). Κατά τους Mehisto, Marsh και
Frigols (2008) υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί μια
διδασκαλία ο σχεδιασμός της οποίας βασίζεται στη μέθοδο CLIL:
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i. Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης: Οι δραστηριότητες που συγκροτούν την
διδασκαλία θα πρέπει να δημιουργούν ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης,
όπου οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν ρόλους του πραγματικού κόσμου
και να πειραματιστούν σε αυτούς μέσα σε πραγματικές συνθήκες.
ii. Πολλαπλή εστίαση: Η πολλαπλή εστίαση επιδιώκεται μέσα από α)την
κατανόηση και ανάλυση περιεχομένου (ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων),
β) την συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της
συνεργασίας, γ) την παρουσίαση και την ανάδειξη των παραγόμενων
έργων δ) τις γλωσσικές δεξιότητες, ε)τις μεταγνωστικές δεξιότητες
(μαθαίνω πώς να μαθαίνω) και στ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών για
αναζήτηση πληροφοριών και παρουσίαση του περιεχομένου.
iii. Ενεργή μάθηση: Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες της μάθησης, αλλά
ενεργά μέλη της. Η διδασκαλία είναι έντονα μαθητοκεντρική, καθώς στο
κέντρο του ενδιαφέροντος τίθενται οι μαθητές και τα ενδιαφέροντά τους.
iv. Ασφαλές περιβάλλον: Επιδιώκεται μέσα από την δημιουργία ενός
ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος που δεν επικρίνει τα λάθη, αλλά
προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές. Ενισχύει την συμμετοχή, την
συνεργασία, την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση.
v. Διαδικασία «scaffolding- σκαλωσιάς»: Δραστηριότητες που βασίζονται σε
συζητήσεις με τους συνομήλικους αλλά με τον εκπαιδευτικό και την
συνεργασία, η αποσαφήνιση του λεξιλογίου, οι ερωτήσεις κατανόησης και
η επίλυση προβλημάτων με τους συνομηλίκους δημιουργούν ένα
ευχάριστο και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης που παρέχουν ευκαιρίες
συμμετοχής των μαθητών στην μάθηση. H μάθηση εστιάζει στις ανάγκες
των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τις
ερωτήσεις για να είναι πιο κατανοητές, ενισχύοντας και παρακινώντας τους
μαθητές του Pokrivčáková et al. (2015).
Ακόμη κατά την European Commission (2014) ο εκπαιδευτικός όταν
σχεδιάζει μια διδασκαλία βασιζόμενος στην μέθοδο CLIL θα πρέπει να
φροντίσει έτσι ώστε να αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια μιας
ενδιαφέρουσας για τα παιδιά θεματικής που να συνδυάζει την Γ1 με την
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ΞΓ. Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αναδιαμορφώνει
την διδασκαλία του και τις δραστηριότητες που έχει επιλέξει ανάλογα με
τις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών του, αλλά και τυχόν αστάθμητους
παράγοντες που μπορεί να προκύψουν στους ίδιους τους μαθητές του και
τυχόν μπορεί να τους επηρεάσουν. Το στοιχείο της ευελιξίας, λοιπόν, είναι
επίσης ένα βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να αναπτύξει ο κάθε
δάσκαλος.
Σε έκθεση της Ευρωπαϊκή επιτροπής (European Commission, 2006) υποστηρίχθηκε
ότι η μέθοδος CLIL μπορεί να καταστεί αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης, από την διδασκαλία σε μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας έως και τους
ενήλικες. Μάλιστα, ο Brewster (1999) υποστηρίζει πως η εφαρμογή της ξεκινήσει από
την πρωτοσχολική ηλικία, τα πλεονεκτήματα θα είναι ακόμα περισσότερα. Οι Marsh
και Lange (1999) παραθέτουν τις παρακάτω παραμέτρους ως βασικά πλεονεκτήματα
της πρώιμης χρήσης της σε μικρούς μαθητές:
•

Προώθηση της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της
μάθησης

•

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών

•

Ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων

•

Υψηλότερες επιδόσεις των μαθητών

•

Ανάπτυξη μεγαλύτερου εύρους γενικού και ειδικού λεξιλογίου

•

Αύξηση των κινήτρων μάθησης και συμμετοχής στη μαθησιακή
διαδικασία

•

Βελτίωση της αυθόρμητης και δημιουργικής έκφρασης.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η μέθοδος CLIL είναι μια καθαρά
μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας της ΞΓ. Στο επίκεντρο τίθεται ο μαθητής ο
οποίος διαθέτει ενεργό ρόλο μέσα από θεματικές και δραστηριότητες που
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του. Οι αξιοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών
δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο παρέχονται ευκαιρίες
για πειραματισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λάθη, ενώ παρέχεται και η
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δυνατότητα της ανατροφοδότησης. Στόχος της διδασκαλίας δεν είναι πλέον η σωστή
απάντηση, το συντακτικό και η γραμματική, αλλά η προσπάθεια, γεγονός που προωθεί
την αυτοεκτίμηση και το ενδιαφέρον των μαθητών. Παράλληλα θα πρέπει να τους
παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους ανταλλάσσοντας
απόψεις και ιδέες και βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Ο δάσκαλος σωπαίνοντας προσπαθεί
να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές του. Μέσα σε ένα τέτοιο ασφαλές
περιβάλλον

μάθησης

τα

παιδιά

επιτυγχάνουν

αποτελέσματα.
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καλύτερα

και

μακρόχρονα

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΓ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CALL (COMPUTER
ASSISTED LANGUAGE LEARNING)
Ταυτόχρονα, το γεγονός της ραγδαίας ανάπτυξης των Τεχνολογιών που οδήγησε τους
Η/Υ στο να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας δεν μπορεί
να παραληφθεί από την μαθησιακή διαδικασία. Δεδομένης λοιπόν αυτής της έντονης
εισροής της στην κοινωνία μας το σχολείο θα πρέπει να αναλάβει και αυτό ενεργό
δράση και να συμπεριλάβει στους κόλπους του τα παιδαγωγικά οφέλη που
προσφέρονται από την χρήση των Τεχνολογιών. Διότι κατά πολλούς το σχολείο είναι
μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, όπου θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της, χωρίς να παραμένει αμέτοχο. Στην ενότητα, λοιπόν αυτήν θα
εξετάσουμε τα παιδαγωγικά οφέλη των Τεχνολογιών, αλλά και τα μειονεκτήματά τους,
καθώς και τους τρόπους και τις μορφές που μπορούμε να τις εντάξουμε στην
εκπαίδευση.
Βέβαια προκειμένου να ασχοληθεί κάποιος με μια εφαρμογή, όσο εντυπωσιακή και να
είναι θα πρέπει να εστιάζει σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να υπάρχει
συνάφεια του λεξιλογίου με τον πραγματικό κόσμο για να του είναι οικείο και
κατανοητό, να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα του μαθητή και να προσελκύει το
ενδιαφέρον του, να του δημιουργεί ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον που να μην
φοβάται να πειραματιστεί και να προσπαθήσει και τέλος, να του προσφέρει η εφαρμογή
αυτή ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και ανατροφοδότηση για να συνεχίσει την
προσπάθεια (Liu, 2009).

Γίνονται όλο και πιο πολυδιάστατες προσφέροντας περισσότερες ευελιξίες και
ελευθερίες.

2.1. Ορισμός Και Ιστορική Εξέλιξη Της CALL
Ο όρος CALL (Computer Assisted Language Learning) πρωτοεμφανίστηκε το 1983
στο TESOL μια διεθνής επαγγελματική οργάνωση καθηγητών που διδάσκουν την
αγγλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη (Chapelle, 2001). Σε ένα αρχικό, λοιπόν στάδιο
αναφέρονταν στην εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης ξένης. Από το 1997 όμως ο
Levy δίνει μια νέα διάσταση αναφερόμενος στην ένταξη και στην παιδαγωγική
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αξιοποίηση των τεχνολογιών στην διδασκαλία γενικότερα και στην βελτίωση των
γλωσσικών δεξιοτήτων που προσφέρεται μέσα από αυτές (Beatty, 2003).
Κατά τους Jones και Fortescue (1987) ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πρόκειται για ένα
βοήθημα που ενσωματώνεται στην σχολική πραγματικότητα με σκοπό να ενισχύσει
τόσο τους μαθητές όσο και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το έργο του, ενώ μπορεί να
αξιοποιηθεί τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν, με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους και σκοπούς. Ο ρόλος του υπολογιστή στα πλαίσια της διδασκαλίας δεν είναι
μόνο να μεταδίδει και να επεξεργάζεται πληροφορίες, αποτελώντας εργαλείο γραφής,
παρουσίασης και αναζήτησης, αλλά η αξία του είναι πολύ πιο σύνθετη τόσο για την
γνωστική, όσο και για την γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών. Διότι βελτιώνει την
παραγωγή και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, την κατανόηση και παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου (Davies, 2002, Scholfield, 2003).
Ο λόγος που το ενδιαφέρον των περισσότερων μελετητών προσέλκυσαν οι Tεχνολογίες
και η παιδαγωγική τους αξία από την δεκαετία του 1980 και μετά είναι το γεγονός ότι
την περίοδο αυτή σημειώθηκε μια έντονη έκρηξη στην χρήση των υπολογιστών και
μια μαζική εισροή στην κοινωνική και καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Σταδιακά όλοι
άρχισαν να βάζουν τον υπολογιστή στο σπίτι τους και τα παιδιά άρχισαν να
εξοικειώνονται με αυτόν (Ιωαννίδου, 2016). Έτσι καταλήξαμε στις μέρες μας όλα
σχεδόν τα σπίτια και οι περισσότεροι μαθητές να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αξία τους λοιπόν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
κατάφερε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σταδιακά μέσα σε 40 περίπου χρόνια,
περνώντας μέσα από τρία διαφορετικά στάδια: την συμπεριφοριστική προσέγγιση, την
επικοινωνιακή προσέγγιση και την γνωστική προσέγγιση της επεξεργασίας των
πληροφοριών (Ράπτης, 2006). Κάθε μια χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο
τεχνολογίας, καθώς και από συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες που το περιβάλλουν.
Έτσι και η αντιμετώπισή τους στην εκπαίδευση σε κάθε μια από αυτές είναι
διαφορετική. Επίσης, η μετάβαση από την μια προσέγγιση στην άλλη δεν είναι το
αποτέλεσμα μιας βίαιης ρήξης αλλά της προοδευτικής συνειδητοποίησης των
αδυναμιών, αλλά και των οφελιών της προηγούμενης που αποτελώντας σημείο
αναφοράς για την ανάπτυξη της επόμενης.
Η θεωρία του συμπεριφορισμού αναπτύχθηκε αρχικά στα πλαίσια της ψυχολογίας και
της παιδαγωγικής κατά τα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ σταδιακά επηρέασε και το χώρο
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των Τεχνολογιών. Ως παιδαγωγικό κίνημα στρέφει το ενδιαφέρον του στις
ενδοατομικές γνωστικο-συναισθηματικές διεργασίες του ατόμου, εξετάζοντάς το ως
μια οντότητα που δέχεται έντονες επιδράσεις από το περιβάλλον του, μέσα στο οποίο
διαμορφώνει και την συμπεριφορά του. Αντιπροσωπευτικότερος εκπρόσωπος της
θεωρίας αυτής υπήρξε ο Skinner (1953), ο οποίος υποστήριξε ότι σημαντικότερος
παράγοντας στη διαδικασία της μάθησης είναι η ανατροφοδότηση (feed back) του
μαθητή, που άλλες φορές μπορεί να πάρει το χαρακτήρα θετικής ενίσχυσης της
αναμενόμενης συμπεριφοράς κι άλλοτε της διόρθωσης ή και της αρνητικής ενίσχυσης
μη επιθυμητών αντιδράσεων (Pritchard, 2009). Ο μαθητής παραμένει παθητικός δέκτης
και παρατηρητής θετικών και αρνητικών αντιδράσεων, μέσα από τις οποίες μαθαίνει.
Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του δασκάλου στη διαδικασία της μάθησης είναι να
μεταδώσει τη γνώση και να παρέχει θετικές ή αρνητικές ανατροφοδοτήσεις. Η
αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται βάσει μετρήσιμων διαδικασιών ελέγχου (tests)
(Deubel, 2003).
Μέσα στα πλαίσια του συμπεριφορισμού αναδείχθηκαν ορισμένα στοιχεία του τα
οποία επηρεάζουν θετικά την διδασκαλία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρωτίστως,
η κατοχύρωση του δικαιώματος στο μαθητή να μπορεί να κάνει λάθη χωρίς
περιορισμούς και να προσπαθεί συνεχώς να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς
και η δυνατότητα που του προσφέρει να μπορεί να εξασκηθεί στο δικό του ρυθμό
μάθησης. Με τον τρόπο αυτό οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν
με πιο σύνθετες δραστηριότητες, ενώ οι πιο αδύναμοι να μην μένουν πίσω στάσιμοι
και άπραγοι (Ράπτης, 2006). Τα λογισμικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν
υιοθετώντας την αρχή αυτή είναι κυρίως κλειστού τύπου περιβάλλοντα μάθησης
(tutorials), εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) που στόχευαν στην πρόσκτηση
από το μαθητή μιας συγκεκριμένης γνώσης και την αξιολόγησή της (Κόμης, 2004). Ο
υπολογιστής επομένως δεν αντιμετωπίζεται ως μια πολύπλοκη νοητική-γνωστική
διαδικασία αλλά ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης που εισπράττει ο μαθητής, κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας. Μάλιστα πολλές φορές τα περιβάλλοντα που προσφέρονται
είναι πολυτροπικά, διαθέτοντας πλήθος εικόνων, αναπαραστάσεων, ήχων και video, με
στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Παράλληλα, ο
κάθε μαθητής μπορεί να ορίσει το επίπεδο ενασχόλησής του ανάλογα με αυτό της
προϋπάρχουσας γνώσης του, ενώ το να μεταβεί από το ένα επίπεδο στο άλλο απαιτεί
την ολοκλήρωση του προηγούμενου επιπέδου. Οι δραστηριότητες είναι συνήθως
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τύπου «σωστό-λάθος» ή πολλαπλής επιλογής (Grabowski, 2009). Σε κάθε φάση της
αξιολόγησής του, ο μαθητής εισπράττει από τον Η/Υ την αντίστοιχη με το αποτέλεσμα
ενίσχυση, θετική ή αρνητική (Σολομωνίδου, 2006).
Η δεύτερη προσέγγιση όπως προαναφέρθηκε είναι αυτή του εποικοδομητισμού
(κονστρουκτιβισμού), όπου η μάθηση είναι μια σύνθετη διεργασία οικοδόμησης της
γνώσης, της μάθησης, αλλά και της προσωπικότητας του ατόμου, βασιζόμενη στην
προϋπάρχουσα γνώση του. Έτσι λοιπόν για να φτάσει ο μαθητής στη γνώση απαιτείται
η ενεργός συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αλληλεπίδρασή τους
με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος,
μαθητοκεντρική προσέγγιση. Ο δάσκαλος δεν είναι πια ο μεταλαμπαδευτής της
γνώσης, αλλά καθοδηγητής και βοηθός (Ράπτης, 2007).
Βασικότερος υποστηρικτής της υπήρξε ο Piaget (1926), ο οποίος ασχολήθηκε με την
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων περιγράφοντάς την ως μια
εξελικτική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια
τα οποία εξαρτώνται από την ηλικία του. Σε κάθε στάδιο ο κάθε μαθητής
χαρακτηρίζεται από ορισμένες διανοητικές δυνατότητες που ορίζουν τι είναι σε θέση
ή τι δεν είναι σε θέση να κάνει. Επηρεασμένος από τον Piaget, ο Vygotsky το 1934
αναπτύσσει την θεωρία της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» υποστηρίζοντας ότι το
άτομο κατακτά την γνώση δεχόμενο επιρροές από το κοινωνικό, πολιτισμικό και
οικογενειακό του περίγυρο, ενώ η γνώση είναι μια εξελικτική διαδικασία. Η ηλικία του
ατόμου δεν είναι πλέον αυτή που ορίζει τι είναι ικανό το άτομο να επιτελέσει σε κάθε
στάδιο της εξελικτικής του πορείας, αλλά το επίπεδο κατάκτησης της γνώσης του. Ο
ρόλος του δασκάλου είναι και στην περίπτωση αυτή καθοδηγητικός, ενώ αναπτύσσει
την σημασία της έννοιας του πλαισίου στήριξης (scaffolding). Σύμφωνα με την θεωρία
αυτή ο δάσκαλος προσφέρει υποστήριξη στον κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά
προκειμένου να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης (Ράπτης, 2007).
Με βάση τις δυο προηγούμενες θεωρίες ο ρόλος του υπολογιστή διαφοροποιείται.
Γίνεται συνεργάτης και υποστηρικτής του μαθητή στην επίλυση των γνωστικών
δραστηριοτήτων που καλείται να επιλύσει. Επίσης, συντελούν στην ανάπτυξη
παιγνιωδών δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα νέο πεδίο αναζήτησης και
κατασκευής

ενός

ευχάριστου

μαθησιακού

περιβάλλοντος,

ενώ

παράλληλα

δημιουργούν αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Τέλος, συντελούν στην δημιουργία
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δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων, μαζί με χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες
για την επίλυσή τους (π.χ. χάρτες, πηγές, πληροφορίες, κείμενα, βίντεο που
απεικονίζουν πραγματικές καταστάσεις, εικονικά εργαλεία). Η διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων με τη βοήθεια του Η/Υ, χαρακτηρίζεται συχνά από απλές, αλλά και πιο
σύνθετες νοητικές διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που περιγράφει η θεωρία της
επεξεργασίας των πληροφοριών, ενώ άλλοτε απαιτείται η ανάκληση δηλωτικών κι
άλλοτε πιο σύνθετων διαδικαστικών γνώσεων, προκειμένου οι μαθητές να
ολοκληρώσουν με επιτυχία μια μαθησιακή διαδικασία (Κόμης, 2004).
Η τελευταία προσέγγιση αυτή της γνωστικής προσέγγισης της επεξεργασίας των
πληροφοριών αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '60, όπου αντιμετωπίζει το νου
ως ένα σύνθετο σύστημα που αντιμετωπίζει το νου ως ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Οι Atkinson και Shiffrin (1968) οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο νου
σε τρία διαφορετικά στάδια: το στάδιο της αισθητηριακής ανίχνευσης και εγγραφής,
της βραχυπρόθεσμης μνήμης και της μακροπρόθεσμης μνήμης. Όπως υποστήριξε και
ο Freud, η βραχυπρόθεσμη μνήμη έχει ορισμένα χρονικά περιορισμένα όρια και δεν
μπορεί να συγκρατήσει όλες τις γνώσεις ή όλες τις λέξεις ενός λεξιλογίου. Με την
επιστράτευση διαφόρων στρατηγικών απομνημόνευσης η πληροφορίες αυτές
αποθηκεύονται στην μακροπρόθεσμη μνήμη η οποία είναι απεριόριστη. Οι
πληροφορίες μάλιστα αυτές καταλαμβάνουν τόσο μεγάλο όγκο που πολλές φορές
υπάρχει πρόβλημα στην ανάκλησή τους (Ράπτης, 2007). Στα πλαίσια της θεωρίας
αυτής οι μαθητές θα πρέπει με την βοήθεια του εκπαιδευτικού να αναπτύξουν
στρατηγικές απομνημόνευσης και ανάκλησης των πληροφοριών.

Συμπεριφορισμός

Γνωστική
Θεωρία

Εποικοδομητισμός

2.2. Αξιοποίηση Της CALL Στην Εκπαίδευση
Ο τρόπος αξιοποίησης των Η/Υ στην εκπαίδευση έχει διαφοροποιηθεί αρκετά από την
στιγμή που εισήλθαν στην καθημερινή μας ζωή έως σήμερα. Η εξέλιξή τους μπορεί να
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διακριθεί σε τρεις περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο, όπου πρωτοεμφανίστηκαν οι
υπολογιστές, αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά από μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες,
εξαιτίας του μεγάλου όγκου τους, ενώ γίνουνταν χρήση από πολλούς χρήστες
(mainframes). Στην επόμενη περίοδο, οι υπολογιστές γίνονται περισσότερο εύχρηστη,
μειώνεται το μέγεθός τους, ενώ κάθε χρήστης είναι σε θέση να κατέχει την δική του
συσκευή (PC personal computers). Τέλος, στην τρίτη περίοδο, αυτή που επικρατεί και
ως σήμερα εμφανίζεται ο όρος «διάχυτος υπολογισμός» (ubiquitous computing), όπου
δεν γίνεται πλέον λόγος για χρήση υπολογιστή, αλλά καθημερινών αντικειμένων
ηλεκτρονικών και μη που μετατρέπονται σε πληροφοριακά συστήματα επιτρέποντας
στο χρήστη να αλληλεπιδρά με αυτά. Τέτοιου είδους υπολογιστικές συσκευές μπορεί
να είναι είτε μεμονωμένες (όπως smartphone, tablet, PDA, laptop, desktop), είτε
ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (αυτοκίνητα, ψυγεία,
πλυντήρια, κουζίνες, διάφορες συσκευές), αλλά και φυσικά, απλά καθημερινά
αντικείμενα, όπως ένα ξύλινο σπιτάκι ή και φρούτα και λαχανικά. Πολλές φορές η
ενασχόληση με αυτές είναι τέτοια όπου ο χρήστης δεν μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ότι
πίσω από αυτές κρύβεται ένα υπολογιστής (Weiser et al, 1999). Με τον τρόπο αυτό οι
Τεχνολογίες αποκτούν ένα χαρακτήρα περισσότερο μαθητοκεντρικό, εποικοδομητικό,
βιωματικό και ενεργητικό. Εξάλλου, οι διεπαφές που μέχρι σήμερα αξιοποιούνταν
στην τάξη ήταν σχεδιασμένες για τον «τυπικό» ενήλικο χρήστη χωρίς να είναι ειδικά
σχεδιασμένες για τους μικρούς μαθητές. Τα παιδιά όμως διαθέτουν διαφορετικές
δυνατότητες και ικανότητες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό
μιας διεπαφής. Χαρακτηριστικά, μαθητές ηλικίας 7-10 ετών δυσκολεύονται να
ανταπεξέλθουν σε δραστηριότητες που απαιτούν κινήσεις ακριβείας που είναι
αναγνωρίσιμες από τον υπολογιστή, με αποτέλεσμα πολλές ερωτήσεις να
προσπερνιόνται διότι από κεκτημένη ταχύτητα έχουν απαντηθεί σωστά ή λάθος με
τυχαίο τρόπο (Amoia et al, 2011). Ακόμη, πολλές φορές αγγίζουν την οθόνη στο μέρος
που ήταν η προηγούμενη απάντηση. Για το λόγο αυτό οδηγούμαστε στην ανάγκη
σχεδιασμού μιας διεπαφής ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες των παιδιών
πρωτοσχολικής ηλικίας.
Αρχικά εστιάζοντας στα οφέλη του διάχυτου υπολογισμού τόσο ο μαθητής όσο και ο
εκπαιδευτκός μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την διαδικασία της μάθησης και
να αποθηκεύουν οτιδήποτε θεωρούν απαραίτητο. Ακόμη, μπορούν να έχουν πρόσβαση
στην πληροφορία παντού και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, ενώ προσφέρεται η
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δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο.
Τέλος, μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα αυθεντικές δραστηριοτήτες, καθώς η
διαδικασία μάθησης εισάγεται στην καθημερινή ζωή του μαθητή (Ogata et al, 2010.
Wong, 2012).
Ακόμη, με τον διάχυτο υπολογισμό, ο χρήστης-μαθητής αποδεσμεύεται από την
καρέκλα και το γραφείο και μπορεί πια να σηκωθεί όρθιος για να αλληλεπιδράσει με
το υπολογιστικό σύστημα. Αποδεσμεύεται από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σαν
μέσο επικοινωνίας με το υπολογιστικό σύστημα και μπορεί να χρησιμοποιήσει μια
κινητή συσκευή ή οτιδήποτε άλλο, όπως για παράδειγμα μια επιφάνεια, ή ένα απ΄το
καθημερινό αντικείμενο, όπως μια μπάλα ή μιας μπανάνα, ή ακόμη και ολόκληρο το
σώμα του. Επίσης, δεν χρειάζεται να εστιάζει συνεχώς την προσοχή του στην
συγκεκριμένη εργασία που κάνει. Ταυτόχρονα, είναι ευκολότερο να συνεργαστεί με
άλλους που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αφού δεν υπάρχει πια ο περιορισμός του
τραπεζιού-χώρου εργασίας.
Τα ψηφιακά λογισμικά επιφέρουν, όπως προαναφέρθηκε, πολλά οφέλη στην
εκπαίδευση. Ωστόσο ο σωστός σχεδιασμός τους που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των μαθητών μπορεί να τα καταστήσει και αποτελεσματικά διεκπεραίωση της
διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να διέπεται από τις
ακόλουθες βασικές αρχές:
✓ να προτείνουν αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία
βασίζονται σε προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο μαθητής είτε
σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό
✓ να παρουσιάζουν προβλήματα αρκετά σφαιρικά που μπορούν να
επιλυθούν με διαφορετικές προσεγγίσεις
✓ να επιτρέπουν να προβεί ο μαθητής σε διαφορετικές ακολουθίες
ανάλογα με τις ανάγκες του
✓ να προωθούν τη μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της ενεργούς
έρευνας
✓ να προτείνουν οπτικά μοντέλα τα οποία μπορεί να συμβουλευτεί ο
μαθητής και να βοηθηθεί προκειμένου να επιλύσει μια δραστηριότητα
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✓ να ευνοούν την αναπαραγωγή δευτερευόντων προβλημάτων με βάση
το πρωταρχικό
✓ να επιτρέπουν στους μαθητές να ανταλλάσσουν απόψεις και γνώσεις
και να αλληλοβοηθούνται
✓ να παρέχουν στον εκπαιδευόμενο ανατροφοδότηση, καθοδήγηση ή
προτάσεις που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει φαινόμενα και
σύνθετες διεργασίες ή και να μάθει το νέο λεξιλόγιο
Τα ψηφιακά περιβάλλοντα αποτελούν μικρόκοσμους που χαρακτηρίζουν ένα
παιδαγωγικό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής είναι αυτόνομος να ενεργήσει όπως
επιθυμεί και κατέχει τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή. Πρόκειται με άλλα λόγια για
ένα υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να χειριστεί
έννοιες και φαινόμενα της φυσικής, των μαθηματικών, της γεωμετρίας, αλλά και της
εξάσκησης πάνω σε γλωσσικές δραστηριότητες με σκοπό την επίλυση διαφόρων
προβλημάτων (Krashen, 2009). Μέσα από την επίλυση των προβλημάτων αυτών οι
μαθητές μπορούν να πειραματιστούν στις έννοιες αυτές και στα φαινόμενα, να
εκφράσουν ιδέες και να ερευνήσουν συνέπειες. Τα ψηφιακά λοιπόν περιβάλλοντα
μάθησης είναι ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικά και μπορούν εύκολα να τα χειριστούν οι
μαθητές, προσφέροντάς τους ανατροφοδότηση και οδηγώντας τους στη μάθηση.
Παράλληλα, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη του, να αναπτύξει
νοητικές αναπαραστάσεις και να αναπτύξει την γνώση του σχετικά με το γνωστικό
τομέα που τον ενδιαφέρει.
Η γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στον υπολογιστή και στον μαθητή θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα απλή, αλλά και ταυτόχρονα ισχυρή προκειμένου να επιτρέπει στο μαθητή να
ανταποκριθεί στο στόχο σχεδιασμού του προγράμματος χωρίς να τον δεσμεύει .
Στάδια ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων
Σύμφωνα με τον Gunduz (2005) οι δραστηριότητες χωρίζονται σε 3 στάδια:
i. Προστάδιο, όπου γίνεται μια προετοιμασία και μια εισαγωγή στην
ενότητα ή στο θέμα, χωρίς χρήση υπολογιστή.
ii. Κυρίως στάδιο, όπου οι μαθητές δουλεύουν ατομικά λη συνεργατικά
στον υπολογιστή, εκτελώντας τις δραστηριότητες.
37

iv.

Μεταστάδιο, όπου οι μαθητές δουλεύουν εκτός υπολογιστή, εκτελώντας
δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης ή και αξιολόγησης.

2.3. Προσέγγιση CALL Και Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Η παιδαγωγική σημασία των Τεχνολογιών φαίνεται σε ολόκληρο το φάσμα της
εκπαίδευσης προσφέροντας ποικίλα οφέλη. Ωστόσο από το 1998 οι Warschauer &
Healey (όπως αναφέρεται στον Gunduz, 2005) κατάφεραν να αναγνωρίσουν και την
σημασία τους στην ανάδειξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων,
την κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού και του προφορικού λόγου. Τα οφέλη
τους περιγράφονται ως εξής:
1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Μέσα από τρεις διαφορετικούς τρόπους οι υπολογιστές είναι χρήσιμοι στο να
ενισχύσουν την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών
•

Τυχαία ανάγνωση
Στην οποία βασίζονται και τα περισσότερα ψηφιακά προγράμματα. Ο μαθητής
προκειμένου να επιτύχει την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας θα πρέπει πρώτα να
διαβάσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει και με ποιο στόχο.

•

Αναγνωστική ικανότητα
Πρόκειται για προγράμματα που στοχεύουν στην αναγνωστική κατανόηση, όπως
επίσης και για τη γραμματική και λεξιλογική ανάπτυξη.

•

Κείμενο εμβάθυνσης
Με την βοήθεια του Η/Υ ο μαθητής μπορεί με ποικίλους τρόπους να διαχειριστεί ένα
συνεχές κείμενο, να αναγνωρίσει τη δομή και το περιεχόμενό του.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου
Στον σχεδιασμό μια διδασκαλίας με την χρήση Η/Υ η ανάπτυξη της γραπτής
ικανότητας είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους στόχους, καθώς προσφέρει μεγάλη
ενίσχυση ιδιαίτερα στους αρχάριους. Έτσι, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά
προγράμματα ο υπολογιστής μετατρέπεται σε ένα ευέλικτο βοήθημα γραφής που
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ενισχύει τους μαθητές, ενώ παράλληλα συντελεί στο να δημιουργήσουν μια θετικότερη
στάση ως προς την γραφή. Ακόμη, προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να
γνωρίσουν και να επεξεργαστούν λέξεις, γραμματικά φαινόμενα και την χρήση των
σημείων στίξης, στοιχεία δευτερεύοντα στην επεξεργασία ενός κειμένου.
• Παραγωγή προφορικού λόγου
Για την εκμάθηση μιας γλώσσας, η παραγωγή προφορικού λόγου είναι μια από τις
βασικότερες γλωσσικές δεξιότητες την οποία και θα πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής.
Για αυτό και οι περισσότερες δραστηριότητες εστιάζουν σε αυτήν και πρόκειται
συνήθως για προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων και μικρές καθοδηγούμενες συζητήσεις.
Οι Η/Υ είναι σε θέση να δημιουργήσουν τέτοιου είδους περιβάλλοντα που μπορούν να
ενισχύσουν τους μαθητές. Τέλος, Η παρουσίαση μιας ταινίας με τους διαλόγους της
μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που δημιουργώντας ένα αυθεντικό περιβάλλον
μάθησης ο μαθητής μπορεί να έρθει σε επαφή με το λεξιλόγιο και την προφορά μιας
ξένης γλώσσας με την οποία έρχεται σε επαφή, αλλά και με την συλλογή πολιτισμικών
στοιχείων σχετικά με αυτή.
•

Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου βοηθούν στην ενίσχυση τόσο των
προφορικών όσο και των γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά ακόμη αξιολογούν
και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με ένα πιο ενεργό τρόπο, από ότι συνήθως
πραγματοποιείται χωρίς την αξιοποίηση των Η/Υ.

2.4. Πλεονεκτήματα Της CALL Στην Εκπαίδευση
Κατά τις García-Sánchez & Luján-García (2016) οι μαθητές όταν μαθαίνουν μια
γλώσσα ως δεύτερη ξένη φοβούνται να εκφραστούν τόσο στον προφορικό, σε
μεγαλύτερο όμως μέρος και στον γραπτό λόγο. Ο φόβος όμως αυτός δεν ευνοεί την
γλωσσική καλλιέργεια και τους παρεμποδίζει στο να επικοινωνήσουν με άλλους
ομιλητές, είτε πρόκειται για άτομα που διαθέτουν την γλώσσα ως μητρική, είτε όχι,
όπως με την δασκάλα τους ή τους συμμαθητές τους. Έτσι χάνουν το ενδιαφέρον τους
και αισθάνονται αμήχανοι και αδύναμοι μπροστά στην υπόλοιπη ομήγυρη της τάξης.
Ταυτόχρονα όμως αυτό επιφέρει πολλές δυσκολίες και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο
οποίος προσπαθεί συνεχώς να ενισχύει και τους πιο αδύναμους και να κάνει όλους τους
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μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στην διδασκαλία. Πολλές φορές όμως οι
προσπάθειές του μπορεί να μην επιφέρουν καμία ανταπόκριση. Έτσι λοιπόν στο σημείο
αυτό έρχονται οι Τεχνολογίες με τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν και
προσπαθούν να ενισχύσουν την διδασκαλία με τον καλύτερο και τον καταλληλότερο
τρόπο. Τα πλεονεκτήματα αυτά κατά πολλούς μελετητές (Ράπτης, 1988 & 2006) είναι
πολλά και ποικίλα και παρατίθενται στο σημείο αυτό:
✓ Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, ευχάριστο και κατανοητό. Είναι πιο κοντά στις
ανάγκη του μαθητή για παιχνίδι και πιο κοντά στα ενδιαφέροντά του. Ταυτόχρονα
αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή και εμβάθυνση στο προς επεξεργασία θέμα.
Ταυτόχρονα, το ότι ο ίδιος ο μαθητής καθίσταται χειριστής του προγράμματος είναι
ένας από τους λόγους που αποκτά έντονο ενδιαφέρον ενασχόλησής του. Παράλληλα,
οι ίδιοι οι μαθητές είναι σε θέση να ανακαλύψουν μόνοι τους την αξία ενασχόλησης με
το νέο λεξιλόγιο ή το νέο αντικείμενο, πράγμα το οποίο και αυτό με την σειρά του
ενισχύει το ενδιαφέρον τους.
✓ Ο μαθητής αναζητά και κατακτά την γνώση σε ρυθμό ανάλογο των δυνατοτήτων του,
ευνοώντας την εξατομικευμένη διδασκαλία. Προσφέρει την δυνατότητα της
διαφοροποίησης, καθώς το επίπεδο και ο βαθμός για κάθε μαθητή μπορούν να
διαφοροποιηθούν με σκοπό να είναι πιο κοντά στις δυνατότητές του. και για τους
καλούς αλλά και για τους αδύναμους μαθητές. Έτσι βαθμιαία ο μαθητής ελέγχει την
πρόοδό του, καθώς κάθε φορά μπορεί να επιτύχει όλο και περισσότερα, φτάνοντας με
αυτό τον τρόπο στον αυτοέλεγχο και ενδυναμώνοντας την μεταγνώση του, το να
γνωρίζει, δηλαδή με ποιον τρόπο και σε τι βαθμό κατέχει την γνώση πάνω σε ένα
συγκεκριμένο ζήτημα.
✓ Είναι αντικειμενικός, οι σωστές απαντήσεις με όποιον τρόπο και αν δοθούν είναι κοινές
για όλους. Δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις, όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως είναι
ίσοι και μοναδικοί απέναντί του, ο καθένας με τις δικές του δυνατότητες.
✓ Στις παραδοσιακές διδασκαλίες ο μαθητής αισθάνεται συνεχώς άγχος και φόβο μήπως
και δεν καταφέρει να βρει την σωστή απάντηση σε κάποια δραστηριότητα που κλήθηκε
να απαντήσει. Ο φόβος αυτός έχει πάντα αρνητικές επιπτώσεις. Μέσα όμως στο φιλικό
και αυθεντικό περιβάλλον που προσφέρουν οι Τεχνολογίες ο μαθητής μπορεί να
πειραματιστεί και να δοκιμάσει να φτάσει στην σωστή λύση απεριόριστες φορές, χωρίς
να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο όμως μαθαίνει το σωστό
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χωρίς να το συνειδητοποιεί. Η γνώση αυτή είναι και ουσιαστικότερη καθώς
αποθηκεύεται ευκολότερα στην μακρόχρονη μνήμη του μαθητή, χωρίς να είναι
πρόσκαιρη και να υπάρχει πιθανότητα να λησμονηθεί μετά από ένα σύντομο χρονικό
διάστημα.
✓ Προσφέρεται η δυνατότητα της βιωματικής μάθησης, μέσα σε αυθεντικά πλαίσια
επικοινωνίας με μαθητές, αλλά και ειδικούς, επιστήμονες από άλλες χώρες όπου
μιλούν μια άλλη γλώσσα. Έτσι μπορούν να ανταλλάξουν όχι μόνο γνώσεις, απόψεις
και εμπειρίες, αλλά και να γνωρίσουν έναν άλλο πολιτισμό, να ευαισθητοποιηθούν και
να τον γνωρίσουν. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασκηθούν στην τυχόν
δεύτερη για αυτούς ξένη μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον με άτομο που την μιλούν
ως μητρική. Να διακρίνουν ιδιωματισμούς και προφορές και να προσπαθήσουν να
βελτιώσουν και τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Ο τρόπος αυτός μπορεί να είναι είτε
προφορικός, είτε γραπτός και να ευνοεί αντίστοιχα και τις τέσσερεις γλωσσικές
δεξιότητες, όπως την παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και του προφορικού
λόγου.
✓ Ταυτόχρονα, οι Τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν και εποπτικό μέσο για την
μετάδοση που πληροφοριών όπου είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οι μαθητές με
οποιονδήποτε άλλο αφαιρετικό τρόπο προσέγγισης. Μπορούν να μεταβούν σε
οποιοδήποτε περιβάλλον και με αυθεντικό τρόπο να προβούν στην αναζήτηση της
γνώσης. Έχουν, δηλαδή, την δυνατότητα να μετατρέψουν τον ψηφιακό κόσμο σε ένα
αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Με τον τρόπο αυτό και την σύνδεση μιας
πληροφορίας με μια εικόνα ή με έναν ήχο η απομνημόνευσή της είναι
αποτελεσματικότερη,
✓ Προσφέρεται η δυνατότητα να χειριστούν ταυτόχρονα την εφαρμογή παραπάνω από
δυο μαθητές.
✓ Προωθεί την ενσώματη μάθηση όπου ο μαθητής μαθαίνει τόσο με το μυαλό του όσο
και μέσα από το σώμα του με την ταυτόχρονη αναπαράσταση των πληροφοριών που
δέχεται.
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2.5. Περιορισμοί της CALL Στην Εκπαίδευση
Στον αντίποδα όμως όλων αυτών αρκετοί μελετητές είναι ακόμη επιφυλακτικοί με το
αν και κατά πόσο οι Τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την διδασκαλία (Ράπτης,
1988 & 2006). Αντίθετα, προβάλλουν ποικίλα επιχειρήματα για τα μειονεκτήματα τους
και είναι αντίθετοι στην προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό να ενταχθούν
στην εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό προβάλλονται τα μειονεκτήματα αυτά που
εντοπίζουν.
✓ Συχνά πολλά λογισμικά προγράμματα είναι κατασκευασμένα από μη ειδικούς οι οποίοι
δεν διαθέτουν παιδαγωγικές γνώσεις και οι στόχοι του παιχνιδιού δεν είναι
παιδαγωγικοί. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί και να προωθούν λάθος πρότυπα και μη
επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όμως στο σημείο
αυτό είναι ακριβώς να ελέγξει εκ των προτέρων ποια προγράμματα είναι κατάλληλα
για τους μαθητές, σε ποιου γνωστικού επιπέδου μαθητές απευθύνονται και να τους τα
προωθήσουν.
✓ Ο υπολογιστής απορροφώντας την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών μπορεί να
συμβάλει στην κοινωνική τους απομόνωση και μοναξιά. Να κλιστούν στον εαυτό τους
και να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην δραστηριότητα που έχουν κληθεί
αψηφώντας το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω τους, τι οδηγίες και πληροφορίες δίνει
κάθε φορά ο εκπαιδευτικός της τάξης και σε τι σημείο βρίσκεται η υπόλοιπη τάξη. Και
στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και να
προσφέρει ομαδοσυνεργατικές ευκαιρίες στους μαθητές του οι οποίοι θα προσπαθούν
όλοι μαζί και θα αλληλοβοηθούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της
άσκησης.
✓ Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι πολλά σχολεία δεν διαθέτουν τους οικονομικούς
πόρους ώστε να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε περίπτωση που έχουν
κάποιοι είναι ιδιαίτερα παλαιοί και δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα λογισμικά
προγράμματα. Αυτή η διαφοροποίηση σε σχολεία που διαθέτουν εργαστήρια
πληροφορικής και σε αυτά που δεν διαθέτουν, διαφοροποιεί και τους μαθητές του
εκάστοτε σχολείου, ενώ οι μεταξύ τους ευκαιρίες για μόρφωση που παρέχονται είναι
και πάλι άνισες. Πολλές φορές όμως και ένας μόνο υπολογιστής γύρω από τον οποίο
εργάζονται όλοι οι μαθητές είναι ικανός να τους ενισχύσει και να προσφέρει με την
σωστή οργάνωση της διδασκαλίας τα παιδαγωγικά οφέλη που προαναφέρθηκαν.
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Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι με τον σωστό σχεδιασμό της διδασκαλίας
και τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού τα μειονεκτήματα που μπορεί να
παρουσιαστούν μπορούν να αποφευχθούν και να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο,
αυθεντικό παιδαγωγικό περιβάλλον μάθησης.

2.6. Οι Web 2.0. Εφαρμογές Στην Εκπαίδευση Και Το Πρόγραμμα Scratch
Η αξιοποίηση της προσέγγισης CALL όμως στην εκπαίδευση έχει εξελιχθεί μέσω των
Web 2.0. εφαρμογών. Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων που σε
ατομικό, συνεργατικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο μας εισάγουν στον κόσμο της
πληροφόρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής του χρήστη σε
διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές που του προσφέρουν στον χρήστη την δυνατότητα
να δημιουργήσει το δικό του ιστολόγιο, να δημιουργήσει και να μοιραστεί πολυμεσικά
εργαλεία με ήχους, εικόνες και βίντεο, ενώ παράλληλα μπορεί να επικοινωνήσει με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης O‘Reilly (2009). Ακόμη, μέσω των εφαρμογών αυτών
μπορούμε να επιτύχουμε τόσο την σύνθεση και την δημοσίευση, αλλά και ένα εξίσου
σημαντικό στοιχείο την αναδημοσίευση και την τροποποίηση του περιεχομένου.
Τέλος, άλλοι χρήστες μπορούν να μοιραστούν το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε, να
επέμβουν σε αυτό προσφέροντας την δική τους βοήθεια και άποψη, αλλά και να
δεχτούν και οι ίδιοι επιρροές και ιδέες από αυτό. Το στοιχείο της αλληλοβοήθειας, του
αλληλοσεβασμού και της επικοινωνίας είναι αυτό που διέπει επομένως τέτοιου είδους
επαφές, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο της εκπαίδευσης .
Σύμφωνα με την Μάρκου (2016), υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες διέπουν
τις Web 2.0. εφαρμογές και συντελούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους,
αλλά και στην επιτυχή χρήση τους. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
•

Ατομική παραγωγή και δημιουργία περιεχομένου από το χρήστη: ο καθένας μπορεί να
δημιουργήσει αυτό που επιθυμεί και μπορεί σύμφωνα με τις απόψεις του, την
δημιουργικότητά του και τις δυνατότητές του και να την δημοσιεύσει στους άλλους.
Έτσι, τονίζεται η αξίας της προσωπικής δημιουργίας περιεχομένου.

•

Αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης: όσοι περισσότεροι χρήστες είναι
συνδεδεμένοι σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι πιο πιθανό να προβούν σε
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βελτίωσή της, καθώς ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την δική του άποψη
σεβόμενος αυτήν του άλλου.
•

Σχεδιασμός της εφαρμογής: ο κατάλληλος σχεδιασμός διευκολύνει και βελτιώνει της
μαζική συμμετοχή χρηστών

•

Δημιουργία μοναδικής πηγής δεδομένων: καθώς όλες οι web 2.0. εφαρμογές
βασίζονται σε μια μοναδική βάση δεδομένων, η ύπαρξη της οποίας είναι πολύ
σημαντική.
Η εξέλιξη της Τεχνολογίας έχει προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ευκαιρίες
στους χρήστες της. Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει
αυτό το οποίο θεωρεί κατάλληλο. Ταυτόχρονα, μπορεί να δεχθεί απόψεις και εμπειρίες
από άλλους χρήστες παγκοσμίως, βελτιώνοντας το έργο του και προσφέροντας κάτι
καινοτόμο και μοναδικό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια του
αλληλοσεβασμού, της αλληλοβοήθειας και της συνεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση
τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά.
Στα πλαίσια αυτά, μπορούμε να εντάξουμε τις web 2.0. εφαρμογές και τις δυνατότητες
που προσφέρουν στην διδασκαλία. Επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές
να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους, συνεργαστούν ανταλλάσσοντας απόψεις και
να αλληλοβοηθηθούν. Μια τέτοια εφαρμογή είναι και αυτή του Scratch
https://scratch.mit.edu/, που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς. Προσφέρει στον
κάθε χρήστη την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του διαδραστικό παιχνίδι, την δική
του διαδραστική ιστορία, αλλά και κινούμενα σχέδια, ενώ παράλληλα μπορεί να τα
μοιραστεί με την υπόλοιπη κοινότητα.
Πρόκειται για ένα πολυμεσικό περιβάλλον προγραμματισμού, που χρησιμοποιείται σε
περισσότερες από 150 χώρες και σε 40 διαφορετικές γλώσσες. Στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων τεχνολογικού γραμματισμού σχετικά με τον Η/Υ, αλλά παράλληλα
αναπτύσσει την φαντασία, την κριτική σκέψη και την συνεργασία. Κατά τους Maloney
et al (2004) το Scratch διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν αξιόλογο
στην αξιοποίησή του στην εκπαίδευση:

•

Ο προγραμματισμός με κομμάτια (Building-Block programming)
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Η σύνθεσή του μοιάζει με αυτή της δημιουργίας ενός πάζλ, καθώς ο χρήστης σχεδιάζει
το πρόγραμμά του ενώνοντας κομμάτι διαφορετικού σχήματος ή χρώματος ανάλογα
με την λειτουργία τους.
•

Η προγραμματισμένη χειραγώγηση των εμπλουτισμών (Programmable manipulation
of rich media)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικόνες, ήχους, κινούμενα σχέδια και βίντεο που
ενεργοποιούνται μετά από συγκεκριμένες εντολές

•

Δυνατότητα διανομής (Deep shareability)
Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραμμα που επιθυμούν και να το διανέμουν
στους υπόλοιπους χρήστες και να αλληλοβοηθηθούν. Ωστόσο, η διανομή αυτή δεν
είναι απαραίτητο να γίνει μόνο μέσω Η/Υ αλλά οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε
συσκευή προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα
και tablet.

•

Ενσωμάτωση του φυσικού κόσμου- Δημιουργία αυθεντικού περιβάλλοντος
(Integration with the physical world)
Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων ήχου, απόστασης και
κίνησης

προσφέροντας

την

δυνατότητα

ανίχνευσης,

επιτάχυνσης

και

ανατροφοδότησης, ώστε να ανταποκρίνεται στον φυσικό κόσμο
•

Υποστήριξη πολλών γλωσσών (Support for multiple languages)
Μέσα σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο προσφέρεται η δυνατότητα εναλλαγής γλωσσών
από τους χρήστες.
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Εικόνα 1: Εφαρμογή Scratch
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3. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Η εκμάθηση μιας ΞΓ είναι μια αρκετά επώδυνη για τους μαθητές διαδικασία, καθώς
είναι κοπιαστική, μονότονη και χρονοβόρα. Για το σκοπό αυτό η διδασκαλία της θα
πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, που
ενισχύει την φυσική ανάγκη του παιδιού για κίνηση και δράση. Η εμπλοκή του
παιχνιδιού στην μάθηση αποτελεί το βασικότερο παράγοντα επίτευξης του παραπάνω
στόχου, ενώ παράλληλα κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετάσχουν
ενεργά σε αυτήν, και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους (Griva, Iliadou- Tahou &
Maggou, 2012). Το παιχνίδι είναι μια αυθόρμητη, εσωτερική ανάγκη των παιδιών όπου
διοχετεύουν την ενεργητικότητά τους και την ανάγκη για ελεύθερη έκφραση,
δημιουργικότητα, συνεργασία με τους υπολοίπους. Παράλληλα αποτελούν την πιο
αποτελεσματική μορφή δραστηριοτήτων για την εκμάθηση μιας γλώσσας με την
δημιουργία ενός πολυτροπικού και πολυαισθητηριακού μαθησιακού περιβάλλοντος,
προσφέρει πολλές δυνατότητες για μάθηση μιας γλώσσας σε μαθητές μικρών ηλικιών
(Κοροσίδου & Γρίβα, 2014).
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι το παιχνίδι
μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή και θα εξετάσουμε ποια είναι εκείνα τα
στοιχεία του που το καθιστούν παιδαγωγικώς υποστηρικτικό στην μαθησιακή
διδασκαλία. Παράλληλα θα αναζητήσουμε τους διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών που
επικρατούν και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Τέλος, θα εκθέσουμε τις αρχές
εκείνες που καθιστούν ένα παιχνίδι ορθώς σχεδιασμένο, ώστε να ενεργοποιεί το
ενδιαφέρον των μαθητών και να συντελεί στην ενεργός συμμετοχή τους στη μάθηση.

3.1. Προσδιορισμός Του Παιχνιδιού
Με την ανάπτυξη των δραστηριοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων που εστιάζουν
στην φυσική ροπή και στο ενδιαφέρον των μαθητών, παρουσιάστηκε και το ενδιαφέρον
ένταξη των παιχνιδιών στην εκπαίδευση, καθώς προσφέρεται με τον τρόπο αυτό η
δυνατότητα καλλιέργειας γλωσσικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων.
Ωστόσο, κατά των Duong (2008) ένα παιχνίδι για να καταστεί παιδαγωγικάγλωσσολογικά εγκεκριμένο, θα πρέπει να προσφέρουν την δυνατότητα της ελεύθερης
έκφρασης, της δημιουργικότητας, του ενθουσιασμού, αλλά θα πρέπει παράλληλα να
διέπεται από κανόνες και στόχους Byrne (1995). Εξάλλου, ο Piaget υποστήριξε ότι τα
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παιδιά μπορούν και αυτοσυγκρατόνται και έχουν από την φύση τους την δυνατότητα
να υπακούσουν σε κανόνες. Ομοίως και ο Vygotsky (1934) υποστήριξε ότι τα παιδιά
μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες που τους επιβάλλονται σε ένα παιχνίδι, χωρίς την
αίσθηση του φόβου, αλλά από την εσωτερική ικανοποίηση που νιώθουν όταν
υπακούουν σε κανόνες και το γεγονός ότι έχουν την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια
ομάδα που διέπεται από κοινούς στόχους, κανόνες και επιδιώξεις (Γρίβα & Σέμογλου,
2013).
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί κανόνες σχετικά με αξία και την λειτουργία
του παιχνιδιού. Σύμφωνα με την Mellou (1994) οι θεωρίες αυτές διακρίνονται σε:
Α) Κλασσικές Θεωρίες: οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τα τέλη του 19ου και αρχές 20ου
αιώνα όπου το παιχνίδι είναι ανάγκη και τρόπος έκφρασης
i.

Θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας (Surplus energy theory), όπου με υποστηρικτή τον
F. Schiller υποστήριζε ότι το παιχνίδι είναι μια άσκοπη διοχέτευση ενέργειας, που
μπορεί να προκαλεί ευχαρίστηση, δεν προσφέρει ωστόσο καμία εξελικτική ανάπτυξη.

ii.

Θεωρία της χαλάρωσης και της αναψυχής (Recreation or Relaxation theory). Κύριος
υποστηρικτής της άποψης αυτής υπήρξε ο Lazarus (1883), σύμφωνα με τον οποίο το
παιχνίδι είναι ένας τρόπος χαλάρωσης και ξεκούρασης, ενώ σκοπός του είναι να
αναπληρώσει την ενέργεια που δαπανήθηκε σε μια εργασία.

iii.

Θεωρία της εξάσκησης (Practice or Pre-exercise theory). Διατυπώθηκε από τον Karl
Groos σύμφωνα με τον οποίο το παιχνίδι είναι ένας τρόπος για να κατανοήσουν τα
παιδιά τον τρόπο που με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνίας των ενηλίκων βασισμένη σε
κανόνες.

iv.

Θεωρία της ανακεφαλαίωσης (Recapitulation theory). Προτάθηκε από τον Stanley Hall
(1920), σύμφωνα με τον οποίο το παιχνίδι είναι ένας τρόπος τα παιδιά να υπακούουν
σε κανόνες και να απαλλαγούν από τα άγρια πρωτόγονα ένστικτα που είναι πλέον
περιττά στην σύγχρονη κοινωνία.
Β) μοντέρνες θεωρίες, οι οποίες διατυπώθηκαν μετά την δεκαετία του '20.

i.

Ψυχοαναλυτική θεωρία (Psychoanalytic theory). Εμπνευστής της ήταν ο Freud, ο
οποίος υποστήριξε ότι το παιχνίδι συμβάλει στην συναισθηματική ανάπτυξη των
παιδιών και στην διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων.
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Θεωρία της διέγερσης (Arousal Modulation theory). Το παιχνίδι ενισχύει την

ii.

βασικότερη ανάγκη του ατόμου, αυτό της εξερεύνησης. Τα παιδιά αναζητούν νέα
ερεθίσματα χρησιμοποιώντας αντικείμενα και καταστάσεις με νέους και ασυνήθιστους
τρόπους.
iii.

Μεταεπικοινωνιακή θεωρία του Bateson (Bateson's Metacommunicative theory). Το
παιχνίδι προσφέρει τους μαθητές την ικανότητα να προσδώσουν ρεαλιστική ερμηνεία
σε αντικείμενα και ενέργειες, να αποκτήσουν ρεαλιστικούς ρόλους και ταυτότητα
στους συμμετέχοντες του παιχνιδιού.
Γνωστικές θεωρίες (Cognitive theories). Με κύριο υποστηρικτή τον Piaget, το παιχνίδι

iv.

συμβάλει στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα, ο Vygotsky πιστεύει
ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελεί
δημιούργημα των φαντασιών τους και πηγάζει από την πραγματική ζωή.

3.2. Τυπολογία Των Παιχνιδιών
Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τύποι παιχνιδιών, ενώ ένα παιχνίδι μπορεί να εμπίπτει
σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Ο κάθε ένας από αυτούς συμβάλει σε μια
διαφορετική πτυχή της ανάπτυξης των παιδιών, στην γνωστική, κοινωνική,
συναισθηματική, κινητική και γλωσσική του. Οι τύποι αυτοί των παιχνιδιών είναι οι
ακόλουθοι, όπως παρατίθενται από την Γρίβα & Σέμογλου (2013):
•

το σιωπηλό παιχνίδι
Πρόκειται για παιχνίδια όπου το παιδί απολαμβάνει την ίδια την διαδικασία χωρίς να
ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι η παρατήρηση
εικόνων κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, η ζωγραφική, το παιχνίδι με κούκλες και
κουζινικά.

•

παιχνίδι κατασκευών/ δομικό παιχνίδι
Πρόκειται για παιχνίδια τα οποία βασίζονται στην χρήση των χεριών με σκοπό την
δημιουργία κατασκευών. Τα παιχνίδια αυτά επιτρέπουν στα παιδιά να πειραματιστούν
με αντικείμενα και υλικά, βελτιώνοντας την λεπτή τους κινητικότητα και τον
συντονισμό ματιού- χεριού. Τα παιδιά που ασχολούνται με τέτοιου είδους
δραστηριότητες χειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία λέξεις, ιδέες και έννοιες.
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•

κοινωνικό παιχνίδι
Πρόκειται για ομαδικά παιχνίδια της μορφής κρυφτό, κυνηγητό, τραμπάλα, παιχνίδια
με μπάλα, όπου για να διεκπεραιωθούν απαιτείται η συνεργασία περισσοτέρων από
ενός ατόμων. Βοηθούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν σε μια ομάδα
και να λειτουργήσουν μέσα σε αυτήν με ομάδες και κανόνες, να συνεργαστούν και να
μοιράζονται.

•

κινητικό παιχνίδι
Πρόκειται για παιχνίδια όπου για να ολοκληρωθούν απαιτείται η ενασχόληση των
μαθητών με ενσώματες δραστηριότητες. Πρόκειται για παιχνίδια όπως μπάλες,
σκοινάκια, πάγκους, παιχνίδια στην παιδική χαρά, σκαρφάλωμα στα δέντρα κ.α. Τα
παιχνίδια αυτά συμβάλλουν καίρια στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, την
ικανότητα να επιτελεί σύνθετες κινητικές δεξιότητες που απαιτούν τον συντονισμό του
μυϊκού και νευρικού συστήματος (Αυγητίδου, 2001).

•

παιχνίδι με κανόνες
Πρόκειται για παιχνίδια που για να διεκπεραιωθούν απαιτείται η τήρηση
συγκεκριμένων κανόνων. Συμβάλλουν στο να συνδέσουν τα παιδιά την αυθόρμητη,
παιγνιώδη συμπεριφορά τους με τον πραγματικό κόσμο των ενηλίκων, όπου για να
επιβιώσει κανείς απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων.

•

παιχνίδια πνευματικής ικανότητας
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δραστηριότητες της μορφής επίλυσης
σταυρολέξων, επίλυσης προβλημάτων, κατασκευής πάζλ. Στόχος τους είναι η
ανάπτυξη της πνευματικής ικανότητας των μαθητών.

•

γλωσσικά παιχνίδια
Συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια που δίνουν έμφαση σε γλωσσικά στοιχεία, όπου
εξετάζουν την λέξη ως μονάδα, αλλά και επικοινωνιακά γλωσσικά παιχνίδια
ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών.
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3.3. Παιδαγωγική Αξία Του Παιχνιδιού
Κατά τον Duong (2008) η ενασχόληση των παιδιών με κάθε μορφής παιχνιδιού μπορεί
να τους επιφέρει πολλά οφέλη, τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη αυτά θα πρέπει να εντάξουμε το παιχνίδι στην
εκπαίδευση, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη, καθώς θα βασίζεται στις
ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στην φύση των παιδιών. Ορισμένα από τα οφέλη αυτά
είναι τα ακόλουθα:
i.

Ενίσχυση ενδιαφέροντος και δημιουργία ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος.
Τα παιδιά συμμετέχοντας σε ένα παιχνίδι είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και πρόθυμα να
προσπαθήσουν για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα, ή ακόμη και να ξανά
προσπαθήσουν στην περίπτωση λάθους (Uberman, 1998). Η εκμάθηση μιας γλώσσας
θεωρείται για αυτά μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, καθώς για να φτάσουν στο
σημείο να επικοινωνούν με τους άλλους στη γλώσσα- στόχο, θα πρέπει πρωτίστως να
έχουν κατακτήσει το κατάλληλο λεξιλόγιο. Η διαδικασία αυτή είναι μακροπρόθεσμη
και χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό χάνουν εύκολα το ενδιαφέρον τους και
απογοητεύονται. Ωστόσο, τα παιχνίδια βοηθούν και ενθαρρύνουν τους μαθητές να
διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους και να εργαστούν με έναν μη αγχωτικό τρόπο. Μέσω,
λοιπόν τον παιχνιδιών δημιουργείται ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον
όπου προσφέρει την δυνατότητα στο μαθητή να συμμετάσχει ενεργά στην διαδικασία
της μάθησης, αποβάλλοντας το άγχος και το φόβο της αποτυχίας που αποτελούν
ανασταλτικούς παράγοντες (Dӧrnyei, 2001).

ii.

Ενίσχυση των κινήτρων και της συνεργασίας
Ο κύριος λόγος για τον οποίο τα παιχνίδια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την
ενίσχυση της διδασκαλίας είναι ότι ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών. Το κίνητρο
ορίζεται ως η εσωτερική ώθηση που αισθάνεται κάποιος και παρακινείται για να
ολοκληρώσει μία δραστηριότητα και να οδηγηθεί στην επίτευξη του στόχου του. Οι
μαθητές που έχουν ισχυρά κίνητρα για την εκμάθηση μιας ΞΓ αυξάνουν τις
πιθανότητες για την κατάκτησή της (Harmer, 2002).

Βέβαια, πολλές φορές απαιτείται η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.
Έτσι, ενισχύεται και η επικοινωνιακή του ικανότητα, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνει να
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συνεργαστεί και να αλληλοβοηθηθεί από τους υπολοίπους στα πλαίσια του ευγενή
συναγωνισμού. Μάλιστα, σε έρευνά τους οι A. Wright, ο D. Betteridge και ο M.
Buckby (1984), υποστήριξαν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν σε ομαδικές
δραστηριότητες, επιλύοντας όλοι μαζί μια δραστηριότητα ήταν πολύ πιο πρόθυμοι από
αυτούς που δεν συμμετείχαν να ασχοληθούν με τις γλωσσικές τους δραστηριότητες,
ενώ στο πλαίσιο του συναγωνισμού προσφέρεται αισθάνονταν περισσότεροι ασφάλεια
να προσπαθήσουν, συγκριτικά με τους μαθητές που συμμετείχαν σε ομαδικές
δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, όπως επισήμαναν μέσα στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται
ένα περιβάλλον όπου προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες ακόμη και
στους πιο αδύναμους και ντροπαλούς μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους στη
γλώσσα- στόχο.

iii.

Καλλιέργεια ικανότητας ανάκλησης του νέου λεξιλογίου στην ΞΓ
Σύμφωνα με τους Andrew Wright, οι David Betteridge και Michael Buckby (1984)
επεξηγούν ότι το παιχνίδι δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης που
ανταποκρίνεται στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές καταφέρνουν να
συνδυάσουν το περιεχόμενο μιας λέξης με την σημασία της στη γλώσσα- στόχο.
Ακόμη, οι μαθητές τείνουν να κατακτούν αποτελεσματικότερα το νέο λεξιλόγιο, όταν
εξασκούνται σε αυτό σε ένα ευχάριστο περιβάλλον όπως αυτό που δημιουργεί το
παιχνίδι. Έτσι, σε έρευνα των Nguyen T.H. και Khuat T.T.N. (2003) φάνηκε ότι οι
μαθητές που εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σε θέση να μάθουν το 80% του
νέου λεξιλογίου μιας ΞΓ.

iv.

Άτυπη διδασκαλία της ΞΓ
Ο Schultz (1988) υποστήριξε ότι οι μαθητές σε μια διαδικασία μάθησης μέσα από το
παιχνίδι

μαθαίνουν

χωρίς

να

αντιλαμβάνονται

ότι

μαθαίνουν.

Μάλιστα,

χαρακτηριστικά σε έρευνά του διαπίστωσε ότι σε μια τέτοια διδασκαλία περίπου το
12% των μαθητών αναγνωρίζεται πλήρως ότι την ώρα εκείνη διδάσκεται, το 14% των
μαθητών δεν συνειδητοποιούσε καθόλου ότι κατά την διάρκεια του παιχνιδιού
έρχονταν σε επαφή με ένα άγνωστο μέχρι τότε, νέο λεξιλόγιο, ενώ το 74% των
μαθητών δεν διαπίστωναν ότι μάθαιναν, αλλά η προσοχή τους ήταν στραμμένη
αποκλειστικά στο παιχνίδι. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, λοιπόν, ότι η αίσθηση αυτή
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ότι οι μαθητές εκείνοι την ώρα δεν συμμετέχουν σε μια κουραστική, χρονοβόρα
διδασκαλία, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε ένα ευχάριστο παιχνίδι ενισχύει και
ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν απαλλαγμένοι από την κόπωση και το άγχος.
v.

Δυνατότητα εξάσκησης μέσω της δοκιμής και της πλάνης.
Οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους. Πρωταρχικώς
και ίσως μοναδικός τους στόχος είναι να φτάσουν στον τελικό στόχο τους που είναι η
ολοκλήρωση του παιχνιδιού και η νίκη. Έτσι, συνεχώς προσπαθούν συνεχώς να το
επιτύχουν, χωρίς να προσκολλούν στα λάθη τους και χωρίς να διστάζουν να
ξαναπροσπαθήσουν (Σιβροπούλου, 1997).

vi.

Δυνατότητα προβληματισμού και διεύρυνσης εμπειριών
Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με πράγματα και γεγονότα
όπου δεν είχαν την ευκαιρία στην καθημερινή τους ζωή να έρθουν σε επαφή με αυτά.
Μέσα από αυτήν την ενασχόληση αποκτούν νέες εμπειρίες καθώς έρχονται σε επαφή
και ενασχολούνται με πρωτοφανή για αυτούς πράγματα. Διευρύνουν έτσι τις γνώσεις
τους, τις εμπειρίες τους και διαμορφώνουν τις απόψεις τους. Διότι μέσω αυτού του
πειραματισμού έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν μια προϋπάρχουσα άποψή
τους, να την ενισχύσουν, ή να συγκροτήσουν μια καινούρια εξ αρχής δομημένη σε μια
στέρεα και αυθεντική βάση.

vii.

Προώθηση ενεργητικής μάθησης
Μέσω του παιχνιδιού ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εμπλακεί ενεργά στην μαθησιακή
διαδικασία. Όταν ο μαθητής παραμένει παθητικός ο μόνος τρόπος κατάκτησης του
νέου λεξιλογίου είναι η απομνημόνευση, η οποία δεν επιφέρει μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα. Εν αντιθέσει, η ενεργός συμμετοχή μέσω του παιχνιδιού αυξάνεται το
ενδιαφέρον των μαθητών και εντείνουν τις προσπάθειές τους για μάθηση (Moon,
2000).

viii.

Ενδυνάμωση διαφορετικών μαθησιακών στιλ
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι όλοι οι άνθρωποι δεν προσεγγίζουν τη γνώση με τον
ίδιο τρόπο, αλλά ο καθένας προκειμένου να μάθει κάτι μπορεί να ακολουθήσει τον
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τρόπο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις δικές του δυνατότητες. Έτσι, κατά τους
Gardner και Hatch (1989) κάθε άτομο διαθέτει σε διαφορετικό βαθμό τους ακόλουθους
τύπους νοημοσύνης: τη γλωσσική νοημοσύνη, τη λογικομαθητική, την κιναισθητική,
τη μουσική, την οπτικοχωρική, την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική νοημοσύνη.
Η φύση και η κλίση του μαθητή δεν θα πρέπει να παραβιάζεται, αλλά να ενισχύεται
για να μπορεί να φτάσει αβίαστα στη μάθηση.
Η πληθώρα των παιχνιδιών που υπάρχουν, αλλά και ο συνδυασμός τους μπορεί να
καλύψει όλους τους παραπάνω τύπους νοημοσύνης. Διότι κάποιο παιχνίδι θα είναι
σχεδιασμένο έτσι που να ανταποκρίνεται σε οπτικούς τύπους, κάποιο άλλο σε
λογικομαθηματικούς κ.α. Πολλές φορές όμως μπορεί να υπάρχει και ο συνδυασμός
μεθόδων, όπου θα μπορούσαν να καλύψουν και την ανάγκη της ομαδοσυνεργασίας.
Εξάλλου, οι ενασχόληση με διαφορετικού τύπου μαθησιακά στιλ θα μπορούσε να
βοηθήσει και στην ενίσχυση μιας πιο αδύναμης πτυχής νόησης του μαθητή (Yu, 2005).

3.4. Γλωσσικά Παιχνίδια
Με τον όρο γλωσσικά παιχνίδια (language games) εννοούμε μια μεγάλη ποικιλία
δραστηριοτήτων που είναι μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διδασκαλία μιας
γλώσσας. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση των γλωσσικών
δεξιοτήτων των μαθητών, του λεξιλογίου και της γραμματικής. Όπως και τα υπόλοιπα
παιχνίδια, έτσι και τα γλωσσικά διέπονται από κανόνες, που ορίζουν τους στόχους και
την συμπεριφορά των μαθητών (Yu, 2005). Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα
ευχάριστο, ασφαλές και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, όπου βοηθούν τους μαθητές
να συμμετάσχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία.
Σε μία ευρύτερη ταξινόμηση ο Hadfield (1999, όπως φαίνεται στις Γρίβα & Σέμογλου,
2013) κατανέμει τα γλωσσικά παιχνίδια στις ακόλουθες κατηγορίες, τονίζοντας πως
ορισμένα παιχνίδια φέρουν χαρακτηριστικά από διάφορες κατηγορίες:
•

παιχνίδια αντιστοίχισης
Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχήσει ή να βάλει σε σωστή σειρά λέξεις με εικόνες, να
ομαδοποιήσει συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, όμοιες ετυμολογικές ή όμοιες
θεματολογικά.
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•

παιχνίδια σύγκρισης
Ο μαθητής μέσω της λεκτικής έκφρασης προσπαθεί να εντοπίσει διαφορές ανάμεσα σε
δυο ή περισσότερες όμοιες εικόνες.

•

παιχνίδια πληροφοριακού κενού
Ο μαθητής διαθέτουν ορισμένες πληροφορίες τις οποίες αγνοούν οι υπόλοιποι. Μέσω
της συζήτησης και της ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθούν να ανακαλύψουν τα
πληροφοριακά του κενά. Τέτοιου είδους δραστηριότητες ενισχύει την επικοινωνία και
την αλληλεπίδραση του μαθητή με τους συμμαθητές του, χωρίς να εστιάζει στην
εξάσκηση στην γραμματική και στο λεξιλόγιο. Μπορεί να είναι είτε ατομικές, είτε
ομαδικές, με την εμπλοκή δύο ή περισσοτέρων μαθητών.

•

παιχνίδια εικασίας
Πρόκειται για παιχνίδια που βοηθούν τους μαθητές να εικάσουν τι μπορεί να έχουν οι
συμμαθητές τους στο μυαλό τους. Το ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του
«παιχνιδιού των δέκα ερωτήσεων», όπου οι μαθητές προσπαθούν μέσα από ερωτήσεις
να καταλάβουν ποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή τόπο έχει ο συμμαθητής του στο μυαλό
του. Ο μαθητής θα πρέπει να δώσει μονολεκτικού τύπου απαντήσεις όπως «Ναι ή Όχι».

•

παιχνίδια λεζάντας
Πρόκειται για παιχνίδια όπου οι μαθητές προσπαθούν να αντιστοιχίσουν την εικόνα με
την κατάλληλη λεζάντα.

•

επιτραπέζια παιχνίδια
Πρόκειται για ομαδικά κυρίως παιχνίδια, όπου διεκπεραιώνονται γύρω από ένα
ταμπλό. Μπορούν να περιλαμβάνουν χρονόμετρο, πιόνια ή και κάρτες. Τα παιδιά
προκειμένου να ολοκληρώσουν τέτοιου τύπου δραστηριότητες θα πρέπει να
ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς. Το πιο
συνηθισμένο γλωσσικό επιτραπέζιο παιχνίδι είναι το scrabble.

•

παιχνίδια με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
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Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών έχει συμβάλλει στην δημιουργία ποικίλων
δραστηριοτήτων που να μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω του Η/Υ. Τέτοιου τύπου
δραστηριότητες είναι:
-παιχνίδια περιπέτειας
-παιχνίδια πάζλ
-παιχνίδια καρτών, μνήμης και αντιστοίχισης
-παιχνίδια μορφής jeopardy
-παιχνίδια τύπου arcade, όπου βελτιώνουν την ταχύτητα, τον οπτικο-κινητικό
συντονισμό και τον χρόνο αντίδρασης των μαθητών.
-παιχνίδια ρόλων
-παιχνίδια στρατηγικής
-παιχνίδια προσομοίωσης
-παιχνίδια κοινωνικού τύπου
-παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων
-παιχνίδια μεταφοράς
-παιχνίδια εμπειρία
•

δημιουργικά παιχνίδια
Συμπεριλαμβάνονται δημιουργικά παιχνίδια όπως ζωγραφική, επίλυση γρίφων,
μουσική, χορό, δημιουργία κατασκευών με πηλό, πλαστελίνη, άμμο κ.α. Στην
κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι παρακάτω τύπου δημιουργικών παιχνιδιών:
-παιχνίδια φαντασίας
Πρόκειται για δραστηριότητες όπου ο μαθητής κάνει ελεύθερη χρήση της γλώσσαςστόχου μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, κάνοντας χρήση ακόμη και
του νέου λεξιλογίου. Μπορεί να εκφράσει χωρίς περιορισμούς τα συναισθήματά του,
τις απόψεις του ή να διατυπώσει μια φανταστική ή μια πραγματική ιστορία που βίωσε.
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-παιχνίδια προσομοίωσης
Αρχικά συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια φυσικής προσομοίωσης όπου οι μαθητές μέσα
σε ένα πραγματικό περιβάλλον μπορούν να παρατηρήσουν μια πραγματική κατάσταση
και να προβληματιστούν πάνω σε αυτή ανταλλάσσοντας απόψεις. Ακόμη, είναι τα
παιχνίδια διαδικαστικής προσομοίωσης όπου οι μαθητές χειρίζονται φυσικά
αντικείμενα σε ένα πραγματικό περιβάλλον προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον
στόχο της δραστηριότητας. Τέλος, είναι τα παιχνίδια καταστασιακής προσομοίωσης
όπου οι μαθητές αναπαριστούν συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων που δρουν σε μια
πραγματική κατάσταση. Τέτοιου είδους δραστηριότητες πέρα από την καλλιέργεια την
γλωσσικής ικανότητας προσφέρουν και την καλλιέργεια της ενσυναίσθηση των
μαθητών, καθώς τους παρέχουν την ευκαιρία να μπουν στην θέση του άλλου, να
αντιληφθούν πώς μπορεί να σκέφτεται και να εκφράζεται, αλλά και να αναζητήσουν
λύσεις για τυχών προβληματισμούς του (Τσαούση et al, 2013.

-παιχνίδια ρόλων
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια όπου ο μαθητής αναλαμβάνει ένα
συγκεκριμένο ρόλο και προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από αυτόν στην γλώσσα- στόχο.
Η δραστηριότητα αυτή τον ενισχύει πολύπλευρα. Αρχικά, βελτιώνοντας την
επικοινωνιακή του δεξιότητα και παρέχοντάς του ευκαιρίες να κάνει χρήση του νέου
λεξιλογίου μέσα από ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, ακόμη και αν είναι
κατασκευαστικές. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα έκφρασης όχι μόνο μέσα
από λεκτικές εκφράσεις, αλλά και από μη λεκτικές με την χρήση χειρονομιών. Τέτοιου
είδους δραστηριότητες είναι έντονα μαθητοκεντρικές, καθώς προσφέρουν στους
μαθητές την δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης και της συμμετοχής μέσα σε ένα
ασφαλές περιβάλλον μάθησης. Οι μαθητές αποκτούν έτσι αυτοπεποίθηση στη χρήση
της γλώσσας και εξασκούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες σε ρεαλιστικά πλαίσια
επικοινωνίας. Τα παιχνίδια ρόλων διακρίνονται σε α) δομημένα, όπου ο μαθητής θα
πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες για να φτάσει στην επίλυση της
δραστηριότητας και β) σε ελεύθερης παραγωγής/ επικοινωνίας, όπου προσφέρεται στο
μαθητή η δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης. Η δεύτερη περίπτωση εστιάζει κυρίως
στην χρήση πιο διευρυμένου λεξιλογίου, και πιο σύνθετου γλωσσικο- συντακτικού
λόγου. Για το σκοπό αυτό απευθύνεται σε μαθητές που έχουν επιτύχει υψηλότερα
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επίπεδα στην κατάκτηση μιας γλώσσας. Για μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας ή σε
μαθητές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια πρόσκτησης μιας γλώσσας η περίπτωση
των δομημένων παιχνιδιών ρόλων είναι καταλληλότερα, καθώς τους επιτρέπουν να
έρθουν σε επαφή με το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο, που είναι πιο περιορισμένο.
- κινητικά παιχνίδια. Πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες ολοκληρώνονται με
κινήσεις του σώματος. Πολλές φορές τα παιδιά αναπαριστούν με το σώμα τους λέξεις
του νέου λεξιλογίου για την καλύτερη αφομοίωσή του (ενσώματη μάθηση). Οι
δραστηριότητες αυτές επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη των
μαθησιακών ικανοτήτων και στη μνήμη, όσο και στην ανάπτυξη στρατηγικών
απομνημόνευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα των Erickson et al (2015) οι μαθητές
που αθλούνται σημείωσαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με εκείνους
που δεν ασχολούνται με κάποια κινητική δραστηριότητα. Ακόμη οι Macedonia &
Klimesch (2014), ο Tellier (2008) και οι Trost et al (2008) σε έρευνά τους υποστήριξαν
ότι η ενσώματη μάθηση είναι ακόμη πιο ουσιαστική από την οπτικοακουστική μέθοδο,
όπου τα παιδιά ακούν μια λέξη και την επαναλαμβάνουν μετά από προβολή μιας
εικόνας ανάλογου περιεχομένου με την προαναφερθείσα λέξη. Επιπρόσθετα, το είδος
των δραστηριοτήτων και ο βαθμός δυσκολίας των κινητικών δραστηριοτήτων
επηρεάζει το βαθμό συσχέτισής τους με την γνωστική τους ανάπτυξη.

3.5. Αρχές Που Διέπουν Τα Παιχνίδια Κατά Τον Σχεδιασμό Τους
Προσπαθώντας να σχεδιάσουμε μια διδασκαλία περισσότερο αποτελεσματική και
ευχάριστη στους μαθητές, που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες
τους, καταλήξαμε στην σημαντικότητα της μεθόδου CLIL, με την αξιοποίηση της
δραστηροκεντρικής προσέγγισης, όπως και της μεθόδου CALL με την αξιοποίηση του
Η/Υ και ψηφιακών παιχνιδιών. Στόχος μας στην παρούσα ενότητα είναι να
εμβαθύνουμε σε αυτές και να αναζητήσουμε τις κατάλληλες αρχές από τις οποίες θα
πρέπει να διέπονται οι δραστηριότητες που εμπλέκονται σε αυτές ώστε να είναι
καταλληλότερες για τους μαθητές. Οι αρχές αυτές είναι η αρχή της παιγνιδοποίησης
(gamification) και της ενσώματης μάθησης (embodied learning). Με την πρώτη
αναζητούμε τους τρόπους εκείνους με τους οποίους ένα παιχνίδι καθίσταται
περισσότερο ενδιαφέρον, προσιτό και ταυτοχρόνως παιδαγωγικό στα παιδιά. Η άλλη
αρχή αυτή της ενσώματης μάθησης εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές
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μαθαίνουν μέσα από κινητικής δραστηριότητες, με την κίνηση ολόκληρου του
σώματός τους.

3.5.1. Αρχή Της Παιγνιοποίησης (Gamification)
Με τον όρο παιγνιοποίηση εννοούμε την αξιοποίηση των στοιχείων και των
μηχανισμών του παιχνιδιού (όπως κανόνες, ρόλους, στόχους, πόντους) σε ένα μη
παιγνιώδες περιβάλλον προκειμένου να καταστεί ευχάριστο και δημιουργικό,
ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον του χρήστη και τα κίνητρά τους για εμπλοκή σε αυτό
(Attali, 2015, Hanus, 2015, Seaborn, 2015, Kuo, 2016, Marus, 2016). Αυτή εξάλλου
είναι και η βασικότερη επιδίωξη του παιχνιδιού (Hamari et al, 2014). Παράλληλα,
πρόκειται η ανάπτυξη και η σημαντικότητα της αρχής αυτής βασίζεται στον
πειραματισμό και στην παρατήρηση παρά σε κυρίως θεωρητικές βάσεις (Seaborn,
2015). Με άλλα λόγια το να αναζητήσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς
λειτουργίας της δεν απαιτείται η ανάπτυξη θεωριών και υποθέσεων, αλλά η πρακτική
εφαρμογή και παρατήρηση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στον σχεδιασμό
περισσότερο περιπετειώδους, εντυπωσιακών και εύστοχα σχεδιασμένων παιχνιδιών
που να προκαλούν έντονα συναισθήματα στους χρήστες προσελκύοντας το ενδιαφέρον
τους (Robson, 2015). Καθώς τα παιδιά της σήμερον εποχής έχουν μεγαλώσει μέσα σε
ένα τέτοιο περιβάλλον, έχουν αρχίζει να νιώθουν ένας κορεσμό ως προς τέτοιου είδους
ψηφιακού ή μη ψηφιακού τύπου παιχνίδια με αποτέλεσμα να βαριούνται εύκολα και
να τα παρατούν (Hamus, 2015, Seixas, 2016). Για τον σκοπό αυτό όταν σχεδιάζουμε
ένα παιχνίδι θα πρέπει να φροντίζουμε να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και ευρηματικό
ώστε να ξεφεύγει από τα τετριμμένα.
Ο όρος gamification αρχικά αναπτύχθηκε το 2008 κυρίως για εμπορικούς λόγους
προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και
βιομηχανιών παιχνιδιών ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία σχεδιάζονταν από έμπειρους
προγραμματιστές εξειδικευμένους στο κομμάτι αυτό (Seixas, 2016). Προσπαθούσαν
να αντιληφθούν τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν ένα παιχνίδι ενδιαφέρον και
πετυχημένο. Επομένως, σε ένα αρχικό στάδιο ο όρος αυτός εμφανίζεται στον χώρο του
marketing (Kapp, 2012).
Τα τελευταία όμως πέντε χρόνια και μετά σημειώνεται μια μεταστροφή του όρου προς
την εκπαίδευση (Hanus, 2015, Seaborn, 2015). Ωστόσο δεν εστιάζει απλά στον
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κατάλληλο σχεδιασμό των παιχνιδιών ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
χρηστών, αλλά σημειώνεται μια έντονη προσπάθεια ενσωμάτωσής του στην
μαθησιακή διαδικασία. Ο μαθητής- χρήστης καθώς εμπλέκεται σε ένα παιδαγωγικού
τύπου παιχνίδι οποιουδήποτε τύπου και αν είναι ενισχύει τα κίνητρά τους για μάθηση
και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή αδιάσπαστα (Seixas, 2016). Με τον τρόπο αυτό
βιώνει και κατακτά νέες εμπειρίες και γνώσεις καθώς κάνει άμεσα ανάκληση και χρήση
τους, συνδυάζοντας τις προϋπάρχουσες με τις νέες (Marcos, 2016). Παράλληλα, μέσα
σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο μαθητής πειραματίζεται συνεχώς αγνοώντας την
πιθανότητα του σφάλματος καθώς έχει στην διάθεσή του και άλλες ευκαιρίες- ζωές να
ξανά προσπαθήσει ή ακόμη και να κάνει επανεκκίνηση του παιχνιδιού. Τέλος, η
επιλογή της κατάλληλης θεματικής είναι μια ακόμη βασική επιδίωξη. Θα πρέπει να
είναι οικεία και ενδιαφέρουσα στους μαθητές, ενώ παράλληλα να ταιριάζει με την προς
επεξεργασία θεματική της διδασκαλίας (Hun, 2018). Συνήθως τα παιχνίδια μυστηρίου
και περιπέτειας είναι αυτά που ως επί το πλυστών εντυπωσιάζουν τα παιδιά (Robson,
2015).
Οι σύγχρονες έρευνες αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να
επιτευχθούν οι παραπάνω επιδιώξεις μέσα σε ένα εκπαιδευτικό, παιγνιώδες
περιβάλλον. Με βάση τα ευρήματά τους η σημαντικότητα του gamification
περικλείεται γύρω από τρεις πυλώνες (Robson, 2015). Αρχικά αποτελείται από τους
μηχανισμούς των παιχνιδιών που παραμένουν αμετάβλητοι από τον ένα παίχτη στον
άλλο, ενώ είναι προκαθορισμένοι (π.χ. στόχοι, κανόνες, επιβραβεύσεις). Στην συνέχεια
συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν οι δυναμικές, οι διαφορετικοί τύποι χρηστών που
πρόκειται να παίξουν ένα παιχνίδι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί
αλληλεπιδρούν με τους μηχανισμούς. Τέλος, έχουμε τα συναισθήματα που βιώνουν οι
παίκτες κατά την διεξαγωγή ενός παιχνιδιού (Robson, 2016).
Βασιζόμενοι, λοιπόν στους τρεις αυτούς πυλώνες που προκαλούν το ενδιαφέρον του
χρήστη οι ερευνητές κατέληξαν σε ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να
συνυπολογίζονται κατά τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού (Attali, 2015, Hamari, 2015,
Hanus, 2015, Seaborn, 2015, Seixas, 2016), τα οποία συνοψίζονται και περιγράφονται
εν συνεχεία. Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά όλα αυτά, αλλά
αρκεί να συναντώνται ορισμένα από αυτά.
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•

Πόντοι (points)
Σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να δίδονται στον παίκτη ή να αφαιρούνται ορισμένοι πόντοι
ανάλογα με το επίτευγμά του, που να υποδηλώνουν τον βαθμό προόδου του και σε τι
βαθμό ολοκλήρωσης έχει φτάσει κάθε φορά. Ο τρόπος που ο μαθητής θα κερδίζει ή θα
χάνει κάποιον πόντο θα πρέπει να είναι γνωστός εκ των προτέρων, ώστε να μην
υπάρξουν προβληματισμοί και παρεξηγήσεις κατά την διεξαγωγή του παιχνιδιού
(Seixas, 2016, Seaborn, 2015).

•

Ετικέτες (badgets)
Πρόκειται για εικονικά σύμβολα που αναπαριστούν κάποιο τρόπαιο ανάλογα με το τι
επιτέλεσε ο μαθητής. Μπορεί να είναι κάποιο παράσημο ή κάποιο κλειδί που να
ξεκλειδώνει την επόμενη πίστα ή κάποιο πολύτιμο αντικείμενο απαραίτητο για την
ολοκλήρωση μιας άλλης ενέργειας (Seixas, 2016, Hanus, 2015, Seaborn, 2015).

•

Πίνακες βαθμολογιών (leaderboards)και επίπεδα (levels)
Πρόκειται για συγκριτικούς πίνακες αποτελεσμάτων που συγκρίνουν τον βαθμό
προόδου του χρήστη αναλογικά με μια προηγούμενη φορά ή και συγκριτικά με έναν
άλλο παίκτη. Έτσι μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται ο ίδιος τόσο σε σχέση με τον
εαυτό του όσο και με τους άλλους ώστε να ενισχύσει την προσπάθειά του (Seixas,
2016, Hanus, 2015, Seaborn, 2015).

•

Κανόνες (rules)
Οι κανόνες θα πρέπει να είναι γνωστοί εκ των προτέρων στους μαθητές για να μπορούν
να καταλάβουν με πιο τρόπο θα φτάσουν στον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η
ολοκλήρωση της δραστηριότητας και η νίκη. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό μπορούν
να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι επιθυμητή και επιβραβεύεται και ποια όχι και
απορρίπτεται ή και τιμωρείται στα πλαίσια του παιχνιδιού.

•

Στόχοι (goals)
Αποτελούν το βασικότερο κομμάτι της σχεδίασης και ίσως και το ουσιαστικότερο. Οι
στόχοι θα πρέπει να είναι απτοί, άμεσα αντιληπτοί και ρεαλιστικοί προκειμένου να
μπορέσει ο χρήστης ανάλογα με τις δυνατότητές του να τους επιτύχει. Παράλληλα οι
στόχοι θα πρέπει να είναι γνωστοί στους μαθητές εκ των προτέρων προκειμένου να
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γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του
παιχνιδιού.
•

Avatar
Ο κάθε μαθητής μέσα σε κάθε παιχνίδι θα πρέπει να έχει ένα ρόλο, να αποτελεί μια
οντότητα που ενεργεί, λαμβάνει αποφάσεις και προσπαθεί να επιτελέσει κάποιο
συγκεκριμένο στόχο με όσο το δυνατόν τον καλύτερο τρόπο μπορεί.

•

Ευκαιρίες και Ρίσκο
Προκειμένου ο μαθητής να παραμένει ενεργός και συνεχώς να προσπαθεί και να
αγωνίζεται με αμείωτο το ενδιαφέρον του θα πρέπει το παιχνίδι να του προσφέρει
απεριόριστες ευκαιρίες για δράση. Ακόμη, θα πρέπει να του επιτρέπει να παίρνει ρίσκα,
να τολμάει να προσπαθεί συνεχώς για την επίτευξη του στόχου του, χωρίς να
απογοητεύεται.

•

Ιστορία/ Πλοκή
Για να συμμετάσχει ο μαθητής σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να υπάρχει μια πλοκή που να
το καθιστά αληθοφανή και απτό στους μαθητές. Κάτι το απτό και το συγκεκριμένο
προσελκύει το ενδιαφέρον του και τον ενθαρρύνει στο να συμμετάσχει.

•

Παροχή βοήθειας (feedback)
Συνεχώς θα πρέπει να παρέχεται στους μαθητές ανατροφοδότηση και βοήθεια σε
περίπτωση λάθους, προκειμένου να αναζητήσουν την σωστή λύση σε κάποιο
πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επέλθει
άγχος και φόβος στους μαθητές με κατάληξη τα αποτελέσματα να μην είναι τα
επιθυμητά (Attali, 2015).

•

Χρόνος (time)
Οι μαθητές θα πρέπει πριν έρθουν σε επαφή με ένα παιχνίδι να γνωρίζουν πόσο
ακριβώς χρόνο διαθέτουν για να φτάσουν στην ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, επειδή ο
ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των μαθητών είναι μικρής διάρκειας, αδυνατούν να
συγκεντρωθούν σε μια δραστηριότητα για πολλή ώρα με αποτέλεσμα όταν αυτή
διαρκεί πολύ να χάνουν το ενδιαφέρον τους, να κουράζονται και να βαριούνται και να
τα παρατούν. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σύντομες και στοχευμένες (Vilke, 1995).
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Οι χρήστες έχουν την τάση να παρακινούνται από τους μηχανισμούς των παιχνιδιών
εξαιτίας των δυναμικών τους. Το άτομο αναζητά συνεχώς της αναγνώριση και την
επιβράβευση, ενώ προσπαθεί συνεχώς να προοδεύει και να εξελίσσεται (Reixas, 2015),
έτσι με βάση το κριτήριο αυτό οι δυναμικές που προσφέρονται μέσα από το παιχνίδι
είναι:
•

Ανταμοιβή (rewards)
Είναι η επιβράβευση που δέχεται ο χρήστης όταν πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη
ενέργεια με σκοπό να την επαναλάβει. Η ανταμοιβή μπορεί να είναι είτε κάτι
χειροπιαστό είτε κάτι άυλο, όπως ένα μικρό δωράκι με την ολοκλήρωση μιας
δραστηριότητας ή ένας καλός βαθμός αντίστοιχα.

•

Υπόσταση (status)
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ανάγκη της αναγνώρισης από τους υπολοίπους,
επιθυμούν να αποκτήσουν κύρος και όλοι να τους αναγνωρίζουν και να τους σέβονται.
Προκειμένου να το επιτύχουν αυτό συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες με την
ολοκλήρωση των οποίων προσπαθούν να αναδειχθούν. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να
επιδιώκεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του ευγενούς συναγωνισμού και του σεβασμού
του άλλου. Η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση της ολοκλήρωση είναι ο επιδιωκόμενος
στόχος και όχι της αυτοπροβολής και της υπεροψίας εις βάρος του άλλου.

•

Κατόρθωμα (accomplishments)
Ορισμένοι έχουν την ανάγκη να ολοκληρώσουν ακόμη και κάτι σύνθετο και δύσκολο
προκειμένου να νιώσουν ικανοί και άξιοι. Αυτό αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουν
απερίσπαστοι την προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα, ακόμη και
όταν πρόκειται για ένα στόχο ιδιαίτερα δύσκολο που απαιτεί προσπάθεια και κόπο
(Seixas, 2016).

•

Ελεύθερη έκφραση (self- expression)
Το άτομο αναζητά συνεχώς ευκαιρίες να εκφραστεί ελεύθερα όπως το ίδιο επιθυμεί
και με όποιον τρόπο θεωρεί καταλληλότερο. Οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν
θα πρέπει να εστιάζουν στην ανάγκη αυτή του ατόμου και να παρέχουν τέτοιου είδους
ευκαιρίες (Seixas, 2016).
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•

Συμμετοχή (competition)
Το άτομο έχει την τάση να προσπαθεί καλύτερα να επιτύχει σε μια δραστηριότητα εάν
γνωρίζει εκ των προτέρων ότι ο νικητής θα ανταμειφτεί για αυτό. Δημιουργείται και
ένας είδος ικανοποίησης όταν ανταγωνίζεσαι τους άλλους για την επίτευξης μιας
κοινής ενέργειας (Seixas, 2016).

•

Συνεργασία (cooperate)
O άνθρωπος από την φύση του έχει την ανάγκη να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με
τους υπολοίπους γύρω του. Να δέχεται και να δίνει βοήθεια, να ανταλλάζει απόψεις
και ιδέες. Για το σκοπό αυτό ομαδικού τύπου παιχνίδια σε πολλούς προσελκύουν το
ενδιαφέρον τους, ενώ τα θεωρούν ιδιαίτερα διασκεδαστικά. Βέβαια δεν θα πρέπει να
λησμονούμε και το γεγονός ότι η συνεργασία στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και
της βοήθειας αποτελεί και ένας από τους στόχους της διδασκαλίας (Seixas, 2016).
Για την αποτελεσματική σχεδίαση ενός παιχνιδιού που συμβάλει στην γλωσσική
ανάπτυξη των μικρών μαθητών που έρχονται σε επαφή με μια νέα γλώσσα, θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται έξι (6) συνιστώσες που κατά την Γρίβα & Σέμογλου (2013)
συγκροτούν το μοντέλο 6Ε : Ενεργοποίηση, Εξερεύνηση, Έκφραση, Επικοινωνία,
Επίλυση προβλήματος, Ευχαρίστηση. Το μοντέλο αυτό συντελεί στην εμπλοκή των
μαθητών διαφόρων τύπων δραστηριότητες με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο (Γρίβα,
Σέμογλου, Παντελή, 2014).

3.5.2. Αρχή Της Ενσώματης Μάθησης (Embodied Learning)
Όπως προαναφέρθηκε στην διαδικασία μάθησης μιας ξένης γλώσσας αποτελεσματικό
ρόλο παίζει η δημιουργία ενός ευχάριστου, θετικού περιβάλλοντος που να ενεργοποιεί
το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών και να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους
και την αυτοπεποίθησή τους. Ακόμη, το περιεχόμενο της διδασκαλίας θα πρέπει να
είναι οικείο στους μαθητές και να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητάς τους
προκειμένου να υπάρξει σύνδεση της παλαιάς με την νέα γνώση. Η δυνατότητα αυτή
προσφέρεται με το να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μας
δραστηριότητες και παιχνίδια διαφόρων τύπων όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, ενώ
η μέθοδος CLIL θεωρείται ο καταλληλότερος τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας.
Πέρα όμως από το θετικό περιβάλλον και την οικείο περιεχόμενο ένας εξίσου
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σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι το
να συμπεριλάβουμε σε αυτήν δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στην αρχή της
ενσώματης μάθησης (embodied learning). Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι όχι
μόνο καθαρά κινητικές, όπως το πέταγμα της μπάλας, αλλά και ψηφιακές με την χρήση
του Η/Υ (Hung, 2014). Ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον διάδρασης του μαθητή με
το περιβάλλον γύρω του και το σώμα του επιτρέπει ακόμη και στον πιο αδύναμο να
κατακτήσει τη γνώση ή το νέο λεξιλόγιο όταν γίνεται λόγος για την διδασκαλία μιας
ΞΓ (Hung, 2018).
Με τον όρο ενσώματη μάθηση η μέχρι τώρα έρευνα εστίαζε κυρίως σε ένα απλό
άγγιγμα ή μια υποτυπώδης κίνηση, είτε πρόκειται για το ψηλάφισμα ενός αντικειμένου,
είτε για ένα «κλικ» με το ποντίκι του Η/Υ, της οθόνης του tablet ή του κινητού
τηλεφώνου (smartphone). Ωστόσο στις μέρες μας ο όρος αποκτά νέα διάσταση
εστιάζοντας στον συντονισμό ολόκληρου του σώματος για την αναπαράσταση μιας
έννοιας ή μιας λέξης (π.χ. με το άκουσμα της λέξης «κάτω» οι μαθητές να σκύβουν
σαν μια μάζα στο πάτωμα), αλλά και την ακολουθία του βλέμματος (π.χ. με τη λέξη
«δεξιά» να στρέφει ο μαθητής το βλέμμα του προς την κατεύθυνση αυτή) (Reinders,
2014).
Παρατηρούμε επομένως ότι η ενσώματη μάθηση επιτρέπει στο χρήστη να
αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον γύρω του και με το νέο μαθησιακό εισαγόμενο μέσω
του σώματός του, φτάνοντας έτσι σε βαθύτερη και αποτελεσματικότερη αφομοίωσή
του. Αρχικά, του προσφέρεται η ευκαιρία να συνδυάσει την παλαιά με την νέα γνώση,
καθώς εμπλεκόμενος σε κινητικού τύπου δραστηριότητες μπορεί να συγκροτήσει στο
μυαλό του νέα εννοιολογικά σχήματα που οικοδομούν την γνώση (Hung, 2014).
Μέχρι την δεκαετία του '80 επικρατούσε η πεποίθηση ότι για την εκμάθηση μιας ΞΓ η
ενσώματη μάθηση θεωρείται ασήμαντη, ενώ η προσέγγιση αυτή έστρεφε το
ενδιαφέρον της κυρίως στις φυσικές επιστήμες. Κατά την θέαση αυτή η διαδικασία
επεξεργασίας μιας γλώσσας, είτε αναφερόμαστε στο επίπεδο μιας λέξης ή μιας
πρότασης ή μιας παραγράφου δεν δέχεται επιρροές από εξωγενής παράγοντες όπως
είναι η κίνηση, αλλά μόνο ενδογενής με τον μετασχηματισμό των εννοιολογικών
σχημάτων. Ωστόσο σύγχρονες έρευνες διέψευσαν την άποψη αυτή και υποστήριξαν
ότι η διαδικασία επεξεργασίας και εκμάθησης μιας γλώσσας συμπεριλαμβάνει την
πρόσληψη αισθητηριακών και κινητικών ερεθισμάτων αναδεικνύοντας με τον τρόπο
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αυτό την αξία της ενσώματης μάθησης (Foroni, 2015). Εξάλλου, όπως υποστήριξε και
ο Dudschig (2014) όταν ακούμε ή διαβάζουμε μια λέξη στην μητρική μας γλώσσας
ασυναίσθητα συνδέουμε στο μυαλό μας την λέξη αυτή με μια κίνηση ή μια ενέργεια.
Υπάρχει έτσι μια έντονη συσχέτιση γλώσσας- λέξης και δράσης. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι όταν πρόκειται για την μητρική μας γλώσσα ερχόμαστε σε επαφή με αυτή
μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στον πραγματικό κόσμο και
στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι και για την διδασκαλία της Γ2 θα πρέπει να φτιάξουμε
ένα αντίστοιχο περιβάλλον διδασκαλίας που να προσφέρει την δυνατότητα της
αυθεντικής μάθησης.
Ακόμη, όπως υποστήριξε η Basalou (2010) το να νιώσεις μιας έννοια, να δράσεις πάνω
σε αυτή και να σκεφτεί βαθύτερα για αυτήν αποτελούν τρία αλληλένδετα σχήματα
εξίσου σημαντικά το καθένα από αυτά που μας οδηγούν στην οικοδόμηση της γνώσης.
Επίσης όπως η ίδια υποστήριξε η προσομοίωση και η αναπαράσταση είτε πρόκειται
για γνωστική- εικονική αναπαράσταση είτε για κινητική συμβάλει και αυτή με την
σειρά της στην διαδικασία της μάθησης. Ως εκ τούτου η μάθηση είναι μια διαδικασία
που ολοκληρώνεται τόσο μέσα από νοητικές διεργασίες, αλλά και με την
αλληλεπίδραση εσωτερικών αναπαραστάσεων και εξωτερικών αντιλήψεων. Επομένως
δεν πρόκειται για μια απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί τον συνδυασμό περιβάλλοντος,
σώματος και μυαλού, που αποτελούν παράγοντες ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας
γνώσης και σύνδεσή της με την νέα γνώση. Η διαδικασία αυτή ωστόσο αν και φαίνεται
επώδυνη γίνεται ακούσια και αβίαστα μέσα από κινητικές δραστηριότητες που
προωθούν την φυσική ροπή των παιδιών για παιχνίδι (Plumper, 2015).
Μια ακόμη πτυχή της ενσώματης μάθησης που αξίζει να μελετηθεί είναι αυτή της
ένταξής της σε δραστηριότητες ψηφιακού τύπου με την αξιοποίηση του Η/Υ. Μέχρι
σήμερα οι έρευνες, παρότι αναγνώριζαν την παιδαγωγική αξία του Η/Υ και τον
συμπεριέλαβαν στην μαθησιακή διαδικασία, τον αντιμετώπιζαν ως μια συσκευή που
λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του πληκτρολογίου, της οθόνης και του ποντικιού. Ο
Mann (2002) εισάγει τον όρο NUI (natural user interface) θέτοντας σε νέα βάση της
αξιοποίηση των Τεχνολογιών στην μάθηση κάνοντας λόγο για έναν ανθρώπινο
υπολογιστή (human- computer interface), ο οποίος αποκτά φυσική, πραγματική
οντότητα. Η ολοκλήρωση των ψηφιακών δραστηριοτήτων επομένως δεν ενισχύει την
αλληλεπίδραση ατόμου- υπολογιστή, καθώς ο υπολογιστής από μια απρόσιτη,
δύσχρηστη πολλές φορές για τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας καθίσταται σε ένα
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ευχάριστο πραγματικό περιβάλλον αυθεντικής μάθησης. Μέσα στο περιβάλλον αυτό ο
μαθητής μέσα από κινήσεις του σώματος συγκροτεί αναπαραστάσεις του πραγματικού
κόσμου φτάνοντας στην οικοδόμηση της γνώσης. Δεν απαιτείται, δηλαδή, η
αξιοποίηση εξωτερικών μονάδων για να έρθει ο χρήστης σε επαφή με αυτόν (ποντίκι,
πληκτρολόγιο, οθόνη) αλλά μέσα από κινήσεις και με την αξιοποίηση απλών,
καθημερινών αντικειμένων.
Μάλιστα η ταμπλέτα makey- makey αποτελεί ένα τέτοιο μέσο σύνδεσης του
υπολογιστή με τον πραγματικό κόσμο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική ταμπλέτα, όπου
μέσα από καλώδια συνδέει μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα τον Η/Υ με απλά,
καθημερινά αντικείμενα με αυτόν και μετατρέποντας τα σε πηγές σύνδεσης του με τον
φυσικό κόσμο. Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου
λογισμικού. Αντί οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
του υπολογιστή, έρχονται σε επαφή με τον φυσικό, πραγματικό τους κόσμο που
μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα και με μεγαλύτερο συντονισμό. Διότι όπως
προαναφέρθηκε τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών, όπως προαναφέρθηκε,
δυσκολεύονται να τον χειριστούν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Ο
συντονισμός του web προγράμματος scratch και του makey - makey μπορεί να επιφέρει
την δυνατότητα στους μαθητές εμπλέκοντάς τους με διαδραστικές δραστηριότητες να
αλληλεπιδράσουν με τις Τεχνολογίες και με το φυσικό τους περιβάλλον,
δημιουργώντας ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης.

Εικόνα 2: Αξιοποίηση ταμπλέτας makey- σύνδεση απλών υλικών με τον Η/Υ
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Επομένως με την επεξεργασία όλων των παραπάνω θεματικών ενοτήτων όπως και της
παρούσας ενότητας σχετικά με την αρχή της ενσώματης μάθησης παρατηρούμε ότι ο
συνδυασμός ενός θετικού κλίματος μέσα στην τάξη, η επιλογή ενός ευχάριστου,
οικείου, καθημερινού λεξιλογίου και η εμπλοκή της διάδρασης του σώματος με το νέο
εισαγόμενο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διεξαγωγή της μάθησης (Antle et al, 2009
& Barsalou, 2010). Μια μέθοδος διδασκαλίας που μπορεί να συνταιριάξει τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι η μέθοδος CLIL, όπου εστιάζει τόσο σε παιγνιώδεις
δραστηριότητες όσο και στην επιλογή της κατάλληλης θεματικής για επεξεργασία.
Μάλιστα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της προσέγγισης CALL
τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά, καθώς προωθείται η αλληλεπίδραση του
χρήστη με τον Η/Υ μέσω κινήσεων του σώματός του (Hung, 2014). Βέβαια όπως είναι
φυσικό ο σχεδιασμός μιας τέτοιας διδασκαλίας είναι περισσότερο πολύπλοκος και
χρονοβόρος για τους εκπαιδευτικούς, ενώ απαιτεί φαντασία και παιδαγωγικές γνώσεις,
ωστόσο αξίζει τον κόπο και αναδεικνύει την αξία του εκπαιδευτικού ως συντονιστή
και καθοδηγητή.
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
4.1. Σκοπός Και Στόχοι Της Διδακτικής Παρέμβασης
Σκοπός τη παρούσας διδακτικής παρέμβασης ήταν να έρθουν παιδιά πρωτοσχολικής
ηλικίας σε επαφή με την ελληνική ως δεύτερης ξένης γλώσσας μέσα από αυθεντικά
περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται σε ψηφιακές και παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Ακόμη, η παρέμβαση στοχεύει στο:
1. Να συνδέσουν οι μαθητές τη νέα γνώση με ζητήματα και αντικείμενα της καθημερινής
τους ζωής στη γλώσσα- στόχο, καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες
του με το νέο εισαγόμενο.
2. Να γνωρίσουν, να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω σε
ζητήματα που άπτονται άμεσα των ενδιαφερόντων τους και δεν τους είχαν
προβληματίσει στο παρελθόν. Πρόκειται για περιβαλλοντικά με την καταστροφή του
περιβάλλοντος, την καταστροφή των δασών και των κίνδυνο που διατρέχουν τα ζώα,
καθώς και διατροφικά ζητήματα σχετικά με τον σωστό τρόπο διατροφής.
3. Να γνωρίσουν οι μαθητές μια άλλη πτυχή της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών
στην τάξη μέσα από την δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που ξεφεύγει από
τα πλαίσια του Η/Υ και προσεγγίζει περισσότερο ένα ρεαλιστικό και αυθεντικό
περιβάλλον μάθησης.
4. Να συνεργαστούν οι μαθητές μεταξύ τους στην γλώσσα- στόχο στα πλαίσια της
συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες και να
επιλύσουν από κοινού ένα πρόβλημα.
Όπως παρατηρήθηκε μέσα από την ανασκόπηση της προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας
και των προηγούμενων ερευνών ο μαθητής όταν έρχεται σε επαφή με μια ΞΓ, ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας που επιφέρει καλύτερα και μακρόχρονα
αποτελέσματα είναι η διδασκαλία μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
που επιτρέπει στο μαθητή τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν και να
πειραματιστεί πάνω στη νέα γλώσσα, χωρίς το φόβο του λάθους. Παράλληλα, οι
μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ενεργούν μέσα σε ένα αυθεντικό
περιβάλλον, με αυθεντική χρήση της γλώσσας- στόχου προκειμένου να επιτύχουν την
καλύτερη κατανόηση και αφομοίωσή της.
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Επίσης η διδασκαλία θα πρέπει να είναι μαθητοκεντρική, θέτοντας στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος τον μαθητή και τις ανάγκες του. Να μην αποτελεί παθητικό δέκτη των
πληροφοριών, αλλά να οικοδομεί μόνος του την γνώση, συνδυάζοντας την παλιά με
την νέα. Από την άλλη πλευρά, διαφοροποιείται και ο ρόλος του δασκάλου. Δεν
αποτελεί αυθεντία που απλά μεταδίδει τη γνώση, αλλά ενισχύει και καθοδηγεί τους
μαθητές να φτάσουν σε αυτήν (scaffolding). Επίσης, ο ρόλος τους είναι συντονιστικός,
καθώς προσπαθεί να σχεδιάσει μια διδασκαλία που να ενισχύει τους μαθητές του
ανάλογα με τις δυνατότητές τους, αλλά και να τους συντονίζει κατά την διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων για την ομαλή διεκπεραίωση της διδασκαλίας. Ακόμη, ένα ακόμη
χαρακτηριστικό γνώρισμα που ενδείκνυται για τον σχεδιασμό της παρέμβασης είναι
αυτό της δραστηριοκεντρικής μέθοδος (task- based learning), όπου τα παιδιά
μαθαίνουν την γλώσσα- στόχο μέσα από την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
πολλών διαφορετικών τύπων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά
μαθησιακά στιλ που επικρατούν μέσα στην τάξη. Πρόκειται για μια μέθοδο ιδιαίτερα
ελκυστικής στους μαθητές καθώς προσεγγίζει περισσότερο τα ενδιαφέροντα τους και
την φυσική ροπή τους λόγω της ηλικίας τους για παιχνίδι. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτές ενισχύεται η κριτική σκέψη των μαθητών, η εμπλοκή τους στη
διαδικασία της μάθησης, το αίσθημα της συνεργασίας και τα κίνητρα του. Ακόμη,
ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθησή του, ενώ μειώνεται το άγχος και η ανασφάλεια που
προκαλεί η πιθανότητα σφάλματος. Πέρα όμως από την καλλιέργεια των κοινωνικών
δεξιοτήτων ενισχύεται και αυτή των γλωσσικών που αποτελούν και τον απώτερο και
κυριότερο στόχο της διδασκαλίας μιας ΞΓ, καθώς εμβαθύνει και κάνει χρήση του νέου
λεξιλογίου στη γλώσσα- στόχο. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι
ενισχύει τον αναδυόμενο γραμματισμό του και η επικοινωνιακή του ικανότητα.
Από την άλλη πλευρά σχεδιάζοντας την παρέμβαση δεν θα πρέπει να λησμονούμε να
συμπεριλάβουμε σε αυτήν στοιχεία της κοινωνίας μας που τα τελευταία χρόνια
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Ένα τέτοιο
κομμάτι αποτελεί και η είσοδος των Τεχνολογιών στην ζωή μας, η ραγδαία ανάπτυξή
τους και οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν. Παράλληλα, πρόκειται για ένα
τομέα που κεντρίζει έντονα το ενδιαφέρον των μαθητών, τους γοητεύει και τους
συναρπάζει. Ακόμη και ο πιο αδύναμος μαθητής όταν πρόκειται για ένα ψηφιακό
παιχνίδι δεν μπορεί να μην συμμετάσχει. Ανεξάρτητα όμως με το ευχάριστο
περιβάλλον που δημιουργείται οι Ν.Τ. προσφέρουν και άλλες δυνατότητες στην
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εκπαίδευση. Ο μαθητής έχει την ευχέρεια να ελέγξει μόνος του τον βαθμό και την
ταχύτητα των πληροφοριών και των γνώσεων που λαμβάνει ανάλογα με τα επίπεδα
πρόσκτησης του νέου λεξιλογίου που έχει επιτύχει, αλλά και τις ικανότητές του. Το
γεγονός αυτό προσφέρει την ευκαιρία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, και της
ίσης απόδοσης ευκαιριών στους μαθητές, ώστε να εξελίσσονται σταδιακά όλοι,
ανεξαρτήτως με το πόσο αδύναμοι ή προχωρημένοι είναι. Ακόμη, οι Ν.Τ. έχουν
προσφέρει την δυνατότητα προσομοίωσης ενός εικονικού κόσμου στον πραγματικό,
μέσα από την χρήση απλών καθημερινών αντικειμένων. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να
«ταξιδέψουν» σε πολλά εικονικά περιβάλλοντα, ανακαλύπτοντας διαφορετικές
εμπειρίες και χρήσεις τις γλώσσας, βιώνοντάς τες ως ρεαλιστικές. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται η διδασκαλία σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, μέσω
εφαρμογών μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση συνδυαστικά με την ενσώματη
μάθηση. Πραγματοποιώντας κινήσεις και χειρονομίες , δηλαδή, τις ενέργειες που κάθε
φορά σου ζητούνται, οι οποίες συσχετίζονται με το προς επεξεργασία λεξιλόγιο,
φτάνεις στο σημείο βιωματικά να τις αναγνωρίζεις και να τις κατακτάς καλύτερα.

4.2. Θεματικές Ενότητες
Η παρούσα εργασία βασίστηκε στην εφαρμογή μιας πιλοτικής διδακτικής παρέμβασης
η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα. Για το λόγο αυτό
επιλέχθηκε η μέθοδος της ολοκληρωμένης εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας
(μέθοδος CLIL) σε συνδυασμό με την της ολιστικής, θεματοκεντρική και
δραστηριοκεντρική προσέγγιση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), ως καταλληλότερη για την
διεξαγωγή της. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η διδασκαλία της γλώσσας
επιδιώκεται μέσα από την διδασκαλία ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου που
δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης.
Η παρέμβαση δομείται γύρω από έξι (6) διαφορετικές διδασκαλίες, των δύο διδακτικών
ωρών (90 λεπτών). Κάθε μια από αυτές τις διδασκαλίες αντιμετωπίζει την γλώσσα ως
ένα ενιαίο σύστημα λόγου, χωρίς να μελετά κάθε ένα κομμάτι του ξεχωριστά, με βάση
της αρχή της ολιστικής προσέγγισης. Παρέχονται έτσι ευκαιρίες για δημιουργική
χρήση της γλώσσας, που καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Για το σκοπό αυτό απαιτείται
η δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης, όπου οι μαθητές να μαθαίνουν
μέσα σε περιβάλλοντα προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου. Η επιλογή της
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κατάλληλης θεματολογίας και των κατάλληλων δραστηριοτήτων μπορούν να
παρέχουν αυτή την δυνατότητα.
Επομένως, κάθε μια διδασκαλία συγκροτείται γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική
ενότητα. Το περιεχόμενο και το λεξιλόγιό της θα πρέπει να είναι οικείο στους μαθητές,
προκειμένου να τους παρέχει την δυνατότητα να συνδυάσουν τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και εμπειρίες τους με τη νέα γνώση, στα πλαίσια του επικοδομητισμού. Όπως
προαναφέρθηκε μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ο μαθητής μέσω της
οικοδόμησης της γνώσης μπορεί να σημειώσει καλύτερα και μακρόχρονα μαθησιακά
αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό στην παρέμβαση επιλέχθηκαν θεματικές που να
ανταποκρίνονται στην καθημερινή τους ζωή, από τον οικογενειακό, κοινωνικό και
γεωφυσικό τους περίγυρο. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε επομένως ότι ο
σχεδιασμός της παρέμβασης βασίστηκε στην αρχή της θεματοκεντρικής προσέγγισης.
Παράλληλα, ο σχεδιασμός της βασίστηκε στην αρχή της δραστηριοκεντρικής
προσέγγισης, καθώς όλες οι διδασκαλίες διαθέτουν έναν παιγνιώδη χαρακτήρα. Ο
χαρακτήρας αυτός δομείται μέσα από δραστηριότητες ψηφιακές, κιναισθητικές,
μουσικές, αλλά και μέσα από παιχνίδια ρόλων, συμπλήρωσης πληροφοριακού κενού
και παιχνίδια ρόλων. Με τον τρόπο αυτί δημιουργείται ένα ευχάριστο και ασφαλές
περιβάλλον μάθησης, όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό στην
μαθησιακή διαδικασία αποβάλλοντας το άγχος τους και την ανασφάλειά τους για την
πιθανότητα λάθους. Ταυτόχρονα, μπορούν συνεχώς να προσπαθούν και να
πειραματίζονται και να κάνουν αυθεντική χρήση της γλώσσας μέσα σε αυθεντικά
περιβάλλοντα μάθησης.
Σε κάθε διδασκαλία τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους το νέο λεξιλόγια, έχοντας για
καθοδηγητή και βοηθό τον μικρό Νικόλα. Τους παρουσιάζει κάθε φορά την εκάστοτε
θεματική, το νέο λεξιλόγιο, τα σημεία που θα πρέπει κάθε φορά να εστιάσουν και να
προσέξουν, ενώ παράλληλα τους υποδεικνύεται τι θα πρέπει να κάνουν σε κάθε
δραστηριότητα, ποιος είναι ο στόχος τους και τι κανόνες θα πρέπει να ακολουθήσουν
για να φτάσουν στην επίτευξή του. Παράλληλα, μέσα από τις θεματικές που
επιλέγονται σε κάθε διδασκαλία τα παιδιά γνωρίζοντας την καθημερινή ζωή του
κεντρικού ήρωα, την οικογένειά του, την γειτονιά του, τον περιβάλλοντα χώρο του και
τις συνήθειές του έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις ανάλογες συσχετίσεις με την δική
τους καθημερινότητα, συνδέοντας το νέο λεξιλόγιο της ΞΓ με στοιχεία της
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προϋπάρχουσας γνώσης τους. Παράλληλα καλλιεργούν και την διαπολιτισμική τους
επίγνωση, συνειδητοποιώντας ότι ένα παιδάκι από μια διαφορετική χώρα από αυτούς,
έχει της ίδιες συνήθειες με αυτούς και τον ίδιο τρόπο ζωής.
Παράλληλα, όλες οι διδασκαλίες συσχετίζονται μεταξύ τους και συσπειρώνονται γύρω
από τον κεντρικό ήρωα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα κεντρικό χαρτόνι- πλάνο
που περιλαμβάνει εικονικά όλες αυτές τις θεματικές. Πριν από την έναρξη κάθε
διδασκαλίας παρουσιάζεται στους μαθητές το χαρτόνι αυτό. όπου και τους επεξηγείται
σε ποια θεματική θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
μπορούν να αντιληφθούν κάθε φορά σε ποιο σημείο της μαθησιακής τους πορείας
βρίσκονται, να συνδυάσουν την παλιά με την νέα γνώση αλλά και να κάνουν την
αυτοαξιολόγησή τους προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τι θυμούνται και σε τι βαθμό
λέξεις από τις προηγούμενες διδασκαλίες, κάνοντας συνεχώς ανάκληση του
λεξιλογίου. Έτσι, προσφέρεται και η δυνατότητα τις ανάκλησης και επανάληψης του
λεξιλογίου με αποτέλεσμα την καλύτερη αφομοίωσή του.
Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα παρέμβαση είναι πρωτοσχολικής
ηλικίας και βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο κατά το οποίο δεν μπορούν να
αναπτύξουν σύνθετο λόγο, αλλά να κατανοήσουν και να αναπαράγουν ένα
περιορισμένο λεξιλόγιο. Οι απαντήσεις τους επομένως είναι μονολεκτικές και
σύντομες, ενώ ο λόγος του δεν έχει δομή. Με βάση το δεδομένο αυτό και προκειμένου
η παρέμβαση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των μαθητών ο
σχεδιασμός τους βασίστηκε στην καλλιέργεια δυο εκ των τεσσάρων γλωσσικών
δεξιοτήτων, της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου. Έτσι λοιπόν
ο μαθητής σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας1 (2012) θα πρέπει να είναι σε
θέση:
i.

Να συστήνει τον εαυτό του στους συμμαθητές του και στη εκπαιδευτικό- ερευνήτρια,
να μιλήσει για τα ενδιαφέροντά του και να τους παρουσιάσει την οικογένειά του.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει ως ακροατής θα πρέπει να κατανοήσει τον λόγο του συμμαθητή
του που και εκείνος με την σειρά του προσπαθεί να αυτοπαρουσιαστεί.

1

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ): Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1994. Είναι ερευνητικός φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στόχος του φορέα αυτού είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και η παροχή πιστοποίησης
ελληνομάθειας (από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ greeklanguage.gr/)
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ii.

Να αναγνωρίζει και να αναπαράγει λέξεις που αφορούν το οικείο περιβάλλον του και
τον περίγυρό του.

iii.

Να κατανοεί σύντομες οδηγίες με σκοπό την επίλυση δραστηριοτήτων και να μπορεί
με ευκολία να τις επιτελέσει.

iv.

Να κάνει χρήσει εκφράσεων χαιρετισμού και αποχαιρετισμού

v.

Να διατυπώνει απλές δομικά ερωτήσεις προκειμένου να γνωρίσει τον άλλο, ηλικία,
όνομα, τόπο καταγωγής.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι θεματικές που σχεδιάστηκαν για την διεξαγωγή
της παρούσας διδακτικής παρέμβασης, καθώς και οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι
που κάθε μια επιδιώκει να επιτύχει.

Ενότητα 1η : «Παρουσιάζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου»
Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγική ενότητα, όπου το νέο- ειδικό λεξιλόγιο της
γλώσσας- στόχου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσιτό, κατανοητό και ευχάριστο στους
μαθητές προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Η πρώτη
επαφή είναι αυτή που θεωρείται και καθοριστική ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια
θετική εντύπωση για την παρέμβαση ειδικότερα και για την Γ2/ΞΓ γενικότερα. Για το
σκοπό αυτό το λεξιλόγιο που επιλέγεται συσχετίζεται άμεσα με το οικογενειακό
περιβάλλον τους συνδέοντας στοιχεία της καθημερινής τους ζωής με έννοιες της
γλώσσας - στόχου. Οι λέξεις που επιλέγονται είναι: μπαμπάς, μαμά, αδελφός, αδελφή,
παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, ξάδελφος, ξαδέλφη. Παράλληλα, οι μαθητές μέσα από την
παρούσα ενότητα θα έρθουν σε επαφή με προτάσεις που να παρουσιάζουν τα
ενδιαφέροντά τους π.χ. «μου αρέσει» ή «δεν μου αρέσει», προκειμένου να είναι σε
θέση να εκφράσουν επιθυμίες.
Πέρα όμως από το γλωσσικό κομμάτι που προσφέρεται, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία
να γνωρίζουν τον κεντρικό ήρωα, που θα τους συντροφεύσει σε ολόκληρη της
διεξαγωγή της παρέμβασης καθοδηγώντας και βοηθώντας τους. Ο ίδιος θα τους
παρουσιάσει και την οικογένειά του. Με τον τρόπο αυτό τόσο η παρούσα διδασκαλία
όσο και οι ακόλουθες γίνονται περισσότερο επικοινωνιακές, καθοδηγητικές και
παιγνιώδεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς για αυτούς
καθοδηγητής τους δεν θα είναι πλέον η εκπαιδευτικός- ερευνήτρια, αλλά ένα εικονικό
πρόσωπο, χαριτωμένο πρόσωπο κοντά στην ηλικία τους, με κοινά ενδιαφέροντα.
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Ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στην ενότητα αυτή, τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και τα
ενδιαφέροντά τους τόσο στους υπόλοιπους συμμαθητές όσο και στην εκπαιδευτικόερευνήτρια. Έχουν όμως την ευκαιρία να γνωρίσουν και τους άλλος μέσα από τις δικές
τους παρουσιάσεις. Μάλιστα και η ίδια η ερευνήτρια ως μέλος της ομάδας μιλά για τον
εαυτό της και αυτοπαρουσιάζεται στους άλλους. Ταυτόχρονα, τα παιδιά μαθαίνουν την
αποδοχή και την διαφορετικότητα του άλλου μέσα από πτυχές της προσωπικότητάς
του που μέχρι τώρα αγνοούσαν. Έτσι, αποκτάται μεγαλύτερη οικειότητα, άνεση και
ασφάλεια μέσα στην τάξη, ενώ ενισχύεται το κλίμα αυτοπεποίθησης και
αλληλοσεβασμού.
Επιπρόσθετα, πέρα από το γνωστικό και κοινωνικό κομμάτι η παρούσα διδασκαλία
στοχεύει και στην καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και ειδικότερα
στην ικανότητα πρόσληψης και ρήξης μιας σφαίρας. Οι μαθητές μέσα από ειδικά
σχεδιασμένες, γλωσσικές δραστηριότητες εξασκούνται στο να πετούν και να πιάνουν
την μπάλα, βελτιώνοντας την ικανότητα αντίδρασης. Παράλληλα μέσα από την
διαδικασία αυτή επιδιώκεται και η κάλυψη της φυσικής ροπής των μαθητών για
παιχνίδι, καθώς η ενασχόληση με κινητικές δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο
χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών.
Τέλος, παρέχεται στους μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες της διδασκαλίας η
δυνατότητα καλλιέργειας δύο από τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες, την παραγωγή
και κατανόηση του προφορικού λόγου. Λόγω του νεαρού της ηλικίας των μαθητών, οι
οποίοι βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο, δεν εστιάζουμε στις άλλες δυο
γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν τον γραπτό λόγο, καθώς το λεξιλόγιό τους είναι
ακόμη ιδιαίτερα περιορισμένο και δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν λόγο με σύνθετη
δομή.

Ενότητα 2η : «Η γειτονιά μου»
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι και πάλι να συνδέσουν τα παιδιά το νέο λεξιλόγιο
με την καθημερινή τους ζωή. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται μια θεματική που να
συσχετίζεται με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο τους. Μια τέτοια θεματική είναι αυτή
της γειτονιάς με λέξεις που αφορούν γειτονικά μαγαζιά και υπηρεσίες, όπως: μανάβικο,
ανθοπωλείο, νοσοκομείο, σχολείο κ.α. Ο αριθμός των λέξεων δεν θα πρέπει να είναι
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ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς το λεξιλόγιο είναι άγνωστο στους μαθητές και δεν ωφελεί να
εργαστούν πάνω σε μεγαλύτερο όγκο, καθώς τότε τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα
από τα επιδιωκόμενα. Όσο πιο συνοπτικό και εστιασμένο είναι το λεξιλόγιο τόσο πιο
κατανοητό γίνεται και τόσο ευκολότερα επιδιώκεται η πρόσκτησή του, ενώ
προσφέρεται η δυνατότητα της συνεχούς επανάληψής του σε μια διδακτική ώρα. Ο
μεγαλύτερος όγκος πολλές φορές σημαίνει και μια ή το πολύ δυο αναφορές μέσα σε
μια διδακτική ώρα. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν δεκαπέντε (15) λέξεις στην ΞΓ προς
επεξεργασία, ενώ οι τρεις (3) από αυτές είναι ήδη γνωστές στους μαθητές καθώς είναι
κοινές με την μητρική τους γλώσσα (π.χ. πάρκο пαрк)
Ως προς τις γνωστικές δεξιότητες προσφέρεται στους μαθητές η δυνατότητα να
κατανοήσουν έννοιες και να τις αναπαραστήσουν μέσα από ζωγραφιές. Με τον τρόπο
αυτό επιδιώκεται η σύνδεση του νέου λεξιλογίου με αναπαραστάσεις τις οποίες
καλούνται να δημιουργήσουν οι ίδιοι. Έτσι, μέσω της οπτικοποίησης ενεργοποιούν τις
κατάλληλες μνημονικές τους στρατηγικές πρόσκτησης του λεξιλογίου. Παράλληλα,
αναγνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε και
να περιγράψουμε ένα κτίριο, παρουσιάζοντας τα βασικά του χαρακτηριστικά, όπως το
μέγεθος, την μορφή ή τον περιβάλλοντα χώρο του.
Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι αξία των κοινωνικών δεξιοτήτων που επιδιώκονται στην
παρούσα ενότητα. Οι μαθητές μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα που καλούνται να
ολοκληρώσουν έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους
συμμαθητές τους ως μέλη μιας κοινής ομάδας, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να
συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν. Διότι ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλο να
θυμηθεί κάτι το οποίο είχε ξεχάσει και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να
ολοκληρώσει την δραστηριότητά του. Έτσι η διαδικασία αφομοίωσης γίνεται μέσα από
έναν ενεργητικό ως προς τους μαθητές τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση όπου η
εκπαιδευτικός- ερευνήτρια του έδινε την σωστή απάντηση δεν θα είχε τις ίδιες
ευκαιρίες να επεξεργαστεί την σωστή απάντηση και να την αφομοιώσει καλύτερα,
αλλά θα καθίσταται παθητικός δέκτης της. Ακόμη, μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν
να υπακούουν σε κοινούς κανόνες, θέτοντας όρια και περιορισμούς στην συμπεριφορά
τους, ενώ σεβόμενοι τον άλλο, μαθαίνουν να παρακολουθούν τον συλλογισμό και τις
απαντήσεις των άλλων. Έτσι, μπορούν να γνωρίσουν κάτι νέο ή να επαναφέρουν στην
μνήμη τους κάτι που έχουν λησμονήσει όχι μόνο με την βοήθεια των υπολοίπων μελών
της ομάδας τους, αλλά και από μέλη των αντίπαλων ομάδων.
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Ακόμη, μέσα από την μια κατασκευαστική δραστηριότητα επιδιώκεται η καλλιέργεια
της δημιουργικής έκφρασης και η βελτίωση των λεπτών τους δεξιοτήτων, καθώς οι
μαθητές προσπαθούν να αναπαραστήσουν με εικονικό τρόπο, μέσα από μια ζωγραφιά,
ένα μαγαζί ή μια υπηρεσία. Παράλληλα, καλλιεργείται η ικανότητα του μη λεκτικού
τρόπου επικοινωνίας που επικρατούσε μέχρι σήμερα στις παραδοσιακές τάξεις
διδασκαλίας. Οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να αναπαραστήσουν τις λέξεις του
νέου λεξιλογίου μόνο με την αντίστοιχη λεκτική στην μητρική τους γλώσσα, αλλά με
ένα άλλο παιγνιώδη τρόπο, περισσότερο κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών για
ελεύθερη, δημιουργική έκφραση και επικοινωνία. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται και η δημιουργική έκφραση των μαθητών, όπως και η καλλιέργεια και η
ανάδειξη κλίσεων (ταλέντο στην ζωγραφική).
Τέλος, επιδιώκεται και πάλι η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων της κατανόησης
και της παραγωγής του προφορικού λόγου, που προβλέπονται ως στόχοι επιδίωξης για
τους μικρούς μαθητές στους οποίους απευθύνεται η διδακτική παρέμβαση. Όμως στην
παρούσα ενότητα έρχεται να προστεθεί και η καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης
του γραπτού λόγου και της εξάσκησης της αναγνωστικής ικανότητας μέσα από την
ανάγνωση απλών, μονολεκτικών λέξεων στην γλώσσα- στόχο.

Ενότητα 3η : « Τα ζώα του δάσους και η προστασία τους»
Στόχος της παρούσας διδασκαλίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το νέο λεξιλόγιο
συνδέοντάς έννοιες της γλώσσας- στόχου με την καθημερινότητά τους και την
προϋπάρχουσα γνώση τους. Έτσι, έρχονται σε επαφή με τα ζώα του δάσους και την
ζωή τους. Η περιοχή κατοικίας των μαθητών που διεξάγεται η παρέμβαση, πρόκειται
για μια πεδιάδα που περικλείεται από βουνά. Επομένως, τα ζώα που κατοικούν σε
ορεινές περιοχές θεωρούνται οικεία στους μαθητές. Τέτοιους είδους λέξεις που
επιλέγονται είναι: αρκούδα, αλεπού, λύκος, χελώνα κ.α. και είναι δώδεκα (12) στον
αριθμό τους. Ο μεγαλύτερος όγκος λεξιλογίου δεν θα είχε τα αντίστοιχα επιθυμητά
αποτελέσματα, καθώς τα παιδιά θα δυσκολεύονταν στην απομνημόνευσή τους και
στην αφομοίωσή τους. Μάλιστα, τα ζώα που επιλέχθηκαν ήταν τα πιο χαρακτηριστικά
που γνώριζαν ήδη οι μαθητές στην μητρική τους γλώσσα ή ίσως και να είχαν δει π.χ.
αρκούδα και αλεπού και όχι τσαλαπετεινός ή τρίτωνες.
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Παράλληλα, μέσα από την γνωριμία με τα ζώα και την ζωή τους οι μαθητές
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους που αυτά διατρέχουν και τον τρόπο που
μπορούμε να τα προστατέψουμε. Επομένως, η παρούσα ενότητα στοχεύει και στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον κίνδυνο και την προστασία τους,
συνειδητοποιώντας την σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη προάσπισή τους στο
μέλλον, χωρίς να μένουν παθητικοί δέκτες των γεγονότων.
Πέρα όμως από την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, στην παρούσα ενότητα
επιδιώκεται και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Έχουν την
ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να
αλληλοβοηθηθούν. Κάτι το οποίο αγνοεί ή δεν θυμάται κάποιος μπορεί ο συμμαθητής
του να τον βοηθήσει να το επαναφέρει στη μνήμη του και να το αφομοιώσει καλύτερα.
Ακόμη, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και αν ανταλλάσσουν
ιδέες και απόψεις προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχο, την ολοκλήρωση μιας
δραστηριότητας, ενώ ακολουθούν ορισμένους προκαθορισμένους κανόνες που τους
επιβάλλονται προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και δίκαια το παιχνίδι. Τέλος, τους
προσφέρεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και να έχουν το
θάρρος και την αυτοπεποίθηση να απαντήσουν γρήγορα σε μια ερώτηση που τους
τίθεται, χωρίς να αισθάνονται την ανασφάλεια του άγχους. Με τον τρόπο αυτό θα
ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους που είναι ένας καθοριστικός παράγοντας επιρροής
κατά την διεξαγωγή μιας διδασκαλίας, που προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα της
ενεργούς συμμετοχής.
Τέλος, στοχεύουμε στην ενίσχυση του μη λεκτικού τρόπου επικοινωνίας, καθώς οι
μαθητές μπορούν να εκφραστούν όχι μόνο μέσα από τον προφορικό λόγο, αλλά και
την αναπαράσταση με σκίτσο. Μπορούν έτσι να συνδέσουν μια λέξη της γλώσσαστόχου με μια εικονική αναπαράσταση, ενισχύοντας τις μνημονικές στρατηγικές
πρόσκτησης και ανάκλησης του νέου λεξιλογίου. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται και η δημιουργική έκφραση των μαθητών, όπως και η καλλιέργεια και η
ανάδειξη κλίσεων (ταλέντο στην ζωγραφική).
Ως προς την καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων η παρούσα διδασκαλία
εστιάζει και αυτή στην κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού λόγου, που
αποτελούν την κύρια επιδίωξή μας στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο που βρίσκονται οι
μαθητές της πρωτοσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, όμως σταδιακά προσπαθούμε να
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ενισχύσουμε και ένα γλωσσικό κομμάτι λίγο πιο σύνθετο από το προηγούμενο. Αυτό
της κατανόησης του γραπτού λόγου, μια διαδικασία που ξεκίνησε να μας απασχολεί
από την προηγούμενη κιόλας ενότητα. Απλά στην περίπτωση αυτή οι μαθητές δεν
καλούνται να αναγνωρίσουν μόνο μια λέξη στη γλώσσα- στόχο μέσα από την
ανάγνωσή της, αλλά μια μικρή, απλή στη δομή ερώτηση και τις μονολεκτικές της
απαντήσεις. Προσπαθούμε σταδιακά να ενισχύσουμε την δομή του λόγου,
επιτρέποντας στα παιδιά πρώτα να αντιληφθούν και να αφομοιώσουν το ένα στάδιο,
που είναι πιο απλό και μετά να ανέλθουν παραπάνω σε ένα ακόμη πιο σύνθετο στάδιο.

Ενότητα 4η: «Το περιβάλλον γύρω μου και οι κύκλος του νερού»
Η τέταρτη κατά σειρά διδακτική ενότητα της παρέμβασης στοχεύει και αυτή, όπως και
οι προηγούμενες στην επιλογή μιας θεματολογίας, το λεξιλόγιο της οποίας να
συνδυάζει λέξεις της ΞΓ με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Έτσι, στο επίκεντρό
της θέτει την ενασχόληση των μαθητών με το γεωφυσικό περιβάλλον που τους
περικλείει, όπως και τον κύκλο του νερού. Οι λέξεις που αποτελούν σημείο αναφοράς
της διδασκαλίας είναι: λίμνη, θάλασσα, ήλιος, ουρανός κ.α. Επίσης όπως και στις άλλες
περιπτώσεις, προκειμένου η εκμάθηση του λεξιλογίου να είναι αποτελεσματική και
ευκολότερη στους μαθητές, οι λέξεις που επιλέγονται στον αριθμό τους δεν ξεφεύγουν
τις δέκα (10). Διότι πρόκειται για ένα λεξιλόγιο με το οποίο για πρώτη φορά έρχονται
σε επαφή οι μαθητές, χωρίς να γνωρίζουν καμία από αυτές τις λέξεις στην γλώσσαστόχο από προηγούμενες επαφές τους με την γλώσσα.
Ως προς τις γνωστικές δεξιότητες που καλλιεργούν οι μαθητές στοχεύουμε στην
ευαισθητοποίησή τους σχετικά με οικολογικά- περιβαλλοντικά, σύγχρονα ζητήματα,
που άπτουν άμεσα του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ένα τέτοιο ζήτημα που θα τους
απασχολήσει είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και η ενεργοποίηση των πολιτών
λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, μέσα από την γνωριμία με
τέτοιου είδους προβλήματα και την αναζήτηση λύσεων, μαθαίνουν μέσα σε ένα
ασφαλές, αυθεντικό περιβάλλον που προσομοιάζει την πραγματική ζωή να παίρνουν
αποφάσεις και να ενεργοποιούνται. Ακόμη, ένα ζήτημα περιβαλλοντικό που θα μας
απασχολήσει στην παρούσα θεματική ενότητα είναι ο κύκλος του νερού και πόσο
σημαντικό είναι να διατηρήσουμε ανέπαφο τον κύκλο αυτό.
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Παράλληλα, ενισχύονται μέσα από τις δραστηριότητες που επιλέγονται οι κοινωνικές
και επικοινωνιακές των παιδιών δεξιότητες. Τους προσφέρεται η δυνατότητα
επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με τους συμμαθητές τους, ενώ
μέσα στο ομαδικό αυτό πνεύμα καλούνται να πάρουν όλοι μαζί αποφάσεις.
Παράλληλα, μαθαίνουν να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες του
παιχνιδιού. Αναγνωρίζουν έτσι την αξία της ομάδας και την ικανότητα που έχει ο
καθένας να επιλύει ζητήματα εκφράζοντας απόψεις, ενώ καλούνται να ωθούνται στο
να ενισχύσουν την κριτική τους ικανότητα.
Τέλος, η ενότητα αυτή προσφέρει την δυνατότητα καλλιέργειας και των τεσσάρων
γλωσσικών δεξιοτήτων, της κατανόησης και της παραγωγής τόσο του γραπτού όσο και
του προφορικού λόγου. Ωθούμε τους μαθητές ένα βήμα παραπάνω από τις
προηγούμενες διδασκαλίες μας. Κατανοούν και παράγουν όπως και στις άλλες
διδασκαλίες προφορικό λόγο, έστω και στην απλούστερη δομή του λόγω του ότι
βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο. Ωστόσο, φτάνουν στο σημείο να
κατανοήσουν και να παράγουν και γραπτό λόγο. Εξασκούνται στην αναγνωστική και
στην προληπτική τους ικανότητα μέσα από απλές στη δομή ερωτήσεις στη γλώσσαστόχο που προσπαθούν να κατανοήσουν και να απαντήσουν προκειμένου να
ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως έχουν την ευκαιρία να
παράγουν και γραπτό λόγο μέσα από την συμπλήρωση δραστηριοτήτων
πληροφοριακού κενού (συμπλήρωση κόμικς). Ουσιαστικά ο τρόπος γραφής των
προτάσεων και η δομή τους δίδεται εκ των προτέρων στους μαθητές. Εκείνοι όμως θα
πρέπει να είναι σε θέση να τον επεξεργαστούν και αντιληφθούν σε ποια περίπτωση
αρμόζει, ώστε αναπαράγοντάς τον να ολοκληρώσουν με επιτυχία την δραστηριότητά
τους.

Ενότητα 5η : «Φρούτα και λαχανικά/ Διατροφική πυραμίδα»
Η παρούσα διδασκαλία έχει ως στόχο την εκμάθηση τόσο των φρούτων και των
λαχανικών όσο και της διατροφικής πυραμίδας. Προσφέρεται με αυτόν τον τρόπο
στους μαθητές η δυνατότητα σύνδεσης του νέου λεξιλογίου της γλώσσας- στόχου με
την προϋπάρχουσα γνώση και την καθημερινή ζωή και διατροφή των μαθητών. Οι
λέξεις που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα διδασκαλία είναι: φρούτα όπως μήλο,
μπανάνα, λαχανικά όπως ντομάτα, αγγούρι, αλλά και λέξεις όπως αλάτι, πιπέρι, νερό,
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λάδι. Είναι η πρώτη διδασκαλία το γνωστικό περιεχόμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα
διευρυμένο. Ο λόγος είναι ότι στο παρελθόν οι μαθητές είχαν έρθει σε επαφή με
ορισμένες από αυτές τις λέξεις. Στόχος μας είναι να τις ανακαλέσουν, να τις
επαναλάβουν και να συνδέσουν την προϋπάρχουσα με την νέα γνώση. Αυτό θα
επιφέρει καλύτερα και μακρόχρονα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, τα παιδιά
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής μέσω της τροφικής
πυραμίδας και ευαισθητοποιούνται στο να εφαρμόσουν και στην δική τους διατροφή.
Ένας ακόμη γνωστικός στόχος που τίθεται είναι η ενεργοποίηση των μνημονικών
στρατηγικές για την απομνημόνευση και ανάκληση του νέου λεξιλογίου. Αυτό
επιδιώκεται μέσα από την ενασχόληση των μαθητών με τους στίχους ενός τραγουδιού,
η θεματολογία των οποίων συσχετίζεται με το προς επεξεργασία θέμα. Πρόκειται για
μια δραστηριότητα που στοχεύει και στην ενίσχυση της ακουστικής ικανότητας και
στην ενδυνάμωση μαθητών που ανήκουν στο ακουστικό στιλ μάθησης. Παράλληλα,
με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται κλήσεις και ταλέντα. Ταυτόχρονα, μέσα από την
παρούσα διδασκαλία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο με τον
οποίο παρατίθεται μια συνταγή, τον τρόπο γραφής της, αλλά και εκτέλεσής της, καθώς
τα ίδια καλούνται να ολοκληρώσουν μια από αυτές. Έτσι ενισχύεται και η
δημιουργικότητά τους.
Ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες που γίνεται προσπάθεια καλλιέργειάς τους οι
μαθητές μαθαίνουν μέσα στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοβοήθειας
να συνεργάζονται μεταξύ τους, σεβόμενοι ο ένας τον άλλο. Καθώς συμπληρώνοντας ο
ένας τον άλλο, μπορεί να τον βοηθήσει να ανακαλέσει στην μνήμη του κάτι που
ενδεχομένως την δεδομένη στιγμή αγνοεί και να το αφομοιώσει καλύτερα. Ακόμη,
μαθαίνουν να υπακούουν σε κοινούς κανόνες για την υλοποίηση μιας κοινής
δραστηριότητας.
Τέλος, όπως και στις προηγούμενες ενότητες έτσι και σε αυτή προσφέρεται η
δυνατότητα καλλιέργειας τριών από τις τέσσερεις βασικές γλωσσικές ικανότητες, την
κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού λόγου, αλλά και την κατανόηση του
γραπτού λόγου μέσα από απλές στη δομή τους προτάσεις.
Ενότητα 6η : «Το σπίτι μου: τα δωμάτια και τα έπιπλα»
Αρχικά, η τελευταία ενότητα στοχεύει στο να καταφέρουν οι μαθητές να
αντιστοιχήσουν έννοιες της γλώσσας -στόχου με την καθημερινότητά τους. Για το
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σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένα λεξιλόγιο η θεματική του οποίου να αντιστοιχεί στον οικείο
περίγυρό τους, το σπίτι τους και οτιδήποτε το απαρτίζει, όπως δωμάτια και έπιπλα.
Παράλληλα, προκειμένου να καταφέρουν να συγκροτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
του χώρου έρχονται σε επαφή και με τις τοπικές προθέσεις. Έτσι επιλέχθηκαν για το
σκοπό αυτό λέξεις όπως: κουζίνα, μπάνιο, γραφείο, ντουλάπα, φούρνος, μέσα, έξω. Το
εύρος των λέξεων που αντιστοιχεί στα δωμάτια και στα έπιπλα είναι περιορισμένο,
καθώς οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το λεξιλόγιο αυτό στη
γλώσσα- στόχο. Ωστόσο, στο παρελθόν έχουν γνωρίσει τις προθέσεις, επομένως
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές, επαναλαμβάνοντάς τες και συνδέοντάς τες με
την νέα γνώση.
Παράλληλα ένας ακόμη στόχος που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην παρούσα
διδασκαλία είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις Τεχνολογίες, να κάνουν χρήση
τους, να συνειδητοποιήσουν την λειτουργία και την αξία τους και να γνωρίσουν ένα
νέο, πιο προσιτό τρόπο εφαρμογής τους.
Επιπρόσθετα ως προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες μαθαίνουν να συνεργάζονται όλοι
μαζί για την διεκπεραίωση μιας κοινής δραστηριότητας, ακολουθώντας κοινούς
κανόνες και βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Διότι η βοήθεια που προσφέρουν στους
συμμαθητές τους είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να τους βοηθήσουν στο να
ανακαλέσουν στη μνήμη τους κάτι το οποίο που λησμονούν και να το αφομοιώσουν
καλύτερα. Παράλληλα, η ενότητα αυτή προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα να
αντιλαμβάνονται και να ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να φτάσουν στην επίλυση
ενός προβλήματος.
Τέλος, ως προς την ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων οι μαθητές μέσα από
κινητικά παιχνίδια επαναλαμβάνουν και κατανοούν καλύτερα τις τοπικές προθέσεις
κιναισθητικά τόσο με τα χέρια τους όσο και με ολόκληρο το σώμα τους (ενσώματη
μάθηση). Παράλληλα, ενισχύεται έτσι η ικανότητα αντίληψης των πλευρών δεξιά και
αριστερά που συχνά συγχέουν τα παιδιά των μικρών ηλικιών (πλεύρωση). Τους
προσφέρεται ακόμη η δυνατότητα να αντιληφθούν το χώρο σε σχέση με το σώμα τους
(γνώση του χώρου) και να μάθουν να εκφράζονται με αυτό, ενώ ενισχύεται η
χωροταξική τους αντίληψη. Τέλος, βελτιώνουν την ρυθμικής τους ικανότητα,
κινούνται μέσα στο χώρο με ασφάλεια και μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στα οπτικά
και ηχητικά ερεθίσματα. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την
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δημιουργία τόσο ψηφιακών όσο και παιγνιώδη - κινητικών δραστηριοτήτωνπεριβαλλόντων μάθησης.
Τέλος, μέσω των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να εξασκηθούν στις γλωσσικές δεξιότητές τους, την κατανόηση και την παραγωγή του
προφορικού λόγου, αλλά και της κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από απλές στη
δομή τους προτάσεις. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η παρούσα διδασκαλία η
οποία είναι και η τελευταία εστιάζει κατεξοχήν στην ανάδειξη της αναγνωστικής και
προσληπτικής ικανότητας, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να
ολοκληρώσουν μια ολόκληρη δραστηριότητα ακολουθώντας εντολές στην γλώσσαστόχο. Φτάνουν, λοιπόν, στον ύψιστο βαθμό αναγνωστικής δυσκολίας.
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.1. Οι Συμμετέχοντες Και Το Πλαίσιο Υλοποίησης Της Παρέμβασης
Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιήθηκε σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, μαθητές ενός
φροντιστηρίου εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης των Σκοπίων
στην περιοχή του Μοναστηριού, που βρίσκεται σε απόσταση 33,5 χιλιομέτρων από την
πόλη της Φλώρινας. Το σχολείο ήταν ιδιωτικό και συγκεκριμένα πρόκειται για το
Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Πελαγωνία» στα πλαίσια της προώθησης της ελληνικής
γλωσσικής εκπαίδευσης της FUROM.
Το συγκεκριμένο φροντιστήριο επιλέχθηκε διότι συγκριτικά με τα υπόλοιπα που
προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης ελληνικών ως ΞΓ στην πόλη στο συγκεκριμένο
φοιτούν περισσότεροι μαθητές. Ακόμη, υπήρξε καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία
και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φλώρινας, καθώς εντάσσεται υπό την αιγίδα των
Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης. Τέλος, η επιλογή του ήταν και πρακτική, καθώς
απέχει μισή περίπου ώρα από την πόλη της Φλώρινας. Επομένως, η πρόσβαση σε αυτό
ήταν ιδιαίτερα εύκολη.
Στο παρόν φροντιστήριο που διεξήχθη η παρέμβαση λειτουργούσαν τρεις συνολικά
τάξεις διδασκαλίας, στις οποίες ήταν χωρισμένοι οι μαθητές ανάλογα με το επίπεδο της
γλωσσικής τους ανάπτυξης στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, από τα τμήματα αυτά
επιλέχθηκε το παιδικό τμήμα των αρχαρίων. Διδάσκων του τμήματος ήταν ο κ.
Kristijan Veljanov, ο οποίος σπούδασε την Ελληνική Γλώσσα σε Πανεπιστήμιο της
Ελλάδας, αλλά και ήταν γνώστης της Παιδαγωγικής, επίσης με σπουδές στην Ελλάδα.
Έτσι, γνώστης τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και της μητρικής γλώσσας των
μαθητών, μπορούσε εύκολα να παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης, να επισημάνει ή να
επεξηγήσει κάτι που δεν κατανοούσαν οι μαθητές στην μητρική τους γλώσσα.
Αποτελούσε, με άλλα λόγια, ένα ρόλο διαμεσολαβητή και διερμηνέα.
Ως προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι έλαβαν μέρος στην παρούσα διδακτική
παρέμβαση, στο σύνολό τους συμμετείχαν 11 παιδιά, εκ των οποίων τα 4 ήταν αγόρια
και τα 7 κορίτσια, ηλικίας 6-8 ετών. Όλοι οι μαθητές στον οικογενειακό τους περίγυρο
ασκούσαν μόνο την μητρική τους γλώσσα, ενώ όλοι προέρχονταν από σκοπιανές
οικογένειες. Εξαίρεση αποτελούσε μια μόνο μαθήτρια όπου ο ένας από τους δύο γονείς
της ήταν Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Σκοπίων. Παρόλα αυτά όμως δεν γνώριζε το
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κορίτσι να μιλά ελληνικά, καθώς δεν επικοινωνούσαν στον οικογενειακό τους
περίγυρο στην γλώσσα αυτή. Ήξερε μόνο αποσπασματικά ένα μικρό αριθμό λέξεων,
ωστόσο δεν είχε την ευχέρεια να αναπτύξει ορθά δομικά λόγο. Εξετάζοντας επομένως
τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο των μαθητών διαπιστώνουμε ότι όλοι
διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, χωρίς να δέχονται άλλες
επιρροές και ακούσματα, παρά μόνο από το χώρο της τάξης τους.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές διδάσκονταν τα ελληνικά για δεύτερη
χρονιά. Μάλιστα για τρεις από αυτούς η παρούσα χρονιά ήταν και η πρώτη με την
οποία έρχονταν σε επαφή με την ΞΓ. Επομένως, όπως είναι κατανοητό ως προς το
επίπεδο πρόσκτησής της οι μαθητές βρίσκονταν στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο
πρόσκτησης της γλώσσας (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), επομένως το επίπεδο κατοχή της
ελληνικής γλώσσας βρίσκονταν σε επίπεδο A2. Ως προς την ανάπτυξη των γλωσσικών
τους δεξιοτήτων, γνώριζαν αρκετά καλά το ελληνικό αλφάβητο και μπορούσαν να
αποδώσουν προφορικά και να κατανοήσουν ένα περιορισμένο εύρος λέξεων στην
γλώσσα- στόχο. Αδυνατούσαν όμως να εντάξουν τις λέξεις αυτές μέσα σε μια πρόταση,
δομώντας με τον τρόπο αυτό το λόγο τους. Ως προς την ικανότητα κατανόησης και την
παραγωγή του γραπτού λόγου οι μαθητές ήταν σε θέση να αναγνώσουν απλές στη δομή
τους προτάσεις, ακόμη και ενός άγνωστου κειμένου, χωρίς όμως να κατανοούν το
περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα, μπορούσαν να γράφουν λέξεις που θα τους υπαγόρευε
κάποιος ή να τις αντιγράψουν, χωρίς όμως και πάλι να κατανοούν το νόημά τους.
Επομένως, κατείχαν σε περιορισμένο βαθμό δύο από τις τέσσερεις γλωσσικές
ικανότητες, την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου χωρίς να είναι σε θέση να
κατανοήσουν καμία από τις δυο αυτές μορφές λόγου. Αυτό οφείλεται στο μη
αναπτυγμένο φάσμα του λεξιλογίου τους, το οποίο και θα αποτελέσει και τον βασικό
σκοπός σχεδιασμού των νέων διδασκαλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν στα πλαίσια
της πιλοτικής εφαρμογής.
Ακόμη, τα παιδιά μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους
με απλές ως προς τη δομή φράσεις όπως «τι κάνεις;», «πώς σε λένε;», «πόσο χρονών
είσαι;» τις οποίες είχαν μάθει και απέδιδαν μηχανικά. Το ίδιο βέβαια μηχανικά
απαντούσαν και στις ερωτήσεις αυτές, δίνοντας μονολεκτικές απαντήσεις. Παράλληλα
γνώριζαν μερικές απλές λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου, όπως μερικά φρούτα και
λαχανικά (μήλο, ντομάτα, καρπούζι, αγγούρι, πορτοκάλι), μερικά ζώα (αρκούδα,
αλεπού), χρώματα και αριθμούς. Ο αριθμός τους δεν ήταν μεγάλος, αλλά ενδεικτικός
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για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τον
σημαντικότερο κορμό που λήφθηκε υπόψη για τον σχεδιασμό των διδασκαλιών. Την
επιλογή, δηλαδή, της κατάλληλης θεματολογίας, τις λέξεις του νέου λεξιλογίου όσο
και των αριθμό τους, καθώς και τον βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων.
Η παρέμβαση υλοποιήθηκε ανάμεσα στους μήνες Απρίλιο- Ιούνιο του σχολικού έτους
2016- 2017, μια ημέρα της εβδομάδας (κάθε Τρίτη) για δύο διδακτικές ώρες (από 45
λεπτά, συνολικά 90 λεπτά την φορά). Κάθε ημέρα διδάσκονταν και μια διαφορετική,
θεματική, διδακτική ενότητα με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που λάμβαναν χώρο
σε κάθε μια από αυτές.

5.2. Διάταξη Του Χώρου Και Των Θρανίων
Ως προς την διάταξη του χώρου, ο σχηματισμός που επιλέχθηκε ως καταλληλότερος
για την διεξαγωγή της παρέμβασης ήταν αυτή του σχήματος «Π», όπου τα θρανία των
μαθητών διατάσσονται σύμφωνα με την μορφή αυτή. Όλοι είναι καθισμένοι γύρω από
ένα κοινό μακρόστενο τραπέζι, ενώ στην μια κορυφή βρίσκεται η έδρα της
εκπαιδευτικού- ερευνήτριας με τον πίνακα. Η διάταξη αυτή προωθεί την
μαθητοκεντρική διδασκαλία, καθώς οι μαθητές έχουν την ευκαιρία με τον τρόπο αυτό
να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, έχοντας άμεση οπτική επαφή ο ένας με τον
άλλο προκειμένου να συνεργαστούν και να φτάσουν στην από κοινού ολοκλήρωση
των δραστηριοτήτων. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την
διεξαγωγή των διδασκαλιών όπου η επικοινωνία αποτελεί στόχο τους.
Ακόμη, μέσω αυτής της διάταξης όλοι οι μαθητές μπορούν να βρίσκονται κοντά στον
εκπαιδευτικό που τους καθοδηγεί, αναπτύσσονται μια πιο άμεση σχέση μεταξύ τους.
Ακόμη, μπορούν να έχουν εξίσου άμεση επαφή όλοι οι μαθητές στα εποπτικά μέσα
διδασκαλίας, τόσο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) όπου θα αποτελέσει τι
βασικότερο εποπτικό μέσο, που θα αξιοποιηθεί σε όλες τις διδασκαλίες ως τρόπος
προβολής και επαφής με το νέο λεξιλόγιο της γλώσσας στόχου στο προστάδιο, όσο και
με τα άλλα μέσα διδασκαλίας, όπως τις μακέτες, το ταμπλό των επιτραπέζιων
παιχνιδιών κ.α. που θα αξιοποιηθούν και αυτά στο κυρίως στάδιο ή στο μεταστάδιο για
την πιλοτική εφαρμογή και την επανάληψη του νέου λεξιλογίου.
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Τέλος, με τον τρόπο αυτό προσφέρεται ελεύθερος χώρος ώστε οι μαθητές να κινούνται
πιο εύκολα στο χώρο, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενασχόληση των
μαθητών με τις κινητικές δραστηριότητες. Το να νιώθουν την ελευθερία της κίνησης
μέσα στην τάξη, χωρίς περιορισμούς είναι μια ακόμη μεταβλητή που μπορεί να
βοηθήσει σημαντικά στην μείωση του άγχους και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και
της ανεξαρτησίας.

5.3. Διαδικασία Εφαρμογής της Παρέμβασης
Το βασικότερο κομμάτι της ερευνητικής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
της διδακτικής παρέμβασης. Όλες οι διδασκαλίες συγκροτούνταν γύρω από τρία
βασικά μέρη: το προστάδιο, το κύριο στάδιο και το μεταστάδιο, σύμφωνα με το
πρότυπο της Γρίβα και Σέμογλου (2013). Επίσης, κάθε γλωσσική δραστηριότητα που
συμπεριλήφθηκε στη παρούσα παρέμβαση βασίστηκε στο πρότυπο του μοντέλου 6Ε.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο κάθε μια από αυτές προκειμένου να θεωρείται μαθησιακά
αποτελεσματική θα πρέπει να διαθέτει το στοιχείο της Ενεργοποίησης, της
Εξερεύνησης, της Έκφρασης, της Επικοινωνίας, της Επίλυσης προβλήματος και της
ευχαρίστησης (Γρίβα & Σέμογλου, 2012).
Κατά το πρώτο στάδιο της ενότητας, το προστάδιο , τίθενται οι βάσεις της διδασκαλίας.
Πρωτίστως, στόχος του σταδίου αυτού είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη
θεματολογία με την οποία θα ασχοληθούν στην κάθε ενότητα. Γι' αυτό και η επιλογή
της θεματολογίας θα πρέπει να είναι οικεία, ευχάριστη και ενδιαφέρουσα στους
μαθητές προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους και να διεγείρει την
περιέργειά τους για την περαιτέρω διεξαγωγή της. Ακόμη, στοχεύουμε στην
ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών τόσο στην Γ1, όσο και στην
ΞΓ. Έχουν την ευκαιρία, δηλαδή, να επαναφέρουν στην μνήμη τους λέξεις που
ενδεχομένως είχαν συναντήσει στο παρελθόν, να τις επαναλάβουν και να μπορέσουν
πάνω σε αυτές να δομήσουν τις νέες λέξεις στη γλώσσα- στόχο. Επιπλέον,
εξοικειώνονται τα παιδιά με το λεξιλόγιο της γλώσσας- στόχου, ερχόμενα σε μια πρώτη
επαφή με αυτό. Έχουν μάλιστα την ευκαιρία μέσα από τα εποπτικά μέσα που
προσφέρονται να οπτικοποιήσουν λέξεις με εικόνες, έτσι ώστε στο επόμενο στάδιο
αυτό της εφαρμογής να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά.
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Η έναρξη κάθε διδασκαλία πραγματοποιούνταν μέσα από την επίδειξη ενός μεγάλου
συγκεντρωτικού χαρτιού που παρουσίαζε εικονικά όλες τις προς επεξεργασία
θεματικές. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούσαν να καταλάβουν σε πιο σημείο
βρίσκονταν και που θα «ταξίδευαν» μέσα από την καινούργια θεματική που ξεκινούσε,
γνωρίζοντάς την. Η διαδικασία αυτή τους πρόσφερε την δυνατότητα του
αναστοχασμού, της αυτοαξιολόγησης και της σύνδεσης της προϋπάρχουσας γνώσης με
την νέα.
Η παρουσίαση του λεξιλογίου στο πρώτο αυτό στάδιο της κάθε διδασκαλίας γινόταν
μέσω του Η/Υ και συγκεκριμένα του προγράμματος προβολής power point με σκοπό
την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Μέσω αυτού προβάλλονταν κάθε φορά
στους μαθητές το θέμα της εκάστοτε θεματικής, όπως και το νέο λεξιλόγιο στη
γλώσσα- στόχο. Παράλληλα, δίνονταν και επεξηγήσεις στην μητρική τους γλώσσα με
σκοπό την σύνδεση της Γ1 με την Γ2 γλώσσα. Ο τρόπος παρουσίασης ήταν παιγνιώδης,
διεγείροντας την περιέργεια και την φαντασία των μαθητών και ευαισθητοποιώντας
και προβληματίζοντάς τους σχετικά με ζητήματα με τα οποία πρόκειται στην συνέχεια
να ασχοληθούν, όπως περιβαλλοντικά ή διατροφικά. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπονται
σε ενεργητικούς δέκτες της γνώσης που επιθυμούν να φτάσουν μόνοι τους στο να την
κατακτήσουν. Με τον τρόπο αυτό δομούν την γνώση τους, χωρίς απλά να την
προσλαμβάνουν. Έτσι, σύμφωνα με την διδακτική μέθοδο του εποικοδομητισμού η
διαδικασία αυτά θα επιφέρει και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Διότι μόνο μέσα
από αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα φτάσουν στην ουσιαστική, μακροχρόνια γνώση και
όχι την βραχύχρονη γνώση της αποστήθισης.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ακολουθούσε το κύριο στάδιο.
Πρόκειται για το κυριότερο, το σημαντικότερο, το πιο παραγωγικό στάδιο και κατά
συνέπεια αυτό με την μεγαλύτερη διάρκεια. Οι μαθητές έχοντας πλέον γνωρίσει το νέο
λεξιλόγιο, στο στάδιο αυτό καλούνται να κάνουν χρήση του μέσα από γλωσσικά
παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης, ψηφιακά παιχνίδια, κατασκευής, επιτραπέζια παιχνίδια,
παιχνίδια ρόλων, συμπλήρωσης πληροφοριακού κενού και τραγουδιού. Έτσι,
επιδιώκεται η αφομοίωση και κατάκτησή του. Διότι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν μέσα σε από αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης που δημιουργούνται από τις
δραστηριότητες στην λειτουργική χρήση της ΞΓ. Επίσης, μέσα στο περιβάλλον αυτό
οι μαθητές εργάζονται απαλλαγμένοι από το άγχος και χωρίς την πίεση και τον φόβο
του λάθους, ενώ παράλληλα, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Ακόμη, παρέχονται
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ευκαιρίες για την ανάδειξη κλίσεων και ταλέντων, όπως και την καλλιέργεια της
δημιουργικής έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας. Επίσης, σημαντικό
στοιχείο της φάσης αυτής είναι το στοιχείο της επανάληψης του λεξιλογίου που
αποσκοπεί και αυτό στην καλύτερη αφομοίωσή του. Όλες οι λέξεις επαναλαμβάνονται
περισσότερο από δύο φορές προκειμένου η μαθητές να έχουν συνεχώς την ευκαιρία να
έρχονται σε επαφή με αυτές.
Στο τελευταίο στάδιο, το μεταστάδιο δίνονταν μεγάλη έμφαση στην ανακύκλωση του
νέου λεξιλογίου. Οι μαθητές καλούνται κάνοντας χρήση συνολικά των νέων λέξεων να
επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους. Κύριος στόχος είναι η ολοκλήρωση της
ενότητας με μια συνοπτική σύνοψη της νέας γνώσης, μέσα σε ένα διασκεδαστικά,
ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό γίνεται χρήση μιας
δραστηριότητας μικρότερης σε διάρκειας από την προηγούμενη, και πιο απλής και
ευχάριστης στη δομή της. Έτσι, θα πρέπει να είναι περισσότερο ελεύθερες,
καλλιτεχνικές, να ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση χωρίς πολλές φορές να
επικεντρώνονται σε μια σωστή απάντηση. Θα πρέπει να επιτρέπουν στο μαθητή να
εκφραστεί ελεύθερα και να πειραματιστεί στις νέες λέξεις χωρίς περιορισμούς. Τέτοιου
τύπου δραστηριότητες είναι η κατασκευή αφίσας, παντομίμα, η συμπλήρωση κόμικς,
τραγούδι και παιχνίδια με την μπάλα.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενότητες που διεξήχθησαν στα πλαίσια
της διδακτικής παρέμβασης, με τα στάδια διεξαγωγής τους και τις δραστηριότητες που
έλαβαν μέρος σε κάθε μια από αυτές. Στο σύνολό τους ήταν έξι (6) και κάθε μια
πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή δίωρη (90 λεπτά) διδασκαλία.

5.3.1. 1η παρέμβαση: «Παρουσιάζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου»
Στη ενότητα αυτή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθενται λέξεις που αφορούν το
οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών όπως μαμά, μπαμπάς, γιαγιά, παππούς κ.α.,
τους οποίους και καλούνται μέσα από δραστηριότητες να τους ονοματίσουν μέσα στην
τάξη. Παράλληλα εστιάζουμε στο να παρουσιάσει ο κάθε μαθητής στους υπολοίπους
τα ενδιαφέροντά του, αλλά και να ακούσει τους υπολοίπους που αυτοπαρουσιάζονται.
Γίνεται επομένως μια προσπάθεια ανάδειξης της ταυτότητας του μαθητή, προκειμένου
να γνωρίσει ο ένας τον άλλο καλύτερα στα πλαίσια της καλύτερης συνεργασίας στην
οποία θα βασιστούν όλες οι διδασκαλίες. Από την άλλη πλευρά όμως και η ίδια η
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εκπαιδευτικός - ερευνήτρια γνωρίζει τους μαθητές, ενώ και εκείνοι αισθάνονται τον
τρόπο αυτό περισσότερο οικεία μαζί της. Επίσης το στοιχείο της οικειότητας είναι
εξίσου σημαντικό και διέπει και αυτό όλες τις υπόλοιπες διδασκαλίες, Δημιουργώντας
ένα κλίμα φιλικό, που δημιουργεί ασφάλεια στα παιδιά, τα επιτρέπει να εκφραστούν
ελεύθερα και να δημιουργήσουν. Το γεγονός ότι γνωρίζουν αυτόν που είναι απέναντί
τους, είτε πρόκειται για δάσκαλό είτε για συμμαθητή, αλλά και εκείνος με την σειρά
του γνωρίζει τον ίδιο, αποτελεί ένα γερό θεμέλιο οικοδόμησης ενός κλίματος
συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και ασφάλειας. Εξάλλου όταν γνωρίζοντας τον άλλο
καλύτερα συναντούν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές κλίσεις ή κοινές εμπειρίες που τους
δένουν περισσότερο σαν ομάδα. Η πρώτη διδακτική ενότητα πρόκειται επομένως για
μια εισαγωγική μεταβατική περίοδος που εστιάζει τόσο στο νέο λεξιλόγιο, όσο και
στην δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την διεξαγωγή όλων των ακόλουθων
διδασκαλιών.
Στο πρώτο στάδιο της διδασκαλίας, στο προστάδιο, οι μαθητές γνώρισαν τον κεντρικό
ήρωα, τον μικρό- Νικόλα, που θα τους συντροφεύει σε όλες τις διδασκαλίες, θα τους
καθοδηγεί, θα τους συμβουλεύει και θα τους υποδεικνύει τα σημαντικότερα στοιχεία
της κάθε θεματικής ενότητας. Παράλληλα, ο κεντρικός ήρωας τους παρουσίασε έναν
χάρτη με όλες τις προς επεξεργασία θεματικές της παρέμβασης. Σε κάθε διδασκαλία οι
μαθητές θα επικεντρώνονται και σε ένα διαφορετικό σημείο του χάρτη μέχρι να
επισκεφτούν όλα τα εικονιζόμενα σημεία του που αφορούν και πάλι την καθημερινή
ζωή του ήρωα, την οικογένεια του, την γειτονιά του, το δάσος απέναντι από το σπίτι
του, το σπίτι του, την διατροφή του, το περιβάλλον γύρω του. Έτσι, θα καταλαβαίνουν
που θα εστιάσουν κάθε φορά την προσοχή τους, ποιο θα είναι το νέο λεξιλόγιο, θα
κάνουν μια σύντομη ανάκληση στο τι έχουν ήδη μάθει και θα αντιλαμβάνονται που
βρίσκονται και πού στοχεύουν να φτάσουν.

90

Εικόνα 3: Το κεντρικό χαρτόνι που παρουσιάζει όλες τις διδακτικές ενότητες

Ακόμη, ο ήρωας παρουσίασε στα παιδιά με διαδραστικό τρόπο, την οικογένειά του,
ενώ εκείνα έτσι γνώρισαν το νέο προς εμβάθυνση λεξιλόγιο στην γλώσσα- στόχο.
Μέσω του προγράμματος του power point και την αξιοποίηση του Η/Υ τους έδειχνε
ορισμένες οικογενειακές φωτογραφίες από το άλμπουμ του. Εκείνα με την σειρά τους
προσπαθούσαν να σκεφτούν ποιος ήταν ο καθένας ονοματίζοντάς τον στην γλώσσαστόχο π.χ. «είναι ο μπαμπάς του» ή «είναι ο παππούς του». Τότε μόλις το έβρισκαν
παρουσιάζονταν τα ονόματά τους και οι μαθητές συνέχιζαν λέγοντας «τον λένε
Θανάση» ή «την λένε Μαρία» αντίστοιχα. Ακόμη, μέσα από το ίδιο άλμπουμ
ανακάλυψαν «τι αρέσει» και «τι δεν αρέσει» στον ήρωα να κάνει στον ελεύθερό του
χρόνο κάνοντας επίσης χρήση των φράσεων αυτών στην ΞΓ.
Στο μεταστάδιο οι μαθητές έλαβαν μέρος σε μια κινητική δραστηριότητα η
θεματολογία της οποίας εστίαζε και αυτή με την σειρά της στην οικογένεια και στα
ενδιαφέροντα των μαθητών. Σχημάτισαν όλοι μαζί ένα κύκλο και τους δόθηκε μια
μπάλα. Ο ένας πετούσε την μπάλα στον άλλο θέτοντάς του και κάποιο ερώτημα
κάνοντας χρήση του νέου λεξιλογίου στην Γ2 γλώσσα. Τα ερωτήματα αυτά ήταν της
μορφής π.χ. «πώς σε λένε;», «πόσο χρονών είσαι;», «πώς λένε την μαμά σου;» ή «τι
σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;». Τότε ο άλλος μαθητής με την σειρά
του έπρεπε να δώσει την ανάλογη απάντηση π.χ. «με λένε Μαρία», «είμαι 7 ετών»,
«τον μπαμπά μου την λένε Νικόλα», «μου αρέσει να κάνω ποδήλατο». Με τον τρόπο
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αυτό όλοι οι μαθητές είτε θέτοντας ερωτήσεις είτε απαντώντας σε αυτές κατάφερναν
να ανακαλέσουν την λέξη στην μητρική τους γλώσσα, να την συνδέσουν με την
γλώσσα στόχο και να την αποδώσουν σε αυτήν αλλά και το αντίστροφο. Το παιχνίδι
αυτό συνεχίστηκε αρκετές φορές μέχρι να παίξουν όλοι οι μαθητές, τόσο θέτοντας όσο
και απαντώντας σε ερωτήματα. Και η εκπαιδευτικός - ερευνήτρια, όσο και ο
εκπαιδευτικός της τάξης συμμετείχαν στην παρούσα δραστηριότητα παρουσιάζοντας
τον εαυτό τους στα μικρότερα παιδιά. Ο ρόλος τους όμως ήταν και καθοδηγητικός,
αλλά και συντονιστικός. Παρακινούσαν τους μαθητές να θέσουν ερωτήματα ή να
απαντήσουν χωρίς φόβο, να τα διατυπώσουν σωστά προσφέροντάς τους βοήθεια, αλλά
και υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς το νέο λεξιλόγιο σε περίπτωση που δεν θυμόταν
κάτι. Ακόμη, τους βοηθούσαν να βρουν στη γλώσσα- στόχο της λέξεις που
αναπαριστούσαν τα ενδιαφέροντά τους π.χ. «ποδήλατο».

Εικόνα 4: Μαθητές παίζουν το παιχνίδι με την μπάλα

Με την ολοκλήρωση του κυρίως σταδίου περνούμε σε αυτό του μετασταδίου που
αποτελεί και το τελικό της διδασκαλίας. Σε αυτό επιδιώκεται η ελεύθερη έκφραση των
παιδιών, χωρίς περιορισμούς. Είναι το στάδιο της αφομοίωσης και της χαλάρωσης. Για
τον λόγο αυτό κλήθηκαν να κατασκευάσουν μια αφίσα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά
και αυτά που δεν τους αρέσουν να κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο. Επίσης στην
δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και η εκπαιδευτικός- ερευνήτρια, παρουσιάζοντας την
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δική της αφίσα, η οποία αποτέλεσε και πρότυπο για παραγωγή νέων έργων. Για την
κατασκευή της αφίσας τα παιδιά μπορούσαν να αξιοποιήσουν μαρκαδόρους,
αυτοκόλλητα και εικόνες από περιοδικά. Στο τέλος κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα
έργα τους στους υπόλοιπους συμμαθητές τους κάνοντας χρήση εκφράσεων όπως «μου
αρέσει να κάνω ποδήλατο». Στο τέλος, οι αφίσες αυτές κολλήθηκαν μέσα στην αίθουσα
και αποτέλεσαν την «προσωπική γωνιά των μαθητών» που αναδείκνυε την ταυτότητα
του κάθε ενός.

Εικόνα 5: Οι ζωγραφιές των μαθητών

5.3.2. 2η παρέμβαση: «η γειτονία μου»
Κατά το πρώτο στάδιο της διδασκαλίας, το προστάδιο ο κεντρικός ήρωας παρουσίασε
και πάλι όπως και στην πρώτη διδασκαλία στους μαθητές το κεντρικό χάρτη
προκειμένου να τους δείξει πού βρίσκονται και πού πρόκειται αυτή την φορά να
φτάσουν. Η εστίαση αυτή την φορά μετατίθεται από την οικογένεια του Νικόλα στην
γειτονιά του. Το νέο λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις που αφορούν καταστήματα και
υπηρεσίες όπως: σχολείο, πάρκο, μανάβικο, αστυνομία. Η παρουσίασή του επιδιώκεται
και πάλι μέσα από το πρόγραμμα του power point και την προβολή εικόνων που
αναπαριστούσαν τα προς επεξεργασία μέρη της γειτονιάς. Κάθε φορά που
παρουσιάζονταν μια εικόνα τα παιδιά έπρεπε να ονομάσουν στην γλώσσα στόχο το
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μέρος που απεικονίζονταν. Μόλις το επιτύγχαναν αυτό παρουσιάζονταν τότε γραμμένη
η λέξη τόσο στην ΞΓ όσο και στην μητρική τους προκειμένου να γίνει μια καλύτερη
σύνδεση του αναδυόμενου λεξιλογίου με την γλώσσα- στόχο. Στην συνέχεια κλήθηκαν
οι μαθητές να θυμηθούν εάν κοντά στο σπίτι τους υπήρχε ένα τέτοιο κατάστημα ή
υπηρεσία και αν ήταν μπροστά, πίσω, δεξιά ή αριστερά από αυτό κάνοντας χρήσης των
αντίστοιχων όρων των οποίων αναπαριστούσαν και με τα χέρια, προκειμένου μέσω της
αναπαράστασης να γίνει καλύτερη αφομοίωση. Εξάλλου κατά την αρχή της ενσώματης
μάθησης η κίνηση ολόκληρου του σώματος είναι συνυφασμένη με καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Κατά το κυρίως στάδιο επιδιώχθηκε η ενασχόληση με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι,
ελεύθερης έκφρασης, κατασκευής και δημιουργίας βασισμένο όπως είναι αναμενόμενο
στην παρούσα θεματική. Στο κέντρο του τραπεζιού τέθηκε ένα κατάστημα και πιο
συγκεκριμένα ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο και αποτέλεσε σημείο αναφοράς και
αφετηρίας του παιχνιδιού. Παράλληλα υπήρχε και ένας χάρτης που απεικόνιζε λεκτικά
τα καταστήματα και τους δρόμους γύρω από το κεντρικό ζαχαροπλαστείο. Ο χάρτης
όμως ήταν γραμμένος μόνο στη γλώσσα- στόχο, ενώ ήταν χωρισμένος σε τέσσερα ίσα
μέρη όσες και οι ομάδες που σχημάτισαν τα παιδιά. Κάθε παίρνοντας από ένα κομμάτι
του χάρτη έπρεπε να αναπαραστήσει με μια ζωγραφιά κάθε ένα από τα καταστήματα
που υπήρχαν στο δικό της κομμάτι και να τα ενώσει με το κεντρικό ζαχαροπλαστείο.
Για να το επιτύχει όμως αυτό θα έπρεπε πρώτα να κάνει ανάκληση της λέξης που της
ζητούνταν από την ΞΓ στην Γ1, προκειμένου να θυμηθεί ποια είναι η σημασία της και
να την αποδώσει. Η ομάδα που θα το πετύχαινε πρώτη να ολοκληρώσει το χάρτη της
και να φτάσει πρώτη στο κέντρο του χάρτη θα ήταν και η νικήτρια. Ο λόγος που στην
δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε ο συνεργατικός τρόπος είναι επειδή το νέο λεξιλόγιο
ήταν σχετικά δύσκολο για τους μαθητές, καθώς στο παρελθόν δεν είχαν ξανά έρθει
καθόλου σε επαφή με αυτό. Έτσι θα είχαν την δυνατότητα μέσω της αλληλοβοήθειας
να ανακαλέσουν όλα τα καταστήματα που έπρεπε, ενώ θα είχαν την ευκαιρία με τον
τρόπο αυτό να τα κατανοήσουν καλύτερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο διαχωρισμός σε
ομάδες έγινε από την ίδια την εκπαιδευτικό ώστε να είναι ισοδύναμες μεταξύ τους, για
καλύτερα μαθησιακά και παραγωγικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα με τον τρόπο
αυτό του παιχνίδι ήταν πιο δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση όπου κάποια από τις ομάδες
ένιωθε ότι αδικούνταν θα δημιουργούνταν ένα αρνητικό κλίμα στην τάξη που θα
επέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Με την ολοκλήρωση του
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παιχνιδιού η κάθε ομάδα παρουσίασε τον χάρτη της συμπληρωμένος κάνοντας χρήση
στην ΞΓ εκφράσεων που συμπεριλάμβαναν το νέο λεξιλόγιο όπως π.χ. «δίπλα στο
ζαχαροπλαστείο είναι η πυροσβεστική». Με τον τρόπο αυτό και ακούγοντας τις
απαντήσεις των συμμαθητών τους επαναλάμβαναν όλες τις νέες λέξεις, ενώ
συνειδητοποιούσαν σιωπηλά μέσα τους ποιες από αυτές θυμόταν. Σε αντίθετη
περίπτωση και μέσω της επανάληψης είχαν την ευκαιρία να τις αφομοιώσουν
καλύτερα.

Εικόνα 6: Επιτραπέζιο παιχνίδι από το κυρίως στάδιο. «Ας φτιάξουμε όλοι μαζί
μια καλύτερη γειτονιά»
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Εικόνα 7: Λεπτομέρεια από το επιτραπέζιο παιχνίδι, φτιαγμένο από πλαστελίνη.

Εικόνα 8: Όπως ολοκλήρωσαν οι μαθητές την τελική μακέτα από το επιτραπέζιο

Η δραστηριότητα που έλαβε μέρος κατά το μεταστάδιο ήταν μια απλή, ατομική εργασία
που συμπεριλάμβανε όλες τις λέξεις που γνώρισαν οι μαθητές στην παρούσα
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διδασκαλία. Μέσα σε ένα κουτί υπήρχαν χαρτάκια με λέξεις του νέου λεξιλογίου στη
γλώσσα στόχο. Κάθε μαθητές επέλεγε ένα χαρτάκι και προσπαθούσε στην μητρική του
γλώσσα να περιγράψει στους συμμαθητές του το κατάστημα που είχε επιλέξει. Εκείνοι
με την σειρά τους έπρεπε να καταλάβουν τί ήταν αυτό που τους περιγράφονταν και να
το αποδώσουν στα ελληνικά. Υπήρχε και στην περίπτωση αυτή μια συνεχής εναλλαγή
από την μια γλώσσα στην άλλη, όπου η σύνδεση αυτή επέτρεπε την κατανόηση των
λέξεων. Παράλληλα, επικρατεί και πάλι το στοιχείο της επανάληψης καθώς όλοι οι
μαθητές έρχονται και πάλι σε επαφή με όλες τις λέξεις του λεξιλογίου στην ΞΓ.

Εικόνα 9: Από το παιχνίδι με την περιγραφή καταστημάτων

5.3.3. 3η παρέμβαση: «Τα ζώα του δάσους και η προστασία τους»
Το προστάδιο της παρούσας ενότητας όπως γίνεται κάθε φορά ο κεντρικός ήρωας, ο
μικρός- Νικόλας παρουσιάζει και πάλι στους μαθητές το προς επεξεργασία θέμα μέσα
από τον κεντρικό χάρτη. Τους δείχνει με τον τρόπο αυτό από ποια μέρη έχουν ήδη
περάσει και που θα μεταβούν αυτή την φορά. Έτσι επιτυγχάνεται και μια σύντομη
επανάληψη του λεξιλογίου που έχουν γνωρίσει μέχρι τώρα οι μαθητές για την
καλύτερη αφομοίωσή του. Παράλληλα, έχουν και οι ίδιοι την ευκαιρία να
κατανοήσουν ποιες από τις λέξεις θυμούνται και ποιες όχι κάνοντας την
αυτοαξιολόγησή τους.
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Ακόμη, στο στάδιο αυτό επιδιώκεται να γνωρίζουν οι μαθητές το νέο λεξιλόγιο της
ενότητας και να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους και την προσοχή τους σε αυτό. Η
θεματολογία αυτής της διδασκαλίας συσχετίζεται με τον δάσος, και πιο συγκεκριμένα
με τον κόσμο των ζώων του δάσους. Λέξεις όπως αρκούδα, αλεπού, ασβός κ.α. τίθενται
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ορισμένα από τα ζώα αυτά δυο- τρία στον αριθμό
τους είναι ήδη γνωστά όμως οι περισσότεροι τα έχουν ξεχάσει. Πλέον στόχος μας είναι
να τα επαναλάβουν αλλά και να προσθέσουν στο λεξιλόγιό τους και νέες λέξεις. Αυτό
επιδιώκεται μέσα από έναν ιδιαίτερα παιγνιώδη τρόπο και μέσω του προγράμματος
προβολής power point. Παρουσιάζονται στα παιδιά διάφορα κρυμμένα ζώα του δάσους
και εκείνα με την σειρά τους προσπαθούν να εντοπίσουν ποια είναι και να τα
ονοματίσουν στην γλώσσα - στόχο. Ακόμη, στόχος μας στην παρούσα διδασκαλία είναι
να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές οικολογικά σχετικά με τους κινδύνους που
διατρέχουν τα ζώα, καθώς μάλιστα ορισμένα από αυτά τείνουν να εξαφανιστούν και
να αναζητήσουμε τρόπους προστασίας τους. Για τον σκοπό αυτό προβάλλονται
ορισμένα βιντεάκια μικρού μήκους με τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση, από τι
προκαλούνται αυτοί, πώς επηρεάζονται τα ζώα και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε.
Η γλώσσα προβολής τους είναι τα ελληνικά πράγμα το οποίο έχει διπλή αξία, καθώς
τόσο επιτυγχάνεται η επανάληψη του νέου λεξιλογίου στη γλώσσα- στόχο όσο και ότι
οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ΞΓ μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, με ομιλητές
που κάνουν χρήση της ως την μητρική τους. Πολλές φορές, ανά τακτά διαστήματα
γίνονται παύσεις του βίντεο που προβάλλεται προκειμένου να επέμβει η εκπαιδευτικός
της τάξης-ερευνήτρια δίνοντας επεξηγήσεις, αλλά και ο εκπαιδευτικός της τάξης όπου
χρειάζεται για να τους εξηγήσει κάτι στην μητρική τους γλώσσα. Δεν θα πρέπει να
λησμονούμε το γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο.
Έρχονται σε επαφή και γνωριμία με νέες λέξεις, αδυνατώντας όμως να κατανοήσουν
μακροπερίοδους λόγους. Γι' αυτό το λόγο και ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να τους
επεξηγήσει γιατί κινδυνεύουν τα ζώα και πώς θα τα σώσουμε.
Κατά το κυρίως στάδιο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ομαδικό, επιτραπέζιο
παιχνίδι που συσχετίζονταν με την θεματολογία «τα ζώα του δάσους». Το ταμπλό του
παιχνιδιού ήταν μια μακέτα που αναπαριστούσε ένα δάσος, ενώ πάνω σε αυτό ήταν
τοποθετημένα ποικίλα ζωάκια, όσα αυτά του νέου λεξιλογίου. Στο ταμπλό ήταν
σχεδιασμένο ένα μονοπάτι που περνούσε από όλα τα ζώα, ενώ ανά τακτά διαστήματα
είχε προσημειωμένα τετραγωνάκια που υποδείκνυαν την διατύπωση μιας ερώτησης.
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Οι παίκτες χωρισμένοι και πάλι σε τέσσερεις ομάδες προκειμένου αλληλοβοηθούνται
και να προχωρούν, έριχναν το ζάρι και μετακινούνται τόσα τετραγωνάκια όσο αυτό
τους καθόριζα μέσα στο μονοπάτι. Όταν σταματούσαν πάνω σε κάποιο τετραγωνάκι
που υποδείκνυε κάποια ερώτηση τότε μια άλλη ομάδα τους έθετε μια ερώτηση
πολλαπλής επιλογής σχετικά με την ζωή ενός ζώου. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν
διατυπωμένες πάνω σε κάρτες στην ΞΓ. Ορισμένες από τις ερωτήσεις αυτές ήταν «ποιο
ζώο έχει καβούκι;» ή «ποιο ζώο τρώει βελανίδια;». Άλλες πάλι φορές δίνονταν μια
εικόνα και οι παίκτες ρωτιούνταν «ποιο ζώο είναι αυτός;». Εάν η ομάδα κατάφερνε να
βρει το ζώο στο οποίο αναφέρονταν η κάρτα και να το αποδώσει στην γλώσσα - στόχο
τότε στην «κάρτα βαθμολογιών», την οποία διέθετε κάθε ομάδα την δική της, σημείωνε
ένα σημαδάκι επιτυχίας, ένα «τικ». Σε αντίθετη περίπτωση που κάποια ομάδα δεν
μπορούσε να απαντήσει τότε είχε την δυνατότητα να απαντήσει μια άλλη ομάδα και να
πάρει εκείνη τον πόντο. Νικήτρια ομάδα ήταν εκείνη που θα κατάφερνε να
συμπληρώσει πρώτη ολόκληρη την κάρτα βαθμολογιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του παιχνιδιού αυτού ήταν να εξασκηθούν οι μαθητές
στο νέο λεξιλόγιο μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου μπορούσαν εύκολα να
πειραματιστούν και να δοκιμάσουν συνεχώς να εφαρμόσουν το νέο λεξιλόγιο. Ακόμη,
επικρατούσε έντονα το στοιχείο της επανάληψης, με τις ονομασίες των ζώων να
επαναλαμβάνονται και να ακούγονται συνεχώς από όλες της ομάδες. Πέρα όμως από
την εστίαση και την εκμάθηση του νέου λεξιλογίου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου, όπως και την ζωή του. Και πάλι στην
παρούσα δραστηριότητα ο ρόλος της εκπαιδευτικού- ερευνήτριας ήταν συντονιστικός.
Προσέφερε συνεχώς ανατροφοδότηση στους μαθητές και τους παρακινούσε συνεχώς
να προσπαθούν χωρίς φόβο για το λάθος γιατί απλά πρόκειται μόνο για ένα παιχνίδι.
Ακόμη, ο εκπαιδευτικός της τάξης πολλές φορές χρειαζόταν να επέμβει και να
μεταφράσει μια ερώτηση στην μητρική γλώσσα των μαθητών. Όπως προαναφέρθηκε
οι μαθητές βρίσκονταν στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο πρόσκτησης της γλώσσας.
Επικεντρωνόμαστε στην κατανόηση του νέου λεξιλογίου και όχι ολόκληρου κειμένου.
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι παρά την αδυναμία κατανόησης του γραπτού
λόγου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην αναγνωστική τους
ικανότητα στην ΞΓ, επαναλαμβάνοντας και διαβάζοντας σε αυτήν τις νέες λέξεις
κάνοντας ανάκληση της σημασίας τους.
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Εικόνα 10: Επιτραπέζιο παιχνίδι «τα ζώα του δάσους»

Εικόνα 11: Κάρτες βαθμολογίας από το επιτραπέζιο παιχνίδι.
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Εικόνα 12: Κάρτες ερωτήσεων από το επιτραπέζιο παιχνίδι.

Στο επόμενο στάδιο αυτό του μετασταδίου υλοποιήθηκε και πάλι όπως σε κάθε τελικό
στάδιο μια απλή, σύντομη, ευχάριστή, συμπεριληπτική δραστηριότητα. Μέσα από ένα
κουτί οι μαθητές επέλεγαν ένα χαρτάκι στο οποίο ήταν γραμμένο στην ΞΓ ένα ζώο. Οι
μαθητές με την σειρά τους προσπαθούσαν να θυμηθούν διαβάζοντάς το πιο ζώο είναι
γραμμένο και να το αποδώσουν σε σκίτσο. Τότε οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να βρουν
ποιο ζώο ήταν αυτό που είχε σχεδιάσει ο συμμαθητής τους και να το αποδώσουν στην
γλώσσα - στόχο. Πρόκειται για μια μικρό και απλό παιχνίδι, ωστόσο η παιδαγωγική
του αξία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γίνεται μια συνεχής εναλλαγή ανάμεσα στους δύο
γλωσσικούς κώδικες με αποτέλεσμα την καλύτερη αφομοίωση του νέου λεξιλογίου.
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Εικόνα 13: Από το παιχνίδι του μετασταδίου. Οι μαθητές επιλέγουν μια κάρτα και
οι μαθητές πρέπει να περιγράψουν με σκίτσο αυτό που τους έτυχε και να το βρουν
οι συμμαθητές τους.

5.3.4. 4η παρέμβαση: «Το περιβάλλον γύρω μου και ο κύκλος του νερού»
Η παρούσα διδασκαλία ξεκινά με το προστάδιο και την παρουσίαση μέσω του
κεντρικού χάρτη της νέας θεματικής ενότητας, ενώ γίνεται μια σύντομη διδασκαλία
όλων των προηγούμενων λεξιλογίων προκειμένου να κάνουν οι μαθητές την
αυτοαξιολόγησή του να δουν τι θυμούνται και ότι δεν θυμούνται να το επαναλάβουν.
Ακόμη, το στάδιο αυτό είναι το εισαγωγικό που εντάσσει στους μαθητές στην νέα
διδασκαλία και στο νέο λεξιλόγιο που πρόκειται για λέξεις που αφορούν τον
οικολογικό περιβάλλον γύρω μας όπως π.χ. βουνό, ήλιος, θάλασσα, ενώ προσπαθεί να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών, το οποίο επιδιώκεται μέσω του Η/Υ. Η
παρουσίαση ωστόσο στην ενότητα αυτή διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες
εισαγωγικές. Προβάλλεται στους μαθητές ένα βίντεο με τον κύκλο του νερού. Το
βίντεο εστιάζει κάθε φορά σε ορισμένα βασικά σημεία του ταξιδιού αυτού, όπως π.χ.
στα σύννεφα. Τότε οι μαθητές πρέπει να ονομάσουν στα ελληνικά τι είναι αυτό που
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βλέπουν. Με τον τρόπο επιτυγχάνεται η εστίαση τόσο στο νέο λεξιλόγιο όσο και στην
γνωριμία με το ταξίδι του νερού και την οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών,
καθώς κατανοούν ότι πρόκειται για μια αλληλένδετη αλυσίδα που αν σπάσει
οποιοδήποτε κομμάτι της διαταράσσεται ο κύκλος αυτός.
Στο επόμενο στάδιο, το κύριο στάδιο, στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται ένα
επιτραπέζιο, βασισμένο τόσο στο λεξιλόγιο της ενότητας όσο και διάφορα σύγχρονα
περιβαλλοντικά ζητήματα που πλήττουν την εποχή μας παγκοσμίως. Μέσα από αυτό
οι μαθητές έρχονται σε επαφή τόσο με διάφορους προβληματισμούς που πλήττουν την
γη μας στην εποχή μας, όπως η μόλυνση των υδάτων, η υπερθέρμανση του πλανήτη,
όσο και με σωστές ή λανθασμένες οικολογικώς πρακτικές που εφαρμόζουμε στην
καθημερινότητά μας π.χ. να κάνουμε αναδάσωση ή να πετάει ένα εργοστάσιο
απόβλητα στη λίμνη αντίστοιχα. Αρχικά στο κέντρο του τραπεζιού υπάρχει ένα ταμπλό
που αναπαριστά μια διαδρομή μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Η διαδρομή αυτή
περιλαμβάνει μια αφετηρία και ένα τέρμα. Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες των
τεσσάρων ατόμων προκειμένου να μπορούν να αλληλοβοηθηθούν παίρνουν από ένα
πιόνι και το τοποθετούν στην αφετηρία. Κάθε φορά που είναι η σειρά τους να παίξουν
μια άλλη ομάδα τους θέτει μια ερώτηση. Εάν την απαντήσουν κάνουν ένα βήμα εμπρός
εάν όχι ένα βήμα πίσω. Τότε έχει την ευκαιρία να προσπαθήσει μια άλλη ομάδα
προκειμένου να μετακινηθεί εκείνη. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα καταφέρει να
φτάσει πρώτη στον τερματισμό. Οι ερωτήσεις που τίθενται κάθε φορά στην κάθε ομάδα
είχαν δύο μορφές. Ορισμένες ήταν ανοιχτούν τύπου όπου οι μαθητές καλούνται να
δώσουν μια απάντηση σε ένα προβληματισμό και να αναζητήσουν μια λύση , όπως «ο
ήλιος καίει πολύ. Τι πρέπει να κάνουμε;». Η απάντηση αυτή ήταν συνήθως κρίσεως.
Δεν υπήρχε δηλαδή μια μοναδική απάντηση, αλλά η κάθε ομάδα μπορούσε να
αναζητήσει μια δική της λύση. Η άλλη κατηγορία ερωτημάτων είχαν την μορφή
εντολών που υποδείκνυαν μια θετική ή αρνητική πρακτική «Φύτεψες δέντρα στο
δάσος, κάνε ένα βήμα μπροστά». Οι διατυπώσεις των ερωτήσεων και των πρακτικών
αυτών είναι στη γλώσσα στόχο και είναι τυπωμένες πάνω σε καρτέλες. Πέρα από την
εξάσκηση πάνω στο νέο λεξιλόγιο και την ευαισθητοποίηση σε οικολογικά ζητήματα
οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσα από το παιχνίδι αυτό να εξασκηθούν στην
αναγνωστική τους ικανότητα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσουν τι τους ζητά
η ερώτηση για να μπορέσουν να απαντήσουν. Για να το επιτύχουν όμως αυτό θα πρέπει
να αφομοιώσουν το προς επεξεργασία λεξιλόγιο. Για το σκοπό αυτό βέβαια
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καθοριστικό ρόλο ο δάσκαλος της τάξης. Τα απιδιά βρίσκονται στο πρώιμο
παραγωγικό στάδιο πρόσκτησης της γλώσσας. Μπορούν να αναγνωρίσουν το νόημα
μιας λέξης και όχι μιας ολόκληρης πρότασης. Ειδικά σε αυτή τη δραστηριότητα το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετο. π.χ. μόλυνση. Για το λόγο αυτό ο
δάσκαλος προσπαθεί να τους δώσει ορισμένες επεξηγήσεις στην μητρική τους γλώσσα.
Και μόνο όμως η επαφή που έχουν οι μαθητές με ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης
στην ΞΓ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα μάθησης.

Εικόνα 14: Επιτραπέζιο παιχνίδι «Ας γίνουμε λίγο....πράσινοι»

Στο μεταστάδιο υπάρχει μια σύντομη και απλή δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει
και επαναλαμβάνει όλες τις νέες λέξεις που κλήθηκαν να μάθουν οι μαθητές στην
παρούσα ενότητα. Πρόκειται για την συμπλήρωση ενός κόμικς σχετικό με την
θεματική. Απεικονίζεται η ιστορία μιας σταγόνας και πώς αυτή ταξιδεύει από μέρος σε
μέρος. Ωστόσο τα συννεφάκια του κόμικς που παρουσιάζουν τα λόγια της σταγόνας
είναι άδεια και καλείται να τα συμπληρώσει ο μαθητής. Ωστόσο, δίνονται στους
μαθητές διατυπωμένα στην γλώσσα στόχο και ανακατεμένα τα λόγια που αντιστοιχούν
σε κάθε συννεφάκι. Οι μαθητές μέσα από τα σκίτσα θα πρέπει να ανακαλύψουν τι είναι
αυτό στο οποίο αναφέρεται η σταγόνα, να βρουν το αντίστοιχο λόγο της από τις
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δοσμένες προτάσεις και αν το γράψουν στο σωστό συννεφάκι. Σε κάθε σκίτσο
εικονίζεται και μια λέξη του προς επεξεργασία λεξιλογίου. Έτσι οι μαθητές για να
φτάσουν στην επίλυσή του θα πρέπει πρώτα να ανακαλέσουν στην μνήμη τους το
αντίστοιχο λεξιλόγιο, αφομοιώνοντάς το με αυτόν τον τρόπο καλύτερα. Εκτός όμως
από την επίκληση του λεξιλογίου στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι και η
ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών όσο και η ενίσχυση της
παραγωγής γραπτού λόγου, μέσα από τις αντίστοιχες διεργασίες που καλούνται οι
μαθητές να επιτελέσουν.

Εικόνα 15: Παιχνίδι κόμικς από το μεταστάδιο, όπου οι μαθητές συμπληρώνουν
τα λόγια και γνωρίζουν τον κύκλο του νερού.

5.3.5. 5η παρέμβαση: «Η διατροφή μου και η τροφική πυραμίδα»
Η έναρξη της παρούσας διδακτικής ενότητας σηματοδοτείται και πάλι με τον κεντρικό
χάρτη που διέπει όλες τις διδασκαλίες της παρέμβασης. Αυτό παρουσιάζει στους
μαθητές σε ποια θεματική βρίσκονται την δεδομένη στιγμή, τι έχουν γνωρίζει μέχρι
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τώρα, τι θυμούνται, ενώ μέσω της επανάληψης έχουν την ευκαιρία να ξαναθυμηθούν
ότι ενδεχομένως έχουν ξεχάσει. Ακόμη, στο προστάδιο της ενότητας αυτής οι μαθητές
έγινε προσπάθεια παρακίνησης του ενδιαφέροντος των μαθητών προς την νέα θεματική
και το νέο λεξιλόγιο που αφορά την διατροφή, τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέσα από
μια παρουσίαση power point που πραγματοποιείται με την βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, τίθενται στους μαθητές ερωτήματα σχετικά με ωφέλιμες και βλαβερές
διατροφικές συνήθειες και κατά πόσο θα πρέπει να τις καταναλώνουμε ή να τις
αποφεύγουμε. Οι λέξεις που είναι ανάλογες του νέου λεξιλογίου προβάλλονται τόσο
στην μητρική όσο και στην γλώσσα- στόχο, συνοδευόμενες από εικόνες για να
μπορέσουν οι μαθητές να τις συνδυάσουν και να τις γνωρίσουν καλύτερα. Τέτοιες
λέξεις είναι: πατατάκια, σοκολάτα, γιαούρτι, ντομάτα, αγγούρι κ.α.
Κατά την διάρκεια του κύριου σταδίου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών
προσπαθούν να υλοποιήσουν μια συνταγή μαγειρικής. Τα υλικά που θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τους δίδονται στην γλώσσα στόχο. Εκείνα με την σειρά τους θα
πρέπει να αναγνωρίσουν ποια είναι αυτά, συνδυάζοντάς τα με την μητρική τους
γλώσσα, να τα εντοπίσουν και να τα βάλλουν μέσα στο καλάθι τους. Το παρόν παιχνίδι
δέχεται στο σχεδιασμό του επιρροές από αυτό της Τσιλιβίτη (2014). Τα υλικά αυτά
είναι από φρούτα και λαχανικά, μέχρι λάδι, αλάτι, πιπέρι και νερό. Πρόκειται για
βασικές λέξεις που θα πρέπει να είναι σε θέση στο στάδιο αυτό κάθε μαθητής να
αναγνωρίζει. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν τις απαντήσεις που δίνουν οι
συμμαθητές τους που αγωνίζονται, εντοπίζοντας αν μια απάντηση είναι σωστή ή
λανθασμένη. Έτσι είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με πολλά περισσότερα φρούτα
και λαχανικά από αυτά που κλήθηκαν οι ίδιοι να αναγνωρίσουν. Από την άλλη υπάρχει
και μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη επανάληψη του λεξιλογίου, η οποία είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές. Έτσι, εάν σε περίπτωση κάποια από τις ομάδες
που αγωνίζεται εκείνη την ώρα δεν καταφέρει να εντοπίσει όλα τα απαραίτητα υλικά
οι υπόλοιπες έχουν το δικαίωμα να τους βοηθήσουν να μαζέψουν στο καλάθι τους και
εκείνα. Διότι στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές να συναγωνίζονται και να
αλληλοβοηθούνται στο να φτάσει ο καθένας στην σωστή λύση και να μην είναι κύριος
στόχος τους μόνο η νίκη. Γι' αυτό το λόγο και στην παρούσα δραστηριότητα δεν
υπάρχει ένας και μοναδικός νικητής, αλλά όλοι μπορούν ταυτόχρονα να είναι.
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Εικόνα 16: Από το παιχνίδι με την κουζίνα

Κατά το μεταστάδιο δόθηκαν στους μαθητές οι στίχοι ενός τραγουδιού στην γλώσσαστόχο. Το τραγούδι συσχετίζονται με το προς επεξεργασία θέμα, τα φρούτα και τα
λαχανικά. Κάθε φορά που αναφέρονταν στο τραγούδι κάποιο από αυτά οι στίχοι
διακόπτονταν και υπήρχε μόνο μια εικόνα με το αντίστοιχο αντικείμενο που θα έπρεπε
οι μαθητές να ανακαλέσουν στην μνήμη τους και να το αποδώσουν. Παράλληλα,
ακούγονταν και το ίδιο το τραγούδι. Κάθε φορά που οι στίχοι του έφταναν στο σημείο
να επονομάσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα φρούτα ή λαχανικά, τα τραγούδι στο
σημείο εκείνο σταματάει με σκοπό να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να
προσπαθήσουν

να

αναζητήσουν

την

σωστή

απάντηση

ανεπηρέαστοι

και

αναπόσπαστοι. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό προσφέρεται στους μαθητές η
δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης, της επιβράβευσης και της ενθάρρυνσης του ότι
κατάφεραν μόνοι τους να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα.
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Εικόνα 17: Στίχοι από το τραγούδι του μετασταδίου. Οι μαθητές τραγουδούν και
βρίσκουν τα φρούτα.

5.3.6. 6ης παρέμβαση: «Το σπίτι μου: τα δωμάτια και τα έπιπλα»
Πρόκειται για την τελευταία διδακτική ενότητα η οποία συγκριτικά με τις υπόλοιπες
βασίζεται κατεξοχήν στις Τεχνολογίες, στην εξέλιξή τους και στα οφέλη που
προσφέρουν στην εκπαίδευση. Αρχικά, με την έναρξη του προσταδίου, φαίνεται να μην
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες. Παρουσιάζεται στους μαθητές και πάλι το κεντρικό
χαρτόνι με όλες τις θεματικές και γίνεται η εστίαση στο σημείο εκείνο που στην
παρούσα ενότητα θα μας απασχολήσει, αλλά στο να επαναλάβουν οι μαθητές το
λεξιλόγιο που προηγήθηκε. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της ενότητας το λεξιλόγιο
συσχετίζεται με τον χώρο του σπιτιού και παρελκόμενά του, τα δωμάτια και τα έπιπλά
του, αλλά και τον τοπικών επιρρημάτων «πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, μέσα, έξω».
Και η θεματική αυτή είναι έντονα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των μαθητών.
Στη συνέχεια με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος του
power point παρουσιάζονται στους μαθητές εικόνες από το σπίτι του κεντρικού ήρωα
του μικρού Νικόλα. Εκείνοι προσπαθούν να εντοπίσουν στην γλώσσα στόχο που
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βρίσκονται διάφορα έπιπλα και τα δωμάτια. Κάθε φορά που το επιτυγχάνουν
παρουσιάζεται γραμμένη η λέξη τόσο στην γλώσσα αυτή όσο και στην μητρική τους.
Κατά το κύριο στάδιο η διδασκαλία δομείται με τέτοιο τρόπο που να μην θυμίζει σε
τίποτα την παραδοσιακή. Οι μαθητές απομακρύνονται από τα θρανία τους, τα οποία
και τραβιούνται στην άκρη για να υπάρξει περισσότερος χώρος. Στο κέντρο της
αίθουσας στήνεται μια ξύλινη μακέτα ενός σπιτιού το οποίο αποτελείται από έξι
δωμάτια, τα οποία είναι διακοσμημένα με έπιπλα, χαλιά και κουρτίνες. Πρόκειται για
μια μικρογραφία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος. Η μακέτα αυτή είναι συνδεδεμένη
μέσω καλωδίων και της πλακέτας makey- makey με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με
την σειρά του στον Η/Υ τρέχει το πρόγραμμα του scratch, το οποίο αποτελεί και την
κύρια βάση προγραμματισμού στην οποία βασίστηκε ολόκληρη η κατασκευή.
Το scratch είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία επιτρέπει να
πραγματοποιούνται ποικίλες αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των προγραμμάτων. Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται
σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο (Warren
Buckleitner, 2017). Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία μέσω του
προγράμματος αυτού να δράσει μόνος του μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον
λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και να ορίσει εκείνος τον ρυθμό επιτέλεσης των
δραστηριοτήτων που καλείται να ολοκληρώσει. Στο στάδιο αυτό η ίδια η εκπαιδευτικός
- ερευνήτρια έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα και οι μαθητές επιτελούν τις διάφορες
ενέργειες προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την επίλυση ενός
προβλήματος. Σε ένα μεταγενέστερο όμως στάδιο, και παίρνοντας ως αφορμή οι
μαθητές από τον προγραμματισμό αυτό, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν το δικό τους
μοναδικό περιβάλλον και τους δικούς τους μοναδικούς κώδικες.
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Εικόνα 18: Από το παιχνίδι με το σπιτάκι, εξωτερική όψη

Εικόνα 19: Από το παιχνίδι με το σπιτάκι, εσωτερική όψη
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Κατά την διεξαγωγή της εφαρμογής αυτής οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των
τεσσάρων ατόμων, γίνονται μικροί ερευνητές και προσπαθούν να επιλύσουν ένα
μυστήριο αυτό των χαμένων διαμαντιών, ακολουθώντας τις οδηγίες του αστυνομικού
Τσάρλυ. Οι οδηγίες δίδονται στην γλώσσα στόχο, ενώ εστιάζουν στο βασικό προς
επεξεργασία λεξιλόγιο. Κάθε φορά που οι μαθητές δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται
κάποια λέξη τους παρέχεται ένα ηλεκτρονικό λεξικό στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν
για να αναζητήσουν τη σημασία της λέξης αυτής στην μητρική τους γλώσσα. Η
αναζήτηση αυτή βοηθά τους μαθητές στο να την αφομοιώσουν καλύτερα και με
περισσότερο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι οδηγίες που τους δίδονται είναι της
μορφής π.χ. «κοίταξε κάτω από την καρέκλα στο γραφείο». Οι μαθητές θα πρέπει τότε
να μεταβούν στο αντίστοιχο δωμάτιο και έπιπλο, αναγνωρίζοντάς το στη γλώσσαστόχο, προκειμένου να αναζητήσουν το κατάλληλο στοιχείο που θα τους οδηγήσει
στην επίλυση του μυστηρίου. Με την μετάβασή τους όμως εκεί τους παρέχεται και η
κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με το αν βρίσκονται στο σωστό σημείο ή αν θα
πρέπει να ξανά προσπαθήσουν.
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που προσφέρεται μέσω της εφαρμογής αυτής είναι
αυτό της διάδρασης. Οι μαθητές αγγίζουν τα έπιπλα ένα - ένα ξεχωριστά,
προβληματίζονται και προσπαθούν να ανακαλύψουν αν όντως αυτό που έχουν στο νου
τους είναι η σωστή απάντηση και με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουν το νέο λεξιλόγιο
μόνοι τους, στον δικό τους ρυθμό και με την σειρά που διευκολύνει τον καθένα.
Παράλληλα, όμως οι μαθητές δρουν με το σώμα τους, ενσώματη μάθηση. Για
παράδειγμα, δεν μεταβαίνουν απλώς στο γραφείο. Για να αναζητήσουν το στοιχείο που
βρίσκεται κάτω από την καρέκλα πρέπει να σκύψουν και οι ίδιοι κάτω από αυτήν για
να το ανακαλύψουν. Έτσι η κάθε λέξη συνδυάζεται και με μια κίνηση. Αυτό όπως έχει
προαναφερθεί είναι ένα στοιχείο που βοηθά με την σειρά του στην βαθύτερη
αφομοίωση του νέου λεξιλογίου. Τέλος, υπάρχει έντονα το στοιχείο της επανάληψης,
καθώς όλες οι λέξεις του λεξιλογίου επαναλαμβάνονται περισσότερο από μια φορά, το
οποίο και αυτό επιφέρει σημαντικά οφέλη κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας.
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν υπάρχει κάποιος νικητής ή νικήτρια ομάδα. Οι
μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προσπαθούν όλοι μαζί να φτάσουν στην επίλυση του
μυστηρίου που τους τέθηκε, χωρίς να τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο νικητής.
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Πρωταρχικώς και μοναδικός τους στόχος είναι αυτός και όχι η κατάκτηση της νίκης.
Για αυτό τον λόγο και δεν φοβούνται να πειραματιστούν συνεχώς πάνω στο νέο
λεξιλόγιο προκειμένου να καταφέρουν να τον επιτύχουν και χωρίς να χάνουν το
ενδιαφέρον τους.
Κατά το τελευταίο στάδιο, το μεταστάδιο, οι μαθητές παρατάσσονται σε μια σειρά ο
ένας πίσω από τον άλλο, ενώ στο πρώτο παιδί δίνεται μια μπάλα. Η δραστηριότητα
που ακολουθεί πρόκειται για ένα καθαρά κινητικό παιχνίδι. Η εκπαιδευτικόςερευνήτρια τους δίνει οδηγίες για το πως θα πρέπει να φτάσει η μπάλα από το ένα παιδί
στο επόμενο, χωρίς να τους πέσει κάτω, όπως «από πάνω», «από κάτω», «από δεξιά»
ή «από αριστερά». Οι μαθητές τότε θα πρέπει να δώσουν την μπάλα στο παιδί που
βρίσκεται από πίσω τους ή μπροστά τους αντίστροφα είτε πάνω από τα κεφάλια τους,
είτε κάτω από τα πόδια τους, είτε από την δεξιά, είτε από την αριστερή τους μεριά
αντίστοιχα. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές και με διαφορετική
ταχύτητα μέχρι να μπερδευτούν οι μαθητές ή να τους πέσει η μπάλα κάτω. Τότε το
παιχνίδι σταματά και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξανά ξεκινήσει.

Εικόνα 20: Από το παιχνίδι με την μπάλα, η μπάλα περνά χέρι – χέρι από «πάνω»
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Εικόνα 21: Από το παιχνίδι με την μπάλα, η μπάλα περνά χέρι- χέρι από «κάτω»

Εικόνα 22: Από το παιχνίδι με την μπάλα,
η μπάλα περνά χέρι- χέρι «από τα αριστερά προς τα δεξιά»
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Εικόνα 23: Από το παιχνίδι με την μπάλα,
η μπάλα περνά «από το δεξιά προς τα αριστερά»
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6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
6.1. Ερευνητικά Εργαλεία
Προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν σε κάθε
θεματική και κατά πόσο αποτελεσματική ήταν η παρούσα παρέμβαση διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ, αξιοποιήθηκαν ο συνδυασμός ερευνητικώνμεθοδολογικών εργαλείων. Με τον συνδυασμό αυτό εξασφαλίστηκε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερος βαθμός εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα (βλ. παράρτημα):
1. Ένα τεστ προελέγχου (pre test) που προσμετρά το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών
πριν την διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης.
2. Ένα τεστ μετελέγχου (post test) που προσμετρά το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών
μετά από την διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης.
3. Ένα ημερολόγιο καταγραφής της εκπαιδευτικού- ερευνήτριας όπου καταγράφει τις
αντιδράσεις των μαθητών κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας, την έκβασή της και
τυχών παρεμβάσεις που τυχών που πραγματοποιήθηκαν.

6.2. Προέλεγχος και Μετέλεγχος (Pre - Post Test)
Πρόκειται για ένα κοινό τεστ προσμέτρησης του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών
τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση. Συμπληρώθηκε επομένως από τον κάθε ένα
μαθητή ξεχωριστά χωρίς να δοθούν επεξηγήσεις και βοήθεια προκειμένου να
απαντήσει μόνος του σε όσα του ζητούνταν, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Το
διαγνωστικό αυτό τεστ αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο και
ανοιχτού τύπου, ενώ οι διατύπωσή τους είναι στην προς εκμάθηση ΞΓ στην οποία
πραγματοποιήθηκε και η παρέμβαση. Όλες οι ερωτήσεις εστιάζουν στις θεματικές που
μελετώνται σε κάθε διδακτικά ενότητα. Μπορεί στο μέγεθός του να φαίνεται μεγάλο
για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό επίπεδο
πρόσκτησης της ελληνικής γλώσσας, ωστόσο είναι ιδιαίτερα παιγνιώδη. Παράλληλα,
οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουν οι μαθητές είναι είτε κλειστού τύπου που θα
πρέπει απλά να επιλέξουν κάτι είτε ανοιχτού τύπου. Και στην δεύτερη όμως περίπτωση
οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουν είναι σύντομες και μονολεκτικές.

115

Η πρώτη ερώτηση απεικονίζει το οικογενειακό δενδρόγραμμα του κεντρικού ήρωα του
μικρού- Νικόλα. Στην κορυφή του δέντρου απεικονίζονται ο παππούς και οι γιαγιά, το
δέντρο διακλαδώνεται με τον μπαμπά και το θείο και στο τέλος η διακλάδωση αυτή
καταλήγει σε νέες διακλαδώσεις με τον ήρωα, τα αδέλφια και τα ξαδέλφια του. Κάτω
από κάθε εικόνα των προσώπων αυτών υπάρχει ένα κενό κουτί. Ο μαθητής θα πρέπει
να καταλάβει ποιος αναπαρίσταται κάθε φορά και να τον κατονομάσει στην γλώσσα στόχο π.χ. παππούς, γιαγιά, μαμά, μπαμπάς κ.α.
Η δεύτερη ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου. Οι μαθητές διερωτώνται για το τι τους
αρέσει να κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι δυο αυτές ερωτήσεις αντιστοιχούν
στην πρώτη διδακτική ενότητα «παρουσιάζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου»
όπου η θεματική είναι σχετική με την οικογένειά και το τι μου αρέσει και τι δεν μου
αρέσει να κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο.
Η τρίτη και η τέταρτη ερώτηση είναι επίσης ανοιχτού τύπου. Παρουσιάζονται στους
μαθητές δυο εικόνες με αντικείμενα που συσχετίζονται με το σπίτι και τα έπιπλα. Η
μια από αυτές απεικονίζει ένα τζάκι ρωτώντας «τι είναι αυτό;», ενώ η άλλη απεικονίζει
ένα παιδικό δωμάτιο ρωτώντας «Τι βρίσκεται αριστερά από το γραφείο;». Οι δύο αυτές
ερωτήσεις συσχετίζονται με την ενότητα «το σπίτι μου και τα έπιπλα» που
συσχετίζονται όπως είναι φυσικό με την αντίστοιχη θεματολογία, καθώς και τις έννοιες
πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
Η πέμπτη ερώτηση είναι κλειστού τύπου. Παρουσιάζει τρεις εικόνες από τρία
διαφορετικά μαγαζιά. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «ποιο είναι
το ανθοπωλείο;» επιλέγοντας την κατάλληλη εικόνα που να το αναπαριστά. Η ερώτηση
αυτή αντιστοιχεί στην θεματική ενότητα «η γειτονιά μου» το λεξιλόγιο της οποίας είναι
σχετική με το προς μελέτη ζήτημα.
Η έκτη και η έβδομη ερώτηση προέρχεται από την θεματική ενότητα «τα ζώα του
δάσους και η προστασία τους». Παρουσιάζονται δυο διαφορετικές εικόνες δύο ζώων
και τίθεται στους μαθητές το ερώτημα «Τί ζώο είναι αυτό;». Οι μαθητές θα πρέπει να
δώσουν μια μονολεκτική απάντηση στην γλώσσα- στόχο και όχι να αναπτύξουν
ολόκληρη πρόταση.
Η όγδοη και η ένατη ερώτηση απεικονίζει δυο διαφορετικά τοπία, ενώ παράλληλα
τίθενται οι ερωτήσεις «μπορείς να βρεις ένα δέντρο;» και «μπορείς να βρεις τη λίμνη;»
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αντίστοιχα. Μαζί με τα ερωτήματα παρουσιάζονται στους μαθητές αντίστοιχα και μια
φωτογραφία ενός τοπίου. Πάνω στην φωτογραφία αυτή καλούνται κάθε φορά να
εντοπίσουν κυκλώνοντάς το αυτό που του ζητιέται. Οι ερωτήσεις προέρχεται από την
θεματική ενότητα «το περιβάλλον γύρω μου και ο κύκλος του νερού», όπου οι μαθητές
γνωρίζουν λέξεις από το φυσικό περιβάλλον όπως λίμνη, θάλασσα, δέντρα, βουνά κ.α.
Η τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου και ζητά από τους μαθητές να βρουν και
να γράψουν ένα φρούτο. Η τελευταία αυτή ερώτηση είναι βασισμένη στην θεματική
ενότητα «φρούτα και λαχανικά/ τροφική πυραμίδα». Πιο συγκεκριμένα δίνεται στους
μαθητές μια εικόνα που αναπαριστά μια ποικιλία φρούτων, ενώ τους δίδεται το
ερώτημα «γράψε ένα φρούτο». Τότε εκείνοι με την σειρά τους πρέπει να γράψουν
μονολεκτικά ένα οποιοδήποτε φρούτο που γνωρίζουν.

6.3. Ημερολόγια Καταγραφής Εκπαιδευτικού
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής παρέμβασης η εκπαιδευτικός - ερευνήτρια
καλείται να συμπληρώσει ένα ημερολόγιο καταγραφής, προκειμένου να έχει μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα της έκβασης της κάθε διδασκαλίας. Αναζητά τα επιτυχημένα
σημεία της, τα σημεία που ήθελαν περισσότερη βελτίωση, τι πραγματικά ήταν αυτό
που εντυπωσίασε τους μαθητές και πόσο καλά πήγε τελικά η κάθε διδασκαλία. Για να
το επιτύχει αυτό κάθε φορά απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που είναι
σε κάθε μια από αυτές τις διδασκαλίες κοινές. Με τον τρόπο μπορεί να επαναφέρει στο
μυαλό της ολόκληρη την διδασκαλία, να εστιάσει σε κάποια συγκεκριμένα σημαντικά
σημεία και να αναλογιστεί σχετικά με αυτήν. Μέσω της παραπάνω αυτοαξιολόγησης
η εκπαιδευτικός γίνεται περισσότερο παραγωγική, καθώς μπορεί να αναλογιστεί τι θα
μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον τόσο στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή όσο και στην
μετέπειτα επαγγελματική της πορεία. Επομένως, η εστίαση δεν γίνεται μόνο αναφορικά
με τις παρεμβάσεις, αλλά και στην αποτίμηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και
των στάσεων των μαθητών που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και
σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας.
Τα ημερολόγια καταγραφής του εκπαιδευτικού βασίζονται σε τρεις θεματικούς άξονες:
την συμπεριφορά των μαθητών κατά την διεξαγωγή των διδασκαλιών, τον
εκπαιδευτικό και την συνολική αποτίμηση της διδασκαλίας με τις όποιες παρεμβάσεις
και διαφοροποιήσεις πραγματοποιήθηκαν.
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Ο κάθε άξονας περιλάμβανε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις:
1. ο άξονας που αφορά την συμπεριφορά των μαθητών
❖ Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
❖ Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
❖ Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
❖ Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;

2. ο άξονας που αφορά τον εκπαιδευτικό
❖ Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;

3. Ο άξονας που αφορά την συνολική αποτίμηση της διδασκαλίας
❖ Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
❖ Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
❖ Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
❖ Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;

Ο πρώτος άξονας συσχετίζεται με τις αντιδράσεις των μαθητών καθ' όλη την διεξαγωγή
της κάθε μιας διδασκαλίας, ποιες ήταν δηλαδή οι στάσεις τους από την παρουσίαση
του θέματος έως την λήξη της διεξαγωγής του. Εάν έδειξαν ενδιαφέρον ως προς αυτήν
και σε τι βαθμό. Παράλληλα μας αφορά το τι τους ήταν πιο ενδιαφέρον ή πιο δύσκολο
σε όλα τα στάδια, από την παρουσίαση της θεματικής, την κεντρική ή την τελική
δραστηριότητα. Τέλος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πως ήταν οι στάσεις τους
απέναντι στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, καθώς και την επικοινωνία και την
αλληλεπίδραση που είχαν μεταξύ τους. Εάν και κατά πόσο κατάφεραν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να αλληλοβοηθηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις. Η
δημιουργία ενός φιλικού και οικείου περιβάλλοντος ήταν το επιθυμητό. Θα πρέπει να
δούμε εάν υπήρχε ανταγωνισμός ή έλλειψη σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές. Μέσα
από όλα τα παραπάνω σημεία μπορούμε να συγκροτήσουμε μια πλήρη εικόνα για τα
118

ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς αυτοί είναι ο βασικότερος στόχος της διδασκαλίας.
Έτσι, μας δίδεται η δυνατότητα τόσο στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, όσο και
ως εκπαιδευτικοί να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε ορισμένα σημεία της. Με
αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία μας θα είναι περισσότερο επικοινωνιακές,
μαθητοκεντρικές και βασισμένες στην θεωρία του εποικοδομητισμού και του
κονστρουκτιβισμού.
Ο επόμενος κατά σειρά άξονας αφορά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Στο σημείο αυτό
πρέπει να κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Να δει ποια σημεία της διδασκαλίας πήγαν
καλά και τι παρεμβάσεις χρειάστηκε να κάνει σε κάθε περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο
δεν αντιλαμβάνεται μόνο τις αδυναμίες του σχεδιασμού της διδασκαλίας που είχε
αρχικά πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει σε μια επόμενη διδασκαλία να την
βελτιώσει, αλλά και να εντοπίσει περισσότερο αποτελεσματικούς για τους μαθητές
τρόπους διδασκαλίας που να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες τους.
Ο τελευταίος άξονας του ημερολογίου καταγραφής αφορά την συνολική αποτίμηση
κάθε διδασκαλίας. Εστιάζουμε όχι μόνο στις αντιδράσεις των μαθητών και στις
επεμβάσεις που έλαβαν μέρος, αλλά σε μια γενικότερη αποτίμηση της διδασκαλίας.
Επικεντρωνόμαστε στα επιτυχή και στα λιγότερα επιτυχή σημεία της. Στα διδακτικά
μέσα και στις τεχνικές που κάθε φορά αξιοποιήθηκαν και στα αποτελέσματα που αυτά
είχαν. Το πιο κρίσιμο όμως σημείο στο οποίο χρειάζεται απόλυτη συνειδητοποίηση και
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού- ερευνήτριας είναι να καταγράψει το τι
πραγματικά έμαθαν στο τέλος της παρέμβασης οι μαθητές, πράγμα που αποτελεί και
τον τελικό σκοπό της διδασκαλίας.

6.2. Αποτελέσματα
6.2.1. Αποτελέσματα Από Τον Προέλεγχο Και Τον Μετέλεγχο
Ύστερα από την επεξεργασία των απαντήσεων του τεστ του προελέγχου και του
μετελέγχου, παρατηρήθηκαν ορισμένες εμφανείς στατιστικές διαφοροποιήσεις.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο ερώτημα το οποίο συσχετίζονταν με το οικογενειακό δέντρο,
όπου οι μαθητές έπρεπε να γράψουν ποιον απεικόνιζε το πρόσωπο της εικόνας, ήταν
χωρισμένο σε 10 υποερωτήματα. Τόσο κατά τον προέλεγχο όσο και κατά τον
μετέλεγχο συμμετείχαν 11 μαθητές. Κατά τον προέλεγχο δόθηκαν συνολικά 76
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λανθασμένες απαντήσεις, σε ποσοστό 69.10%, ενώ από την άλλη πλευρά οι σωστές
απαντήσεις ήταν μόνο 34, σε ποσοστό 30.90%. Κατά τον μετέλεγχο οι λανθασμένες
απαντήσεις περιορίστηκαν στις 56, σε ποσοστό 50.90% , ενώ οι σωστές αυξήθηκαν
στις 54, σε ποσοστό 49.10% .
Αναλυτικότερα, μελετώντας κάθε υποερώτημα ξεχωριστά, καταλήγουμε στα
ακόλουθα δεδομένα:
- 1η υποερώτημα: Στον προέλεγχο από το σύνολο των απαντήσεων των μαθητών οι 2
από αυτούς απάντησαν αλλά μη δίδοντας την σωστή απάντηση, ενώ οι 6 από αυτούς
δεν απάντησαν καθόλου. Επομένως οι 8 από τις απαντήσεις ήταν λανθασμένες
(ποσοστό 72.73%) ενώ μόνο 3 ήταν σωστές (ποσοστό 27.27%). Κατά τον μετέλεγχο 1
ερώτησε ήταν λανθασμένη, καθώς δεν δόθηκε καθόλου, ενώ οι σωστές απαντήσεις
αυξήθηκαν στις 10, σε ποσοστό 90.99% με σχεδόν όλους τους μαθητές να απαντάν σε
αυτήν.
- 2ο υποερώτημα : Κατά το υποερώτημα αυτό οι περισσότεροι μαθητές, 9 στον αριθμό
σε ποσοστό 81.82% απάντησαν σωστά, ενώ μόλις το 18.18%, δηλαδή 2 μαθητές στο
σύνολο απάντησαν λάθος. Τα δεδομένα αυτά δεν τροποποιήθηκαν κατά τον μετέλεγχο.
Δεν μπορούμε ωστόσο να γνωρίζουμε εάν πρόκειται για τους ίδιους μαθητές, καθώς
τα ερωτηματολόγια μοιράστηκα ανώνυμα. Πράγμα το οποίο θα μπορούσα να
αποτελέσει και περιορισμό της έρευνας.
-3ο υποερώτημα: Στο ερώτημα κατά τον προέλεγχο αυτό 6 μαθητές απάντησαν σωστά
σε ποσοστό 54.55%, και οι υπόλοιποι 5, σε ποσοστό 45.45% απάντησαν λάθος. Κατά
τον μετέλεγχο 8 μαθητές απάντησαν σωστά, ενώ 3 μόνο λάθος σε ποσοστά 72.73% και
27.27% αντίστοιχα.
-4ο υποερώτημα: Από το σύνολο των απαντήσεων στον προέλεγχο το 81.82% ( 9 στο
σύνολο μαθητές) απάντησαν σωστά, ενώ μόλις το 18.18% (2 άτομα στο σύνολο)
απάντησαν λάθος. Ωστόσο, κατά τον μετέλεγχο το 100% των μαθητών απάντησαν
σωστά.
-5ο υποερώτημα: Στο πέμπτο ερώτημα 100% των μαθητών κατά τον προέλεγχο
απάντησαν λάθος, ενώ κατά τον μετέλεγχο το 36.36% απάντησε σωστά στο σύνολο
μόνο 4 μαθητές από τους 11.
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-6ο υποερώτημα: Και στο έκτο ερώτημα όπως ακριβώς και στο πέμπτο, 100% των
μαθητών κατά τον προέλεγχο απάντησαν λάθος, ενώ κατά τον μετέλεγχο το 36.36%
απάντησε σωστά στο σύνολο μόνο 4 μαθητές από τους 11. Στο σημείο αυτό θα
μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα λόγο του ότι οι
απαντήσεις των δύο ερωτημάτων ήταν παραπλήσιες. Είχαν την ίδια έννοια, απλά η
απάντηση έπρεπε να δοθεί στο ανάλογο φύλο. Δηλαδή από την μια πλευρά καλούνταν
να γράψουν τη λέξη «θείος» και στην άλλη τη λέξη «θεία» αντίστοιχα.
-7ο υποερώτημα: Στο υποερώτημα αυτό κατά τον προέλεγχο 8 από τους 11 μαθητές,
δηλαδή η πλειοψηφία τους σε ποσοστό 72.73% απάντησε λάθος, ενώ μόλις το 27.27%
(3 από τους 11 μαθητές) απάντησαν σωστά. Περίπου όμως τα ίδια αποτελέσματα
παρουσιάστηκαν και κατά το μετέλεγχο. Από το σύνολο των 11 μαθητών 7 αυτή την
φορά απάντησαν λάθος (σε ποσοστό 63.64%), ενώ 4 απάντησαν σωστά (σε ποσοστό
36.36%). Επομένως όπως παρατηρείται μόνο ένας από τους μαθητές μετά την
διδακτική παρέμβαση κατάφερε να βρει την σωστή απάντηση, διαφοροποιώντας την
προϋπάρχουσα γνώση του.
-8ο υποερώτημα: Κατά το ερώτημα τα αποτελέσματα ήταν κοινά τόσο κατά το στάδιο
του προελέγχου, όσο και αυτό του μετελέγχου. Και στις δυο περιπτώσεις 7 μαθητές
από το σύνολό τους απάντησαν λάθος, σε ποσοστό 63.64%, ενώ μόλις το 36.36%,
δηλαδή 4 μαθητές βρήκαν την σωστή απάντηση. Συμπεραίνουμε ότι με την διδακτική
παρέμβαση δεν επιτεύχθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στην προϋπάρχουσα γνώση
των μαθητών.
- 9ο υποερώτημα: Κατά τον προέλεγχο, αλλά και τον μετέλεγχο τα αποτελέσματα των
απαντήσεων που δόθηκαν ήταν τα ίδια. Στο σύνολο υπήρχαν 100% λανθασμένες
απαντήσεις, από το σύνολο των 11 που δόθηκαν. Και σε αυτήν την περίπτωση η
διδακτική παρέμβαση δεν φάνηκε να τους βοήθησε σημαντικά, άρα κατά συνέπεια οι
μαθητές δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σωστά στο ερώτημα.
-10ο υποερώτημα: Και στην περίπτωση αυτή όπως και στο προηγούμενο υποερώτημα
οι λανθασμένες απαντήσεις τόσο στον προέλεγχο όσο και στον μετέλεγχο άγγιζαν το
100% των απαντήσεων των μαθητών. Κοινό σημείο τους αποτελεί το γεγονός ότι η
προηγούμενη ερώτηση αναπαριστά τη λέξη «ξάδελφος» και αυτή την λέξη «ξαδέλφη».
Πρόκειται για ομόριζες λέξεις που φέρουν την ίδια σημασία εκφράζοντας τα δύο
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διαφορετικά φύλα. Επομένως, ως προς το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μια
συσχέτιση που αποδίδει το κοινό αποτέλεσμα.

Στατιστικά Δεδομένα
Προέλεγχος
Μετέλεγχος
Σωστές

Λάθος

Σωστές

Λάθος

3

8

72,73%

10

90,99%

1

9,01%

1.1

27,27%

1.2

9 81,82%

2

18,18%

9

81,82%

2

18,18%

1.3

6 54,55%

5

45,45%

8

72,73%

3

27,27%

1.4

9 81,82%

2

18,18%

11

100%

0

0%

1.5

0 0,00%

11 100%

4

36,36%

7

63,64%

1.6

0 0,00%

11 100%

4

36,36%

7

63,64%

1.7

3 27,27%

8

72,73%

4

36,36%

7

63,64%

1.8

4 36,36%

7

63,64%

4

36,36%

7

63,64%

0 0,00%

11 100%

0

0,00%

11

100%

0 0,00%

11 100%

0

0,00%

11

100%

1.9
1.10
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pre-test
pro-test

Το δεύτερο ερώτημα ήταν ανοιχτού τύπου και συσχετίζονταν με το τι αρέσει στους
μαθητές να κάνουν κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. Από το σύνολο των απαντήσεων
των μαθητών οι 8 από αυτούς, σε ποσοστό 72.73% δεν απάντησαν καθόλου στο
ερώτημα, επειδή δεν καταλάβαιναν τι σήμαινε το ερώτημα που διάβαζαν, ενώ 3 μόνο
από αυτούς, σε ποσοστό 27.27% απάντησαν σωστά, εκφράζοντας την άποψή τους.
Κατά τον μετέλεγχο συμμετείχαν επίσης 11 μαθητές. Οι λανθασμένες ερωτήσεις
μειώθηκαν στις 5 (45.45%), ενώ οι σωστές αυξήθηκαν στις 6, σε ποσοστό 54.55%. Το
γεγονός αυτό δείχνει ότι οι μαθητές σημείωσαν αρκετή καλή βελτίωση.
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Το τρίτο ερώτημα ήταν επίσης ανοιχτού τύπου. Οι μαθητές κλήθηκαν να
αναγνωρίσουν ένα από τα έπιπλα του σπιτιού και πιο συγκεκριμένα ένα τζάκι. Κατά
τον προέλεγχο το 100% των μαθητών απάντησαν λάθος. Ωστόσο κατά τον μετέλεγχο
παρουσιάστηκε μεγάλη διαφοροποίηση στα αποτελέσματα καθώς αυτή τη φορά το
100% των μαθητών απάντησαν σωστά. Φαίνεται ότι η διδακτική παρέμβαση και
ενδεχομένως η ηλεκτρονική κατασκευή στάθηκε καταλύτης, καθώς όλα τα παιδιά
έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το τέταρτο ερώτημα ήταν επίσης ανοιχτού τύπου. Όπως και η πρώτη έτσι και αυτή
αφορούσε τα έπιπλα του σπιτιού, αλλά αυτή την φορά και τα τοπικά επιρρήματα. Πιο
συγκεκριμένα δόθηκε στους μαθητές μια εικόνα και τους ρωτήθηκε να αναγνωρίσουν
τι βρίσκεται αριστερά από το γραφείο. Τα αποτελέσματα που πάρθηκαν ήταν το ίδιο
ενθαρρυντικά με εκείνα του προηγούμενου ερωτήματος. Καθώς ενώ αρχικά κατά τον
προέλεγχο το 100% των μαθητών απάντησαν λάθος, κατά τον μετέλεγχο μόλις το
72.73% απάντησαν σωστά, ενώ μόλις το 27.27% απάντησαν λάθος (στο σύνολό τους
8 και 3 μαθητές αντίστοιχα από τους 11).
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Το πέμπτο ερώτημα ήταν κλειστού τύπου. Δόθηκαν στους μαθητές τρεις (3) εικόνες
καταστημάτων από την γειτονιά των μαθητών και εκείνοι κλήθηκαν να επιλέξουν ποια
από αυτή αναπαριστούσε ένα ανθοπωλείο. Και σε αυτή την περίπτωση ενώ στον
προέλεγχο το 100% των μαθητών απάντησαν λάθος, κατά τον μετέλεγχο το 81.82%
των μαθητών απάντησαν σωστά, δηλαδή 9 από τους 11, ενώ μόλις το 18.18%, 2 από
αυτούς, απάντησε λάθος.
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Το έκτο ερώτημα ήταν ανοιχτού τύπου. Δίνονταν στους μαθητές μια εικόνα ενός ζώου,
μιας αρκούδας, και καλούνταν να αναγνωρίσουν οι μαθητές πιο ζώο ήταν αυτό. Στο
ερώτημα αυτό κατά τον προέλεγχο 7 από τους 11 μαθητές απάντησαν σωστά, δηλαδή
το 63.64%, ενώ 4 από αυτούς σε ποσοστό 36.36% απάντησαν λάθος. Ωστόσο, κατά
τον μετέλεγχο 8 από τους 11 μαθητές απάντησαν σωστά (72.73%) και 3 από αυτούς
απάντησαν λάθος (27.27%).

Το έβδομο ερώτημα ήταν όμοιο με το έκτο, με την μόνη διαφορά ότι οι μαθητές
κλήθηκαν να αναγνωρίσουν μια αλεπού. Στον προέλεγχο 63.64% απάντησαν σωστά,
δηλαδή 7 από τους 11 μαθητές, ενώ μόνο 4 σε ποσοστό 36.36% απάντησαν λάθος. Στη
συνέχεια όμως κατά τον μετέλεγχο το 81.82% απάντησε σωστά, δηλαδή 9 από τους 11
μαθητές, ενώ μόνο το 18.18%, 2 από τους 11, απάντησαν λάθος.
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Στο όγδοο ερώτημα τα παιδιά κλήθηκαν από μια εικόνα που τους δόθηκε να βρουν
που είναι το δέντρο. Στο ερώτημα αυτό ενώ κατά τον προέλεγχο 6 από τους 11 μαθητές
απάντησαν λάθος (54.55%), ενώ 5 απάντησαν σωστά (45.45%). Οι αναλογία τους
δηλαδή ήταν περίπου ανάλογοι με τους μισούς μαθητές να έχουν βρει την σωστή
απάντηση. Κατά τον μετέλεγχο όμως τα δεδομένα διαφοροποιούνται σημαντικά καθώς
το 100% των μαθητών κατάφερε να εντοπίσει το αντικείμενο που του ζητούνταν.
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Στη συνέχεια, το ένατο ερώτημα ήταν παραπλήσιο με το πρώτο. Οι μαθητές κλήθηκαν
από μια εικόνα που τους δόθηκε να εντοπίσουν την λίμνη. Ενώ κατά τον προέλεγχο το
100% απάντησε λάθος, κατά τον μετέλεγχο το 90.99% απάντησε σωστά, ενώ μόνο ένας
μαθητής (9.01%) απάντησε λάθος. Επομένως θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι
περισσότερους από τους μαθητές κατάφεραν να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση.

Τέλος, ως δέκατη ερώτηση τέθηκε από τους μαθητές να κατονομάσουν ένα φρούτο.
Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά τόσο κατά τον προέλεγχο
όσο και κατά τον μετέλεγχο. Κατά τον προέλεγχο το 81.82% (9 από τους 11 μαθητές)
απάντησε σωστά, ενώ μόνο το 18.18% (2 από τους 11 μαθητές) απάντησαν λάθος.
Αντίστοιχα κατά τον μετέλεγχο το 100% των μαθητών απάντησε σωστά.
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Συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω απαντήσεις τόσο από την πρώτη ερώτηση με τα
υποερωτήματά της, όσο και τις υπόλοιπες εννιά (9) των μαθητών τόσο από το pre-test
όσο και από το post-test, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατά το post- test
σημείωσαν σημαντική άνοδο στις σωστές απαντήσεις που έδωσαν. Πιο συγκεκριμένα,
ενώ αρχικά σημείωσαν 65 σωστές απαντήσεις, μετά την παρέμβαση και κατά την
δεύτερη εξέταση οι απαντήσεις αυτές αυξήθηκαν στις 134. Θα μπορούσαμε επομένως
να συμπεράνουμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν.
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6.2.2 Αποτελέσματα Των Ημερολογίων Της Ερευνήτριας- Εκπαιδευτικού
Ένα ακόμη εργαλείο συλλογής αποτελεσμάτων αποτελεί το ημερολόγιο που κρατούσε
η ερευνήτρια- εκπαιδευτικός σε κάθε διδακτική παρέμβαση. Με την λήξη της
καλούνταν να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις με όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό
τρόπο προκειμένου να δημιουργείται μια ολοκληρωμένη εικόνα για την διδασκαλία
που πραγματοποιήθηκε. Μέσα από αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτικός μπορεί να προβεί
σε αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση, προκειμένου να προσπαθήσει να τροποποιήσει
την στάση της ως προς τους μαθητές, τον τρόπο διδασκαλίας και τα μέσα που θα
αξιοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μετέπειτα διδασκαλίες μπορούν να προβούν
αποτελεσματικότερες. Διότι. όπως ακριβώς υποστηρίζουν οι McDonough &
McDonough (1997 στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 159), το ημερολόγιο αποτελεί για
τους εκπαιδευτικούς αφενός έναν τρόπο να μελετήσουν κριτικά τα πεπραγμένα της
διδασκαλίας τους και αφετέρου τους παρέχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τις
διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν
Το ημερολόγιο της παρούσας έρευνας το οποίο βασίστηκε σε αυτό των Richards &
Lockart (1991: 16-17) «ερωτήσεις προβληματισμού για καθοδήγηση ημερολογιακών
εγγράφων» δομήθηκε πάνω σε τρείς βασικούς άξονες α) τους μαθητές, β)των
εκπαιδευτικό και γ)την γενικότερη αποτίμηση της διδασκαλίας. Αναλυτικότερα
παρατίθενται οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ημερολόγιο:
1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;

2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;

3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
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•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;

Από την ποιοτική ανάλυση των επτά συνολικά καταγραφών ημερολογίων που
συγκροτήθηκαν προέκυψαν τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες, στους οποίους
υπάγονται κατηγορίες και υποκατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι
θεματικοί άξονες που προέκυψαν, καθώς επίσης και η συχνότητα εμφάνισης κάθε
υποκατηγορίας.
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Πίνακας : Δομή των ημερολογιακών καταγραφών. Θεματικοί άξονες,
κατηγορίες, υποκατηγορίες και συχνότητα εμφάνισης
Θεματικoί Άξονες
Α)Διαδικασία

Κατηγορίες
της
1. Τεχνικές

Υποκατηγορίες

Συχν. Εμ.

i.

διδασκαλία σε πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης 6

ii.

παιχνίδια βιωματικού- επικοινωνιακού

iii.

χαρακτήρα μέθοδοι (παιχνίδια ρόλων, παντομίμα,

πιλοτικής εφαρμογής
4

μακέτα, επιτραπέζια)

2.Διδακτικά μέσα

iv.

ακρόαση και επανάληψη προφοράς

6

v.

κατασκευές, ζωγραφιές, συμπλήρωση κόμικς

3

vi.

επίλυση προβλημάτων

2

vii.

τραγούδια

1

i.

παρουσίαση power point με εικόνες του λεξιλογίου6

ii.

βίντεο και τραγούδι

3

iii.

realia (χαρτόνια, κόλλες Α4, κουτιά,

3

iv.

ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλες)

v.

μπάλα

2

vi.

φωτοτυπίες

1

vii.

μακέτες / επιτραπέζια

4

i. εργασία χωρισμένα σε μικρές ομάδες

5

ii. εργασία όλων των μαθητών μαζί

5

iii. ατομική εργασία

2

i.

χρήση γλώσσας-στόχου

6

ii.

χρήση μητρικής γλώσσας

6

iii.

για οδηγίες/διευκρινίσεις

iv.

χρήση μητρικής γλώσσας

v.

στην παρουσίαση του λεξιλογίου

3.Τρόποι εργασίας&
Συνεργασίας

Β)

Ρόλος

Εκπαιδευτικού

της
4. Επιλογή μορφών
επικοινωνίας
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6

vi.

χρήση εικονικών μέσων για μετάδοση νοήματος

6

vii.

εξωλεκτική επικοινωνία

6

viii.

(εκφράσεις, χειρονομίες, μίμηση)
χρήση μιας κοινής Γ3 γλώσσας (αγγλικής)

4

i.

ενθάρρυνση για μείωση του άγχους

6

ii.

οδηγίες στη μητρική γλώσσα

6

iii.

επίδειξη προτύπου για κατανόηση

2

iv.

οδηγιών/κανόνων παιχνιδιού

v.

ανατροφοδότηση

vi.

τροποποίηση δραστηριότητας κατά την εφαρμογή 2

vii.

χρήση λογοπαίγνιου

viii.

ανάγνωση και συνεχής επανάληψη δραστηριότητας 1

ix.
5. Παροχή βοήθειας
προς τους/τις
μαθητές/τρεις

ix.
Γ)

Συμπεριφορά

μαθητών/τριών

των
6. Στάση των μαθητών i.

6

1

βοήθειες που δόθηκαν μέσα από το παιχνίδι

2

οικείο- σύνδεση με την καθημερινή ζωή

6

στην παρουσίαση του θέματος
ii.
οικείο- συνταιριασμός
iii.

με την προϋπάρχουσα γνώση
4

iv.

7.Στάσεις των μαθητών i.

δύσκολο

3

ευχαρίστηση και έντονο ενδιαφέρον για το μάθημα 6

κατά την παρέμβαση
ii.

ενδιαφέρον κατά την συμμετοχή

iii.

σε δραστηριότητες

iv.

θετική ανταπόκριση στη διδασκαλία

v.

με πολυμέσα

vi.

συνεργασία με τους συμμαθητές τους
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6

5

5

Δ)
αποτίμηση
παρέμβασης

Γενικότερη
8. Προβλήματα και δυσκολίες
i.
χρήση της γλώσσας στόχου
της
κατά τη

ii.

6

κατά την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών

διάρκεια της
παρέμβασης

ii. αδυναμία στην αρχική συμμετοχή

6

στο power point

εμπέδωση και επανάληψη λεξιλογίου

6

ii.

σωστή χρήση λεξιλογίου

6

iii.

σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση

4

iv.

καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων

6

v.

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων

5

vi.

ενίσχυση των παραγωγικών

6

vii.

γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία- γραφή)

viii.

ενίσχυση δημιουργικότητας και φαντασίας

6

ix.

ενίσχυση τεχνολογικού γραμματισμού

2

x.

συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες

3

xi.

ευχαρίστηση και διασκέδαση

6

xii.

αυθεντικό περιβάλλον μάθησης

6

i.

i. θετική στάση για τη γλώσσα στόχο

6

ii.

ii. αυτοπεποίθηση

6

iii.

iii. συνεργασία

5

iv.

v. αλληλοβοήθεια

5

v.

vi. εμπιστοσύνη

6

11. Προτάσεις για

i.

αύξηση του χρόνου ενασχόλησης

6

βελτίωση της

ii.

με το νέο λεξιλόγιο

9.

i.

Μαθησιακά αποτελέσματα

10. Καλλιέργεια
αξιών και στάσεων

διδακτικής/
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iii.

μαθησιακής
διαδικασίας
iii.

συχνότερη χρήση κινητικών δραστηριοτήτων

3

iv.

συχνότερη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών

4

v.

διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό δυσκολίας των
6
ατομικών δραστηριοτήτων

6.2.2.1.Διαδικασία Διδασκαλίας Της Πιλοτικής Εφαρμογής
Μέσα από τα αποτελέσματα των ημερολογίων καταγραφής, οδηγηθήκαμε σε
ορισμένες παρατηρήσεις και για τις τέσσερεις θεματικές ενότητες επεξεργασίας. Ως
προς τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν όλες οι διδακτικές παρεμβάσεις δομήθηκαν
μέσα σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης. Δεν ακολουθήθηκε δηλαδή ένας μόνο
τρόπος διδασκαλίας, αλλά αξιοποιήθηκαν πολλοί διαφορετικοί μέθοδοι, τρόποι και
μέσα, εστιαζόμενοι στην διαφοροποίησή της ώστε να εξυπηρετεί όλους τους
διαφορετικούς τύπους μάθησης. Τέτοιου τύπου μέσα ενδεικτικά ήταν η δημιουργία
κατασκευών και η ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια, κινητικά
παιχνίδια από τους μαθητές, το παιδικό τραγούδι και η εκτέλεση συνταγών.
Ακόμη, στις τεχνικές για την ομαλή έκβαση της παρέμβασης εντάσσεται και η ακρόαση
και επανάληψη του νέου λεξιλογίου, με την χρήση του πρόγραμμα παρουσίασης του
power point. Η τεχνική αυτή ήταν καθοριστική, καθώς συναντάται σε κάθε διδασκαλία.
Αναλυτικότερα, κατά το προστάδιο, στην αρχή δηλαδή κάθε διδασκαλίας
παρουσιάζονταν με παιγνιώδη τρόπο το νέο λεξιλόγιο στους μαθητές. Οι μαθητές
ανακάλυπτα μόνοι τους τις νέες λέξεις, ενώ η εκπαιδευτικός- ερευνήτρια τις πρόφερε
στην γλώσσα- στόχο ώστε να γίνουν κατανοητές και να τις συνδέσουν με την μητρική
τους γλώσσα και την καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια εκείνοι με την σειρά τους τις
επαναλάμβαναν με σκοπό να τις αφομοιώσουν καλύτερα και να μάθουν την προφορά
τους. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας, όπου
οι μαθητές δεν θυμόταν την σημασία μιας λέξης ή την προφορά της, η διαδικασία αυτή
μπορούσε να επαναληφθεί.
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Επιπρόσθετα, σε τέσσερεις από τις έξι διδασκαλίες αξιοποιήθηκαν παιχνίδια
βιωματικού- επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, μακέτες
και επιτραπέζια, που δημιουργούσαν ένα αυθεντικότερο περιβάλλον μάθησης. Στις
μισές διδασκαλίες επίσης οι μαθητές, για τον ίδιο σκοπό, κλήθηκαν να κατασκευάσουν
κάτι, να ζωγραφίσουν, να δημιουργήσουν μια αφίσα και να συμπληρώσουν ένα κόμικς.
Σε δύο περιπτώσεις ακόμη, τα παιδιά κλήθηκαν να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα
που τους τέθηκαν, όπως το να δώσουν λύση σε οικολογικά ζητήματα και να βρουν τον
κλέφτη σε μια ιστορία μυστηρίου. Αυτό τους καθιστούσε ενεργούς και τους έδινε την
ευκαιρία να πάρουν αποφάσεις όλοι μαζί προκειμένου να φτάσουν στην επίλυση του
ζητήματος.
Τέλος, σε μια μόνο διδασκαλία οι μαθητές εξάσκησαν την κλίση τους στο τραγούδι,
διαβάζονταν και τραγουδώντας ένα τραγούδι που τους δόθηκε το οποίο είχε σχέση με
το λεξιλόγιο της προς μελέτη ενότητας.
Ως προς τα διδακτικά μέσα που αξιοποιήθηκαν σε όλες τις διδασκαλίες, έξι στο σύνολό
τους υπήρχε στο προστάδιο μια παρουσίαση power point με εικόνες από το νέο
λεξιλόγιο, καθώς και τον τρόπο γραφής του στην γλώσσα - στόχο, αλλά και
μεταφρασμένο στην μητρική γλώσσα των μαθητών. Ακόμη, στις περισσότερες
διδασκαλίες, τέσσερεις από τις έξι οι μαθητές εργάστηκαν πάνω σε μακέτες και
εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτραπέζια που δημιουργούσαν ένα περιβάλλον
προσομοίωσης με αυτό της καθημερινής μας ζωής. Επίσης, στις μισές από αυτές
υπήρχαν διδακτικά βίντεο και τραγούδι και σε άλλες τόσες realia, όπου αξιοποιήθηκαν
χαρτόνια, κόλλες Α4, ξυλομπογίες, ζάρι. Σε λιγότερες ακόμη περιπτώσεις, δύο και μια
αντίστοιχα, αξιοποιήθηκαν μπάλες και φωτοτυπίες με τους στίχους ενός τραγουδιού.
Τέλος, ως προς τον τρόπο που εργάστηκαν οι μαθητές στις πέντε από τις έξι
διδασκαλίες τα παιδιά εργάστηκαν μεταξύ τους, χωρισμένα τυχαία κατά την προτίμησή
τους σε μικρές ομάδες αντίπαλες μεταξύ τους και σε άλλες τόσες συνεργάστηκαν όλα
μαζί μεταξύ τους για την ολοκλήρωση μιας κοινής δραστηριότητας. Σε ελάχιστες
περιπτώσεις, δύο στον αριθμό, οι μαθητές χρειάστηκε να εργαστούν ο ατομικά. Στόχος
των διδασκαλιών μέσα από τους τρόπους που κατά κόρων αξιοποιήθηκαν ήταν να
καλλιεργήσουν στους μαθητές πνεύμα συνεργασία, αλληλοβοήθειας, προσφοράς και
αλληλοσεβασμού, ενισχύοντας δηλαδή τις κοινωνικές τους αξίες.
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Μέσα από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατά τον σχεδιασμό
της παρέμβασης λήφθηκε υπόψη ότι όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο,
ούτε έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και κλίσεις. Για αυτό ένα πολυτροπικό περιβάλλον
μάθησης, βασιζόμενο στις αρχές της διαφοροποίησης θα ευνοούσε τα παιδιά να
φτάσουν στον βασικότερο επιδιωκόμενο στόχο, την μάθηση. Για να επιτευχθεί αυτό
αξιοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνικές, μέσα και μέθοδοι που να ανταποκρίνονται σε
όλα τα μαθησιακά προφίλ. Ταυτόχρονα ο παιγνιώδης χαρακτήρας της διδασκαλίας
ενεργοποιούσε την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους, ώστε συμμετέχοντας σε
αυτήν ενεργητικά να κατακτήσουν την γλώσσα- στόχο.

6.2.2.2. Ο Ρόλος Της Εκπαιδευτικού- Ερευνήτριας
Ένας ακόμη στόχος του εκπαιδευτικού είναι να καταφέρει να προσεγγίσει τους
μαθητές του, να τους στηρίξει και να τους ευαισθητοποιήσει στο να συμμετάσχουν
ενεργά σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό και όπως προκύπτει μέσα από την εξέταση των
ημερολογίων καταγραφής η εκπαιδευτικός- ερευνήτρια κατά την διεξαγωγή των
διδασκαλιών προέβη σε ποικίλους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους. Αρχικά σε όλες τις
διδασκαλίες γίνονταν χρήση της γλώσσας- στόχου από την εκπαιδευτικό τόσο στην
παρουσίαση του νέου λεξιλογίου όσο και κατά την διάρκεια της παρέμβασης
προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν σταδιακά να το κατανοήσουν, να μάθουν την
προφορά των λέξεων, αλλά και να έχουν ένα αυθεντικό άκουσμα της δεύτερης αυτής
ξένης γλώσσας ώστε να εξοικειωθούν μαζί της. Ακόμη σε όλες τις διδασκαλίες η
παρουσίαση του νέου λεξιλογίου, αλλά και οι οδηγίες και οι διευκρινήσεις δίνονταν στα
παιδιά στην μητρική τους γλώσσα προκειμένου να μπορέσουν να τις αφομοιώσουν και
να τις προφέρουν. Το σημείο αυτό ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο διότι η μητρική γλώσσα της
εκπαιδευτικού ήταν διαφορετική από εκείνη των μαθητών. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό
υπήρχε και ένας ακόμη εκπαιδευτικός που γνώριζε το ίδιο καλά και τις δυο γλώσσες
προκειμένου να βοηθάει στο συντονισμό τους για την ομαλή διεκπεραίωση της
διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, σε όλες τις διδασκαλίες κατά την παρουσίαση του
λεξιλογίου γίνονταν χρήση εικονικών μέσων για την μετάδοση των νοημάτων, ενώ
παράλληλα γίνονταν χρήση εξελεγκτικών μορφών επικοινωνίας με διάφορες εκφράσεις
του προσώπου, χειρονομίες και μιμήσεις. Έτσι οι μαθητές μέσα από των εικονικών
μέσων και τον εξελεγκτικό τρόπο επικοινωνίας μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα
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το νόημα που τους μεταδίδονταν στην γλώσσα - στόχο και να αντιδράσουν ανάλογα,
γνωρίζοντας κάθε φορά και κάτι καινούριο.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι διδασκαλίες στο επίκεντρό τους έθεταν τον
μαθητή. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν να ενθαρρύνει τους μαθητές για να μην
αισθάνονται άγχος, αλλά να κινούνται ελεύθερα και αυτοβούλως. Ακόμη, τους έδινε
οδηγίες για να συντονίζει την διδασκαλία, τους ανατροφοδοτούσε προκειμένου να τους
βοηθήσει. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις προέβη στην επίδειξη ενός προτύπου
προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τι έπρεπε και οι ίδιοι να κάνουν. Ακόμη, σε
δύο περιπτώσεις κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας η εκπαιδευτικός την
τροποποίησε, παρά τον αρχικό σχεδιασμό της για να ανταποκρίνεται περισσότερο στον
διδακτικό σκοπό σχεδιασμού της και στις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, σε άλλες
δύο περιπτώσεις όπου αξιοποιήθηκαν ψηφιακές εφαρμογές ο σχεδιασμός τους από την
εκπαιδευτικό ήταν τέτοιος που οι βοήθειες δίνονταν με παιγνιώδη τρόπο μέσα από την
εφαρμογή, ενώ η ίδια δεν ενεπλάκη καθόλου. Αυτό είναι ένα και από τα θετικά των
Νέων Τεχνολογιών και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι
τους την γνώση και οδηγούνται μόνοι τους σε αυτήν. Σε μια ακόμη περίπτωση, η
εκπαιδευτικός όταν διέκρινε την αδυναμία και την δυσκολία των μαθητών να
κατανοήσουν το νέο λεξιλόγιο με τα καταστήματα της γειτονιάς επινόησε εκείνη ένα
λογοπαίγνιο, ώστε με ένας πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο να προσπαθήσουν να
το κατανοήσουν. Τους είπε ότι δίπλα στην λέξη βάζουμε το -πωλείο για να γίνει
κατάστημα. Για παράδειγμα οι λέξεις «άνθη» και «-πωλείο» συγκροτεί την σύνθετη
λέξη «ανθοπωλείο».
Συμπερασματικά σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, συντονιστικός και εμψυχωτικός. Αναζητά
συνεχώς νέους τρόπους και μέσα να ενισχύσει και να αφυπνίσει τους μαθητές του,
ώστε από παθητικοί δέκτες να αποκτήσουν μια ενεργό συμπεριφορά που μέσα από
αυτήν μόνοι τους και αβίαστα θα οδηγούνται στη μάθηση. Διότι μόνο μέσα από αυτόν
τον τρόπο η μάθηση καθίσταται ποιοτικότερη και τα αποτελέσματά της είναι
μακροπρόθεσμα.
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7.2.2.3. Η Συμπεριφορά Των Μαθητών
Ανάλογά με την παρουσίαση του προς επεξεργασία κάθε φορά θέματος η στάση των
μαθητών διαφοροποιούνταν. Σε όλες τις περιπτώσεις το θέμα τους φαίνονταν οικείο
καθώς ανταποκρίνονταν στην καθημερινή τους ζωή. Ακόμη, σε τέσσερεις περιπτώσεις
το θέμα τους φάνηκε επίσης οικείο, καθώς μπορούσαν να συνταιριάξουν το νέο
λεξιλόγιο με την προϋπάρχουσα γνώση τους. Τέλος, σε τρεις μόνο περιπτώσεις το θέμα
τους φάνηκε δύσκολο, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες κατάφεραν στο τέλος να
ανταποκριθούν εξίσου καλά με τις υπόλοιπες διδασκαλίες.
Ως προς την γενικότερη στάση και τις αντιδράσεις των μαθητών, σε όλες τις
διδασκαλίες παρουσίασαν ευχαρίστηση και έντονο ενδιαφέρον καθόλη την διεξαγωγή
της παρέμβασης και έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες που
διεξήχθησαν. Ακόμη, στις περισσότερες από αυτές, σε πέντε από τις έξι,
ανταποκρίθηκαν με θετική στάση στη διδασκαλία με πολυμέσα, ενώ συνεργάστηκαν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τους συμμαθητές τους.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι όταν προσφέρεται στους μαθητές ένα
πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης που βασίζεται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και
στις ικανότητες των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν θετική στάση ως προς τη
διδασκαλία, ανταποκρίνονται με έντονο ενθουσιασμό ως προς αυτήν και μέσα σε ένα
παιγνιώδη περιβάλλον συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους φτάνοντας στην
γνώση. Αυτό ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε
ένα χώρο εκτός σχολείου, όπου οι μαθητές ενεργούσαν ελεύθερα, απαλλαγμένοι από
την αίσθηση της βαθμοθηρίας και της αυτοπροβολής. Έτσι, είχαν την δυνατότητα να
συνεργαστούν εναρμονισμένα και προσπαθώντας όλοι μαζί να επιτύχουν τον αρχικό
στόχο του παιχνιδιού καταλήγοντας έτσι να ανταποκριθούν και στους διδακτικούς
στόχους.

6.2.2.4. Γενικότερη Αποτίμηση Της Παρέμβασης
Σε μια γενικότερη αποτίμηση της παρέμβασης παρατηρούμε ότι κατά την διεξαγωγή
της επιτεύχθηκε μια σειρά μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σε όλες τις διδασκαλίες
κατόρθωσαν να εμπεδώσουν και να επαναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου
λεξιλογίου και να κατορθώσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά το νέο λεξιλόγιο μέσα σε
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σωστά συγκροτημένες προτάσεις, ενώ σε τέσσερεις από τις έξι διδασκαλίες οι μαθητές
μπόρεσαν να συνδέσουν την νέα γνώση με την προϋπάρχουσα. Πέρα όμως από τις
μαθησιακές δεξιότητες, οι μαθητές σε όλες τις διδασκαλίες κατάφεραν να αναπτύξουν
και τις γνωστικές τους δεξιότητες, ευαισθητοποιούμενοι πάνω σε οικολογικά ζητήματα,
μαθαίνοντας να εκτελούν συνταγές μαγειρικής, να τραγουδούν ελληνικά τραγούδια.
Ακόμη, στις περισσότερες από τις διδασκαλίες, σε πέντε από αυτές, οι μαθητές
κατάφεραν να καλλιεργήσουν και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συνεργαζόμενοι όλοι
μαζί και ανταλλάζοντας απόψεις, ιδέες και να φτάσουν όλοι μαζί στην ολοκλήρωση
των δραστηριοτήτων και ζητημάτων που τους θέτονταν.
Επιπρόσθετα, στο σύνολο των διδασκαλιών οι μαθητές κατόρθωσαν να ενισχύσουν τις
παραγωγικές γλωσσικές δεξιότητες, την ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγο.
Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί ότι σε όλες τις διδασκαλίες μέσα από τις
δραστηριότητες τα παιδιά κατάφεραν να ενισχύσουν την δημιουργικότητά τους και την
φαντασία τους, να συμμετάσχουν σε αυτές με ευχαρίστηση και κατόρθωσαν να μάθουν
μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, στις μισές διδασκαλίες, σε τρεις
από αυτές δόθηκε στους μαθητές η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κινητικές
δραστηριότητες, ενώ σε δύο από αυτές επιτεύχθηκε η καλλιέργεια του τεχνολογικού
γραμματισμού, με την συμμετοχή σε δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν σε ένα
περιβάλλον που βασίζεται στις Νέες Τεχνολογίες.
Εκτός όμως από τις πολυάριθμες μαθησιακά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν, κατά
τις διδασκαλίες της παρέμβασης οι μαθητές καλλιέργησαν και ορισμένες αξίες και
στάσεις. Σε όλες τις διδασκαλίες οι μαθητές έδειξαν θετική στάση για τη γλώσσα στόχο,
που τους επέτρεπε να ασχοληθούν με αυτή, κατακτώντας συνεχώς τη νέα γνώση και
συνδέοντάς την με την προϋπάρχουσα. Ακόμη, παρουσίασαν σε όλες τις διδασκαλίες
ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη προς την εκπαιδευτικό και την παρέμβαση
που βασίζονταν σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης. Επιπρόσθετα, σε πέντε από
αυτές συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους αλλά και την εκπαιδευτικό, ενώ
αλληλοβοηθούσαν ο ένας τον άλλο. Αυτοί είναι ορισμένοι παράγοντας που
δημιουργώντας ένα αυθεντικό περιβάλλον εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας βοηθούν
τους μαθητές συνεχώς να εξελίσσονται και να κατακτούν την γλώσσα στόχο όχι μόνο
γνωστικά, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν ως προς αυτήν. Διότι μόνο σε ένα τέτοιο
περιβάλλον ασφάλειας οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν πραγματικά και σε βάθος το
νέο λεξιλόγιο αφομοιώνοντάς το, και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα.
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Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες κατά την διάρκεια της
παρέμβασης. Σε όλες τις διδασκαλίες οι μαθητές μπορεί να έκαναν χρήση του
λεξιλογίου, ωστόσο στην μεταξύ τους επικοινωνία δεν έκαναν καμία χρήση της
γλώσσας στόχου, προκειμένου να μάθουν να την χρησιμοποιούν μέσα σε ένα
αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Ακόμη, κατά την παρουσίαση του power point, όπου
παρουσιάζονταν το νέο λεξιλόγιο οι μαθητές έδειχναν μια αδυναμία συμμετοχής τους
σε αυτήν.
Τέλος, μέσα από τα ημερολόγια σημειώθηκαν ορισμένες βελτιώσεις που θα μπορούσαν
να επιτευχθούν στα πλαίσια της παρέμβασης. Σε όλες τις διδασκαλίες θα ήταν
σημαντική η αύξηση του χρόνου ενασχόλησης με το νέο λεξιλόγιο. Σε τέσσερεις
περιπτώσεις θα ήταν σημαντικό να εντάξουμε περισσότερο τη χρήση των ψηφιακών
παιχνιδιών, ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον τεχνολογικό γραμματισμό ενώ
σε τρεις από αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν και κινητικές δραστηριότητες.
Μέσα λοιπόν από όλους τους παραπάνω παράγοντες που παρατηρήθηκαν
καταλήγουμε ότι σημειώθηκαν αξιοσημείωτα μαθησιακά αποτελέσματα με την
καλλιέργεια τόσο γνωστικών, όσο και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι προβληματισμοί και
οι αδυναμίες ωστόσο ελάχιστοι και να ήταν δεν μπορούν να παραληφθούν, αλλά να
αξιολογηθούν περαιτέρω. Έτσι μέσα από προτάσεις και διαφοροποιήσεις, μια
μελλοντική παρέμβαση μπορεί να προβεί ακόμη αποτελεσματικότερη.
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο παρόν project αξιοποιήθηκε η μέθοδος CALL, χάρη στα οφέλη που προσφέρει
γενικά στην διαδικασία της μάθησης, αλλά και ειδικότερα στην καλλιέργεια των
γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε κάθε μια από τις ενότητες συμπεριλήφθηκε στο αρχικό
κομμάτι της διδασκαλίας, αυτό του προσταδίου, ως εποπτικό υλικό για την παρουσίαση
του νέου λεξιλογίου. Η σημαντικότερη όμως αξιοποίησή της παρουσιάζεται στην
τελευταία θεματική ενότητα, με την ψηφιακή δραστηριότητα που αποτέλεσε και τον
κύριο κορμό της διδασκαλίας αυτής. Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί ένα αυθεντικό
περιβάλλον προσομοίωσης με αυθεντική χρήση της γλώσσας, όπου ο μαθητής καλείται
να επιλύσει ένα πρόβλημα. Το νέο λεξιλόγιο της γλώσσας- στόχου που γίνεται χρήση
είναι απτό και καθημερινό στους μαθητές (το σπίτι: τα δωμάτια και τα έπιπλα).
Ακόμη, εξετάζοντας την βιβλιογραφία η κατάλληλη ηλικία πρόσκτησης του νέου
λεξιλογίου είναι η πρωτοσχολική ηλικία. Όπου οι μαθητές λόγω του νεαρού της ηλικίας
τους και των περιορισμένων εμπειριών τους μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο
να κατακτήσουν το λεξιλόγιο, τα αποτελέσματα όμως είναι περισσότερο μακροχρόνια
(Cummins, 1981). Επομένως, η ηλικία αυτή θεωρείται και καταλληλότερη και
αποτελεσματικότερη για την διδασκαλία της γλώσσας. Για το λόγω αυτό και οι
συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή ήταν παιδιά 6- 8 ετών.
Σχετικά με το ζήτημα αυτό των διαφορετικών προσεγγίσεων διδασκαλίας μιας ΞΓ
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια πληθώρα σύγχρονων διδακτικών
μεθόδων οι οποίοι μπορούν και να συνδυάζονται μεταξύ τους. Πρόκειται για την
επικοινωνιακή προσέγγιση, την φυσική προσέγγιση, την ολική αισθητηριακή κινητική
απόκριση, την δραστηριοκεντρική προσέγγιση (task-based learning) και την
ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (μέθοδος CLIL).
Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η μέθοδος CLIL, με συνδυασμό τριών μεθόδων:
την ολιστική, της θεματοκεντρική και την δραστηριοκεντρική προσέγγιση. Μέσα από
τις προσεγγίσεις αυτές δημιουργείται ένα αυθεντικό περιβάλλον ανάδειξης της
γλώσσας- στόχου που ενισχύει την εκμάθησή της. Η ολιστική προσέγγιση εξετάζει την
γλώσσα ως ολότητα, ως ένα ενιαίο σύνολο με βάση το νόημα, με ενιαία δομή. Έτσι τα
παιδιά μπορούν να συνδυάσουν το λεξιλόγιο, τις δομές και τις λειτουργίες μιας
γλώσσας με ένα συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί το επικοινωνιακό πλαίσιο,
φτάνοντας στην καλύτερη κατανόησή του (Βενετοπούλου, 2014). Από την άλλη
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πλευρά η θεματοκεντρική μέθοδος εστιάζει στην παρουσίαση και ενασχόληση με το
νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο, μέσα από ένα συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα το
οποίο εξετάζεται σφαιρικά από κάθε οπτική. Τα θέματα που επιλέχτηκαν προέρχονταν
από την καθημερινή ζωή των μαθητών, την οικογένειά τους, την γειτονία τους, τον
περιβάλλον γύρω τους κ.α., προκειμένου να ενεργοποιηθεί με τον τρόπο αυτό η
προϋπάρχουσα γνώση τους και να γίνει σύνδεση της παλιάς με την νέα γνώση. Ακόμη,
έτσι ενισχύονται τα κίνητρα και το ενδιαφέροντα των μαθητών για ενεργό συμμετοχή.
Κατά την δραστηριοκεντρική προσέγγιση η οικοδόμηση της διδασκαλίας βασίζεται σε
πολυτροπικές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται σε όλα τα γνωστικά στιλ,
οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά, καθώς ο καθένας μαθαίνει μέσα από διαφορετικούς
τρόπους. Οι δραστηριότητες που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια του project είναι είτε
ψηφιακές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίηση του Η/Υ, είτε κινητικές
δραστηριότητες, είτε επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδια, δραστηριότητες συμπλήρωσης
πληροφοριακών κενών- κόμικς κ.α (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Εξάλλου, όπως
αναδεικνύεται από την βιβλιογραφία το παιχνίδι, οποιουδήποτε τύπου και αν είναι
αυτό, συντελεί με την σειρά του στην διαδικασία της μάθησης μέσω των ευκαιριών
που προσφέρει τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Συντελεί στην
ενίσχυση του ενδιαφέροντος, την ενεργούς μάθησης, της συνεργασίας, της άτυπης μη
αγχώδους διδασκαλίας και την ανάδειξη της πολυτροπικής διδασκαλίας που
ανταπεξέρχεται σε διαφορετικά μαθησιακά στιλ (Duong, 2008). Παράλληλα και αυτό
με την σειρά του δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον για την ανάδειξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων.
Επομένως, η μέθοδος CLIL που επιλέχτηκε συμβάλει στην βελτίωση των τεσσάρων
γλωσσικών δεξιοτήτων, την παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού και τους
προφορικού λόγου, δημιουργώντας ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης μέσα από
πολυτροπικές δραστηριότητες που ενισχύουν την αυθεντική χρήση της γλώσσα.
Επιπρόσθετα, η εξέταση του λεξιλογίου γίνεται μέσα σε μια συγκεκριμένη θεματική,
από την καθημερινότητα των μαθητών. Ένα ακόμη, χαρακτηριστικό της προσέγγισης
αυτής αποτελεί το γεγονός ότι είναι έντονα μαθητοκεντρική εστιάζοντας στον μαθητή
και στις ανάγκες του. Ο μαθητής είναι εκείνος που μέσω της ενεργούς συμμετοχής του
οικοδομεί την γνώση και φτάνει σταδιακά στην κατάκτησή της. Τα αποτελέσματα έτσι
είναι περισσότερο μακροπρόθεσμα. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετατοπίζεται.
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Δεν είναι η αυθεντία που μεταδίδει την γνώση, αλλά οδηγός και καθοδηγητής των
μαθητών, που αναλαμβάνει να τους ενισχύσει και να τους συντονίσει.
Ο συνδυασμός επομένως των μεθόδων CLIL και CALL που επιλέχθηκαν στην
παρούσα έρευνα για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης και οι
δραστηριότητες που έλαβαν μέρος, είτε πρόκειται για ψηφιακές είτε για παιγνιώδεις
δημιουργούν ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, Αυτός εξάλλου είναι και ο κύριος
σκοπός της έρευνας, παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας να έρθουν σε επαφή με την
ελληνική γλώσσα ως δεύτερης ξένης μέσα από αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης που
βασίζονται σε ψηφιακές και παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Η αποτελεσματικότητά τους φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας. Ως
ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε ένα pre - post test το οποίο κλήθηκαν να
συμπληρώσουν τα παιδιά σε ατομικό επίπεδο πριν και μετά την παρέμβαση αντίστοιχα.
Πρόκειται για ένα test που περιλάμβανε λέξεις από το λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο
όλων των θεματικών που έλαβαν μέρος στην παρέμβαση. Οι πλειοψηφία των μαθητών
κατά το pre-test αδυνατούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις ή σε άλλη περίπτωση οι
απαντήσεις που προσπαθούσαν να δώσουν ήταν λανθασμένες. Αντίθετα, με την
ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης στο post-test οι απαντήσεις τους σημείωσαν
αξιοσημείωτη αύξηση. Όλοι σχεδόν ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά, χωρίς φόβο
και με έντονη αυτοπεποίθηση, σίγουροι για την απάντησή τους. Παρατηρούμε ότι η
σύγκριση αυτή των test μας επιτρέπει να διακρίνουμε την αξία της παρέμβασης, καθώς
τα τελικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν ήταν υψηλά.
Παράλληλα η έρευνά μας εστίαζε και σε ορισμένους επιμέρους στόχους, όπου οι δύο
προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν (CLILL & CALL) και η διαφορετική τυπολογία των
παιχνιδιών που επιλέχθηκαν προσπάθησαν και κατάφεραν να προωθήσουν. Αρχικά, οι
μαθητές μέσω των θεματικών που ακολουθήθηκαν κατάφεραν να συνδέσουν την νέα
γνώση με ζητήματα και αντικείμενα της καθημερινής τους ζωής στη γλώσσα- στόχο
και να συνδέσουν την προϋπάρχουσα γνώση με την νέα. Διότι όλες οι θεματικές που
επιλέχθηκαν στο επίκεντρό τους έθεταν την καθημερινή ζωή των μαθητών, ενώ το
λεξιλόγιο τους ήταν απτό και καθημερινό, π.χ. η οικογένειά τους, η γειτονιά τους, το
περιβάλλον γύρω τους κ.α.
Ακόμη, μέσα από τις θεματικές αυτές οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με απλά περιβαλλοντικά ή διατροφικά ζητήματα που τους περικλείουν αλλά
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ποτέ άλλοτε δεν είχαν έρθει σε επαφή με αυτά. Τέτοιου είδους ζητήματα αποτελούν η
μόλυνση του περιβάλλοντος και οι σωστές διατροφικές συνήθεις. Οι μαθητές μέσα από
διάφορες δραστηριότητες στη γλώσσα- στόχο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τέτοιου
είδους ζητήματα, να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν ως προς αυτά και να
αναζητήσουν λύσεις.
Ένας ακόμη στόχος που επιτεύχθηκε ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις
Τεχνολογίες και να γνωρίσουν μια άλλη μορφή αξιοποίησής τους μέσα από την
δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που ξεφεύγει από τα πλαίσια του Η/Υ και
προσεγγίζει περισσότερο ένα ρεαλιστικό και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Ο Η/Υ
δεν είναι πλέον απρόσιτος και δύσχρηστος για τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας.
Μπορούν να το χειριστούν και να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα μέσα από απτά,
καθημερινά αντικείμενα, όπως ένα ξύλινο κουκλόσπιτο.
Τέλος, στόχος μας είναι οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους σεβόμενοι ο ένας
τον άλλο, ανταλλάσσοντας απόψεις στη γλώσσα- στόχο, κάνοντας χρήση του νέου
λεξιλογίου. Έτσι προσφέρεται και η αυθεντικότητα στη μάθηση. Ο στόχος αυτός
επιτεύχθηκε μέσα από τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, οι οποίες ως επί το
πλείστων ήταν ομαδοσυνεργατικές.
Επίσης, τα ημερολόγια καταγραφής της εκπαιδευτικού παρουσιάζουν το έντονο
ενδιαφέρον των παιδιών να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες, χωρίς
δυσαρέσκεια, αλλά με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός τους μάλιστα
κορυφώθηκε με την ενασχόλησή τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, όπου
αντιλήφθηκαν μια διαφορετική αξιοποίηση των Τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό
ενίσχυαν την φαντασία τους και την δημιουργικότητά τους. Παράλληλα, μέσα από
αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης έκαναν χρήση του νέου λεξιλογίου της ΞΓ,
καλλιεργώντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες, της παραγωγής και της κατανόησης του
λόγου, αλλά και τις γνωστικές τους με την επεξεργασία διαφόρων θεματικών. Ακόμη,
ενίσχυαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς ήταν σε θέση να συνεργαστούν με τους
συμμαθητές τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Τέλος, κατάφεραν να
συνδέσουν την προϋπάρχουσα με την νέα γνώση.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα
έρευνα, καθώς επιτεύχθηκαν όλοι οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας. Ωστόσο στο
σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και ορισμένες δυσκολίες που παρατηρήθηκαν
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κατά την διεξαγωγή της έρευνας, έτσι όπως καταγράφηκαν από τις παρατηρήσεις της
εκπαιδευτικού- ερευνήτριας. Οι μαθητές λόγω της ηλικίας τους βρίσκονταν στο
πρώιμο παραγωγικό στάδιο (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), μεταξύ τους επέλεγαν να
επικοινωνήσουν στην μητρική τους γλώσσα, ενώ οι απαντήσεις τους στην γλώσσαστόχο ήταν μονολεκτικές. Ακόμη, κατά την παρουσίαση του power point, όπου
παρουσιάζονταν το νέο λεξιλόγιο οι μαθητές έδειχναν μια αδυναμία συμμετοχής. Δεν
γνώριζα το λεξιλόγιο και φαίνονταν να παρακολουθούν σαν παθητικοί δέκτες. Μπορεί
να ενδιαφέρονταν και να ανταποκρίνονταν στην μητρική τους γλώσσα, το γεγονός
όμως ότι δεν γνώριζαν τις λέξεις στη γλώσσα- στόχο τους κούραζε πολύ. Το ευτύχημα
όμως είναι ότι ανακτούσαν το ενδιαφέρον τους στις υπόλοιπες δραστηριότητες και
προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές.
Συνοψίζοντας θα ήταν απαραίτητο να αναφερθούμε και στους περιορισμούς της
έρευνας, αλλά και σε ορισμένες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Αρχικά το δείγμα
μας ήταν μικρό, καθώς αποτελούνταν από 11 μόνο μαθητές. Το γεγονός αυτό και παρά
τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν δεν μας επιτρέπουν να
προχωρήσουμε

σε

γενικεύσεις

σχετικά

με τα

θετικά

αποτελέσματα

που

συγκεντρώθηκαν από την παρούσα έρευνα. Γι' αυτό και προτείνεται στο μέλλον ο
σχεδιασμός μιας διδακτικής παρέμβασης με μεγαλύτερο πλήθος συμμετεχόντων,
προκειμένου να κερδίσουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Ακόμη, ένας ακόμη περιορισμένος είναι το περιορισμένο χρονικό εύρος των τριών
μηνών που έλαβε μέρος η παρέμβαση, εξαιτίας ποικίλων πρακτικών λόγων και
συνθηκών. Έτσι, σε μια μελλοντική έρευνα, η παρούσα παρέμβαση θα μπορούσε να
διεξαχθεί σε ένα ολόκληρο εξάμηνο. Για τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που
βρίσκονται στο πρώιμο παραγωγικό στάδιο η διαδικασία πρόσκτησης του νέου
λεξιλογίου όπως παρατηρήθηκε από την βιβλιογραφία είναι μια μακρόχρονη
διαδικασία, ωστόσο σημειώνει καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι θα πρέπει να δώσουμε
τον απαραίτητο χρόνο στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη ΞΓ.
Τέλος, μια μόνο ενότητα στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, με
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών. Ενδεχομένως θα μπορούσε να σχεδιαστεί με
παρέμβαση που να συμπεριλαμβάνει περισσότερες από μια ενότητες, ώστε να
αναδεικνύεται καλύτερα η παιδαγωγική τους αξία.
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
9.1. Παράρτημα Α' : Σχέδια Μαθημάτων Και Δραστηριόητες
Ενότητα 1η : Παρουσιάζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου
Η πρώτη ενότητα έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές να γνωρίσουν το κεντρικό
ήρωα που θα τους συμβουλεύει και θα τους καθοδηγεί σε κάθε παρέμβαση. Ακόμη,
παρουσιάζει στους μαθητές τον τρόπο διεξαγωγής των διδασκαλιών και την μορφή που
θα έχουν. Δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία, όπως
διδάσκονταν οι μαθητές, αλλά μια πιο επικοινωνιακή και μαθητοκεντρική.
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/ επικοινωνιακές δεξιότητες

✓ παππούς

✓ Να παρουσιάζουν τον εαυτό τους

✓ γιαγιά

✓ Να θέτουν ερωτήματα όπως:

✓ μπαμπάς

•

«Πώς σε λένε;»

✓ μαμά

•

«Πόσο χρονών είσαι;»

✓ θείος

•

«Πώς λένε τον μπαμπά σου;»

✓ θεία

•

«Τι σου αρέσει να κάνεις;»

✓ αδελφός

✓ Να απαντούν σε αυτά

✓ αδελφή

✓ «Μου αρέσει.................»

✓ ξάδελφος

✓ «Δεν μου αρέσει.............»

✓ ξαδέλφη

✓ «Με λένε........................»
✓ «Είμαι ……. χρονών»

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
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✓ γνωρίζουν τον κεντρικό ήρωα
✓ συνδέουν τις έννοιες στη γλώσσα- στόχο με γνωστές έννοιες από το οικογενειάκο τους
περιβάλλον
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ να εκφραστούν οι μαθητές δημιουργικά

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ ικανότητα παρουσίασης του εαυτού τους
✓ γνωρίζονται και αλληλοσυστήνονται
✓ επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ αποδέχονται τον άλλο και την διαφορετικότητά του
✓ δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και οικειόητας με την εκπαιδευτικό ερευνήτρια
✓ δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και οικειόητας με τους άλλους μαθητές
και να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο
✓ να γνωρίσουν τυχόν ιδιαιτερότητές τους αλλά και κοινά ενδιαφέροντα
✓ αποκτούν οι μαθητές αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
✓ πετούν και υποδέχοτναι την μπάλα
✓ βελτιώνουν την ικανότητα αντίδρασης
✓ βελτιώνουν τις λεπτές δεξιότητες
✓ ικανοποιούν την ανάγκη τους για κίνηση

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
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Γυμναστική: το παιχνίδι με τη μπάλα και τις ερωτήσεις
Εικαστικά: δημιουργία αφίσας

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, διάδρομος του σχολείου
❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές μαζί και ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, μπάλα, χαρτιά και μαρκαδόροι
Προστάδιο
Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή και τον κεντρικό ήρωα που θα τους συντροφεύσει σε όλες τις υπόλοιπες
παρεμβάσεις. Στους μαθητές παρουσιάζονται φωτογραφίες από το οικογενειακό
άλμπουμ του ήρωα όπου οι μαθητές πρέπει να κατονομάσουν ποιοι εικονίζονταν.
Έπειτα πάλι μέσα από φωτογραφίες του άλμπουμ οι μαθητές πρέπει να ονομάσουν τι
αρέσει και τι δεν αρέσει στον μικρό Νικόλα.

Κυρίως στάδιο
Τα παιδιά μπαίνουν σε ένα κύκλο. Ο κάθε μαθητής πετάει την μπάλα στον άλλο
θέτοντάς του ορισμένες ερωτήσεις, όπως «πώς σε λένε;» , «πόσο χρονών είσαι;» ,
«έχεις αδέλφια;», «πώς λένε την μαμά σου, τον μπαμπά σου, τον παππού σου;» , «τι
σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;» κ.α.

Μεταστάδιο
Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξει ο καθένας την δική του αφίσα με τι του αρέσει,
τι δεν του αρέσει και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να παρουσιάσει ο καθένας για τον εαυτό
του στους άλλους. Ωστόσο, κάθε φορά θα πρέπει να σημειώνουν και το ανάλογο
λεξιλόγιο στην γλώσσα στόχο. Για παράδειγμα ζωγραφίζοντας ακουστικά και νότες να
γράψουν από κάτω στη συνέχεια «μου αρέσει η μουσική». Στο τέλος οι μαθητές θα
παρουσιάσουν τα έργα τους στους υπόλοιπους και θα τα κρεμάσουν στην τάξη. Ως
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πρότυπο θα παρουσιάσει πρώτα η εκπαιδευτικός- ερευνήτρια την δική της αφίσα με
σκοπό να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.
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Ενότητα 2η: Η γειτονιά μου
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/

επικοινωνιακές

δεξιότητες
✓ μουσείο

✓ Να γνωρίσουν οι μαθητές την

✓ σούπερ μάρκετ

γειτονιά τους

✓ ανθοπωλείο

✓ Παρουσίαση χώρου

✓ κρεοπωλείο

✓ Αυτό είναι ένα.........

✓ βιβλιοπωλείο

✓ Δίπλα στο ....... είναι.........

✓ σχολείο
✓ νοσοκομείο
✓ μανάβικο
✓ ζαχαροπλαστείο
✓ αστυνομία
✓ πυροσβεστική
✓ ταχυδρομείο
✓ τράπεζα
✓ εκκλησία

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
✓ αντιστοιχούν έννοιες της γλώσσας - στόχου με την καθημερινότητά τους και τον
γειτονικούς τους περίγυρο
✓ οπτικοποιούν έννοιες
✓ κατανοούν και αναπαριστύν έννοιες μέσα από ζωγραφιές και τη δημιουργία μακέτας
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✓ μαθαίνουν να περιγράφουν ένα χώρο
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ αναπτύσουν την φαντασία τους
✓ ενεργοποιούν μνημοντικές στρατηγικές
✓ βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά με σκοπό να μεταδώσουν
κάποιο μήνυμα

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
✓ συνεργάζονται και επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ αποδέχονται τον άλλο και την διαφορετικότητά του
✓ ανακαλύπτουν τόσο δικές τους κλίσεις όσο και των συμμαθητών τους
✓ τηρούν τη σειρά τους

➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
✓ εκφράζονται δημιουργικά
✓ βελτιώνουν τις λεπτές τους δεξιότητες
✓ αναπτύσσουν τη μη λεκτική επικοινωία

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
Εικαστικά: δημιουργία μακέτας
Γλώσσα: με την περιγραφή χώρων

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας,
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❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές μαζί χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες και στη
συνέχεια ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, μακέτα με το ζαχαροπλαστείο, χαρτιά και
μαρκαδόροι, ζάρι με τα μαγαζιά

Προστάδιο
Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή. Παρουσιάζονται διάφορα μαγαζιά και υπηρεσίες της γειτονιάς και οι
μαθητές πρέπει να τα κατονομάσουν

Κυρίως στάδιο
Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε τέσσερεις ομάδες. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει το
ζαχαροπλαστείο, ενώ κάθε ομάδα έχει στα χέρια της το 1/4 ενός χάρτη. Στο χάρτη θα
υπάρχει σχεδιασμένη η γειτονιά γύρω- γύρω από το ζαχαροπλαστείο με τα αντίστοιχα
μαγαζιά και τις υπηρεσίες. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα καταφέρει να
αναγνωρίσει τις λέξεις που υπάρχουν στο χάρτη της, να τις αναπαραστήσει, να τα
κολλήσει πάνω στο κομμάτι του χάρτη της και τέλος να το τοποθετήσει δίπλα στο
ζαχαροπλαστείο.

Μεταστάδιο
Δίνεται στους μαθητές ένα ζάρι όπου στις έξι πλευρές του υπάρχουν έξη μαγαζιά και
υπηρεσίες. Οι μαθητές ρίχνουν το ζάρι και προσπαθούν να περιγράψουν στους
υπόλοιπους συμμαθητές τους το μαγαζί που αναπαριστάται.
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Ενότητα 3η - Τα ζώα του δάσους και η προστασία τους
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/

επικοινωνιακές

δεξιότητες
✓ αρκούδα

✓ Να γνωρίσουν οι μαθητές τα ζώα

✓ αλεπού

του δάσους

✓ σκατζόχοιρος

✓ Τι ζώο είναι αυτό.....;

✓ ασβός

✓ Είναι μια / ένας...........

✓ σκίουρος
✓ ελάφι
✓ νυφίτσα
✓ λύκος
✓ χελώνα
✓ φίδι
✓ κίτρινο
✓ πορτοκαλί
✓ κόκκινο
✓ γαλάζιο
✓ άσπρο
✓ ροζ
✓ καφέ
✓ πράσινο
✓ μαύρο
✓ γκρι

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
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✓ αντιστοιχούν έννοιες της γλώσσας - στόχου με την καθημερινότητά τους
✓ οπτικοποιούν έννοιες
✓ μαθαίνουν οι μαθητές μέσω της επανάληψης
✓ κατανοούν και αναπαριστύν έννοιες μέσα από το σκίτσο
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ εξασκούνται στην αναγνωστική ικανότητα
✓ αναπτύσουν την φαντασία τους
✓ ενεργοποιούν μνημοντικές στρατηγικές
✓ διακρίνουν και κατονομάζουν τα χρώματα
✓ συσχετίζουν την προϋπάρχουσα γνώση με τις έννοιες στη νέα γλώσσα
✓ γνωρίζουν την ζωή των ζώων και ευαισθητοποιούνται στην υπεράσσπισή τους

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
✓ μοιράζονται συναυσθήματα
✓ μαθαίνουν να ακούν τις αντίπαλες ομάδες
✓ συναργάζονται στα πλαίσια του συναγωνισμού και όχι του ανταγωνισμού
✓ συνεργάζονται και επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ ανακαλύπτουν τόσο δικές τους κλίσεις όσο και των συμμαθητών τους
✓ τηρούν τη σειρά τους
✓ υπακούουν σε κανόνες

➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
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✓ εκφράζονται δημιουργικά
✓ βελτιώνουν τις λεπτές τους δεξιότητες
✓ αναπτύσσουν τη μη λεκτική επικοινωία
✓ βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν εξωλεκτικά με σκοπό να μεταδώσουν κάποιο
μήνυμα

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
Μελέτη Περιβάλλοντος: μέσα από βιντεάκια και την μακέτα οι μαθητές γνωρίζουν τα
ζώα και τη ζωή τους, ευαισθητοποιούνται σχετικά με το περιβάλλον και μαθαίνουν να
το προστατεύουν
Εικαστικά: με την δημιουργία των σκίτσων

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας,
❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές μαζί χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες και στη
συνέχεια ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, βιντεάκι με τους κινδύνους και την προστασία του
δάσους, μακέτα με τα ζώα του δάσους, κάρτες για να σημειώνουν το σκορ στο παιχνίδι,
χαρτάκια για το σκίτσο

Προστάδιο
Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή. Παρουσιάζονται στους μαθητές κρυμμένα ζώα και εκείνοι θα πρέπει να
τα αναγνωρίσουν και να τα κατονομάσουν στη γλώσσα-στόχο. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται στους μαθητές βιντεάκια σχετικά με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τα δάση και τον τρόπο προστασίας του
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Κυρίως στάδιο
Τα παιδιά παίζουν το επιτραπέζιο με τα ζώα του δάσους. Όλοι οι μαθητές είναι
καθισμένοι σε ένα κοινό τραπέζι και στο κέντρο υπάρχει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με
τα ζώα του δάσους. Οι παίκτες κινούνται μέσα στο προκαθορισμένο μονοπάτι- ταμπλό.
Κάθε φορά που έρχεται η σειρά τους τούς τίθεται με ερώτηση σχετικά με την ζωή
κάποιου ζώου. Όπως για παράδειγμα «Ποιο ζώο έχει κέρατα;». Οι μαθητές πρέπει να
πουν το ελάφι στην γλώσσα στόχο και να πατήσουν πάνω στο χρώμα που
αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο ζώο. Τότε μόνο έχουν κερδίσει ένας πόντο τον οποίο
και σημειώνουν στην καρτέλα τους. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα συμπληρώσει
πρώτη την καρτέλα της. Εάν μια ομάδα δεν καταφέρει να βρει το αντίστοιχο ζώο και
να το κατονομάσει, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και να
κερδίσουν εκείνες τον πόντο.

Μεταστάδιο
Ο κάθε μαθητής με την σειρά του θα τραβά ένα χαρτάκι από ένα κουτάκι στο οποίο θα
αναγράφεται ένα ζώο του δάσους. Ο μαθητής τότε θα πρέπει να το αναπαραστήσει με
σκίτσο στους συμμαθητές του. Εκείνοι παρακολουθώντας τον θα πρέπει να ονομάσουν
το ζώο που αναπαριστά ο συμμαθητής τους.

Βίντεο που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτική παρέμβαση
https://www.youtube.com/watch?v=Nd7oi6brsGg
Στην παρούσα διδασκαλία επιλέχθηκε το βίντεο με τους κινδύνους που απειλούν τα
δάση. Όπως τις πυρκαγιές και το κόψιμο το δέντρων. Ταυτόχρονα προβάλλεται ο
κίνδυνος που διατρέχουν με τον τρόπο αυτό τα ίδια τα ζώα, καθώς κινδυνεύει άμεσα η
ζωή τους.
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Εικόνα 24: Στιγμιότυπο από το βίντεο σχετικά
με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δάση
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Ενότητα 4η - Το περιβάλλον γύρω μου και ο κύκλος του νερού
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/ επικοινωνιακές
δεξιότητες

✓ ουρανός

✓ Οι

μαθητές

γνωρίζουν

το

✓ βουνό

οικοσύστημα γύρω τους και τον

✓ λίμνη

κύκλο του νερού

✓ χορτάρι

✓ Πού βρίσκεται...........

✓ σύννεφα

✓

✓ θάλασσα
✓ ποτάμι
✓ δάσος
✓ δέντρο
✓ λουλούδι
✓ ήλιος

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
✓ αντιστοιχούν έννοιες της γλώσσας - στόχου με την καθημερινότητά τους
✓ οπτικοποιούν έννοιες
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ αναπτύσουν την φαντασία τους
✓ ενεργοποιούν μνημοντικές στρατηγικές
✓ αντιλαμβάνονται την αξία της επανάληψης
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✓ εξασκούνται στην αναγνωστική ικανότητα
✓ βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά με σκοπό να μεταδώσουν
κάποιο μήνυμα
✓ γνωρίζουν τον κύκλο του νερού
✓ ευαισθητοποιούνται σχετικά με το περιβάλλον
✓ μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις και να επιλύουν προβλήμτα
✓ εμπλέκονται στη δοκιμή και τον πειραματισμό μέσα σ' ένα ασφελές περιβάλλον
μάθησης
✓ συγκροτούν και δημιουργούν μόνοι τους μια ιστορία (κόμικ)
✓ εκφράζονται γραπτά στη γλώσσα στόχο με την δημιουργία κειμένου (κομικ)
✓ εξασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου
✓ Οι μαθητές οδηγούνται μόνοι τους στη γνώση

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
✓ συνεργάζονται και επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της ομάδας
✓ αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιχνίδι
✓ μοιράζονται συναισθήματα
✓ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
✓ αποδέχονται τον άλλο και την διαφορετικότητά του
✓ ανακαλύπτουν τόσο δικές τους κλίσεις όσο και των συμμαθητών τους
✓ τηρούν τη σειρά τους
✓ υπακούουν σε κανόνες
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➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
✓ εκφράζονται δημιουργικά
✓ βελτιώνουν τις λεπτές τους δεξιότητες
✓ αναπτύσσουν τη μη λεκτική επικοινωία

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
Μελέτη Περιβάλλοντος: με το επιτραπέζιο που προβληματίζονται πάνω σε οικολογικά
ζητήματα
Γλώσσα: με την παραγωγή γραπτού λόγου

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας,
❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές μαζί χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες και στη
συνέχεια ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, επιτραπέζιο παιχνίδι με οικολογικά ζητήματα,
φωτοτυπίες με το κόμικ και τους διαλόγους

Προστάδιο
Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή. Παρουσιάζονται εικόνες με τοπία και οι μαθητλες καλούνται να
κατονομάσουν ότι βλέπουν σε αυτές.

Κυρίως στάδιο
Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε τέσσερεις ομάδες. Στο κέντρο του τραπεζιού υπάρχει το
επιτραπέζιο παιχνίδι «ας γίνουμε λίγο .....πράσινοι» η θεματολογία του οποίου είναι
σχετική με οικολογικά ζητήματα. Οι μαθητές ακολουθούν μια προκαθορισμένη πορεία
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πάνω στο ταμπλό, απαντώντας σε ερωτήσεις - περιβαλλοντικά ζητήματα. Εάν
καταφέρουν να κάνουν κάτι καλό για το περιβάλλον ή βρουν μια λύση σε ένα
πρόβλημα τότε κάνουν ένα βήμα μπροστά. Για παράδειγμα, «βοήθησες στη
δενδροφύτευση κάνε ένα βήμα μπροστά» ή «το δάσος κάηκε τι μπορούμε να κάνουμε
τώρα;». Εάν μια ενέργειά τους είναι λανθασμένη ή αν δεν καταφέρουν να βρουν μια
λύση τότε κάνουν ένα βήμα πίσω. Για παράδειγμα, «κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο στο
δάσος και κάηκε. Κάνε ένα βήμα πίσω». Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φτάσει
πρώτη στον τερματισμό. Εάν η αντίπαλη ομάδα μπορεί να βρει εκείνη μια λύση τότε
κερδίζει εκείνη τον πόντο.

Μεταστάδιο
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα κόμικς με τον κύκλο του νερού. Μαζί με
το κόμικς δίνονται στους μαθητές και οι διάλογοι που αντιστοιχούν σε κάθε εικόνα. Οι
φωτογραφίες βρίσκονται στην ίδια σειρά που ακολουθεί και η κυκλική του πορεία του
νερού. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να φτάσουν μόνοι τους στη γνώση.
Κάθε εικόνα κρύβει και μια μικρή λεπτομέρεια που θα βοηθήσει τους μαθητές να
συμπληρώσουν το σωστό διάλογο.

Βίντεο που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτική παρέμβαση
https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
Το παρόν βίντεο αναφέρεται στον κύκλο του νερού. Μέσα από αυτό οι μαθητές δεν
ενισχύουν μόνο το γνωστικό τους κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και
ενισχύουν το γλωσσικό τους κομμάτι ερχόμενοι σε επαφή με τις λέξεις του
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οικοσυστήματος (ήλιος, σύννεφα, βουνό κ.α.).

Εικόνα 25: Στιγμιότυπο από το βίντεο με τον κύκλο του νερού
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Ενότητα 5η: Φρούτα και Λαχανικά / Τροφική Πυραμίδα
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/ επικοινωνιακές
δεξιότητες

✓ νερό

✓ Πίνω...

✓ γλυκά

✓ Τρώω....

✓ πατατάκι

✓ Βάζω..... (στην εκτέλση συνταγών)

✓ αλάτι

✓ το ......είναι φρούτο

✓ πιπέρι

✓ το ......είναι λαχανικό

✓ λάδι
✓ μπανάνα
✓ μήλο
✓ αχλάδι
✓ σταφύλι
✓ μανταρίνι
✓ πορτοκάλι
✓ ανανάς
✓ αγγούρι
✓ καρότο
✓ σκόρδο
✓ ντομάτα
✓ μαλιτζάνα
✓ κρεμμύδι
✓ πιπεριά
✓ πατάτα
✓ κολοκύθι
✓ γάλα
✓ τυρί
✓ κασέρι
✓ γιαούρτι
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✓ ψάρι
✓ κρέας
✓ κρασί

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
✓ εξασκούν την αναγνωστική τους ικανότητα
✓ αντιστοιχούν έννοιες της γλώσσας - στόχου με την καθημερινότητά τους και την
διατροφή τους
✓ οπτικοποιούν έννοιες
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ αναπτύσουν την φαντασία τους
✓ συσχετίζουν την προϋπάρχουσα γνώση με τις έννοιες στη νέα γλώσσα
✓ ενεργοποιούν μνημοντικές στρατηγικές
✓ απομνημονεύουν το νέο λεξιλόγιο μέσα από το τραγούδι
✓ εκφράζονται δημιουργικά τραγουδώντας
✓ βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά με σκοπό να μεταδώσουν
κάποιο μήνυμα
✓ μαθαίνουν να εκτελούν συνταγές
✓ κατανοούν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής (τροφική πυραμίδα)

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
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✓ συνεργάζονται και επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ αποδέχονται τις απόψεις των άλλων
✓ μοιράζονται συναισθήματα
✓ αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιχνίδι
✓ ανακαλύπτουν τόσο δικές τους κλίσεις όσο και των συμμαθητών τους
✓ υπακούν σε κανόνες
✓ τηρούν τη σειρά τους

➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
✓ εκφράζονται δημιουργικά
✓ βελτιώνουν τις λεπτές τους δεξιότητες
✓ αναπτύσσουν τη μη λεκτική επικοινωία

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
Ευέλικτη ζώνη: με την εκτέλεση συνταγών μαγειρικής
Μουσική Αγωγή: μέσα από το τραγούδι

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας,
❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές μαζί χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες και στη
συνέχεια ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, κάρτες με φρούτα, λαχανικά και μαγειρικά σκεύη,
και μια φωτοτυπία με ένα τραγούδι σχετικά με τα φρούτα, το τραγούδι με τα φρούτα.

Προστάδιο
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Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή. Παρουσιάζονται διάφορες εικόνες σχετικά με τη διατροφή και οι
μαθητές προσπαθούν να τα ονομάσουν. Στο τέλος βάζουμε όλα τα συστατικά σε μια
σειρά σημαντικότητας δημιουργώντας την τροφική πυραμίδα.

Κυρίως στάδιο
Δίνονται στους μαθητές υλικά και μαγειρικά σκεύη και καλούνται να εκτελέσουν μια
συνταγή μαγειρκής. Τα υλικά βρίσκονται μπροστά τους και οι μαθητές καλούνται να
τα εντοπίσουν από τη συνταγή και να «μαγειρέψουν».

Μεταστάδιο
Μοιράζονται στους μαθητές φωτοτυπίες με το τραγούδι η θεματολογία του οποίου
είναι σχετικά με τα φρούτα. Οι μαθητές ακούν το τραγούδι και κοιτόντας τα λόγια
μπορούν εάν θέλουν να το τραγουδήσουν. Στα σημεία που κατονομάζονται φρούτα το
τραγούδι σταματά και οι μαθητές θα πρέπει να τα ανακαλέσουν μόνοι τους.
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Ενότητα 6η: «Το σπίτι μου: τα δωμάτια και τα έπιπλα»
❖ Μαθησιακοί στόχοι
➢ γλωσσικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
Λεξιλόγιο

Λεκτικές/

επικοινωνιακές

δεξιότητες
✓ σπίτι

✓ Βρίσκεται .....

✓ σαλόνι

✓ άναψε/ σβήσε το φως

✓ κουζίνα

✓ Πάνω

✓ δωμάτιο

✓ κάτω

✓ μπάνιο

✓ δεξιά

✓ γραφείο

✓ αριστερά

✓ πλυσταριό

✓ μέσα

✓ τραπέζι

✓ έξω

✓ καρέκλα
✓ καναπές
✓ πολυθρόνα
✓ φούρνος
✓ ψυγείο
✓ πλυντήριο
✓ γραφείο
✓ ντουλάπα
✓ χαλί
✓ τζάκι
✓ μπανιέρα
✓ βρύση
✓ κρεβάτι

➢ γνωστικές δεξιότητες
✓ να μάθουν το ειδικό λεξιλόγιο
✓ αποκτούν μεταγλωσσική επίγνωση
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✓ εξασκούν την αναγνωστική τους ικανότητα
✓ αντιστοιχούν έννοιες της γλώσσας - στόχου με την καθημερινότητά τους και το χώρο
στον οποίο ζουν
✓ οπτικοποιούν έννοιες
✓ η διδασκαλία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακή και προσελκύει το ενδιαφέρον των
μαθητών
✓ αναπτύσουν την φαντασία τους
✓ συσχετίζουν την προϋπάρχουσα γνώση με τις έννοιες στη νέα γλώσσα
✓ ενεργοποιούν μνημοντικές στρατηγικές
✓ βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά με σκοπό να μεταδώσουν
κάποιο μήνυμα
✓ μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες
✓ έρχονται σε επαφή με την αξία των νέων τεχνολογιών γνωρίζοντας ένα νέο ψηφιακό,
αυθεντικό περιβάλλον μάθησης

➢ κοινωνικές δεξιόητες
✓ επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
✓ συνεργάζονται και επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους
✓ αποδέχονται τις απόψεις των άλλων
✓ μοιράζονται συναισθήματα
✓ αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιχνίδι
✓ ανακαλύπτουν τόσο δικές τους κλίσεις όσο και των συμμαθητών τους
✓ υπακούν σε κανόνες
✓ τηρούν τη σειρά τους
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➢ κινητικές δεξιότητες/ ικανότητες
✓ εκφράζονται δημιουργικά
✓ βελτιώνουν τις λεπτές τους δεξιότητες
✓ αναπτύσσουν τη μη λεκτική επικοινωία
✓ αναπτύσσουν την ικανότητα του προσανατολισμού στο χώρο
✓ κατανοούν την δεξιά και αριστερή πλευρά (πλεύρωση)
✓ κατανοούν την πάνω και κάτω πλευρά
✓ αντιλαμβάνονται το χώρο σε σχέση με το σώμα τους (γνώση του χώρου)
✓ εκφράζονται δημιουργικά με το σώμα τους
✓ βελτιώνουν τη ρυθμική τους ικανότητας
✓ κινούνται μέσα στο χώρο με ασφάλεια
✓ ανταποκτίνονται στα οπτικά κακι ηχητικά ερεθίσμτα

❖ Διαθεματικό πλαίσιο
Πληροφορική: μέσα από την μακέτα με το σπίτι που ανταποκρίνεται σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον μάθησης
Γυμναστική: μέσα από την κινητική δραστηριότητα

❖ Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, διάδρομος του σχολείου
❖ Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές, όλοι οι μαθητές μαζί χωρισμένοι σε τέσσερεις
ομάδες και στη συνέχεια ο καθένας μόνος του
❖ Υλικά: Η/Υ, προβολή power point, μακέτα με το σπιτάκι που είναι συνδεδεμένο μέσω
του συστήματος makey- makey με τον Η/Υ με το πρόγραμμα του scratch, μια μπάλα,
κάτρες με εικόνες αντικειμένων πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά από έπιπλα.
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Προστάδιο
Παρουσίαση power point όπου παρουσιάζεται το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα- στόχο.
Στο σημείο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο με το οποίο θα ασχοληθούν στην
ενότητα αυτή. Παρουσιάζεται στους μαθητές το σπίτι του Νικόλα, του κεντρικού
ήρωα, και οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τα δωμάτια και τα έπιπλα του
σπιτιού.

Κυρίως στάδιο
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία χωρισμένοι σε ζευγάρια να ασχοληθούν με την μακέτα
του σπιτιού. Πρόκειται για μια μακέτα που είναι συνδεδεμένοι με τον Η/Υ μέσω του
συστήματος του makey- makey. Πρόκειται για μια καινοτομία όπου επιτρέπει
αντικείμενα της καθημερινής ζωής να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές συσκευές και να
συνδεθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παράγοντας ένα εντυπωσιακό έργο. Η
σύνδεσή τους γίνεται μέσα από μια ειδική ηλεκτρονική ταμπλέτα, καλώδια
κροκοδειλάκια και ένα καλώδιο USB. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε ηλεκτρονικά
προγράμματα όσα και σε ιστοσελίδες. Στην παρούσα διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε η
ιστοσελίδα scratch. Αποτελεί ένα πρόγραμμα στο οποίο ο καθένας μπορεί να γίνει
σχεδιαστείς ενός καινούριου προγράμματος, συγκροτώντας οδηγίες στη σειρά.

180

Εικόνα 26, 27, 28, 29: Από την κατασκευή της μακέτας
από το παιχνίδι με το σπιτάκι

Μεταστάδιο
Οι μαθητές είναι παρατεταγμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο έχοντας στα χέρια τους μια
μπάλα. Προβάλλονται στους μαθητές εικόνες με αντικείμενα που βρίσκονται πάνω,
κάτω, δεξιά και αριστερά από διάφορα έπιπλα. Οι μαθητές καλούνται όλοι μαζί να
κατονομάσουν αυτό που τους παρουσιάζεται. Τότε ανάλογα με το τι δείχνει η εικόνα
οι μαθητές πρέπει να περάσουν την μπάλα πάνω από τα κεφάλια τους, κάτω από τα
πόδια τους, από την δεξιά ή την αριστερή τους πλευρά αντίστοιχα.
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9.2. Παράρτημα Β' : Pre test - Post test

Εικόνα 30: Pre – Post Test, αξιοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων
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9.3. Παράρτημα Γ' : Ερευνητικά Εργαλεία

Εικόνα 31: Ημερολόγιο Καταγραφής Εκπαιδευτικού,
αξιοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Ενότητα 1η: παρουσιάζω την οικογένειά μου και τον εαυτό μου)

1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
_Το θέμα τους φάνηκε ιδιαίτερα οικείο. Άρχισαν να αναγνωρίζουν τις διάφορες
οικογενειακές έννοιες. Να τις κατονομάζουν στην γλώσσα τους και να προσπαθούν να
θυμηθούν ποιες από αυτές είδη γνώριζαν στη γλώσσα- στόχο. Κατάφεραν δηλαδή μόνοι
τους και αυτόματα να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους. Επομένως, μέσα
από αυτά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στην παρουσίαση του θέματος έδειξαν
ενδιαφέρον και θέλησαν να ασχοληθούν με αυτό.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
__Το πιο ενδιαφέρον κατά την γνώμη μου σημείο για τους μαθητές ήταν ότι στο
μεταστάδιο όταν κλήθηκαν να ζωγραφίσουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους
αφίσες με τα ενδιαφέροντά τους. Ήταν η μόνη στιγμή καθ' όλη την διάρκεια των
διδασκαλιών που συμμετείχαν όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως. Ακόμη και μια μαθήτρια
που δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για την διδασκαλία και την γλώσσα στόχο
γενικότερα και ήταν ιδιαίτερα αμέτοχη.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Το προστάδιο με την παρουσίαση του power point, όπου έπρεπε να κατονομάσουν τα
εικονιζόμενα στις φωτογραφίες πρόσωπα της οικογένειας του κεντρικού ήρωα. Ειδικά
στο σημείο όπου έπρεπε να κατονομάσουν τι του άρεσε και τι δεν του άρεσε έδειξαν
πολύ έντονες δυσκολίες. Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο που δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ
ξανά στο παρελθόν, οπότε κανείς μαθητής δεν μπόρεσε να το παρακολουθήσει.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Στο σημείο που χρειάστηκε να επικοινωνήσουν όλα μαζί και να παίξουν το παιχνίδι με
το μπαλάκι δεν ξεχώρισαν κανέναν μαθητή, αλλά έπαιξαν όλοι μαζί, επικοινώνησαν σε
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πολύ καλό βαθμό και το διασκέδασαν πραγματικά. Ήταν μια παρέα φίλων και όχι
συμμαθητών εκείνοι την ώρα και ελεύθερα ο ένας με τον άλλο αντάλλασσαν
πληροφορίες που μέχρι τότε αγνοούσαν για τους άλλους και ποτέ άλλοτε δεν τους είχε
δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν. Όπως πως λένε την μαμά σου, τον μπαμπάς σου, τι
σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο κ.α.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
Ναι , στην παρουσίαση του power point. Πίστευα ότι τόσο βασικές έννοιες μπορεί και
να τις ήξεραν ή να τις θυμόταν πράγμα όμως το οποίο δεν ίσχυε, γιατί δεν γνώριζαν το
λεξιλόγιο. Ακόμη και τις έννοιες που είχαν είδη δει δεν τις θυμόταν όλοι οι μαθητές,
παρά μόνο δυο τρεις μαθητές. Τότε βοήθησε ιδιαίτερα ο δάσκαλός τους που τους τα
έλεγε όλα στη μητρική τους γλώσσα συνταιριάζονταν στις έννοιες στις δυο γλώσσες,
τόσο ως προς την προφορά τους όσο και ως προς τη σημασία τους. Ακόμη, κατά την
διάρκεια του παιχνιδιού με την μπάλα , ο δικός μου ο ρόλος ήταν να τους συντονίζω
και να τους θυμίζω ερωτήσεις που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να
μην κάνουν χρήση συνεχώς των ίδιων ερωτημάτων αλλά να ακούν όλα και σε όλα να
εξασκηθούν οι μαθητές. Καθώς, δύσκολες εκφράσεις όπως μου αρέσει και δεν μου
αρέσει απέφευγαν να τα χρησιμοποιούν οι μαθητές. Αντίθετα χρησιμοποιούσαν πιο
τετριμμένες όπως πώς λένε την μαμά σου.

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Όπου υπήρχαν δραστηριότητες (αυτό με την μπάλα και την δημιουργία αφίσας) που
συμμετείχαν τα ίδια τα παιδιά .

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
_Στην απλή με την παρουσίαση λεξιλογίου παρόλο που ήταν διαδραστικό δεν
κατάφεραν να συμμετάσχουν οι μαθητές ενεργητικά.
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•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
Μαθητοκεντρική, συνεργατική μάθηση όπου τα παιδιά ήταν ενεργητικά και έπαιζαν
όλα μαζί, και μάλιστα τόσο καλά, ευχάριστα, ενώ ταυτόχρονα μάθαιναν εκφράσεις
όπως: πως σε λένε, που μένεις πόσο χρονών είσαι.
Η παρουσίαση κατέληξε μετωπική γιατί δεν ξέραν το λεξιλόγιο και αρνούνταν να
παρακολουθήσουν, ενώ κατέληξα να τα λέω όλα μόνη μου και τα παιδιά απλά να
παρακολουθούν και αυτό με δυσκολία. Κατά την υπόλοιπη όμως διεξαγωγή η
διδασκαλία ήταν μαθητοκεντρική.
Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο Η/Υ.

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Τις εκφράσεις «πώς σε λένε;», «πώς λένε την μαμά σου, τον μπαμπά σου κ.α.». Και τα
περισσότερα από τα ονόματα της οικογένειας. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για το μου αρέσει
δεν μου αρέσει.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
Κάποιος άλλος τρόπος στην αρχή της παρουσίασης για να μπορούν να συμμετέχουν οι
μαθητές. Από την άλλη πλευρά με προβληματίζει το γεγονός πως θα γίνει να διδαχθεί
το λεξιλόγιο χωρίς πρώτα να παρουσιαστεί. Πώς μπορώ να βρω ένα πιο παιγνιώδη
τρόπο.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Ενότητα 2η: η γειτονιά μου)
➢ 1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
Με ουδέτερο τρόπο. Μόνο το ότι μιλούσε το αυτοκίνητο φάνηκε να τους εντυπωσίασε
κάπως.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
Το παιχνίδι που περιέγραφαν πιο μαγαζί είναι και οι άλλοι έπρεπε να το βρουν.
Ζητούσαν να ξαναπροσπαθήσουν και να παίξουν ξανά και ξανά. Το διασκέδασαν
πραγματικά πολύ.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Για ακόμη μια φορά στην αρχική της παρουσίασης, όπου έπρεπε να μάθουν τα μαγαζιά.
Σε όλα έβαζαν το -πωλείο όπως αστυνομοπωλείο και όχι αστυνομία. Πιστεύω όμως ότι
στο τέλος τα κατάφεραν.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Αρκετά καλά και στις δύο δραστηριότητες και με το να ολοκληρώσουν το χάρτη και με
την παντομίμα. Είναι λίγα παιδιά και κατάφεραν να παίζουν όλα μαζί σαν ομάδα. Στην
πρώτη μάλιστα περίπτωση το έργο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
Στο να μάθουν για το -πωλείο ότι μπαίνει μόνο σε λέξεις που πουλάν πράγματα. π.χ.
άνθη (λουλούδια) και πωλείο μας κάνει το ανθοπωλείο.

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
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•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Με το χάρτη και την παντομίμα, όπου δηλαδή υπήρχε δραστηριότητα.

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
Η παρουσίαση γιατί δεν ήξεραν το λεξιλόγιο αλλά προσπάθησαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να το μάθουν. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μη επιτυχή σημείο αλλά ότι τους
δυσκόλεψε.

•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
Μετωπική στην παρουσίαση και ομαδοσυνεργατική στα παιχνίδια.

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Κάποιες λέξεις κατάφεραν να τις μάθουν λόγω της ομοιότητάς τους με την μητρική
τους γλώσσα (σούπερ μάρκετ, μουσείο, πάρκο). Κάποιες άλλες κατάφεραν με διάφορες
στρατηγικές να τις μάθουν όπως με το -πωλείο (ανθοπωλείο, βιβλιοπωλείο,
κρεοπωλείο) και άλλες επειδή τους εντυπωσίασαν και τις επανέλαβαν πολλές φορές
(μανάβικο, αστυνομία). Ωστόσο, θεωρώ ότι μερικές λέξεις όπως πυροσβεστική,
ταχυδρομείο, εκκλησία και τράπεζα δεν κατάφεραν να τις μάθουν. Επειδή όμως από το
σύνολό τους ήταν ένας μικρός βαθμός δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό
πρόβλημα.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο λεξιλόγιο είναι από τα πιο σύνθετα και δύσκολα. Θεωρώ
ότι η συγκεκριμένη ενότητα θα χρειαζόταν να επαναληφθεί ή να γίνουν περισσότερες
δραστηριότητες πάνω σ' αυτήν. Το ένα δίωρο δεν ήταν επαρκές.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(ενότητα 3η: τα ζώα του δάσους και η προστασία τους)
➢ 1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
Το θέμα ζώα φάνηκε από την αρχή να τους εντυπωσίασε και να τους ήταν ιδιαίτερα
οικείο γιατί κάποια από αυτά τα γνώριζαν είδη από το παρελθόν. Και ο καθένας έλεγε
ότι ζώο από το παρελθόν του ερχόταν στη μνήμη με έντονο θαυμασμό που τα θυμόταν.
Αλλά και αυτά που δεν θυμόταν τα παρακολουθούσαν με τον ίδιο θαυμασμό.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
Το επιτραπέζιο παιχνίδι με την μακέτα με τα ζώα. Από την αρχή που τους την εμφάνισα
παρουσίασαν πολύ έντονο θαυμασμό. Όλοι θέλησαν να έρθουν κοντά στο τραπέζι που
θα παίζαμε και προσπαθούσαν την αγγίξουν. Το γεγονός ότι ήταν τόσο ρεαλιστική και
ένα περιβάλλον πολύ κοντά στην πραγματικότητα θεωρώ ότι τους κέντρισε έντονα το
ενδιαφέρον.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Λίγο στην αρχή στο power point που πέρα από δύο τρία ζώα, τα υπόλοιπα τα άκουγαν
για πρώτη φορά.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Πολύ καλά. Επικοινωνούσαν μεταξύ τους προσπαθούσαν όλοι μαζί να βρουν την
σωστή απάντηση, άκουγαν τις απόψεις των συμμαθητών τους για να βρουν εκείνοι το
σωστό, όχι όμως με ανταγωνισμό αλλά με συναγωνισμό. Μοιράζονταν τα ίδια
συναισθήματα. Πανηγύριζαν και ζητωκραύγαζαν στις σωστές απαντήσεις και
απογοητεύονταν όλοι μαζί.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
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Στα προηγούμενα μαθήματα το ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν την γλώσσα στόχο αλλά
ούτε και εγώ τη μητρική τους γλώσσα αποτελούσε εμπόδιο για την μεταξύ μας
επικοινωνία. Ουσιαστικά μιλούσα στα ελληνικά χωρίς να καταλαβαίνουν και ο
δάσκαλός τους προσπαθούσε να τους τα εξηγήσει στη μητρική του γλώσσα. Ωστόσο,
στην διδασκαλία αυτή κάναμε κάτι το οποίο είχε αποτέλεσμα. Προκειμένου να
καταφέρω να προσεγγίσω άμεσα τους μαθητές προσπάθησα να τους μιλήσω στα
Αγγλικά με πολύ απλές φράσεις όπως «λύκος είναι wolf». Αυτό αποτέλεσε γέφυρα για
να μου μιλήσουν και εκείνα τόσο για να μου κάνουν ερωτήσεις όσο και για να μου
αναφέρουν ότι δεν θυμόταν μια λέξη, αλλά και να εκφράσουν τα παράπονά τους σαν
παιδιά όταν νόμιζαν ότι αδικούνται στο παιχνίδι ή όταν μου ζητούσαν να ξανά
προσπαθήσουν. Βέβαια εκφράσεις όπως «ζωγράφησέ το» ή «διάλεξε μια κάρτα» τους
τα έλεγα στα ελληνικά τόσο για να έχουν ένα άκουσμα με την γλώσσα αλλά και επειδή
ήταν

ευνόητο

να

καταλάβουν

με

τις

κινήσεις

μου

τί

τους

ζητούσα.

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Αυτό με τη μακέτα. Μπορώ να πω ότι με αυτό ασχολήθηκαν την περισσότερη ώρα
χωρίς να κουραστούν καθόλου, Με το ίδιο ενδιαφέρον που είχαν στην αρχή.

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν κάποιο σημείο επιτυχή. Ακόμη και στο power point που
δυσκολεύτηκαν δεν έχασαν το ενδιαφέρον τους και προσπαθούσαν να βρουν τα
κρυμμένα ζώα.

•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια μακέτα με τα ζώα του δάσους και οι
κάρτες του παιχνιδιού όπως και ο Η/Υ. Ως προς τις τεχνικές έγινε χρήση τις
μαθητοκεντρικής στην παρουσίαση του power point όπου οι μαθητές μαθαίνουν το
λεξιλόγιο βρίσκοντας τα κρυμμένα ζώα. Τέλος, στο κυρίως θέμα και στο μεταστάδιο η
διδασκαλία ήταν ομοδοσυνεργατική καθώς όλα τα παιδιά έπαιζαν μαζί σαν μια μεγάλη
ομάδα.
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•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Από τα 8 ζώα που είχαν ουσιαστικά να μάθουν κατάφεραν όλοι οι μαθητές να μάθουν
τα περισσότερα. Δυο τρία μόνο ζώα θυμόταν από την προϋπάρχουσα γνώση τους. Μόνο
δύο δεν έμαθαν, αλλά αυτό δεν αποτέλεσε πιστεύω πρόβλημα γιατί ο αριθμός τους ήταν
μικρός σχετικά με το σύνολο των λέξεων. Τέλος συγκέντρωσαν ορισμένα στοιχεία για
τη ζωή των ζώων, αλλά και γνώρισαν ζώο όπως την νυφίτσα και τον ασβό που δεν
γνώριζαν ακόμη και στην μητρική τους γλώσσα.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
Όλα πήγαν καλά. Δεν νομίζω ότι θα άλλαξα κάτι στην χθεσινή διδασκαλία.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Ενότητα 4η: Το περιβάλλον γύρω μου και ο κύκλος του νερού)

1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
Ουδέτερα, ούτε έδειξαν κάποιο ενθουσιασμό ούτε κάποια απογοήτευση.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
Το παιχνίδι με το επιτραπέζιο που έπρεπε να εκτελούν εντολές και έκαναν βήματα
εμπρός και πίσω ανάλογα με το τι τους έλεγαν οι κάρτες για το αν οι συνήθειες ήταν
οικολογικές ή όχι και ενθουσιάζουν με το ποιος θα φτάσει πρώτος.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Στο προστάδιο με την παρουσίαση του power point γιατί δεν γνώριζαν το λεξιλόγιο
καθόλου.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Πολύ καλά. Έπαιξαν όλοι μαζί και παρακολουθούσαν ο ένας τον άλλο. Πανηγύριζαν
και απογοητεύονταν ανάλογα με το αποτέλεσμα και τις εντολές που έπρεπε να
εκτελέσουν.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
Επειδή μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού δεν επανέλαβαν και δεν έρχονταν σε επαφή με
το νέο λεξιλόγιο, τους έβαζα κάθε φορά να δείχνουν το αντικείμενο στο οποίο
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αναφέρονταν η κάρτα τους πράγμα το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό
σχεδιασμό. Ακόμη, χρειάστηκε ο εκπαιδευτικός να μεταφράζει τις κάρτες που διάβαζαν
οι μαθητές στη γλώσσα τους,

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Αυτό με το επιτραπέζιο τους άρεσε πάρα πολύ.
Ακόμη, τα παιδιά προβληματίστηκαν πάνω σε οικολογικά ζητήματα τα οποία μέχρι τότε
τους παρέμεναν άγνωστα.

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
Αυτό με την παρουσίαση του power point γιατί δεν γνώριζαν το λεξιλόγιο και
παρέμεναν παθητικοί δέκτες.

•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
O H/Y για την παρουσίαση του power point, χαρτόνι για το επιτραπέζιο και τις κάρτες
του. Η παρουσίαση κατέληξε μετωπική διότι δεν γνώριζαν το λεξιλόγιο. Ωστόσο, στα
άλλα δυο στάδια ήταν έντονα συνεργατική.

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Έμαθαν το νέο λεξιλόγιο και δραστηριοποιήθηκαν έντονα πάνω σε οικολογικά
ζητήματα. και να απαντήσουν σχετικά με τις ερωτήσεις που τους τίθονταν στο
επιτραπέζιο. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ιδιαίτερα ευφάνταστα όταν έδιναν τις ιδέες
τους για την επίλυση των οικολογικών ζητημάτων και ότι προβληματίζονταν έντονα σε
πρωτάκουστα γι' αυτούς ζητήματα.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
Όλη η διδασκαλία πήγε καλά. Και μαζί με την παρέμβαση που έκανα δεν θα άλλαζα
κάτι άλλο.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 5ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(ενότητα: φρούτα και λαχανικά/ τροφική πυραμίδα)
➢ 1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
Τους ήταν ιδιαίτερα οικείο, διότι κάποια φρούτα και λαχανικά τα είχαν ξανακάνει (όπως
ντομάτα, μπανάνα, μήλο, ψάρι, τυρί, πατάτα) τα υπόλοιπα όπως αγγούρι, φράουλα,
αλάτι, πιπέρι δεν τα θυμόταν ενώ άλλα όπως κρεμμύδι, σκόρδο, κοτόπουλο, λάδι,
πιπεριά, ανανά, λάδι, γαριδάκια, μακαρόνια.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
Το power point που μάθαιναν για τις καλές και τις κακές διατροφικές συνήθειες. Τους
ήταν τόσο οικείο το θέμα που προσπαθούσαν να ονομάσουν τα φρούτα και τα λαχανικά
που θυμόταν και προσπαθούσαν να μάθουν τα όσα δεν ήξεραν.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα σε κάποιο σημείο ενώ είχαν γενικά έντονο ενθουσιασμό.
Απλά στο τραγούδι επειδή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά και γρήγορα χρειάστηκε να
διαβάσουμε το τραγούδι ξανά και ξανά και να τους το εξηγήσουμε με τον εκπαιδευτικό
τους στη μητρική τους γλώσσα για να μπορέσουν να καταλάβουν τι λένε οι στίχοι του
παιχνιδιού.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Δεν πήγε ιδιαίτερα καλά σε αυτό το μάθημα. Το γεγονός ότι εκτελούσαν την συνταγή
μια ομάδα και όχι σε ένα κοινό τραπέζι όπως τις άλλες φορές αλλά στον πίνακα τους
έκανε να μην παρακολουθούν τις άλλες ομάδες που έπαιξαν και να γίνεται θόρυβος. Τις
άλλες φορές έπαιζαν όλοι μαζί και συναγωνίζονταν σε ένα κοινό τραπέζι.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
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•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
Ναι, να τους εξηγήσω πολλές φορές το τραγούδι γιατί παρόλο που τα λόγια ήταν εύκολα
και απλά δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Και το διαβάσαμε ξανά και ξανά μέχρι
να το τραγουδήσουν πράγμα το οποίο δεν το περίμενα. Πίστευα ότι θα το κατάφεραν
από την αρχή.

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Το power point πρώτη φορά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι και
ενδιαφέρονταν πραγματικά να μάθουν για διάφορες διατροφικές συνθήκες όπως αν
κάνει να τρώμε γλυκά ή όχι.

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
Αυτό με το παιχνίδι της συνταγής. Μόνο τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν και οι άλλοι
δεν παρακολουθούσαν καθόλου. Με αποτέλεσμα να μην μπορούσαν να επαναλάβουν
το νέο λεξιλόγιο και να έρθουν σε επαφή με λέξεις που δεν υπήρχαν στην δική τους
συνταγή.

•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
Αξιοποιήθηκαν ο Η/Υ για την παρουσίαση του power point και το τραγούδι, φωτοτυπίες
για το τραγούδι και εικόνες με φρούτα και λαχανικά στον πίνακα.
Ως προς την μέθοδο διδασκαλίας στην παρουσίαση ήταν μαθητοκεντρική καθώς οι
μαθητές μόνοι τους οικοδομούσαν την γνώση, ενώ ως προς την υπόλοιπη διδασκαλία
ήταν ομοδοσυνεργατική διότι όλοι οι μαθητές έπαιζαν όλοι μαζί.

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Το φρούτα και τα λαχανικά που δεν θυμόταν ή δεν είχαν μάθει ακόμη, αλλά και την
τροφική πυραμίδα και τις καλές διατροφικές συνήθειες.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
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Το παιχνίδι με την εκτέλεση της συνταγής ήταν αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει. Θα
μπορούσε να σχεδιαστεί με έναν τρόπο που όλες οι ομάδες μαζί να ακολουθούν τις
οδηγίες και όχι η μια ομάδα να παρακολουθεί την άλλη. Θεώρησαν ότι με αυτό τον
τρόπο θα υπήρχε επανάληψη υλικών, αλλά και θα ακούγονταν περισσότερα υλικά,
πράγμα όμως το οποίο δεν είχε αποτέλεσμα.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6ΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(ενότητα: το σπίτι μου: τα δωμάτια και τα έπιπλα)
➢ 1ος άξονας : μαθητές
•

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος;
Τους ήταν οικείο, διότι δύο - τρία έπιπλα ήδη τα γνώριζαν, όπως κρεβάτι, καρέκλα.

•

Τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον;
Η μακέτα με το σπιτάκι του ξετρέλανε τελείως. Ο ενθουσιασμός τους ήταν
απερίγραπτος. Σηκώθηκαν από τη θέση τους για να έρθουν κοντά και να το αγγίξουν.

•

Σε ποιο σημείο δυσκολεύτηκαν και γιατί;
Στην παρουσίαση του λεξιλογίου γιατί δεν το γνώριζαν και δεν μπορούσαν να
συμμετάσχουν.

•

Πως τα πήγαν με την επικοινωνία- αλληλόδραση;
Πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά ιδίως στο σημείο με τη μακέτα. Έπαιζαν όλοι μαζί.
Ο ένας άγγιζε ανενόχλητα τον άλλο προκειμένου να αγγίξουν την διεπαφή. Το γεγονός
ότι η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο μάθημα είναι πολύ καλό
γιατί κατάφεραν να εξοικειωθούν μεταξύ τους και να μάθουν να συνεργάζονται. Διότι
στο συγκεκριμένο παιχνίδι η αλληλόδραση ήταν πολύ σημαντική για να ολοκληρωθεί
το παιχνίδι.

➢ 2ος άξονας: εκπαιδευτικός
•

Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί;
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Στο παιχνίδι με την μπάλα. Χρειάστηκε να δείχνω και εγώ προς τα πάνω ή προς τα κάτω
για να τους συντονίζω.

➢ 3ος άξονας: συνολική αποτίμηση της διαδικασίας
•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή;
Το σημείο με την μακέτα με το σπίτι. Το γεγονός ότι ήταν μικροί ντεντέκτιβ και έπαιζαν
όλοι μαζί χωρίς να τους απασχολεί ότι δεν γνώριζαν το λεξιλόγιο, το οποίο
προσπαθούσαν να μάθουν για να συνεχίσουν το παιχνίδι.

•

Ποια σημεία του μαθήματος ήταν λιγότερο επιτυχή;
Αυτό με την παρουσίαση του λεξιλογίου. Δεν το γνώριζαν και τους ήταν αδύνατο να
συμμετάσχουν στο στάδιο αυτό.

•

Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;
Αξιοποιήθηκαν ο Η/Υ για την παρουσίαση του power point, η μακέτα με το σπιτάκι και
το ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό αποτέλεσε και το καινοτόμο σημείο της διδασκαλίας. Ως
προς την μέθοδο διδασκαλίας στην παρουσίαση κατέληξε μετωπική καθώς οι μαθητές
δεν γνώριζαν το λεξιλόγιο και δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Ως προς την υπόλοιπη
διδασκαλία ήταν ομοδοσυνεργατική διότι όλοι οι μαθητές έπαιζαν όλοι μαζί.

•

Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;
Θεωρώ ότι μέσα από την μακέτα με το σπιτάκι τα παιδιά κατάφεραν να μάθουν τα
έπιπλα και τα δωμάτια ενώ μέσα από την κινητική δραστηριότητα με την μπάλα
κατάφεραν να μάθουν το πάνω- κάτω- δεξιά- αριστερά.

•

Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;
Στην παρούσα διδασκαλία δεν θα άλλαζα κάτι. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Το μόνο
που θα προσπαθούσα να κάνω το προστάδιο με την παρουσίαση του λεξιλογίου
περισσότερο παιγνιώδη με σκοπό να είναι οι μαθητές περισσότερο ενεργητικοί.
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