
                          

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καλλιτεχνικές μορφές ως θεμελιακά στοιχεία της Επικοινωνίας 

και μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

 

 

 

 

Ευγενία  Κ. Μέξη 

 

 

 

 

 

Διδακτορική Διατριβή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καλλιτεχνικές μορφές ως θεμελιακά στοιχεία της Επικοινωνίας 

και μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευγενία Μέξη, Ιωάννινα 2013 

 

 



Τριμελής επιτροπή: 

Επιβλέπων:  

Πανταζής Σπυρίδων,  Ομότιμος Καθηγητής του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Μέλη: 

1. Σακελλαρίου Μαριγούλα, αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

2. Μυλωνάκου – Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ, Επικ. Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών 

 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: 

1. Πανταζής Σπυρίδων, ομότιμος καθηγητής ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων 

2. Σακελλαρίου Μαριγούλα, αναπλ. ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων 

3. Μυλωνάκου -Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ, επίκ. καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών 

4. Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

5. Ράτσικας Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

6. Ρεκαλίδου Γαλήνη, Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

7. Οικονομίδης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκρισις μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπια-

γωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υποδηλοί αποδοχή 

των γνωμών του συγγραφέως». 

(Ν. 5343/32, άρθρο 202/2) 

 





 6 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Ευχαριστίες ......................................................................................................................... 10 

Πρόλογος  ............................................................................................................................ 11 

Preface ................................................................................................................................ 13 

Εισαγωγή  ........................................................................................................................... 15 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:Η προβληματική της έρευνας 

1.1 Περίληψη ....................................................................................................................... 20 

1.2 Διατύπωση του προβλήματος.......................................................................................... 21 

1.3 Κριτήρια επιλογής του θέματος ...................................................................................... 27 

1.4 Αναγκαιότητα της έρευνας ............................................................................................. 30 

1.5 Σημασία της έρευνας ...................................................................................................... 36 

1.6 Οριοθέτηση του προβλήματος ........................................................................................ 47 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Θεωρητικό υπόβαθρο και εννοιολογικά πεδία 

2.1 Περίληψη  ...................................................................................................................... 57 

2.2 Πολιτισμός – Υλικός Πολιτισμός – Οπτικός Πολιτισμός ................................................ 57 

2.3 Οπτική επικοινωνία ........................................................................................................ 60 

2.4  Γραμματισμός – Πολυγραμματισμοί - Οπτικός εγγραμματισμός .................................... 61 

2.5 Γλώσσα – Λεξιλόγιο ....................................................................................................... 65 

2.6 Γλωσσική ανάπτυξη – γλωσσική ικανότητα .................................................................... 65 

2.7 Τέχνη – έργα τέχνης ....................................................................................................... 66 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: H ανάπτυξη του προφορικού λόγου μέσα 

από βιβλιογραφική ανασκόπηση 

3.1 Περίληψη ....................................................................................................................... 72 

3.2 Γνώση και Γλώσσα ......................................................................................................... 72 

3.3 Σκέψη και Γλώσσα ......................................................................................................... 76 

3.3.1 Ο προφορικός λόγος .............................................................................................. 88 



 7 

3.4 Η Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας συντακτικά 

και σημασιολογικά  ..................................................................................................... 92 

3.5 Ο χώρος της Γραμματικής  ............................................................................................. 99 

3.5.1 Ανάπτυξη των συντακτικών γνώσεων  .................................................................. 102 

3.5.2 Χρονική εξέλιξη των συντακτικών γνώσεων  ........................................................ 106 

3.5.3 Ανάπτυξη των σημασιολογικών γνώσεων  ........................................................... 114 

3.5.3.1 Επεκτατικές μελέτες  ................................................................................ 125 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο οπτικός πολιτισμός και η προσέγγισή 

του στην προσχολική εκπαίδευση 

4.1 Περίληψη ..................................................................................................................... 132 

4.2 Ο οπτικός πολιτισμός  ................................................................................................... 132 

4.3 Ο οπτικός πολιτισμός στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία  ............................... 145 

4.4 Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις οπτικές μορφές  ..................................................... 156 

4.5 Στόχοι κατά την προσέγγιση των έργων  ....................................................................... 161 

4.6 Έρευνες – μελέτες για τη σύνδεση του οπτικού πολιτισμού και 

καλλιέργειας της γλώσσας  .......................................................................................... 164 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ερευνητική διαδικασία 

5.1 Περίληψη  .................................................................................................................... 176 

5.2  Σκοπός της έρευνας ..................................................................................................... 176 

5.3  Ο στόχος της έρευνας  ................................................................................................. 179 

5.4  Ερευνητικά ερωτήματα  ............................................................................................... 179 

5.5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ................................................. 182 

5.5.1 Η επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας  ............................................................. 182 

5.5.2 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας  ....................................................................... 184 

5.5.3 Τι αντιπροσωπεύει η κατηγοριοποίηση του Bloom  ............................................... 186 

5.5.4 Ταξινόμηση αποτελεσμάτων κατά Bloom  ............................................................ 187 

5.5.5 Τα εργαλεία της έρευνας  ..................................................................................... 189 

5.5.5.1 Η συνέντευξη – Συλλογή ερευνητικών δεδομένων  .................................... 189 



 8 

5.5.5.2 Προσδιορισμός σωστών απαντήσεων – περιορισμοί στα ερωτή-

ματα της συνέντευξης  .............................................................................. 190 

5.5.5.3 Η ανάπτυξη του Γλωσσικού σχεδιασμού  .................................................. 192 

5.6 Το δείγμα της έρευνας  ................................................................................................. 210 

5.7 Ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας  ............................................................................... 213 

5.8 Προερευνητικό στάδιο - αναδιαμόρφωση ερωτημάτων συνέντευξης  ........................... 214 

5.9 Στατιστική ανάλυση ..................................................................................................... 215 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

6.1 Περίληψη  .................................................................................................................... 219 

6.2 Επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας  .................................................................... 219 

6.3 Συγκριτικοί πίνακες παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ομάδων 

στις αρχικές και τις τελικές συνεντεύξεις  .................................................................... 220 

6.4 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του λεξιλογίου  ........................................................ 250 

6.5 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του Συντακτικού τομέα  ........................................... 255 

6.6 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης της ποιοτικής ανάλυσης του συντακτικού τομέα ...... 260 

6.7 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του Σημασιολογικού τομέα  ..................................... 267 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σύνθεση και κριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

7.1 Περίληψη ..................................................................................................................... 271 

7.2 Έλεγχος των ερευνητικών ερωτημάτων  ....................................................................... 271 

7.3 Διαπιστώσεις από την ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων  ....................................... 274 

7.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος 

«Γλωσσικού Σχεδιασμού» από την πλερά του ερευνητή  ............................................. 278 

7.5 Γενικά συμπεράσματα - Ερευνητικές προτάσεις  .......................................................... 282 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. Έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερωτημάτων της συνέντευξης  .......... 288 

2. Πίνακες αξιοπιστίας της συνέντευξης  ............................................................................ 289 

3. Η ανάπτυξη του περιεχομένου του προγράμματος του «Γλωσσικού Σχεδιασμού»  ......... 290 



 9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

Εισαγωγικά  ....................................................................................................................... 295 

Μέρος πρώτο: περιεχόμενα διδασκαλιών ............................................................................ 295 

Μέρος δεύτερο: Κατάλογος εικαστικών έργων ................................................................... 311 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

1. Αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων στις τελικές συνεντεύξεις κατά 

Bloom και τη μέθοδο Chi-Square  .................................................................................. 314 

1.1 Εμπλουτισμός λεξιλογίου .......................................................................................... 314 

1.2 Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και επιρρημάτων  ........................................ 336 

1.3 Η σύνταξη των προτάσεων  ....................................................................................... 342 

2. Συνοπτικοί πίνακες αποτελεσμάτων μεταξύ αρχικών και τελικών συνε-

ντεύξεων με την κατάταξη κατά Βloom  ........................................................................ 358 

3. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με τη μέθοδο Mann-Whitney  .............................. 373 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................. 389 

 

 

 

 



  10 

Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Οι καλλιτεχνικές μορφές ως θεμελιακά 

στοιχεία της Επικοινωνίας και μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο του Νηπιαγωγείου», εκπονή-

θηκε στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Η διεξαγωγή και η ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής αποτελεί μια επίπονη, αλ-

λά συγχρόνως ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή της παρούσας διατρι-

βής συνειδητοποίησα, ότι αυτή αποτέλεσε τον καρπό προσωπικού αγώνα, αλλά συγχρόνως 

έτυχε της συνδρομής και υποστήριξης πολλών ανθρώπων στους οποίους επιθυμώ να εκφρά-

σω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διατριβής μου, ομότιμο Καθη-

γητή κ. Σπυρίδωνα Πανταζή, τόσο για την ευκαιρία που μου έδωσε να μελετήσω ένα τόσο 

ενδιαφέρον θέμα, όσο και για την επιστημονική καθοδήγηση, την ουσιαστική επίβλεψη και 

την αμέριστη υποστήριξη που μου παρείχε, την επιμονή και υπομονή που έδειξε όπως και την 

άψογη συνεργασία. 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμ-

βουλευτικής επιτροπής, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σακελλαρίου Μαριγούλα και την 

Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μυλωνάκου - Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ, για τις σημαντικές συμβουλές, 

τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση κάθε φορά που χρειαζόμουν τη βοήθειά τους. 

Με τιμά η παρουσία των υπολοίπων μελών της επταμελούς  επιτροπής, στην υποστήριξη της 

διδακτορικής μου διατριβής, ενώ τους ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις και τις εποικο-

δομητικές συμβουλές τους. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις νηπιαγωγούς που δέχτηκαν να συνεργαστούν για 

την υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα αναφέρομαι στις νηπιαγωγούς του 1ου 

Νηπιαγωγείου Κρανιδίου, του 1ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης, του Νηπιαγωγείου Κοιλάδας, του 

1ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου, του 3ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου, του 4ου Νηπιαγωγείου 

Ναυπλίου, του 10ου Νηπιαγωγείου Άργους, του Νηπιαγωγείου Δρεπάνου και του Νηπιαγω-

γείου Νέας Κίου, αλλά και τους μαθητές και τις μαθήτριες των Νηπιαγωγείων για την υπο-

στήριξη και το ενδιαφέρον τους κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ απ’ όλα δικαιωματικά το αφιερώνω στην οικογένεια μου και 

ιδιαίτερα στην κόρη μου, η οποία ήταν η «δύναμή» μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  



 

  11 

Πρόλογος 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση του 

τρόπου με τον οποίο οι εικονικοί λόγοι χρησιμοποιούνται σε προγράμματα διδακτικής του 

γραμματισμού, αλλά και στη διαμόρφωση εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων. 

Διακρίνεται ένας «παραλληλισμός» ή «αντιστοιχία» μεταξύ κειμένου και εικόνας-

εικαστικού έργου, που θεμελιώνεται στο γεγονός, ότι τόσο το κείμενο όσο και η εικόνα απο-

τελούν μορφές, δηλαδή εκφάνσεις του λόγου. Το νόημα ενός έργου και η γνωστική αξία που 

αυτό μπορεί να εμπεριέχει, ισχύει τόσο για ένα κείμενο όσο και για μία εικόνα-εικαστικό έρ-

γο. Στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, οι εικόνες κυριαρχούν και καθορίζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εμπειριών των ανθρώπων. Οι εικόνες είναι το κύριο μέσο παρουσί-

ασης της γνώσης και των εξελίξεων. Έτσι, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί τέχνης, όπως ο 

Barthes, ο Mirzoeff, ο Elkins και ο Baudrillard, μιλούν για πολιτισμική στροφή των σύγχρο-

νων κοινωνιών προς το «οπτικό».  

Η τέχνη, ανάλογα με το πώς εκφράζεται από κάθε καλλιτέχνη, διακρίνεται σε μορφές. 

Αυτό που επιχειρούν, τόσο οι συγγραφείς όσο και οι εικαστικοί καλλιτέχνες, είναι να εκφρά-

σουν («μορφοποιήσουν») νοήματα στο έργο τους, νοήματα τα οποία το κοινό προσπαθεί να τα 

διαβάσει. Κύριο μέλημα του καλλιτέχνη μέσα από τα μέσα που χρησιμοποιεί, να δώσει στο 

αντικείμενο, που επεξεργάζεται, το νόημα που κυριαρχεί στη σκέψη του. Με τη διαδικασία 

της αναπαράστασης τα μέλη ενός πολιτισμού χρησιμοποιούν τη γλώσσα ή κάποιο άλλο σύ-

στημα σημείων για να παράγουν νόημα. Η ύπαρξη ενός ευρύτερα κατανοητού κώδικα, μηχα-

νισμών κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης αυτών των νοημάτων, αλλά και μιας πολιτι-

στικά ορισμένης ερμηνευτικής διαδικασίας γίνονται με τον τρόπο αυτό απαραίτητες προϋπο-

θέσεις1. 

Τα παιδιά είναι όλο και περισσότερο κοντά σε πολυτροπικές μορφές κειμένων και 

χρειάζονται ένα πιο περίπλοκο σύνολο εγγραμματισμών. Μέσα από αισθησιοκινητικές δρα-

στηριότητες συλλέγουν δεδομένα, που θα εμπλουτίσουν και θα επεξεργαστούν στα επόμενα 

στάδια της ανάπτυξής τους. Πρόσφατες μαθησιακές θεωρίες, όπως η θεωρία του κονστρου-

κτιβισμού2, που δίνει σημασία στην άμεση εμπειρία και την ποιότητά της, αλλά και οι τρεις 

                                                             
1 Hall, N., (1987), The emergence of literacy. Portsmouth, NH: Heinemann, pp. 94 -96 
2 Ο Κονστρουκτιβισμός (Εποικοδομισμός)  υποστηρίζει ότι αντανακλώντας στις εμπειρίες μας κατανοούμε τον κόσμο που 
μας περιβάλλει. Οι εμπειρίες μας δέχονται επεξεργασία από τα προσωπικά «νοητικά μοντέλα», με αποτέλεσμα η μάθηση να 
είναι η προσαρμογή (accommodation) αυτών των μοντέλων στις νέες εμπειρίες 
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τρόποι αναπαράστασης της γνώσης, από τη θεωρία του Bruner3, ο πραξιακός, ο εικονιστικός 

και ο συμβολικός, ενισχύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τα αντικείμενα στη μαθη-

σιακή διαδικασία, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.  

Στο Νηπιαγωγείο, που θεωρείται στις δυτικές κοινωνίες, ως μια σημαντική σχολική 

βαθμίδα για την εκπαίδευση των παιδιών4, η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί βασικό μέ-

ρος, και η καλλιέργεια του προφορικού λόγου αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του 

αναλυτικού προγράμματος. Η γλωσσική παράλληλα με την οπτική καλλιέργεια, σχηματίζουν 

τα θεμέλια της παιδαγωγικής κατάρτισης, εφοδιάζοντας τα νεαρά άτομα με ικανότητες και 

δεξιότητες απαραίτητες για μια πετυχημένη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα5. Η 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου θεωρείται απαραίτητη για την εκμάθηση του γραπτού 

λόγου6. 

Στα πλαίσια της θέσης αυτής επιχειρείται η ενίσχυση της γλωσσικής παραγωγής, ε-

μπλουτίζοντας το λεξιλόγιο των παιδιών μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες, έτσι όπως 

αυτές προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που φέρουν τα έργα τέχνης, 

μετατρέποντας τα σε χώρο παραγωγής νοημάτων και αντιμετωπίζοντας τον δέκτη ως ενεργη-

τικό αναγνώστη των νοημάτων αυτών. Στην προσέγγιση αυτή, περιγραφικά, με ερωτήσεις ή 

ερμηνευτικά, η εικόνα των έργων και ο λόγος είναι αλληλένδετα, ενεργοποιώντας πλήθος δε-

ξιοτήτων του παιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Bruner, J., (1966), Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Belknap Press.  
Ο Bruner, ορίζει τη μάθηση ως "μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων (βασικών εννοιών) μέσω επεξεργασίας επιμέ-
ρους ειδικών προβλημάτων, οι οποίες (γενικές γνώσεις) θα επιτρέψουν στους μαθητές, ως δομημένα πλαίσια (κατηγορίες, 
έννοιες, αρχές, κανόνες) να λύνουν περαιτέρω προβλήματα ή αναδιοργανώνοντας τες να τις εφαρμόζουν σε νέες καταστά-
σεις". Κάθε αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί σε κάθε παιδί σε οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να παρουσιαστεί σ' αυτό με μια μορ-
φή κατάλληλη και αποτελεσματική (Μπασέτας 2002, σ. 275). 
4 Ξωχέλλης, (1985), Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ.53 -56 
5 Arnheim, R., (1989), «Thoughts on Art». N. York: The Getty Center for Education in the Arts, p. 55 
6 Πολίτης, Π., (2001), «Προφορικός και γραπτός λόγος - H προτεραιότητα του προφορικού λόγου», Εγκυκλοπαιδικός  Οδη-
γός, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, www.greek-language.gr 



 

  13 

 

Preface 

 

In recent years, research has focused on finding ways in which virtual grounds are used 

not only in teaching literacy but also in the development of alternative teaching methods. 

A connection – parallel between text and video – art can be distinguished, based on the 

fact that both text and image are forms, i.e manifestations of speech. The meaning of a piece 

of art and the cognitive value that it contains, are in fact in effect so much for text as for fig-

urative work. In recent post industrial societies, images seem to prevail and to determine the 

highest percentage of human experiences. Images seem to be the main medium of knowledge 

and developments. As a result, sociologists like Barthes, Mirzoeff, Elkins and Baudrillard, 

refer to the cultural turn of modern societies towards “optical”. 

Art, depending upon the way that it is represented by each artist can be divided into 

forms. Both authors and artists attempt to express meaning in their work; a meaning that is 

conveyed to the audience. The main concern of each artist is to transfer to his object of study, 

the meaning that dominates his thoughts, via the means he chooses to use. Through the pro-

cess of reproducing, the members of a civilization may use language or other system points, in 

order to produce meaning. The existence of a broader understandable coding and decoding 

system, become, in this way, necessary prerequisites. 

Children are more and more in contact with different types of text and therefore are in 

need of a more complex cultural interpretation process. With the aid of activities that increase 

their senses, they are able to collect data that will enrich their life and that will be processed in 

the later stages of their future. Recent training theories, such as the theory of Constructivism, 

point out direct experience and its quality, while the 3 methods of representing knowledge, 

from Bruner’s theory, the practical, figurative and symbolic highlight the importance of using 

objects during the teaching process, in all levels of development. 

In kindergarten, considered in western societies as an important stage of child educa-

tion, the teaching of language is a basic part of education and the cultivation of the oral lan-

guage is one of the main objectives of the curriculum. 

Written language, as well as visual development, form the foundation of pedagogical 

training, youth with skills and dexterities that are necessary for a successful participation in 

educational programs. The development of the oral language is considered necessary for 

learning the written language. 
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In the context of this position, it so attempted to strengthen linguistic production, en-

riching the vocabulary of children through communication activities, which result from de-

coding the messages that art tries to put forward, converting them into production areas of 

meaning; while treating the receiver as an inactive reader of these meanings. In this approach, 

description interpretative question, the images of art and language are all interrelated, trigger-

ing a multitude of skills in a child. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον κλάδων της Γλωσσολογίας, όπως η Κοινωνιογλωσ-

σολογία και η Ανάλυση Λόγου, στρέφεται στην επικοινωνιακή και λειτουργική διάσταση της 

γλώσσας7. Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκε η Επικοινωνιακή Προσέγγιση της γλώσσας με 

στόχο την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, ως έκφανση της επικοινωνιακής 

μορφής της. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται σε ποιο βαθμό η εικόνα ενός έργου τέχνης ή το ίδιο το 

εικαστικό αντικείμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μια μορφή κειμένου, που ενσωματώνει 

νόημα και γνώση. Αρχή του συλλογισμού αποτελεί η άποψη, ότι κάθε εικαστικό έργο, αποτε-

λεί προϊόν του ανθρώπινου λόγου.  

Στο «Γλωσσικό Σχεδιασμό»,8 που παρουσιάζεται μέσα από τη θεωρία και την πράξη, 

επιχειρείται η σύνδεση των έργων τέχνης με την παραγωγή και γενικότερα την ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιχειρείται, δηλαδή, η διαφυγή από 

τους στενούς περιορισμούς του τυπωμένου κειμένου, ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα πολι-

τιστικών, τεχνολογικών και οπτικών στοιχείων. Κατ’ επέκταση, η τέχνη γίνεται αφορμή και 

αιτία για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της δομής της γλώσσας, αλλά και το μέσο για την 

καλλιέργεια της αισθητικής, του συναισθήματος και της κριτικής σκέψης, αφού όλα τα έργα 

τέχνης έχουν μια υλική υπόσταση που μπορεί να δραστηριοποιήσει τις αισθήσεις και το νου.  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα συνάδει με τους στόχους του σημερινού προγράμματος 

του Νηπιαγωγείου, προσεγγίζοντας, όμως, διαφορετικά το θέμα της ανάπτυξης του προφορι-

κού λόγου των παιδιών. Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες και τα έργα τέχνης αξιοποιούνται έτσι, 

ώστε να γίνονται το μέσο για την ανάπτυξη και παραγωγή του λόγου των παιδιών. Γίνονται 

δε μέσο, όταν διαμεσολαβούν στη σύλληψη που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης μέσα στο 

νου του και την ερμηνεία της από το παιδί – θεατή.  

Κατά την εφαρμογή του προαναφερόμενου προγράμματος και με κατάλληλα διαμορ-

φωμένα ερωτήματα, ασκείται κάθε φορά ο αντίστοιχος τομέας της γραμματικής ή του συντα-

κτικού και δίνεται η ευκαιρία για σημασιολογική προσέγγιση των εννοιών. Παράλληλα, τα 

παιδιά δομούν τις ταυτότητές τους μέσα από τις εμπειρίες τους από τον οπτικό πολιτισμό. Σε 

αυτή την εργασία, η εικόνα σημαίνει την αναπαράσταση ενός υλικού αντικειμένου, προσώ-

                                                             
7 Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης, Σ., (1997), Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Αθήνα: Κώδικας, σ.34. 
8 «Γλωσσικό Σχεδιασμό» ονομάζουμε το προτεινόμενο πρόγραμμα καλλιέργειας του προφορικού λόγου των παιδιών (βλ. 
κεφ. 5, σ.180). 
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που, πεποίθησης ή ιδέας, με ζωγραφική, γλυπτική, κέντημα, χαρακτική κ.λπ. Το εικαστικό 

έργο, γίνεται ο χώρος υλοποίησης των ιδεών – η περιοχή όπου “the material of reflection is 

incorporated into objects as their meaning”9. Με δεδομένα τα κύρια χαρακτηριστικά της τέ-

χνης, δηλαδή τη γνώση, αφού τα έργα τέχνης έχουν μια λογική διάσταση, συνδέονται με το 

σχήμα του συλλογισμού και την περιεκτική σκέψη10 και τη γλώσσα, αφού η τέχνη έχει το δι-

κό της συντακτικό, γραμματική και κώδικες επικοινωνίας11, οι διδακτικές της εφαρμογές εί-

ναι αποδεδειγμένο, πλέον, ότι καθιστούν το νου του παιδιού πιο ευέλικτο12, συνεπώς και πιο 

αποτελεσματικό στην αναζήτηση της γνώσης13, 14. 

Στο πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων διαμορφώνεται η παρούσα διδακτική πρόταση, 

υιοθετώντας την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών15, αλλά και διατηρώντας τις αρχές της 

παιδαγωγικής του γραμματισμού, σεβόμενη τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των μικρών 

μαθητών, με σκοπό να φέρει στο σημερινό Νηπιαγωγείο τη σύνδεση της γλώσσας με άλλες 

πηγές νοήματος. 

Η μελέτη αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (Α΄ μέρος, Κεφ. 1, 2, 3, 4), όπου συγκε-

ντρώνονται γενικές πληροφορίες, το ερευνητικό μέρος (Β΄ μέρος, Κεφ. 5,6), όπου παρουσιά-

ζεται η έρευνα και η στατιστική ανάλυση και ένα τρίτο μέρος (Γ΄ μέρος, Κεφ.7), τα συμπε-

ράσματα. 

Στο πρώτο μέρος της διατριβής, παρουσιάζονται οι θεωρίες που αφορούν τη σκέψη, τη 

γνώση και τη γλώσσα, όπως και τους τομείς ανάπτυξης της γλώσσας, καθώς και τη σημασία 

του οπτικού πολιτισμού. Το μέρος αυτό προηγείται του εμπειρικού και προσφέρει σημαντική 

                                                             
9 Dewey, J., (1934), Art as Experience, New York: Minton, Balch,, σ.74 - 75 
10 Horkheimer, M., (1984), Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, Παραδοσιακή και κριτική θεωρία: Εξουσία  και οικογένεια: Η  
κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας, (μτφρ.), Οικονόμου, Αντ., Σαρίκας, Ζ.,  εκδ.Ύψιλον /Βιβλία, 86 -88. 
11 Dottrens R., (1974), Παιδαγωγώ και διδάσκω. Η σχολική παιδαγωγική και η ειδική διδακτική του σύγχρονου δημοτικού 
σχολείου, μτφρ. Γ. Α. Βασδέκη, Αθήνα: Δίπτυχο-Unesco, σ. 29 - 37  
12 Gloton R., (1976), Η τέχνη στο σχολείο, μτφρ. Α. Σαρίκα - Η. Βιγγόπουλου, Αθήνα: Νικόδημος., σ.55 - 57 
13 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σ. 9 -10 
14 Robinson Κ., (1999), Οι τέχνες στα σχολεία, μτφρ. Α. Ζαφειρίου, Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 247 -249 
15Για να γίνει εφικτή και διδακτικά, η προσέγγιση του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και 
των μέσων με τα οποία εκφράζεται χρειαζόταν ένα νέο πλαίσιο που θα συμπλήρωνε αυτό της παιδαγωγικής του γραμματι-
σμού, οι πολυγραμματισμοί. Οι πολυγραμματισμοί αναδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραί-
τητων για την κατανόηση κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την παραγωγή νοήματος (γλωσσικά, 
οπτικά, ηχητικά) και λόγων που παράγονται σε πολυμορφικά και πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η παιδαγωγική 
των πολυγραμματισμών προτείνει διδακτικές αρχές που αποσκοπούν στον εκπαιδευτικό πλουραλισμό, στη διεύρυνση των 

οριζόντων των μαθητών, στην καλλιέργεια αξιοποίησης όλων των πηγών νοήματος ώστε να είναι σε θέση να συνδέονται με 
άλλους κόσμους ζωής. Υπό την έννοια αυτή η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών δεν αναιρεί καμία από τις διδακτικές 
πρακτικές της παιδαγωγικής του του γραμματισμού, αλλά τις συμπληρώνει επιχειρώντας να φέρει σε επαφή τους μαθητές σε 
καθημερινές πρακτικές παραγωγής νοήματος χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και μεθόδους. Γι’ αυτό οι όποιες διδακτικές 
προτάσεις συγκροτούνται στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών διατηρούν τις αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού, 
υιοθετώντας όμως και συμπληρωματικές αρχές με τις οποίες υλοποιείται η εν λόγω παιδαγωγική. Αυτές είναι οι εξής: α) 
προσέγγιση των κειμένων ως πολυεπίπεδων, πολυτροπικών και πολύσημων σημειωτικών προϊόντων, β) στόχος της διδασκα-
λίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους μαθητές να κινηθούν στη μελλοντική ζωή τους ενεργά και συ-

νειδητά, γ) δίνεται έμφαση στηνκοινωνική εμπειρία των μαθητών και με αυτό τον τρόπο την κατασκευή νοήματος (Σ. Χα-
τζησαββίδης Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον 
κοινωνιοκεντρισμό, δημ/ση http://www.pi.ac.cy, σ.5 - 6) 

http://www.pi.ac.cy/
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βοήθεια στον αναγνώστη, διευκολύνοντας να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για το εξεταζό-

μενο θέμα. Εξηγεί επίσης, πως ένα έργο τέχνης σαν εικόνα παραπέμπει στο λόγο και στη δη-

μιουργία εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων. Δημιουργείται, έτσι, η βάση στήριξης του 

προτεινόμενου προγράμματος και της παραγωγής προφορικού λόγου μέσω της τέχνης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται η προβληματική της έρευνας. Διατυπώνεται το πρό-

βλημα και αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής του θέματος που μελετάται. Εξετάζονται η ανα-

γκαιότητα και η σημασία της έρευνας και γίνεται η οριοθέτηση του προβλήματος. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τα εννοιολογικά πεδία της 

μελέτης και γίνεται ερμηνεία των σπουδαιότερων όρων που χρησιμοποιούνται στη μελέτη. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του 

προφορικού λόγου. Παρουσιάζεται η σχέση γλώσσας και γνώσης, η σχέση γλώσσας και σκέ-

ψης και των ερμηνειών που έχουν δοθεί και η σημασία και σπουδαιότητα του προφορικού 

λόγου. Παρουσιάζεται επίσης, η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας στους 

τομείς της μορφολογίας, της σύνταξης και της σημασιολογίας της γλώσσας. Σκιαγραφούνται 

η οργάνωση του τομέα της γραμματικής, η σύνταξη και η μορφολογία, αλλά και η ανάπτυξη 

του σημασιολογικού τομέα, που αναφέρεται στη μάθηση του εννοιολογικού περιεχομένου 

της γλώσσας και σχετικές επεκτατικές μελέτες.   

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον οπτικό πολιτισμό, τη θέση που μπορεί να κατέ-

χει ο οπτικός πολιτισμός στην προσχολική ηλικία και πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις ο-

πτικές μορφές. Ορίζονται, επίσης, οι στόχοι κατά τη διαδικασία προσέγγισης των έργων τέ-

χνης, ενώ αναφέρονται οι έρευνες και οι μελέτες για τη σύνδεση του οπτικού πολιτισμού  με 

την καλλιέργεια της γλώσσας. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης και συγκεκριμένα στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφο-

ρά στην ερευνητική διαδικασία. Γίνεται αναφορά στο σκοπό και τον στόχο της έρευνας και 

διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Αναφέρεται ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της 

έρευνας, με περιεχόμενο, την επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας τη διαδικασία εκτέλεσης 

της έρευνας, τον τρόπο κατηγοριοποίησης των αποτελεσμάτων, καθώς και τον προσδιορισμό 

των σωστών απαντήσεων και τους περιορισμούς στις απαντήσεις της συνέντευξης πριν και 

μετά την υλοποίηση του προγράμματος και τα ερευνητικά εργαλεία. Περιγράφεται, το προ-

τεινόμενο πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού ως μέσο αυτόνομης και κριτικής προσέγ-

γισης των πηγών μάθησης. Αναφέρεται ο καθορισμός του δείγματος και ο τρόπος υλοποίησης 

της έρευνας. Παρουσιάζονται ακόμη, το προερευνητικό στάδιο και οι περιπτώσεις αναδια-

μόρφωσης των ερωτημάτων καθώς και  η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 
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Στο έκτο κεφάλαιο αξιολογούνται τα αποτελέσματα και γίνεται ο έλεγχος των ερωτη-

μάτων της έρευνας. Αναλυτικότερα, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. Δίνο-

νται οι συγκριτικοί πίνακες παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ομάδων στις αρχικές και 

τις τελικές συνεντεύξεις, όπως και οι γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του λεξιλογίου, του 

συντακτικού και του σημασιολογικού τομέα και της ποιοτικής ανάλυσης του συντακτικού 

τομέα.        

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο, όπου γίνεται ο έλεγχος των ερευνη-

τικών ερωτημάτων από την ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων. Γίνεται ακόμη αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος «Γλωσσικού Σχεδιασμού» από 

την πλευρά του ερευνητή. Τέλος παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα και οι ερευνητικές 

προτάσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η προβληματική της έρευνας 

 

 

1.1 Περίληψη 

 

O τομέας της γλωσσικής αγωγής του νηπίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απα-

σχολώντας τους ειδικούς με ερωτήματα του τύπου, ποιος είναι ο λόγος διδασκαλίας της μη-

τρικής γλώσσας στο σχολείο και ποιες οι γλωσσικές ανάγκες των παιδιών, όταν ξεκινούν τη 

φοίτησή τους σ’ αυτό, καθώς και ποιο είναι το περιεχόμενο των γνώσεων που λαμβάνουν16. 

Οι έμφυτες καθολικές δομές, σύμφωνα με τη Γλωσσολογία, που υπάρχουν στο παιδί, ενεργο-

ποιούνται, όταν το παιδί αρχίσει να λαμβάνει γλωσσικά ερεθίσματα από το περιβάλλον του. 

Το παιδί προσαρμόζεται και λειτουργεί σύμφωνα με την υπάρχουσα κάθε φορά γλώσσα του 

περιβάλλοντος του17. 

Αναφορικά με τη σχολική εκπαίδευση και την πραγματικότητα που επικρατεί σε αυτήν, 

υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν συνδέσει το επίπεδο κατάκτησης του προφορικού και του 

γραπτού λόγου με τον τρόπο που τα παιδιά εξελίσσονται μαθησιακά, καθώς και με την επιτυ-

χία και την αποτυχία τους στη σχολική εκπαίδευση18.     

Η κατάκτηση του γραπτού λόγου -ανάγνωση και γραφή- ως σύνθετη ψυχο-

γλωσσολογικο-κοινωνική δραστηριότητα εξαρτάται από μία μεγάλη κλίμακα ψυχολογικών 

διαδικασιών και δεξιοτήτων, πολλές από τις οποίες εμφανίζονται στο παιδί πολύ πριν αυτό 

αρχίσει να διαβάζει και να γράφει19. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η κατοχή ενός 

καλού προφορικού λεξιλογίου, το οποίο περιλαμβάνει σωστή άρθρωση και τονισμό των λέ-

ξεων, γνώση των σημασιών τους και σωστή χρήση τους.  

Η γλώσσα, αλλά και η τέχνη αποτελούν μέσα περιγραφής του περιβάλλοντα κόσμου, 

συνδέουν την πράξη με τη σκέψη, περιγράφουν τις ποιότητες και τις αιτίες, αφηγούνται κα-

ταστάσεις, λειτουργούν σαν εργαλεία που με τα σύμβολά της η καθεμία εκφράζει ιδέες, συ-

ναισθήματα, απόψεις, σχέσεις. H προσέγγιση των έργων τέχνης από τα παιδιά έχει σκοπό την 

                                                             
16 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής  
κανότητας και του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ 18 - 19 
17 Γκενάκου, Ζ., (2001), «Μονάχη έννοια η γλώσσα μου: ένα πρόγραμμα γλωσσικής καλλιέργειας του μικρού παιδιού». Η 
έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, τ.α ,́  Αθήνα: Τυπωθήτω , σελ. 31-44 
18 Pearson, D. P, & Stephens, D. (1992), «Learning about Literacy: A 30-years journey». In: Ruddell, M. Rapp-Ruddell & H. 
Singer (ed) Theoretical models and processes of reading. International Reading Association, Newark, Delaware. USA., 
pp.19-22 
19 Ματή- Ζήση, Ε., (2000), Η σχεδιαστική επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διερεύνηση της σχέσης 
της σχεδιαστικής με την αναγνωστική ικανότητα. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Βόλος: ΠΤΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, 2000. 
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πρόκληση του ενδιαφέροντος, την αισθητική απόλαυση και τη δημιουργία προϋποθέσεων για 

τη δημιουργία του επικοινωνιακού πλαισίου, μέσα στο οπoίο θα παράγουν και θα κατανοή-

σουν προφορικό λόγο20.  

Ο συνδυασμός Γλώσσας και Τέχνης μπορεί να προσφέρει ένα ενισχυμένο πλαίσιο για 

τη συγκεκριμένη δράση, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της ηλικίας του παιδιού που αναφε-

ρόμαστε (4-6 ετών), δηλαδή την περιέργεια και την τάση εξερεύνησης, αποφεύγοντας την 

τυπική εκπαίδευση.    

Με δεδομένο μελέτες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο για την αξιοποίηση των «πο-

λυτροπικών» κειμένων, ως μέσα προσέγγισης του εγγραμματισμού των παιδιών και παραγω-

γής λόγου και την αντίστοιχη απουσία τους στον ελληνικό χώρο, προκύπτει η ανάγκη διερεύ-

νησης, του, κατά πόσο η ένταξη των έργων του οπτικού πολιτισμού, σε ένα πρόγραμμα διδα-

σκαλίας της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο μπορεί να ενεργοποιήσει  το ενδιαφέρον των παιδιών 

και την προαγωγή του προφορικού τους λόγου. 

 

 

1.2  Διατύπωση του προβλήματος 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από παιδαγωγούς και 

ψυχολόγους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη των γνωστικών και κυρίως 

των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού. Έχει δοθεί, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύ-

νηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων, όπως είναι 

οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες21. Στους κοινωνικούς, εκτός από τους παράγοντες 

του περιβάλλοντος της οικογένειας, του σχολείου και της αγωγής που προέρχεται από τους 

δύο αυτούς χώρους, καθοριστικός παράγοντας, είναι τα προγράμματα και οι μέθοδοι διδα-

σκαλίας της γλώσσας στο χώρο του σχολείου22. 

Επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι οδήγησαν στην αντίληψη, ότι το Νηπιαγωγείο εί-

ναι μια σχολική βαθμίδα ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για την εκπαίδευση των παι-

διών. Η επέκταση της εκπαίδευσης, αλλά και η επιστημονική ενασχόληση ψυχολόγων, κοι-

νωνιολόγων, παιδαγωγών, γλωσσολόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων με το παιδί της 

προσχολικής ηλικίας, δημιούργησαν το γνωστικό υπόβαθρο για την εφαρμογή διδακτικών 

μεθόδων κατάλληλων για την ανάπτυξη ψυχοσωματικών δεξιοτήτων του παιδιού.     

                                                             
20 Simpson, A., (1991), «Language, Literature and Art». In R. Smith & A. Simpson (Επιμ.), Aesthetics and Arts Education, 
Urbana & Chicago: University of Illinois Press. pp 256-263 
21 Βοσνιάδου, Σ., (1992), Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας: Γλώσσα. (Επιμ. Βοσνιάδου, Σ.). Αθήνα:  Gutenberg, σ. 17 
22 Hatano, G. & Inagaki, K., (1999), «Συμμετοχή στη γνώση με τη συλλογική δραστηριότητα αντίληψης ή κατανόησης» στο 
Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον (τομ. Β). Μαθησιακές σχέσεις στη σχολική τάξη (Μτφ .Παυλογεωργάτου, Α.). 
Πάτρα: ΕΑΠ, σ. 312-330 
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Tα παιδιά, που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, έχουν κατακτήσει μέρος του λεξιλογίου και 

κάποιες από τις γλωσσικές δομές της μητρικής τους γλώσσας, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επι-

τυγχάνουν ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας23. 

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, το Νηπιαγωγείο δεν είναι ο κατεξοχήν χώρος, 

στον οποίο θα μάθουν τα παιδιά τη γλώσσα, αλλά στην ουσία ο χώρος που θα βοηθήσει τα 

παιδιά να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το λεξιλόγιο και τις ήδη διαμορφωμένες γλωσσικές 

δομές. Αυτό σημαίνει, ότι το Νηπιαγωγείο λειτουργεί αντισταθμιστικά, αφού σε παιδιά που 

έχουν λιγότερα γλωσσικά ερεθίσματα λόγω του περιβάλλοντός από το οποίο προέρχονται, 

αυτή η επέκταση θα είναι μεγαλύτερη24. 

Εκτός, όμως, από το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δεξιότητες, το Νηπιαγωγείο συντελεί 

και στη διεύρυνση των ψυχοκινητικών, νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. 

Μέσω του Νηπιαγωγείου, το παιδί αποκτά την κατάλληλη κοινωνικοποίηση, η οποία θα το 

βοηθήσει να κατανοήσει τον κόσμο και όσα βρίσκονται γύρω του25. 

Ο Παρασκευόπουλος26 θεωρεί, ότι η γλώσσα είναι ένα «μέσο με το οποίο εκφράζεται, 

αλλά και αναπτύσσεται η ανθρώπινη σκέψη». Για να μπορέσει να αναλυθεί το φαινόμενο της 

κατάκτησης της γλώσσας από το μικρό παιδί, λόγω της πολυπλοκότητάς του, απαιτείται η 

σύμπραξη πολλών επιστημών, όπως της ψυχογλωσσολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας, κ.α. 

Για την επιστήμη της Γλωσσολογίας, η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας από το παιδί 

αποτελεί τη βάση της Γενετικής - Μετασχηματιστικής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία «η 

ικανότητα του λόγου που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο, στηρίζεται στην ύπαρξη έμφυτων κα-

θολικών δομών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την κατάκτηση μιας συγκεκριμένης γλώσσας»27. 

Ανάλογα, λοιπόν, με τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται το παιδί αρχίζει να δημιουρ-

γεί και τη δική του γλώσσα, επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την άποψη, ότι «το άτομο 

συμπεριφέρεται, σαν να εφευρίσκει τη γλώσσα του κάθε στιγμή που τη μιλάει, με το να τη 

χειρίζεται δημιουργικά»28. 

Αυτό σημαίνει, ότι το παιδί πλέον δεν είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, αλλά ένα 

δραστήριο και ενεργό υποκείμενο, το οποίο μέσω της συμμετοχής του καταφέρνει αρχικώς 

να κατακτήσει τον προφορικό λόγο και έπειτα αρχίζει την ίδια απόπειρα και στον γραπτό. 

                                                             
23 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π,. σ.20 - 21 
24 Ξωχέλλης, Π. Δ., (1985), Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, σ.62 -64 
25 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π., σ.26 
26 Παρασκευόπουλος, Ι., (1985), Εξελικτική ψυχολογία, η ψυχική ζωή από την σύλληψη ως την ενηλικίωση, τόμος 2: προσχο-
λική περίοδος, Αθήνα, σ.92 - 94 
27  Μήτση, Ναπ., (1996), Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα, σ.45 -46 
28 Μήτση, Ναπ., (1996), ο.π., σ.52 -54 
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Υποστηρίζεται, ότι «η μάθηση ή απόκτηση της γλώσσας δεν είναι προσφορά των ενηλίκων 

προς το παιδί, αλλά κατάκτηση του ίδιου του παιδιού. Το επίπεδο στο οποίο θα καταστεί δυ-

νατή αυτή η κατάκτηση, προσδιορίζεται αποφασιστικά από το βαθμό ενεργοποίησης του παι-

διού»29.  

Η κατάκτηση της γλώσσας είναι κυρίαρχη προϋπόθεση για την προσέγγισή της30. Με 

τη γλώσσα δηλώνουμε τα γνωστά σε μας ή ζητάμε πληροφορίες για όσα δεν γνωρίζουμε, επι-

κοινωνούμε, διεκδικούμε, ευχόμαστε, ευχαριστούμε κ.α. Επειδή, όμως, ο λόγος μέσα στη 

σύγχρονη οικογένεια είναι συνήθως τυποποιημένος και αναφέρεται σε προτροπές και παραγ-

γελίες, προσομοιάζοντας σε λόγο-σύνθημα ή λόγο-διαφήμιση, γίνεται κυρίαρχο το αίτημα της 

γλωσσικής καλλιέργειας. 

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής κοινότητας για τις δεξιότητες-κλειδιά, 

που απαιτούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, έχει συντάξει έκθεση σύμφωνα με την οποία, για 

να μπορέσει ένα άτομο να ενταχθεί κοινωνικά με ομαλό τρόπο και να συμμετέχει σε δραστη-

ριότητες όλων των τομέων της σύγχρονης ζωής, πρέπει να γνωρίζει καλά τη μητρική του 

γλώσσα31. 

Για να μπορέσει ένα παιδί να μάθει και να αναπτύξει τις μαθησιακές του ικανότητες, 

πρέπει να αναπτύξει μία καλή και θετική σχέση με τον προφορικό και το γραπτό λόγο32. Επί-

σης, για να μπορέσει ένα άτομο να αναπτυχθεί προσωπικά και να αποκτήσει μία σωστή κοι-

νωνική ταυτότητα, πρέπει να έχει μία καλή συγκρότηση του προφορικού λόγου33. 

Στενά συνδεδεμένη με την παραπάνω ικανότητα είναι η φωνολογική συνειδητοποίηση. 

Είναι μία μεταγλωσσική ικανότητα που αρχίζει να αναπτύσσεται από τα 2 1/2 χρόνια περίπου 

και σχετίζεται με τη δυνατότητα που έχουμε να αντιλαμβανόμαστε και να χειριζόμαστε τη 

δομή των λέξεων. Η αξιολόγησή της γίνεται με εργασίες στον προφορικό λόγο, όπως η κρίση  

για την ομοιοκαταληξία δύο λέξεων ή η παραγωγή ομοιοκαταληξίας, ο εντοπισμός του αρχι-

κού ή του τελικού ήχου μιας λέξης, η ανάλυση ή η σύνθεση, η μετακίνηση, η πρόσθεση ή 

παράλειψη φωνημάτων από λέξεις και η προφορά αυτού που έχει απομείνει. Τα παιδιά που 

αποδίδουν καλά σε τέτοιες εργασίες στην προσχολική ηλικία, αναμένεται να μάθουν να δια-

βάζουν γρηγορότερα και να γράφουν πιο σωστά από άλλα που δεν έχουν αναπτυγμένη την 

                                                             
29Παπούλια-Τζελέπη, Π., (1993), «Η ανάδυση του γραμματισμού στο ελληνικό γραφημικό σύστημα: η αναγνώριση  συμπε-
ριφορών γραμματισμού». Γλώσσα, 30, σ.5-18 
30 Οδηγός νηπιαγωγού, (2006), «Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης», ΟΕΔΒ, Αθήνα, σ.97 
31 Οδηγός νηπιαγωγού, (2006), ο.π., σ. 98 
32 Πικροδημήτρη, Μ., (2004), «Τα σχέδια εργασίας στην ανάδυση της γλώσσας – εγγραμματισμού στο Νηπιαγωγείο»,  πε-

ριοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τχ.9, σ. 53 - 61 
33 Καλλιφατίδης, Θ., (1994), «Γλώσσα και ταυτότητα», έκδοση με αφορμή τη συζήτηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο με θέμα 
LANGUE ET IDENTITE, 25-10-1994, εκδ. Γαβριηλίδης. σ.281 - 432 
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ικανότητα αυτή, εφόσον δεχθούμε ότι δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες34,35. 

Το παιδί με κυρίαρχο βασικό πνευματικό εργαλείο τη γλώσσα και με την κατάλληλη 

χρήση της στην οργάνωση και ανάπτυξη της σκέψης του θα κυριαρχήσει και θα κατακτήσει 

με συνειδητά διαδοχικά βήματα το περιβάλλον και τη γνώση. Η γλώσσα αποτελεί καθημερι-

νό βίωμα μέσα από άπειρες ποιοτικές και ποσοτικές δράσεις, τις οποίες τα παιδιά λαμβάνουν 

πρώτα από το οικογενειακό τους περιβάλλον και στη συνέχεια από το σχολείο και την ευρύ-

τερη κοινωνία. Τα παιδιά προσεγγίζουν τον προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από μια δομι-

στική εκπαιδευτική διαδικασία.  

Έχοντας ως στόχο την προαγωγή της διαδικασίας της μάθησης και ιδιαίτερα του εγ-

γραμματισμού των νηπίων, προτείνεται η όλη διαμόρφωση του διδακτικού μοντέλου να γίνε-

ται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνονται ευκαιρίες για ανακαλυπτική μάθηση36, για την ενί-

σχυση των πνευματικών δυνατοτήτων του παιδιού, ενώ παράλληλα να καλλιεργούν την ερευ-

νητική του διάθεση και γενικά τη θετική του στάση απέναντι στη γνώση.  

Με τον όρο «γλωσσική καλλιέργεια», εννοείται κυρίως η πνευματική-παραγωγική δια-

δικασία, όπως αυτή εξαρτάται από το περιβάλλον, το δέκτη και τις μεθόδους μετάδοσης. Σε 

αυτή τη περίπτωση ως περιβάλλον, εννοείται ο πομπός των ακουστικών εικόνων και ως δέ-

κτης το παιδί37. 

Η γλωσσική καλλιέργεια δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία, αλλά είναι μία ενεργή 

διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Σαν διαδικασία συνδέεται με την πλη-

ροφόρηση που έχει λάβει ο άνθρωπος και καλύπτει όλο το φάσμα «λόγος» (ακουστικός, ο-

πτικός, εσωτερικός μονόλογος), αλλά και με την λειτουργία της έννοιας –λέξης στο επίπεδο 

της ακουστικής, της οπτικής εικόνας και της εικόνας –έννοιας και είναι ανάλογη με το περι-

βάλλον με το οποίο συνδέεται38. 

Για να φτάσει το παιδί στο επιθυμητό σημείο, πρέπει εκτός από τις προηγούμενες αι-

σθητηριακές εντυπώσεις, που γίνονται συνήθως χωρίς προηγούμενο εννοιολογικό έλεγχο, να 

                                                             
34 Ματή-Ζήση, Ε. & Ζαφειροπούλου, Μ., (2002), «Ο συσχετισμός της φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης, του κινητικού  

συντονισμού και της σχεδιαστικής απεικόνισης με την μελλοντική ευκολία ή δυσκολία εκμάθησης του γραπτού λόγου» στο 
Η έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τόμος Β’ Ψυχολογικές και Κοινωνικές  Προσεγγίσεις,  Αθήνα:Τυπωθήτω, Γ. Δαρδα-
νός ,σ. 169-183 
35 Πόρποδας, Κ., (1992), Η εκµάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σε σχέση µε την ηλικία και τη φωνηµική επίγνωση. 
Ψυχολογία, 1, σ. 30–43 
36 Η ανακαλυπτική θεωρία της μάθησης βασίζεται στην αρχή ότι για να μάθει το υποκείμενο πρέπει να δράσει σε συγκεκρι-
μένα αντικείμενα. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η κατάκτηση του αφηρημένου ή η ανακάλυψη της γνώσης. Η μάθηση 
συντελείται μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων και ανώτερων λειτουργιών της σκέψης. Άλλα χα-

ρακτηριστικά στοιχεία είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και η παραγωγική ομιλία, (Ελληνιάδου, Ε., Κλεφτάκη, 
Ζ., Μπάλκιζας, Ν., (2008), Η συμβολή των παιδαγωγικών προτάσεων για την κατανόηση του φαινομένου της μάθησης, 
ΠΑ.Κ.Ε. Αθήνας, σ.35) 
37 Αδαμόπουλου, Π., Κόφφα, Α., (1996), Το παιδί και ο λόγος, εκδ. Νέα Γνώση, σ. 125-126 
38 Αδαμόπουλου, Π., Κόφφα, Α., (1996), ο.π., σ. 132 - 134 
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στηριχθεί στην εξειδικευμένη πληροφόρηση από τους τρίτους (γονείς, σχολείο), που θα βασί-

ζεται σε ό,τι ονομάζουμε εξήγηση, επεξήγηση, ερμηνεία.  

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι ο αρχικός στόχος για τη λογική οργάνωση 

και τη σωστή χρήση των δομών και του λεξιλογίου, την άσκηση στην ακρόαση και στη βελ-

τίωση της έκφρασης του παιδιού39. Έτσι, αντίστοιχα επιδιώκεται ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση 

και η ενεργοποίηση του ατομικού λεξιλογίου των παιδιών καθώς και η συνειδητοποίηση στην 

πράξη της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας40. 

Μιλώντας για γλωσσική ανάπτυξη ή κατοχή του προφορικού λόγου, αναφερόμαστε 

ταυτόχρονα στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου. Η παραγωγή συνίσταται 

στην προφορική διατύπωση, την έκφραση της εμπειρίας με σεβασμό στους φωνολογικούς, 

γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της γλώσσας. Η αντίληψη σχέσεων, αντιπαραθέσε-

ων και προβλέψεων συμπληρώνει τη δεξιότητα κατανόησης του προφορικού λόγου41,42. Κα-

τά μια άποψη, η κατοχή του προφορικού λόγου αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μάθηση του 

γραπτού λόγου43  

O χώρος του οπτικού πολιτισμού και, πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεία και ανάλυση των 

έργων τέχνης (πίνακες, γλυπτά, αντικείμενα), ως εικόνες, αποτελεί κατά την άποψή μας, ση-

μαντικό μέσο για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας του παιδιού44 και ότι η συστηματι-

κή προσέγγιση ενός έργου τέχνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδακτική του εγγραμματισμού, 

με αφορμή την περιγραφή του εικαστικού περιεχομένου του έργου και των άλλων μορφολογι-

κών του στοιχείων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (μέθοδος ανάγνωσης εικόνας - έκφραση ι-

δεών, υποβολή ερωτήσεων, ερμηνεία καταστάσεων)45. 

Οι μέχρι τώρα, θεωρητικές απόψεις και τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών καταδεικνύ-

ουν, ότι προγράμματα και μέθοδοι υποστήριξης της ανάπτυξης του εγγραμματισμού των παι-

διών λειτουργούν ως σημαντικοί παράγοντες για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους. 

Βάση αυτής της οπτικής, για να υπάρχουν κεντρίσματα για τη γλωσσική συμμετοχή, θεωρείται, 

ότι πρέπει να παρουσιάζονται βιωματικές καταστάσεις που να έχουν αυτό το ρόλο46. 

                                                             
39 Ματσαγγούρας, Η., (2002), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 
Επιμ. Διον. Κ. Παρούτσας, σ. 214 -218 
40 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  (ΑΠΣ) Υποχρε-
ωτικής Εκπαίδευσης, τόμος Α ,́ ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, Αθήνα, 2002, σ. 6-7 
41 Βάμβουκας, Μ., (1984), Ψυχοπαιδαγωγική Θεώρηση της Κατανόησης των Αναγνωσμάτων, εκδ. Γρηγόρη, σ.94 
42 Κουτσουράκη, Στ., (2006), Γραμματισμός και πρώιμη ανάγνωση, σ. 126 - 128 
43 Βάμβουκας, Μ., (1999), α). Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας με Στοιχεία Στατιστικής, Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 
σ.200 - 215 
    Βάμβουκας, Μ., (1999) (β). Das Scheitern der Marxschen Theorie und der Aufstieg des westlichen Neo-mar-xismus. Über 
die Ursachen einer unzeitgemäßen Renais-sance, Bern: Lang, σ. 129 -142 
44 Baynham, M., (2002), Πρακτικές γραμματισμού, μτφ. Μ. Αράπογλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 65 - 75 
45 Chapman. H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σ . 22 - 26 
46 Μήτση, Ναπ., (1996), ο.π., σ. 101 - 108 
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Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της διερεύνησης για το βαθμό που η συστηματική προσέγγιση 

των έργων του οπτικού πολιτισμού (έργων τέχνης) ευνοεί την γλωσσική ανάπτυξη των μι-

κρών παιδιών και αν αυτό ισχύει, να εξεταστούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες αξιο-

ποίησης των καλλιτεχνικών έργων προς αυτή την κατεύθυνση.  

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια μοντέλα αξιοποίησης καλλιτεχνικών έρ-

γων και πολιτισμικών πηγών, ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λό-

γου, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται μόνο στο μάθημα της Ιστορίας του Δημοτικού σχο-

λείου, και ειδικότερα στην Ιστορία των μεγαλύτερων τάξεων47. 

Σε διεθνές επίπεδο οι μελέτες είναι περισσότερες και αναφέρονται στην αξιοποίηση των 

«πολυτροπικών» κειμένων ως μέσα προσέγγισης του εγγραμματισμού των παιδιών και παρα-

γωγής λόγου48. 

To ερώτημα της έρευνας στηρίζεται στη θεωρητική ερευνητική προσέγγιση διαφόρων 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα της προσέγγισης 

των καλλιτεχνικών έργων. Δεδομένο θεωρείται, ότι οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών έ-

χουν άμεση σχέση με την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Για να ενταχθεί ένα πρόγραμμα προαγωγής λόγου - εγγραμματισμού, βασισμένο στην 

προσέγγιση έργων τέχνης, στη γενική διαδικασία μάθησης πρέπει να γίνει αποδεκτό, ότι οι 

πολιτισμικές πηγές συμβάλλουν σημαντικά στον εγγραμματισμό. Και αυτό που επιβάλλει την 

αξιοποίηση των έργων τέχνης στο Νηπιαγωγείο, σαν μέσο εγγραμματισμού, είναι το γεγονός, 

ότι τέτοιου είδους δεξιότητες δεν προάγονται από το σπίτι ούτε και από το σχολείο, με συνέ-

πεια η προσέγγιση της καλλιέργειας λόγου να γίνεται χωρίς την καλλιέργεια ερευνητικής διά-

θεσης από πλευράς του παιδιού και αποκομμένα από τις πολιτισμικές πηγές. Οι διαφορετικές 

μορφές της πολιτισμικής έκφρασης δεν εμφανίζονται με τον τρόπο αυτό, τεμαχισμένες, ως 

γνωστικά αντικείμενα (μουσική, εικαστικά, κίνηση, οπτικοακουστική έκφραση), αλλά η μία 

διαχέεται μέσα στην άλλη, ως μία ολότητα. Ταυτόχρονα, η κάθε μία προβάλλει ευδιάκριτα τα 

χαρακτηριστικά και τις αξίες που περικλείει.  

Τα έργα τέχνης, σαν μέσο μάθησης, πρέπει να αξιολογούνται παιδαγωγικά, όπως κάθε 

άλλη μεθοδολογική διαδικασία, ώστε να υπάρχει μια θετική προώθηση στον εγγραμματισμό 

και τη μάθηση γενικότερα49. Η επαφή με τα έργα τέχνης θεωρείται, ως διεύρυνση των ερεθι-

                                                             
47 Ανδρεάδου, Χ. & Γρόσδος, Σ., (2006), «Διεπιστημονικότητα και λαϊκοί ζωγράφοι. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτι-
κές προεκτάσεις». Στο: Π. Μωραϊτου, Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση, 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Βόλος: Επι-
στημονική Επιτροπή Συνεδριακού Θεσσαλίας  ΕΙΠΕ, Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης,  σ.3 - 13 
48  Γρόσδος, Σ, (2008), Οπτικός γραμματισμός και πολυτροπικότητα, Ο ρόλος των εικόνων στη γλωσσική διδασκαλία στο Βι-
βλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο   Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ. 11 -19  
49 Diane Lapp, James Flood, Kelly Moore, Maria Nichols, (2005), Teaching Literacy in First Grade, Guilford Press, pp. 184 - 189 
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σμάτων για την προαγωγή και παραγωγή λόγου από τα παιδιά, το ίδιο σημαντική όπως και 

άλλες οργανωμένες διαδικασίες μάθησης50. 

 

 

1.3 Κριτήρια επιλογής του θέματος 

 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η επιλογή του θέματος προκύπτουν από την ήδη 

διαμορφωμένη κατάσταση γλωσσικής καλλιέργειας στο χώρο του Νηπιαγωγείου, αλλά και 

από την ιδιαιτερότητα του σχεδιασμού που εξετάζουμε. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί εν μέρει μόνο μέσα από την παιδαγωγική πρακτική, και ιδιαίτερα μέσα από 

μια στάση -τόσο στο ερευνητικό όσο και στο παιδαγωγικό επίπεδο- που θα έβλεπε την εικόνα 

και το αντικείμενο, όχι ως μέσα μετάδοσης μιας πληροφορίας, αλλά ως χώρους παραγωγής 

νοημάτων και η οποία θα αντιμετώπιζε τον δέκτη (εδώ το παιδί) ως ενεργητικό αναγνώστη 

των νοημάτων αυτών. Τα κριτήρια αυτά είναι:  

 Η νέα πολιτισμική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις κοινωνίες δυτικού τύ-

που, με την αντικατάσταση μέρους του προφορικού και του γραπτού λόγου με εικόνες και 

την εξίσωση λόγου-εικόνας σαν επικοινωνιακά μέσα –ίσως και με προβάδισμα της εικόνας-

51, δημιουργεί την ανάγκη ενός εκπαιδευτικού συστήματος, περισσότερο οπτικά προσανατο-

λισμένου, που θα δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνία των πολιτιστικών στοιχείων.  

 Η παιδαγωγική λειτουργία της εικόνας και των αντικειμένων (ενεργοποίηση του εν-

διαφέροντος των παιδιών). Πρόκειται για την απλούστερη μορφή ανάγνωσης που προϋποθέ-

τει, όμως, αρκετές δεξιότητες από πλευράς παιδιών, ώστε να εξάγουν νοήματα από αυτές. Για 

να μπορέσει, όμως, αυτή να επιτευχθεί, πρέπει τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

κάποιες συμβάσεις, όπως η αίσθηση της διαδοχής, της σμίκρυνσης, της απεικόνισης τρισδιά-

στατων αντικειμένων και την ιδέα της «παγωμένης» δράσης52. Ανάγνωση σε πρώτο επίπεδο 

σημαίνει αναγνώριση και αντίληψη της σχέσης με την πραγματικότητα και τον έξω κόσμο. Η 

εξερεύνηση των εικόνων και των αντικειμένων και η αναγνώριση λεπτομερειών και στοιχεί-

ων σε αυτά, οδηγούν στο δρόμο της αφήγησης. Η τριβή των παιδιών με ένα ευρύ φάσμα πο-

λιτισμικών πηγών συμβάλλει στην πρόκληση και στήριξη συζητήσεων και κατά συνέπεια 

στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και γενικά της γλωσσικής λειτουργίας53. 

                                                             
50 James Flood, Shirley Brice Heath, Diane Lapp, (2005), Handbook of Research on Teaching Literacy through the  Commu-
nicative and Visual Arts,  Lawrence Erlbaum Associates, pp..3 - 12 
51 Kress, G.R., (1998), «Visual and verbal modes of representation in electronically mediated communication», in I.Snyder 

(ed.) Page to Screen, London: Routledge, pp. 24 - 31 
52 Σπινκ, Τ., (1990), Τα παιδιά ως αναγνώστες, εκδ. Καστανιώτης.σ. 82 - 86 
53 Σπινκ, Τ., (1990), ο.π., σ. 110 - 117 
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 Αποσαφηνίζονται όροι, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας κριτικής μεταγλώσ-

σας των παιδιών, για την κατανόηση της πολιτισμικής δύναμης που κρύβουν τα έργα54. H με-

ταγλώσσα55, πρέπει επίσης, να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να περιέχει ανοιχτές κατηγο-

ρίες. Να αντιμετωπίζεται σαν όργανο και όχι φορμαλιστικά, σαν κάτι που πρέπει να εφαρμο-

στεί σε αυτές. Γίνεται αποδοχή εννοιών που τα όρια τους είναι ασαφή και οι οποίες αλληλε-

πικαλύπτονται. Εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να διαλέγουν από τα εργα-

λεία που προσφέρονται. Επίσης, πρέπει να είναι ικανοί οι ίδιοι να συνθέτουν τα δικά τους ερ-

γαλεία56. 

 Ένα έργο τέχνης δίνει πληροφορίες που αντλούνται με περιγραφική, ερωτηματική ή 

ερμηνευτική ανάγνωση (εικόνα = λόγος). Στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με κώδικες 

και μεθόδους, ώστε να εξοπλίζονται με εργαλεία κριτικής αντιμετώπισης των οπτικών μηνυ-

μάτων57. Η εικόνα και το αντικείμενο συντελούν στην κατασκευή νοημάτων και αλληλεπι-

δρούν με τον προφορικό λόγο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της 

γλώσσας δίνεται προτεραιότητα και έμφαση στην άσκηση των μαθητών στη χρήση της 

γλώσσας με σκοπό να κατανοούν τις ποικίλες μορφές προφορικού (και γραπτού) λόγου και 

να τις συνδέουν με τις συνθήκες επικοινωνίας μέσα στις οποίες παράγεται καθεμιά από αυτές, 

αλλά και να μπορούν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι δημιουργικά τη γλώσσα, προφορικά (και 

γραπτά), με τρόπο που να ταιριάζει στη δεδομένη κάθε φορά περίσταση58. 

 Καλλιεργείται η αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. Σύγχρονοι εκπαιδευτικοί πι-

στεύουν, ότι η μελέτη έργων ενηλίκων μπορεί να ωφελήσει το παιδί και να αποτελέσει ικα-

νοποιητική εμπειρία, αν το παιδί αποκτήσει προσωπική γνώση για το πώς δημιουργήθηκε η 

τέχνη, τι μπορεί να εκφράζει και πως διαποτίζει την καθημερινή ζωή. Η εκπαίδευση μέσω της 

τέχνης λειτουργεί συμπληρωματικά με την εκπαίδευση στην τέχνη59. Η απόκριση του παιδιού 

στις οπτικές μορφές αναπτύσσει την ταυτότητά του και τη δεκτικότητα του απέναντι στην 

εμπειρία. Καλλιεργείται η αντιληπτική εγρήγορση και έκφραση, ώστε το παιδί να νοηματοδο-

τεί μέσα από μια πολύπλοκη και ακατέργαστη εμπειρία και να έχει μια ολοκληρωμένη αντί-

ληψη για τον κόσμο 60 . Ο επιδιωκόμενος, κριτικός και ο δημιουργικός εγγραμματισμός 

                                                             
54 Τσαούσης, ∆ηµήτρης, (1998), «Η Πρόκληση της Κοινωνίας της Γνώσης στην Εκπαίδευση», στο ΠΟΕΒ, ΕΚΕΒΙ, ΕΕΒ 
(εκδ.) Η Βιβλιοθήκη και το Βιβλίο στην Εκπαίδευση. ΕΚΕΒΙ, Αθήνα, σ. 208 - 213 
55 New London Group (1997), A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Occasional Paper, Μετάφραση Μ. 
Αραποπούλου - Γ. Γιαννουλοπούλου, 1:σ.27-29 
56 Virkus, Sirje, (2003), Information Literacy in Europe: a Literature Review, Information Research, 8 (4), κείµενο διαθέσι-
µο στο http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html 
57 Χαραλαμπόπουλος, Α.-Χατζησαββίδης, Σ., (1997²),  Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας-θεωρία και πρα-
κτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σ. 52- 56 
58 Χαραλαμπόπουλος, Α.-Χατζησαββίδης, Σ., (1997²), ο.π. σ.89 - 93 
59 Chapman, H. L., (1993). ο.π., σ. 27 - 30 
60 Chapman, H. L., (1993). ο.π., σ. 59 - 67 
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των  παιδιών του Νηπιαγωγείου, από ένα πρόγραμμα προσέγγισης γλώσσας και τέχνης, μπο-

ρεί να ευδοκιμήσει μέσα σ’ ένα πολιτισμικό – παιδαγωγικό πλαίσιο, όπου η ανάπτυξη της 

σκέψης του μαθητή θα έχει προτεραιότητα έναντι της ενσωμάτωσης πληροφοριών.  

Η διαδικασία ανάπτυξης της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης δεν είναι μια ατομι-

κή διαδικασία, αλλά αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης61. Η ανάπτυξη της 

κρίσης και της δημιουργικότητας, ικανότητες που θα προσφέρουν τη δυνατότητα στο σύγ-

χρονο άνθρωπο από τη μία να κατανοεί και να διαχειρίζεται τον πολύπλοκο και διαρκώς με-

ταβαλλόμενο κόσμο που τον περιβάλλει, και από την άλλη να συνειδητοποιεί και να διεκδικεί 

τη δική του θέση και σχέση με αυτόν (το εγώ μέσα στον κόσμο) τόσο στο επίπεδο των γνώ-

σεων όσο και στο επίπεδο στάσεων και των δεξιοτήτων, μπορεί να αποτελέσει στόχο μιας 

μαθησιακής διαδικασίας62. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές θα χαίρονται και θα σκέφτονται 

γύρω από διάφορα θέματα, θα διαμορφώνουν προσωπική άποψη για διάφορα ζητήματα, θα 

έχουν συνείδηση του πώς εξελίσσεται η σκέψη τους, θα διαλογίζονται πάνω στις διαδικασίες 

της σκέψης των άλλων και της δικής τους. Μεγάλο  μέρος  των  στρατηγικών  σκέψης αφο-

μοιώνεται από τους μαθητές μέσα από την αλληλεπίδραση με τα έργα Τέχνης και την ανάλυ-

σή τους63. Οι μαθητές στοχάζονται και αξιολογούν, μέσα από συζητήσεις, αφού το πρόγραμ-

μα αναπτύσσεται και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στο διάλογο. Σύμφωνα με τον Jerome Bruner, 

«διαλογική ευφυΐα είναι η σφραγίδα του ανθρώπινου μυαλού και ο απαραίτητος κινητήριος 

μοχλός της νοητικής του ανάπτυξης»64.  

 Παρέχεται η δυνατότητα ανταπόκρισης όλων των παιδιών, αφού δεν υπάρχουν 

γλωσσικά εμπόδια κατανόησης. Εικόνα ή αντικείμενο αντιμετωπίζονται σαν παράγοντες κι-

νήτρων για τους αδύνατους αναγνώστες, μεταφέροντας πληροφορίες και γνώση και ενισχύο-

ντας την παραγωγή λόγου. Kατά τον Shulevitz65, η αναγνωσιμότητα μιας εικόνας – αντικει-

μένου εξαρτάται από την άνεση και το ενδιαφέρον, με το οποίο ο θεατής μπορεί να κατανοή-

σει το περιεχόμενο και τη μορφή της, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα έργα τέχνης και προ-

σφέρουν πλούσιες οπτικές εμπειρίες. Οι ανάγκες των παιδιών για πληροφόρηση και απόσπα-

ση νοημάτων δεν ικανοποιούνται μόνο με τα έντυπα, αλλά και με άλλα μέσα που προσφέ-

ρουν οπτική (ή ακουστική) εμπειρία. 

 Καλλιεργούνται επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ερωτήσεις, υποθέσεις, αξιολογή-

σεις, γενικεύσεις, που αποτελούν στο σύνολό τους αυθεντικές γλωσσικές πράξεις. Κάθε εικό-

                                                             
61 Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ., (2006), Μάθηση και Διδασκαλία. Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Τόμος 
Β .́ Αθήνα: Ατραπός.,σ. 28 - 30 
62 Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ., (2006), ο.π., σ. 36 - 40 
63 Σπινκ, Τ., (1990), ο.π., σ. 121 - 127 
64 Bruner, J., (1966), Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Belknap Press, pp.16 - 23 
65 Shulevitz Uri, (1985), Writing with Pictures: How to Write and Illustrate Children's Books, Watson-Guptill  Publications, p.16 
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να εμπεριέχει πλήθος σημαινόμενων και επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες. Ιδιαίτερα, το συ-

μπαραδηλούμενο μήνυμα της εικόνας, σε επίπεδο έκφρασης και περιεχομένου, απαιτεί απο-

κρυπτογράφηση. Η εικόνα μπορεί και πρέπει να λέει περισσότερα από όσα λέει ο λόγος ή να 

λέει λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να σκεφτεί και άλλα, να μεταμορφώνεται σε 

αγωγό συνειρμού ιδεών66. Το σχολείο πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα και το αντικείμε-

νο, ως σημαντική παράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να κατανοούν οι μαθητές 

την ιδιαιτερότητά τους στην κατασκευή νοημάτων, να τα αποκωδικοποιούν, να τα συσχετί-

ζουν και να τα συγκρίνουν με τον προφορικό και γραπτό λόγο67. Η εικόνα ή το καλλιτεχνικό 

αντικείμενο, τελικά, να ενσωματώνονται ως εργαλεία μάθησης, ανεξάρτητα από την αποκω-

δικοποίησή τους, τη συνάρτησή τους με την αναπαράσταση στην οποία παραπέμπουν, αφού  

εκτός από αναπαραστάσεις του κόσμου είναι και ένας ιδιαίτερος τρόπος να δίνουμε νόημα 

στις καταστάσεις του παρελθοντικού ή συγχρονικού μας κόσμου68.  Ως πολιτιστικό προϊόν, 

περικλείουν έννοιες, οι οποίες για να εκφραστούν και να αναδειχθούν προαπαιτούν, αλλά και 

παράγουν λόγο. Τα παραπάνω παραπέμπουν σαφέστατα στη στοχοθεσία της διδασκαλίας των 

γνωστικών αντικειμένων, της γλώσσας και της αισθητικής έκφρασης και οδηγούν στον προ-

γραμματισμό δραστηριοτήτων. 

 Eντάσσεται ο πολιτισμός στην καθημερινή σχολική πρακτική. Σύμφωνα με την παιδα-

γωγική του εγγραμματισμού, δίνεται έμφαση στην επαφή με ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολι-

τισμικών πηγών, ώστε να αναπτύσσεται μια κριτική μεταγλώσσα για την κατανόηση της κοι-

νωνικής και πολιτισμικής δύναμης των εικόνων, καθώς και των συναφών κοινωνικών πρακτι-

κών. To υλικό της διδασκαλίας αντλείται από τον πολιτισμό και την τέχνη. Τα έργα Τέχνης 

χρησιμοποιούνται ως έναυσμα για την παραγωγή προφορικού λόγου στα πλαίσια διδασκαλίας 

της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας με προτεραιότητα και έμφαση στην άσκηση της χρήσης 

της γλώσσας, μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες69. 

 

 

1.4 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση 

του τρόπου με τον οποίο οι εικονικοί λόγοι αντιμετωπίζονται σε προγράμματα εγγραμματι-

                                                             
66 Γρόσδος, Σ., & Ντάγιου, Ε., (2003), Γλώσσα και Τέχνη, Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τη 
λειτουργική χρήση της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου  Μακεδονίας, σ.57 - 58 
67 Ιντζίδης, Β., και Καραντζόλα, Ε., (1999), «Εννοιολογικές και αφηγηματικές οπτικές αναπαραστάσεις: διδακτικές  δοκιμές», 
Γλωσσικός Υπολογιστής 1, σ.119-120 
68 Ρεπούση, Μ., (2004), «Μουσείο και ιστορική εκπαίδευση». Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Μουσεία 2004, ΑΠΘ, ΔΠΜΣ 
Μουσειολογίας ΑΠΘ, 7-9 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 
69 Ανδρεάδου, Χ. & Γρόσδος, Σ., (2006), ο.π., σ. 14 - 16 
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σμού και στη διαμόρφωση εναλλακτικών παρεμβάσεων70. Νέοι όροι, όπως οπτικός - εικονι-

κός γραμματισμός και οπτική γλώσσα, δηλώνουν την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και 

να ερμηνεύει μια εικόνα71. Η ικανότητα αυτή προϋποθέτει σειρά δεξιοτήτων και ένταξη του 

έργου στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε72. Ακόμη, το είδος του 

οπτικού υλικού που καλείται να επεξεργαστεί το παιδί κάθε φορά και οι συνθήκες επεξεργα-

σίας επιβάλλουν ενεργοποίηση διαφορετικών κάθε φορά δεξιοτήτων73.  

Η λέξη «εικόνα» έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τη χρήση της. Έτσι μπορεί να 

σημαίνει, το εικόνισμα, την περιγραφή ενός γεγονότος ή ό,τι νοητικά βλέπει ή φαντάζεται 

κάποιος. Στη περίπτωση της διδασκαλίας ο Χριστιάς σημειώνει, ότι: Με τον όρο εικόνα εννο-

ούμε την πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας (πράγματα, έμβια όντα, καταστάσεις, λει-

τουργίες, διαδικασίες, σχέσεις, μεγέθη, γεγονότα, κτλ.). Στους τρόπους απεικόνισης και αναπα-

ράστασης ανήκουν όλα τα είδη φωτογραφίας και ζωγραφικής αναπαράστασης, τα σχέδια, τα 

σκίτσα, οι αναπαραστάσεις χώρου, οι γραφικές παραστάσεις και τα μοντέλα. Δεν εξετάζονται 

[εδώ] ως διδακτικό υλικό τα φιλμ, οι βιντεοκασέτες, τα κινούμενα σχέδια, τα σχέδια και οι ει-

κόνες που παράγονται από κομπιούτερ και οι χάρτες. Τα μέσα αυτά υπάγονται σε άλλες κατηγο-

ρίες, εμπλέκονται με διαφορετικό τρόπο στη διδασκαλία και για το λόγο αυτό χρειάζονται δια-

φορετική αντιμετώπιση74. 

Στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, οι εικόνες κυριαρχούν και καθορίζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εμπειριών των ανθρώπων. Οι εικόνες είναι το κύριο μέσο παρουσία-

σης της γνώσης και των καταναλωτικών αγαθών. Ο Mirzoef75, για παράδειγμα, γράφει, ότι το 

μοντέλο αναπαράστασης του κόσμου που προβάλλεται μέσα από τη δυτική φιλοσοφία και επι-

στήμη στις μέρες μας είναι περισσότερο εικονογραφικό όσο ποτέ άλλοτε. Οι Sturken & Cart-

wright76 πιστεύουν ότι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων σε όλη τη δυτική κοινω-

νία και τον πολιτισμό της, τα μέσα που κυριαρχούνται κυρίως από την εικόνα είναι αυτά που 

έχουν επικρατήσει απόλυτα, παραμερίζοντας την γραφή και το λόγο σε δευτερεύουσα θέση77. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εκπαιδευτικοί της τέχνης, όπως η Raney78 και ο Hernan-

dez79 μιλούν για την ανάγκη να τροποποιηθούν αναλυτικά προγράμματα, ώστε να συμπερι-

λαμβάνουν τη διδασκαλία του «οπτικού αλφαβητισμού».  

Η μετατόπιση από το τυπωμένο κείμενο στο οπτικό, ενώ είναι προφανής στην καθημε-

ρινότητά μας, είναι ακόμη πολύ περιορισμένη στις πρακτικές της τάξης. Κι ενώ το ενδιαφέ-

ρον σ’ αυτή την περιοχή μεταξύ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου εμφανίζεται να αυξάνε-

ται80, υπάρχει ένδειξη για περιορισμένη χρήση του με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας81. 

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο εδράζεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας. Στην 

πραγματικότητα, οι οπτικές εικόνες μπορούν να είναι περισσότερο προσιτές στα παιδιά “που 

κοιτάζουν πριν μιλήσουν και που μερικές φορές ξέρουν περισσότερα απ’ όσα μπορούν να 

πουν”82. Δραστηριότητες επικεντρωμένες γύρω από τον οπτικό εγγραμματισμό μπορούν να 

προσφέρουν στα παιδιά έναν ευρύτερο τρόπο προσέγγισης των γλωσσικών δεξιοτήτων και 

μάλιστα τόσο ουσιαστικό όσο η καθημερινή τους εμπειρία. 

Η εξερεύνηση του περιβάλλοντος προσφέρει εμπειρίες στο άτομο. Σε κάθε του κίνηση, 

οι αισθήσεις του παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Θεωρούμε ως αντικείμενα στην έρευνά μας, όλα τα 

έργα τέχνης με τα οποία μπορεί να έρθει κοντά –με οποιονδήποτε τρόπο- το παιδί, αφού έ-

χουν μια υλική υπόσταση που μπορεί να δραστηριοποιήσει τις αισθήσεις και το νου του.  

Οι φυσικές ιδιότητες των έργων, αλλά και η αυθεντικότητά τους, η απλότητα ή η συν-

θετότητά τους, το πόσο οικεία ή παράξενα είναι μπορούν να προκαλέσουν την περιέργεια και 

το ενδιαφέρον και να γίνουν σημείο άντλησης εμπειριών. Μπορούν να προκαλέσουν την ο-

πτική μνήμη, νοητικές εικόνες και σύμβολα και να συμβάλλουν στην απόδοση εννοιών. Με 

αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας, στο οποίο τα έργα τέχνης αποκτούν 

μία διαφορετική λειτουργία σύμφωνα με την οποία, το νόημά τους αποδίδεται στο θεατή, δη-

μιουργώντας του το κίνητρο να τα περιγράψει λεκτικά83 . 

Χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα, ενεργοποιoύνται αναπαραστάσεις του κόσμου, γίνε-

ται εμβάθυνση στη γνώση τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος. Τα αντικείμενα, φο-

ρείς και τα ίδια αναπαράστασης και στοιχεία δόμησης της γνώσης, γίνονται πολιτιστικά δε-

δομένα που οργανώνονται και σαν αποτέλεσμα επεξεργασίας παρουσιάζονται για να συνει-
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σφέρουν στη δημιουργία και τη διαιώνιση του πολιτισμού από τον οποίο προέρχονται84. Η 

μάθηση μέσω των αντικειμένων είναι εξ αρχής εξερευνητική, «μια ανοιχτή διαδικασία που 

περιλαμβάνει αβεβαιότητα και ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων»85. Προσφέρουν τη δυνατότη-

τα στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο να δει τον κόσμο σαν ολότητα και όχι οριοθετημένο, όπως 

μέσα από ένα αναλυτικό πρόγραμμα ή ένα μουσειακό σύστημα ταξινόμησης. Ενώ από την 

άλλη μεριά, τα αντικείμενα, μπορούν να υποστηρίξουν μια ποικιλία στόχων που συνδέονται 

με διάφορους γνωστικούς τομείς του σχολικού προγράμματος. Ενεργοποιούν τον τρόπο με 

τον οποίο μαθαίνει το άτομο στην καθημερινή ζωή, θέτοντας σε εγρήγορση προσωπικές μνή-

μες, αισθήσεις και συναισθήματα, έχοντας το πλεονέκτημα να καταργούν τα σύνορα της 

γλώσσας, αφού δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέγγισή τους86. 

Μέσα από ένα πρόγραμμα, που είναι επικεντρωμένο στην ενεργοποίηση του λόγου 

προσεγγίζοντας τα έργα τέχνης, στοχεύουμε παράλληλα στη νοητική καλλιέργεια, ώστε να 

καταστεί ικανό το παιδί να κατανοεί τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα από συσχετισμούς 

που θα έχουν νόημα για το ίδιο. Τα έργα τέχνης,, ως αντικείμενα ή εικόνες, με χαρακτηριστι-

κό τους την πολυαισθητηριακή εμπειρία, μπορούν να βοηθήσουν τόσο στο γνωστικό, όσο και 

στον κινητικό και συναισθηματικό τομέα, κινητοποιώντας μνήμη και συναίσθημα87. 

Η ενασχόληση με τα αντικείμενα παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί να δει τον κόσμο 

σαν ολότητα και όχι οριοθετημένο σε γνωστικές περιοχές, προσφέροντας παράλληλες γνώ-

σεις για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές δομές κ.ά. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον, αποκτώντας εμπειρίες όχι ταξινομημένες σύμφωνα με ακαδημαϊκούς κλάδους88. 

Στη μάθηση εμπλέκεται όλη η προσωπικότητα του ατόμου, γίνονται συσχετισμοί, συνδέονται 

τα μέρη με το όλο, ώστε να δομηθεί η γνώση89. 

Η μάθηση, όμως, έχει και κοινωνικές διαστάσεις90. Τα άτομα αλληλεπιδρούν, μοιράζο-

νται εμπειρίες και σκέψεις, ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες. Τα έργα τέχνης, εξαιτίας 

των ιδιοτήτων τους ως αντικείμενα, προωθούν το διάλογο και διευκολύνουν την επικοινωνία, 

αφού τα άτομα και κυρίως τα παιδιά επικεντρώνονται στη συγκεκριμένη εμπειρία που τους 

παρέχεται, μαθαίνοντας να είναι σαφείς στην προσέγγισή τους (την παρατήρηση, την περι-

γραφή, την ανάλυση, τις συσχετίσεις), αλλά και στην ερμηνεία τους (προωθώντας την ανά-
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λυση, το συσχετισμό, τη σύνθεση και την αξιολόγηση), καθώς και την έκφραση συναισθημά-

των91. 

Εξάλλου, θεμελιώδης σκοπός της εκπαίδευσης σύμφωνα με το New London Group, εί-

ναι να εξασφαλιστεί, ότι όλοι οι μαθητές ωφελούνται από την εκμάθηση με μια διαδικασία 

που τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στη δημόσια, κοινωνική, και οικονο-

μική ζωή. Συγκεκριμένα, το New London Group92 περιγράφει τη διαδικασία μετασχηματιστι-

κής μάθησης σε τέσσερα βήματα. Αυτά είναι: η τοποθετημένη πρακτική (situated Practice), η 

ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction), η κριτική πλαισίωση (critical framing) και η μετα-

σχηματιστική πρακτική (transformative practice), που, αρχικά, δίνουν έμφαση στη τοποθετη-

μένη πρακτική και την εντρύφηση στην εμπειρία, δηλαδή στα καθημερινά βιώματα των μα-

θητών, ενώ ταυτόχρονα συστήνουν την ανοιχτή διδασκαλία93: τη συστηματική και αναλυτική 

κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών, την ονοματοποίηση και κατηγοριοποίησή τους94.  

Η υπόσταση και η αυθεντικότητα του αντικειμένου είναι ισχυρές αιτίες πρόκλησης του 

ενδιαφέροντος, παρέχοντας μια συγκεκριμένη και ασφαλή εμπειρία αφού, μέσω αυτών, τα 

παιδιά είναι σε θέση να δημιουργήσουν οπτική μνήμη αλλά και νοητικά σύμβολα, τα οποία 

μπορούν να τα βοηθήσουν ώστε να διατυπώσουν καλύτερα αφηρημένες έννοιες95. Η κριτική 

παρατήρηση, βασικό στοιχείο για τη μάθηση μέσω αντικειμένων, απαιτεί εκπαιδευμένες αι-

σθήσεις και σύνθετη σκέψη. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε μέσω αισθήσεων συγκεντρώνεται και 

φιλτράρεται από τις «μικροθεωρίες96» του υποκειμένου μάθησης97, δηλαδή με προηγούμενες 

γνώσεις, στάσεις και αξίες του ατόμου που μαθαίνει και μέσα από τον τρόπο που δημιουργεί 

δεσμούς με αυτές ή τις αναδιοργανώνει. 

                                                             
91 Dodd, J. and Sandell, R., (1998), «Building Bridges: Guidance for Museums and Galleries on Developing New Audienc-
es», Museums and Galleries Commission, London, pp. 15 - 17 
92 New London Group, (1996), A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures Harvard Educational Review, Vol-
ume 66 Number 1, pp. 60-92  
To New London Group, επιχειρεί την παρουσίαση των συνδέσεων ανάμεσα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και μια νέα προσέγγιση του εγγραμματισμού που αποκαλείται 
"multiliteracies (πολυγγραμματισμοί)." Οι εμπνευστές  υποστηρίζουν, ότι η πολλαπλότητα των διαύλων επικοινωνίας και η 
αύξηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στον κόσμο, μας καλούν σε μια ευρύτερη θεώρηση του γραμματισμού 
από αυτήν της παραδοσιακής προσέγγισης της γλώσσας. Υπογραμμίζεται, πως οι πολλαπλές γλωσσικές και πολιτισμικές 
διαφορές στην κοινωνία μας είναι κεντρικής σημασίας για την πραγμάτωση της εργασίας και τη διαμόρφωση της ιδιωτικής 
ζωής των πολιτών. 
93 Η ανοιχτή διδασκαλία περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του μαθητή στην παραγωγή νοήματος και την έκφραση της 
δικής του φωνής, καθώς συνδυάζει την προσωπική εμπειρία με τη θεωρητική γνώση. Μέσα στην κριτική πλαισίωση, οι μα-

θητές μαθαίνουν να αναλύουν και να αξιολογούν τα κοινωνικό-πολιτιστικά σχήματα νοήματος (Cazden, C. 1988).  Στέκο-
νται κριτικά απέναντι στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον και αναρωτιούνται ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από 
το νόημα που δημιουργείται, ή ποιος είναι ο σκοπός ενός σχήματος νοήματος (Fairclough, N. 1992a). Μέσα στη μετασχημα-
τιστική πρακτική, οι μαθητές μεταφέρουν και εφαρμόζουν μια έννοια σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ή κάνουν τη σύνδεση και 
αναγνωρίζουν τις επιρροές ενός συστήματος  παραγωγής νοήματος σε ένα  άλλο. Τελικά, ο μαθητής γίνεται «νέο άτομο» το 
οποίο είναι  σε θέση να δημιουργήσει  νέα πράγματα και νοήματ ( Cope, B., & Kalantzis, M., 2000). 
94 Bruer, J. T., (1993), Schools for thought: A science of learning in the classroom. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 15-21, 53-59 
95 Καλεσοπούλου, Δ., (2002), Μάθηση μέσω των αντικειμένων, περ. Ανοιχτό Σχολείο, σ. 12 
96 Με τον όρο «μικροθεωρία» εννοούνται οι ιδέες, οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις, γενικά των ατόμων.( Husbands,  P., ) 
97 Husbands, P., (1994), A force field development scheme for use with genetic encodings of networkbased sensorimotor 
control systems Technical Report CSRP, School of Cognitive and Computing Sciences University of Sussex, p.5 
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Αποτελούν το βασικό μέσο για την καλλιέργεια της οπτικής ανάγνωσης. Μαθαίνοντας 

να διαβάζουμε αντικείμενα, διευκολύνουμε την ανάπτυξη της γλώσσας και προωθούμε τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα, αντλώντας από ένα χώρο όπου σκέψη κα συναίσθημα 

συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται98. 

Στο χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, οι κατάλληλες ερωτήσεις οδηγούν σε υποθέ-

σεις, συγκρίσεις, ταξινομήσεις, γενικεύσεις και συμπεράσματα, που εξυπηρετούν στην ερμη-

νεία και κατανόηση των έργων, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη δημιουργία εννοιών. 

Τα έργα τέχνης μπορούν να γίνουν το βασικό μέσο για την καλλιέργεια της οπτικής ανά-

γνωσης. Η Μ. Μοντεσσόρι99 αναφέρει, πως το βλέμμα γίνεται ανάγνωση και το άγγιγμα γρα-

φή.  Με την ‘ανάγνωση’ των έργων διευκολύνουμε την πρόοδο της γλώσσας, την ενίσχυση του 

λεξιλογίου και της έκφρασης και προωθούμε τη δημιουργική σκέψη. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα της ανάπτυξης τέτοιων δεξιοτήτων, αλλά και της εφαρμογής μίας τέτοιας καλλιέργειας 

στην εκπαίδευση αποτελεί η περίπτωση της Μ. Βρετανίας, όπου οι μαθητές της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται στην προφορική επικοινωνία με τη χρήση αντικειμένων ως 

έναρξη των συζητήσεων και την ικανότητα που έχουν σε αυτή την διαδικασία100. Τα νέα γλωσ-

σικά στοιχεία με τα οποία εμπλουτίζεται ο λόγος των παιδιών, που αποκτήθηκαν μετά την πα-

ρατήρηση και ανάγνωση των έργων τέχνης, γίνονται εμπειρία με προσθετική αξία. 

Δύο πράγματα μπορεί να κάνει το παιδί με την εικόνα που έχει κατασκευάσει στο μυα-

λό του. Το ένα είναι απλώς να τη θυμηθεί, να τη φέρει στη μνήμη του. Το άλλο είναι να τη 

χρησιμοποιήσει δημιουργικά με τη φαντασία του, για να κατασκευάσει πράγματα που δεν τα 

είδε ποτέ στον κόσμο101. Αυτές οι νέες δομές δεν είναι μόνο οι απαρχές της τέχνης, είναι και 

απαρχές της επιστήμης. Γιατί η δημιουργία νέων δομών στην επιστήμη απαιτεί τη δημιουργία 

νέων οπτικών εικόνων. Όταν τα σχολικά προγράμματα δεν προσφέρουν Καλλιτεχνική Εκπαί-

δευση, εμποδίζουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να λειτουργήσουν δη-

μιουργικά στις επιστήμες. Και τούτο, γιατί οι νοητικές μας ικανότητες είναι κατά ένα μεγάλο 

μέρος αποτέλεσμα των πραγμάτων που μάθαμε να μπορούμε να κάνουμε102. Το σχολικό πρό-

γραμμα είναι μια μέθοδος, ένας μηχανισμός για την τροποποίηση της νόησης. Και η διδα-

σκαλία της τέχνης στα σχολεία είναι ένα μέσο διαμόρφωσης της δημιουργικότητας των παι-

διών. Δουλεύοντας πάνω σε καλλιτεχνικές δημιουργίες και ερμηνεύοντας τες, αναπτύσσουμε 

                                                             
98 Porter, M.E. & Miller, V. E., (1985), «How information gives you competitive advantage», Harvard Business Review,  63, 
4, pp. 149-160 
99 Montessori, M., (1977),  Να Χτίσουμε τον Κόσμο που Ταιριάζει στο Παιδί. Αθήνα, Γλάρος, σ. 92 -107 
100 London: Great Britain. Department of Education and Science/Great Britain. Welsh Office/G, (1987), p. 17 
101 Eisner, E,. (1991). The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York: 
McMillan, pp. 161 - 164 
102 Eisner, E., (2002). The arts and the creation of mind. USA: Yale University Press,, pp. 46 - 68 
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τις νοητικές μας ικανότητες. Τα παιδιά πρέπει να σκέφτονται ιδιαίτερα δημιουργικά, αφού η 

τέχνη δεν απαιτεί και δεν περιλαμβάνει μόνο μία σωστή απάντηση103. 

Αρκετοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί ο ρόλος της οπτικής εκπαίδευ-

σης και συγκεκριμένα η χρήση των οπτικών πηγών στη διδακτική διαδικασία, γιατί κατά κύ-

ριο λόγο  προσφέρουν πληροφορίες στην νοηματοδότηση. 

Η χρήση από τον εκπαιδευτικό διαλεκτικών εικόνων, δηλαδή που συγκρούονται μεταξύ 

τους, μπορεί να χρησιμεύσει στην υπόδειξη για την ύπαρξη αντιφάσεων και για την ανατροπή 

απόψεων ή επιχειρημάτων και παράλληλα να αποτελέσουν επαρκή οπτικά αφηγήματα. Η ει-

κόνα, όπως και το αντικείμενο, οδηγεί στη μεταφορική λειτουργία της σκέψης μέσα από την 

αναζήτηση αιτιών, λογικών σχέσεων και οπτικών αφηγημάτων104. Ο όρος υψηλή Τέχνη απο-

στασιοποιείται από το πρόγραμμά μας, εγκαταλείπεται ο διακοσμητικός της χαρακτήρας και 

αντιμετωπίζεται μέσα στο πλαίσιο της παρώθησης για ανάπτυξη και καλλιέργεια του λόγου. 

Δεν διδάσκεται αυτόνομα, αλλά σε ενιαίο σχεδιασμό με τις άλλες γνωστικές δραστηριότητες, 

αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση πραγματικών ζητημάτων. 

Προβάλλεται, επομένως, η ανάγκη να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ασκούνται 

στην ερμηνεία των καλλιτεχνικών μορφών με τη διατύπωση προτάσεων, ερωτήσεων, υποθέ-

σεων ή συμπερασμάτων, εφόσον μόνο τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν γνώση και εξοι-

κείωση με τις διάφορες μορφές λόγου.   

Με δεδομένο, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτά τα προγράμματα είναι πολύ λίγα, 

το πρόβλημα διατυπώνεται σε διπλή μορφή. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν τα προγράμματα 

και δεύτερο να ενσωματωθεί η Τέχνη στη διδασκαλία της γλώσσας. Το πρόγραμμα. είναι ένα 

σχέδιο για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας, που περιέχει ποικίλες περιοχές εργασίας, προσα-

νατολισμένο πάντα στην ανάπτυξη της γλωσσικής διάστασης. Το μουσείο και η βιβλιοθήκη 

δεν αποτελούν προγράμματα. Το πρόγραμμα είναι κατά μία έννοια, όπως ένα έργο τέχνης, 

που λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να διευρύνει τη συνείδηση και τις διανοητικές ικανό-

τητες του ατόμου. 

 

1.5 Σημασία της έρευνας 

 

Η εκπαιδευτική λειτουργία  της Τέχνης μπορεί να επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

                                                             
103 Eisner, E., (2008), «Persistent tensions in arts-based research». In M. Cahnmann-Taylor & R. Siegesmund (Eds.),  Arts- 

based research in education: Foundations for practice New York, NY: Routledge. pp. 16-27 
104  Μεταξιώτης, Γ., (2000 ), Η εικόνα στην εκπαίδευση, ηλεκτρονικό περιοδικό, Γλωσσικός υπολογιστής 2 
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/3/1.htm 

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/3/1.htm
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στην ανάπτυξη της νόησης. Κατά τον Eisner105, οι νοητικές λειτουργίες εξαρτώνται από τις 

αισθήσεις και η εκλέπτυνση των αισθήσεων είναι μια αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη 

της νόησης. Τα παιδιά, μέσω της διδασκαλίας της τέχνης, γίνονται πιο ευαίσθητα και αντι-

λαμβάνονται καλύτερα τις ποιότητες που υπάρχουν στα περιβάλλοντα τους. Με αυτό τον 

τρόπο αποκτούν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που αναπτύσσουν ακόμα περισσότερο τη συ-

νείδηση τους. Η διαδικασία, όμως, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μορφής που έχει 

η σχολική εκπαίδευση λόγω του ότι είναι τυποποιημένη και μάλιστα ωθεί το παιδί στην ανά-

πτυξη αντίθετων ικανοτήτων από τις παραπάνω. Έτσι, τα παιδιά στερούνται την ευαισθησία, 

η οποία θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και, κατά συνέπεια, να 

διαμορφώσουν περισσότερες έννοιες. Στόχος είναι η «ανάγνωση» των ποιοτήτων του κό-

σμου106. 

Αυτές οι ποιότητες επιτρέπουν στα παιδιά να ‘διατυπώνουν’ εικόνες. Η πολυπλοκότητα 

της εικόνας θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της εμπειρίας που θα έχει το παιδί από τον 

πραγματικό κόσμο. Εξάλλου, ένα κύριο χαρακτηριστικό της τέχνης είναι, ότι μπορεί να απο-

τυπώνει πολλές διαστάσεις της πολυσύνθετης κοινωνίας107.  

Από τις βασικές επιδιώξεις ενός προγράμματος γλώσσας βασισμένο στην Τέχνη είναι 

να μάθει στα παιδιά την παρατήρηση. Στη συνέχεια, πρέπει να τα βοηθήσει να μάθουν πώς να 

βλέπουν την οπτική μορφή, χωρίς να λαμβάνεται ως δεδομένο ότι, επειδή τα παιδιά συχνά 

παράγουν οπτικές μορφές, έχουν μάθει και να «διαβάζουν» οπτικές μορφές. Ένα μεγάλο μέ-

ρος της διδασκαλίας έχει σχέση με την κριτική ανάλυση της οπτικής μορφής. Αυτό σημαίνει, 

ότι τα παιδιά θα δουν, θα συγκρίνουν, θα αντιπαραθέσουν, θα συζητήσουν αυτό που βλέπουν 

έχοντας ως εργαλείο και εξασκώντας σε κάθε σημείο της πορείας ανάλυσης, το λόγο. Τα γε-

γονότα ή τα αντικείμενα που καλούνται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν είναι γνωστά, 

ακολουθώντας την αρχή από το γνωστό στο άγνωστο, από το μικρό στο μεγάλο και από το 

τοπικό στο παγκόσμιο108. 

Προσεγγίζοντας τα έργα τέχνης, παρέχεται η δυνατότητα διερευνητικής συζήτησης, με 

ατομικές τοποθετήσεις και χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως το απρόβλεπτο, η επεξήγηση και η 

διαπραγμάτευση, έτσι, ώστε ο χαρακτήρας του λόγου να μετατρέπεται σε ανοιχτό, διερευνη-

τικό, ανιχνευτικό, ερωτηματικό, συνεργατικό. 

  Επομένως, το πρώτο πράγμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν τα παιδιά είναι η 

                                                             
105 Eisner, E., (2008), ο.π., pp. 70 - 92 
106 Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of  Educational practice. New York, 

NY: Macmillan, pp.214 - 238 
107Eisner, E. (2008). ο.π., pp.178 - 189 
108 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σ. 45 - 55 
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κριτική περιοχή, το να μάθουν, δηλαδή, να βλέπουν. Το δεύτερο, σχετίζεται με την κατανόη-

ση της εξέλιξης στην τέχνη. Είναι λ.χ. σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά, ότι η τεχνολογία 

μιας κοινωνίας επηρεάζει την τέχνη που παράγει αυτή η κοινωνία. Επίσης, κάποια μορφή κα-

τανόησης για την αλληλεπίδραση τέχνης και κουλτούρας πρέπει να είναι μέρος του σχολικού 

προγράμματος109. Το τρίτο πράγμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν, είναι αυτό που 

μπορούμε να ονομάσουμε παραγωγική περιοχή της τέχνης, δηλαδή την κατασκευή μορ-

φών110. Αυτές οι τρεις περιοχές εργασίας μπορούν να συσχετισθούν μεταξύ τους. Τα προβλή-

ματα πρέπει να οργανωθούν, έτσι ώστε το ένα να θεμελιώνεται πάνω στο άλλο με βαθμό αύ-

ξουσας συνθετότητας. Αυτό σημαίνει, ότι θα δούμε το «Γλωσσικό Σχεδιασμό», σαν ένα σχέ-

διο που εκτείνεται σε μια χρονική διάρκεια.  

Σύγχρονοι κοινωνικοί επιστήμονες111 ισχυρίζονται, ότι μάθηση και γνώση είναι λιγότε-

ρο ή περισσότερο προσιτές ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένες. Όταν, ό-

μως, συζητάμε για επιδράσεις της εκπαίδευσης των τεχνών στις ακαδημαϊκές επιτεύξεις, αυ-

τές θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς στόχους112. 

Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες και τα έργα τέχνης, δεν είναι μέσο. Γίνονται μέσο για την 

ανάπτυξη και παραγωγή του λόγου των παιδιών. Γίνονται μέσο, όταν διαμεσολαβούν. Και 

διαμεσολαβούν στη σύλληψη που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης μέσα στο νου του και την 

ερμηνεία της από το παιδί – θεατή. 

Όταν παρατηρούμε ένα γλυπτό ή έναν πίνακα, το ζήτημα δεν είναι απλώς η μεταφορά 

από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το δημιούργημα, γιατί δεν πρόκειται για μονόλογο, αλλά για 

διάλογο μεταξύ των δύο: της σκέψης και της δημιουργίας. Το έργο αποκρίνεται ανάλογα με 

τους δικούς μας στόχους και τις προσδοκίες113. Έτσι, έχουμε μια διαδικασία συνεχούς τροπο-

ποίησης και αναθεώρησης, γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα που να συνδέει την κατα-

σκευή με την όραση και την κατανόηση. Χρειαζόμαστε ερωτήματα και δραστηριότητες οι 

οποίες θα συλλάβουν τα ενδιαφέροντα και την προσοχή των μαθητών και αυτά τα ερωτήματα 

πρέπει να έχουν μια αλληλουχία και το ένα να οικοδομείται πάνω στο άλλο, κατά τη διάρκεια 

                                                             
109 Ryan, S. & Shreyar, S., (1996), «Arts partnerships in the classroom: Some cultural considerations». In: J. Remer (ed.), 
Beyond Enrichment: Building Effective Arts Partnerships with Schools and  your Community, pp.346-355 New York: Ameri-
can Council for the Arts   
110Eisner, E.,  (2008), Προγραμματισμός της ύλης και τι σημαίνει για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Τέχνης, ηλ. δημοσίευση, 
http://www.art-teachers.com, Μετάφραση: Παύλος Χριστοδουλίδης Κατά τον Eisner, ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας έχει 
σχέση με την κριτική ανάλυση της οπτικής μορφής. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να δουν, να συγκρίνουν, να αντιπα-
ραθέσουν, να συζητήσουν αυτό που βλέπουν, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο παραγωγής της. 
111 Lave & Wegner, (1994), Situated learning, Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, pp. 55 - 57 
112 Eisner, Ε., (1998), περ. Art Education, 51 (1), pp. 7-15 
113 Hobbs, R., & Frost, R., (2003), «Measuring the acquisition of media-literacy skills», Reading Research Quarterly, 38, (3), 
pp. 330 - 355 
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της παρατήρησης και της ανάλυσης του έργου114.  

Έτσι έχουμε ένα είδος σπειροειδούς, ελικοειδούς προγράμματος, στο οποίο η ίδια ιδέα 

εμφανίζεται επανειλημμένα, αλλά κάθε φορά εμπλουτισμένη. Γιατί η ιδέα, ότι η τέχνη επη-

ρεάζει την κουλτούρα και η κουλτούρα την τέχνη μπορεί να γίνει κατανοητή σ’ ένα παιδί έξι 

χρονών, αλλά και σ’ έναν ενήλικα. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και το βάθος της κατανόησης 

θα αυξηθούν με τα χρόνια115. Η εκπαίδευση πάνω στην Τέχνη μέσω προγραμμάτων προσφέ-

ρει την ευκαιρία της εμβάθυνσης στην κατανόηση της Τέχνης.  

Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η ανάπτυξη της δομής της γλώσσας, στα μικρά παι-

διά, έχουν περισσότερο διαισθητικό χαρακτήρα. Μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω της κοι-

νωνικής συνάντησης, της διεπαφής, γνωριμίας και ανταλλαγής πληροφοριών και γλωσσικών 

εμπειριών, που μοιράζεται το παιδί μέσα στην ομάδα, κατά την αλληλεπίδρασή του με τα έρ-

γα τέχνης116. 

Τη γλώσσα ο άνθρωπος δεν την χρησιμοποιεί μόνο για να επικοινωνεί με το περιβάλ-

λον του και να εκφράζεται, αλλά και για να αναπτύξει τη σκέψη του και τη προσωπικότητα 

του117.  

Για την πρόσκτηση της γλώσσας επιδρούν και συμμετέχουν σε μεταβαλλόμενες αναλο-

γίες, ανάλογα με τις περιστάσεις, διάφοροι παράγοντες (οικογένεια, κοινωνία, σχολείο). Η 

γλωσσική αγωγή, όμως, είναι ένας τομέας, ο οποίος ανήκει κυρίως στο σχολείο118. 

Η εκπαίδευση με συστηματικό τρόπο παρεμβαίνει στη μετατροπή της φυσικής γλώσσας 

του παιδιού σε ακαδημαϊκή, διαμέσου επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων, λαμβάνοντας υπό-

ψη το λεξιλόγιο, τις λεξικές σημασίες και την παραγωγή λόγου, καθώς και τη στάση του παι-

διού απέναντι στη γλώσσα σαν αξία. 

Όσον αφορά τη γνωστική συμπεριφορά, έχει διαπιστωθεί από διαχρονικές έρευνες, ο-

ρισμένες από τις οποίες αναφέρει ο Bloom119, ότι οι προηγούμενες γνώσεις των παιδιών σχε-

τίζονται και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό με την επίδοσή τους στις πρώτες τάξεις του σχολείου. 

Για παράδειγμα, ορισμένα γνωστικά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας επηρεά-

ζουν άμεσα την αναγνωστική δεξιότητα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και 

η πρώιμη αναγνωστική δεξιότητα αποτελεί το βασικό καθοριστικό παράγοντα της μετέ-

                                                             
114 Prendice, R., Matthews, J. & Taylor, H., (2003), «Creative development: learning and the arts», in J. Riley (ed.), Learning 
in the early years. A guide for teachers of children 3 -7, Paul  Chapman Publishing, pp. 246 - 288 
115 Eisner, E., (2008), Προγραμματισμός της ύλης και τι σημαίνει για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Τέχνης, Μτφρ.: Παύλος 
Χριστοδουλίδης, δημ/ση στην ιστοσελ. της Ένωσης εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων ‘www.art eachers.com’19.09.08 
116 Kellner, D., (1998), «Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society», Educacional Theory, 48 (1), p. 119 
117 Βάμβουκας, Μ., (2004), Θέματα ψυχοπαιδαγωγικής της ανάγνωσης, εκδ. Ατραπός, σ. 14 - 15 
118 Βάμβουκας, Μ., (2004), ο.π., σ. 18 - 20 
119 Bloom, (1976), Characteristics and school learning, N.York: McGraw – Hill, pp. 14 - 28 
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πειτα αναγνωστικής επίδοσης120.  

Οι γνωστικές συμπεριφορές του παιδιού, στο ξεκίνημα μιας μαθησιακής διαδικασίας, 

διαχωρίζονται σε συγκεκριμένες, που διαμορφώνουν τα προαπαιτούμενα για συγκεκριμένες 

μαθησιακές δραστηριότητες και σε πιο γενικές, όπως η γλωσσική ικανότητα, η αναγνωστική 

κατανόηση και το μαθησιακό στυλ, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν τη μάθηση κατά τα ε-

πόμενα χρόνια121. Το παιδί, όμως, αναπτύσσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές πριν ε-

νταχθεί στην επίσημη εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα, τη λεκτική ικανότητα, την οποία 

αναπτύσσει από πολύ μικρή ηλικία122. Ο βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθεί το λεξιλόγιο των 

παιδιών, πριν την είσοδό τους στο σχολείο, θεωρείται ένας από τους σταθερούς δείκτες της 

αναγνωστικής τους επίδοσης στην πρώτη τάξη. Όσα παιδιά διαθέτουν εκτεταμένο λεξιλόγιο 

πλεονεκτούν σημαντικά έναντι των άλλων ως προς τη μάθηση της ανάγνωσης123.  

Η ύπαρξη μιας διαχρονικής σχέσης ανάμεσα στη ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας 

και τη μετέπειτα αναγνωστική επίδοση124 έχει εξακριβωθεί από ένα σημαντικό ερευνητικό 

σώμα125. H Mason126 διαπίστωσε, ότι στην αρχή της πρώτης τάξης, η γλωσσική κατανόηση 

και η γλωσσική ευχέρεια ήταν προβλεπτικοί παράγοντες της αποκωδικοποίησης, ενώ την α-

ναγνωστική κατανόηση των παιδιών στο τέλος της πρώτης τάξης προέβλεψε ο βαθμός κατα-

νόησης της προφορικής γλώσσας κατά την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο. 

Η δεξιότητα του παιδιού να αναγνωρίζει γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια τη σημασία 

των λέξεων, αποτελεί θεμέλιο της προόδου του στη μετέπειτα δραστηριότητα της ανάγνω-

σης127. Τα παιδιά που κατακτούν την αναγνωστική δεξιότητα με ευκολία στην Α΄ τάξη, είναι 

εκείνα που διαθέτουν πιο ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες κατά τη φοίτησή τους στο νη-

πιαγωγείο128.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν, αλλά και τεκμηριώνουν σαφώς την ανάγκη προώθησης 

και καλλιέργειας του προφορικού λόγου στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Επιπλέον, ορισμένες 

μελέτες υποδεικνύουν, ότι και το επίπεδο ανάπτυξης του λεξιλογίου διαδραματίζει σημαντικό 

                                                             
120 Butler, S. R., Marsh, H. W., Sheppard, M. J., & Sheppard, J. L., (1985), «Seven-year longitudinal study of the early pre-
diction of reading achievement». Journal of  Educational Psychology, 779 (3), pp. 349–361 
121 Σκούρα – Βαρνάβα, Τ., (1990), Θέματα γνωστικής ανάπτυξη , μάθησης και αξιολόγησης. Αθήνα: Παπαζήσης,  σ.36 - 48 
122 Κουτσουράκη, Στ., (2006), Γραμματισμός και πρώιμη ανάγνωση, σ. 116- 122 
123 Bloom, (1976), Characteristics and school learning, N.York: McGraw – Hill, pp. 45 - 53 
124 Scarborough, H. S., (1989), «Prediction of reading disability from familial and individual differences». Journal of Educa-
tional Psychology, 81, pp. 101-108. 
125 Sénéchal, M., & LeFevre, J., (2002), «Parental involvement in the development of children's reading skill: A 5-year longi-
tudinal study». Child Development, 73, pp. 445-460 
126 Mason, J.M., (1992), «Reading stories to children: A proposed connection to reading». In P. Gough, L. Ehri, & R. Treima 

n (Eds.), Reading Acqusition , pp. 215-242, Hillsdale, NJ:  Erlbaum. 
127 Mason, J.M., (1992), ο.π., pp. 215-242 
128 Sénéchal, M., & LeFevre, J.-A., (2002), ο.π., pp. 445-460 
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ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης129.  

Το Νηπιαγωγείο, με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, όταν επικεντρώνεται στην 

πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, τη συνδέει κατά κύριο λόγο με την έλλειψη εξοικείωσης 

του παιδιού με εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο και θεωρεί κυρί-

αρχο το να συμβάλλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την έ-

νταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή. Ο προφορικός λόγος, 

βάσει του οποίου οικοδομούνται οι αναγνωστικές δεξιότητες σε συνάρτηση με τις εμπειρίες 

που φέρουν τα παιδιά, δε φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, με την οποία θα διασφαλιστεί 

η διαμόρφωση ποικίλων επικοινωνιακών καταστάσεων. Γεννιέται, λοιπόν, ο προβληματισμός 

για το αν επαληθεύεται η αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, η σημαντικά αυξημένη λειτουργικό-

τητα της «εγγγραμματοσύνης» σήμερα αποδυναμώνει την προτεραιότητα του προφορικού 

λόγου έναντι του γραπτού130.  

Πριν εξετάσουμε πώς διαμορφώνεται και διασφαλίζεται η προφορική επικοινωνία (ομι-

λία και ακρόαση) μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις στο Νηπιαγωγείο, είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε τι έπεται σχετικά, στα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού 

Σχολείου. Η διαθεματική προσέγγιση επιτυγχάνεται με την οριζόντια διασύνδεση των Αναλυ-

τικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται αυτοτελώς 

(π.χ., Γλώσσα). Η διδασκαλία εννοιών (θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες) διαχέεται είτε σε 

επιμέρους μαθήματα μέσα από κατάλληλες διασυνδέσεις, είτε διευκολύνεται με διαθεματικές 

δραστηριότητες/εργασίες ποικίλων θεμάτων και περιεχομένου, που λειτουργούν συμπληρω-

ματικά στην κατανόηση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών (π.χ. επικοινωνία, αλληλεπί-

δραση) και οδηγούν στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων131. 

Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό 

Σχολείο, ο μαθητής επιδιώκεται να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την Ελληνι-

κή: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει, ώστε να συμμετέχει 

ενεργά στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου να έχει γνώση της εξέλιξης των 

μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο και ειδικά των πρώτων τά-

ξεων, όχι μόνο για τη διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί το 

Νηπιαγωγείο αποτελεί τη βάση για τον εκπαιδευτικό της Α' τάξης, ώστε να προχωρήσει το 

                                                             
129 Lonigan, C.J., Burgess, S.R., & Anthony, J.A., (2000), «Development of emergent literacy and reading skills in preschool 

children: Evidence from a latent variable longitudinal study». Developmental Psychology, 36, pp. 596 -613 
130 Μοσχονάς, Α. Σ., (2000), «Η συμβολική δύναμη της γλώσσας [Πιερ Μπουρντιέ]»- Εφημ. Η Καθημερινή, 9/5/2000, 14 
131 ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 
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δικό του έργο. Για τους ίδιους λόγους, ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου οφείλει να 

γνωρίζει τι περιλαμβάνει η προηγούμενη εκπαίδευση του νηπίου, ώστε να μη χάνεται χρόνος 

σε πειραματισμούς και επικαλύψεις.  

Οι ψυχολογικές και γλωσσολογικές απόψεις για την απόκτηση της γλώσσας από τα 

παιδιά επηρέασαν τη γλωσσική αγωγή στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο. Όσο κυριαρχούσε η μπι-

χεβιοριστική ψυχολογική θεωρία, η γλωσσική αγωγή στηριζόταν μεθοδολογικά στην εκμά-

θηση φράσεων, ποιημάτων κ.α, με την επανάληψη των οποίων τα νήπια θα κατακτούσαν τις 

λέξεις και τις φράσεις που περιείχαν αυτά. Έτσι ο σκοπός της γλωσσικής αγωγής ήταν η εκ-

μάθηση λέξεων και ολοκληρωμένων προτάσεων, με τις οποίες θα μπορούσαν να επικοινω-

νούν αποτελεσματικά. Ανάλογη του σκοπού ήταν και η μεθοδολογία που ακολουθούσαν οι 

εκπαιδευτικοί: συνεχής ομιλία, αφηγήσεις παραμυθιών, επαναλήψεις φράσεων, εκμάθηση και 

απαγγελία ποιημάτων, χωρισμός των λέξεων σε συλλαβές κ.ά.  

Η επίδραση των θεωριών, που αναπτύχθηκαν από τον J. Piaget 132  και τον Ν. 

Chomsky133, αλλά και άλλων κοινωνιολογικών και γλωσσολογικών θεωριών, άλλαξε την α-

ντίληψη για τη γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, προκαλώντας αλλαγές στους σκοπούς και 

τη μεθοδολογία.  

Οι σκοποί που θέτει στην πορεία το Νηπιαγωγείο, ως προς τη γλωσσική αγωγή είναι οι 

εξής:  

α) να αναπτυχθούν τα νήπια γλωσσικά και νοητικά, κατανοώντας και παράγοντας προ-

φορικό λόγο και  

β) να εισαχθούν στη σημασία του γραπτού λόγου και να κατανοήσουν τη λειτουργία του. 

Οι σκοποί αυτοί υλοποιούνται με οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβά-

νουν διαλόγους, παραμύθια, ασκήσεις ανάγνωσης, ασκήσεις γραπτού λόγου, διάφορα μικρά 

λογοτεχνικά κείμενα (παροιμίες, ποιήματα κτλ.), ασκήσεις κατανόησης της δομής της γλώσ-

σας κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, η γλωσσική αγωγή από θεσμική -αλλά και από πρακτική- άποψη 

δίνει την εντύπωση σύμπραξης παλαιότερων και νεότερων προδιαγραφών, χωρίς αυτό να ση-

μαίνει ότι διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Οι παλαιότερες προδιαγραφές είναι αυτές που 

περιγράφονται στο Βιβλίο δραστηριοτήτων της νηπιαγωγού και στο βιβλίο της νηπιαγωγού 

Δεξιότητες ΙΙ, Ακούω, βλέπω και μιλώ, σκέπτομαι και συζητώ134. 

Σύμφωνα με αυτές, η γλωσσική διδασκαλία περιλαμβάνει δύο τομείς: την καλλιέργεια  

                                                             
132 Piaget, J., (1929), The child’s  conception of the world, pp. 37 - 60 
133 Chomsky Noam, Piaget Jean, (2010), Θεωρίες της γλώσσας. Θεωρίες της μάθησης, Μτφρ. Καπόλα Πόλα, Σταϊνχάουερ 

Αλβέρτος, εκδ. Νήσος, σ. 110 - 124 
134 ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (1995), «Ακούω, βλέπω και μιλώ, σκέπτομαι και συζητώ. Δεξιότητες ΙΙ» (βιβλίο Νη-
πιαγωγού), Αθήνα, ΟΕΔΒ 
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του προφορικού λόγου και την κατανόηση της δομής της γλώσσας.   

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου των νηπίων γίνεται με διάφορες δραστηριότητες, 

οι οποίες περιλαμβάνουν:  

α) περιγραφή εικόνων, με εικόνες γνωστές στα νήπια, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

να περιγράψουν δικά τους βιώματα, ή να αυτοσχεδιάσουν, 

β) περιγραφή αντικειμένων, παρόντων ή όχι, μέσα στο γνωστικό τους πεδίο, για να πε-

ριγράψουν και να συζητήσουν τη λειτουργία τους. 

γ) περιγραφή εικόνων φυσικού περιβάλλοντος, δ) περιγραφή ανθρώπων και ζώων, ε) 

περιγραφή του σώματος τους, στ) περιγραφή επισκέψεων σε διάφορους χώρους, ζ) 

ελεύθερη αφήγηση φανταστικών καταστάσεων, η) έκφραση συναισθημάτων με α-

φορμή ένα γεγονός, θ) επίλυση προβλημάτων µε την έκφραση απόψεων για κάποιο 

υποθετικό πρόβλημα, ι) παραβολή αντικειμένων, ια) παραγωγή επικοινωνιακού λό-

γου μέσα από οργανωμένες επικοινωνιακές καταστάσεις που  προκύπτουν ή δη-

μιουργούνται από το/τη νηπιαγωγό135.  

Η εκμάθηση της δομής της γλώσσας δεν είναι ο απώτερος σκοπός στο Νηπιαγωγείο. 

Περιλαμβάνονται κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στόχο τη στοιχειώδη κατανόηση 

της λειτουργίας της γλώσσας. Οι προδιαγραφές που δίνονται από τα επίσημα κείμενα του 

Υπουργείου Παιδείας136 προσφέρουν στο/στη νηπιαγωγό µια ποικιλία επιλογών για το σχε-

διασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας, ενώ μεθοδολογικά προτείνουν την ενθάρρυνση 

της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης του νηπίου και απορρίπτουν ό,τι μπορεί να αποτελέ-

σει εμπόδιο στην ελεύθερη δημιουργία και την εφευρετικότητα. Παράλληλα τονίζεται ως βα-

σική μεθοδολογική αρχή «η ενεργητική συμμετοχή του νηπίου στην οικοδόμηση της γνώ-

σης»137. Δε γίνεται αναφορά ειδικά σε μεθοδολογικές αρχές που αφορούν τη γλωσσική αγω-

γή138.  

Οι νεότερες προσεγγίσεις είναι αυτές που περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών 

του 1999 και του 2001139, σύμφωνα με τις οποίες, η γλωσσική αγωγή -όπως τονίστηκε και 

παραπάνω- δε διαφέρει σε ουσιαστικά σημεία και τα βιβλία που δόθηκαν στους/στις νηπια-

γωγούς140, περιλαμβάνουν τους τομείς που προαναφέραμε, στον καθένα από τους οποίους γί-

                                                             
135 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη,  σ. 31 – 33 
136 ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (1990), Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 15, 
137 ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (1990), ο.π. 
138 Κονδύλη, Μ., (1996), «Η διδασκαλία του γλωσσικού προτύπου στο νηπιαγωγείο». Γλώσσα 39, σ. 47-56. 
139 ΦΕΚ 93-Β/10-2-(1999), «Προγράμματα Σπουδής της νεοελληνικής γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση – Νηπιαγω-

γείο». 
140 Βαρνάβα-Σκούρα, Τζέλα, (επιμ.). (1997), Το παιδί και η γραφή. Μια σχέση κλειδί για τη διά βίου μάθηση. Η δομητική προ-
σέγγιση της γραπτής γλώσσας, Αθήνα: Υ.Π.Ε.Π.Θ., σ. 17 - 29 
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νεται αναφορά στις ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και στο περιεχόμενό τους141. Το-

νίζεται πάλι η σημασία των δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των 

νηπίων, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

α) διήγηση προσωπικών εμπειριών, β) αφήγηση παραμυθιών και φανταστικών ιστο-

ριών, γ) περιγραφή γεγονότων, αντικειμένων, δ) συνομιλία, ε) απομνημόνευση και απαγγελί-

ες, στ) εµπλουτισµός προφορικού λόγου με χρήση λεκτικών σχημάτων και μεταφορικών εκ-

φράσεων.  

Όπως συμβαίνει και στις προδιαγραφές του 1989 και του 1995, έτσι και στις νεότερες 

προδιαγραφές η κατανόηση της δομής της γλώσσας δεν αποτελεί, φραστικά τουλάχιστον, 

χωριστό τοµέα, αλλά εμπεριέχονται νύξεις στους άλλους τομείς, και ιδίως στον τοµέα της 

καλλιέργειας του προφορικού λόγου. Γίνεται αναφορά σε διδασκαλία της µακροδοµής, με 

προτεινόμενες ασκήσεις διήγησης µε χρήση λέξεων, όπως πρώτα, μετά, ύστερα κ.α. καθώς 

και αναφορά στη διδασκαλία της μικροδομής, με παραδειγματική πρόταση για την κατανόη-

ση της παθητικής σύνταξης και άσκηση με την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση.  

Από την εξέταση των προδιαγραφών που ισχύουν στο ελληνικό Νηπιαγωγείο από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα προκύπτουν τα εξής:  

α) τόσο οι παλαιότερες όσο και οι νεότερες προδιαγραφές επιδιώκουν την καλλιέργεια 

του προφορικού λόγου,  

β) οι παλαιότερες προδιαγραφές παραμένουν στην προετοιμασία των νηπίων για την 

εισαγωγή τους στο γραπτό λόγο, ενώ οι νεότερες θέτουν ως επιδίωξη την εισαγωγή 

τους στο γραπτό λόγο, χωρίς να καθορίζουν αυστηρά το σημείο, στο οποίο θα πρέπει 

να εξαντληθεί αυτό το στάδιο,  

γ) τόσο οι παλαιότερες όσο και οι νεότερες προδιαγραφές κάνουν λόγο για την καλ-

λιέργεια της φωνολογικής και µορφοσυντακτικής πλευράς της γλώσσας των νηπίων, 

αλλά δεν κάνουν διάκριση από άλλους τομείς της γλωσσικής καλλιέργειας,  

δ) στις παλαιότερες προδιαγραφές γίνεται λόγος για καλλιέργεια προαναγνωστικών και 

προγραφικών δεξιοτήτων, ενώ στις νεότερες γίνεται λόγος για καλλιέργεια της ανά-

γνωσης και της γραπτής έκφρασης,  

ε) στις παλαιότερες προδιαγραφές γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τοµέα της λογοτε-

χνίας, κάτι που µόνο µε νύξεις καλύπτεται στις νεότερες προδιαγραφές,  

                                                             
141 Curto, M., Teixido, M. & Morillo, M., (1998), Γραφή και ανάγνωση: βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του 
γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών, Μ. Παναγιωτίδου (μετάφραση). Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τ.Α ,́ σ.7 - 36  
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στ) στις παλαιότερες προδιαγραφές προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ει-

σαγωγή των νηπίων στο γραπτό λόγο, η οποία απορρίπτεται εντελώς από τις νεό-

τερες προδιαγραφές,  

ζ) τόσο οι παλαιότερες όσο και οι νεότερες προδιαγραφές δίνουν έμφαση στην κατανό-

ηση από το παιδί της σχέσης του προφορικού µε το γραπτό λόγο,  

η) οι παλαιότερες δεν αναφέρονται σε ενασχόληση µε κείμενα, ενώ οι νεότερες προδια-

γραφές τονίζουν την ενασχόληση των παιδιών µε κείμενα που έχουν νόημα,  

θ) µια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες προδιαγραφές εί-

ναι η αντιμετώπιση του λάθους: στις µεν παλαιότερες δε γίνεται καθόλου αναφορά, 

ενώ στις νεότερες τονίζεται ότι το λάθος είναι το στάδιο από το οποίο θα πρέπει να 

περάσει το παιδί κατά τη µάθηση της γλώσσας,  

ι) μεθοδολογικά τόσο οι παλαιότερες όσο και οι νεότερες προδιαγραφές δεν ορίζουν 

συγκεκριμένες µεθοδολογικές οδηγίες, αλλά θέτουν ένα ευρύ πλαίσιο διδακτικών 

αρχών, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση των βιωµατικών, επικοινωνιακών, µα-

θητοκεντρικών παιδαγωγικών αρχών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για «ενεργητι-

κή συµµετοχή του νηπίου στην οικοδόμηση της γνώσης»142 και δυνατότητα «να 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν 

να μαθαίνουν διαρκώς»143 . 

ια) για το θέμα της αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας των παιδιών δεν γίνεται ι-

διαίτερη αναφορά ούτε στις παλαιότερες ούτε στις νεότερες προδιαγραφές. 

Για την μορφή που πρέπει να έχει η διδασκαλία του προφορικού λόγου σήμερα στο 

Νηπιαγωγείο υπάρχουν κατευθύνσεις από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών για το Νηπιαγωγείο144.   

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο τονίζει 

την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση 

και ότι, προκειμένου η παρεχόμενη εκπαίδευση να είναι κατάλληλη και αποτελεσματική, θα 

πρέπει οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και σύμφωνοι με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες των παιδιών. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, κρίνεται αναγκαίο να προάγεται η γνώση, η 

κατανόηση, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, να δίνονται ευ-

καιρίες έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων διαμέσου της αλληλεπίδρασης και να ενισχύεται 

                                                             
142 ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ. 15 
143 ΦΕΚ 1376-Β/18-1Ο-(2001), «Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδώνγια το Νηπιαγωγείο» και «Προγράμ-

ματα Σπουδών Νηπιαγωγείου», σ. 1625. 
144 «∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο», ΦΕΚ 304/Β'/ (2003). 
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η αυτοαντίληψη και αυτονομία των μικρών μαθητών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Νηπια-

γωγείο πρέπει να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα επιμέρους προγράμματα, τα οποία 

όμως δεν αποτελούν διακριτά και αυτοτελή διδακτικά αντικείμενα Γλώσσα, Μαθηματικά, 

κ.λπ.). Προσδιορίζονται, τέλος, οι κατευθύνσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης ανάλογων δρα-

στηριοτήτων. 

Οι επιδιώξεις του Προγράμματος Σπουδών στο Νηπιαγωγείο επικεντρώνονται, συνο-

πτικά, στη διαμόρφωση ποικίλλων επικοινωνιακών καταστάσεων, ώστε τα παιδιά από την 

αρχή να ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο για να διηγούνται και να αφηγούνται, να περι-

γράφουν, εξηγούν και ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να χρησιμοποιούν στοι-

χειώδη επιχειρηματολογία, να βελτιώνουν και εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και, 

τέλος, να αποκτούν φωνολογική επίγνωση145.  

Στο σχολείο η γλώσσα διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα (φωνητικό, φωνολογικό, συντα-

κτικό, λεξιλογικό, σημασιολογικό, υφολογικό, πραγματολογικό). Διαφορές στο φωνολογικό, 

σημασιολογικό και συντακτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων προσχολικών χρό-

νων συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες πρόγνωσης της ανα-

γνωστικής επίδοσης146 ένα χρόνο αργότερα147.  

Το λεξιλόγιο των μαθητών δεν αναπτύσσεται και δεν εμπλουτίζεται μόνο μέσω της 

μάθησης της γλώσσας, αλλά και με την υποβοήθηση που χρειάζεται, για να επεκταθεί η 

γνώση του παιδιού και σε άλλους μαθησιακούς τομείς148. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου δεν 

σημαίνει απλά αύξηση του αριθμού των επιμέρους λέξεων που γνωρίζει ή απλή βελτίωση 

της ακρίβειας με την οποία αποδίδει ονομασίες στα αντικείμενα149. Σημαίνει για το παιδί 

θεμελιώδεις αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους συσχετίζει τις λέξεις μεταξύ τους και 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιεί τις λέξεις. Με τον τρόπο αυτό, καταλήγει στη 

δημιουργία νέων συστημάτων εννοιών150. Όσον αφορά τις σημασίες των λέξεων, συχνά 

αυτές αντιστοιχούν σε ένα μέσο επίπεδο αφαίρεσης. Έτσι, στο λόγο των παιδιών παρατη-

                                                             
145 «∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο», ΦΕΚ 304/Β'/ (2003). 
146 Butler, S. R., Marsh, H. W., Sheppard, M. J., & Sheppard, J. L., (1985), «Seven-year  longitudinal study of the early pre-
diction of reading achievement». Journal of  Educational Psychology, 779 (3), pp. 349–361 
147 Share, D. L., Jorm, A.F., Maclean, R., & Matthews, R., (1984), «Sources of individual differences in reading acquisi-
tion».Journal of Educational Psychology, 76, pp.1309 -1324. 
148 Βάμβουκας, Ι. Μ.,(2008), Η ανάγνωση ως ελεύθερη δραστηριότητα των μαθητών ηλικίας  8-12 ετών, σ.114 - 138 
149 Carey, S., (1985a), «Are children fundamentally different kinds of thinkers than adults?» In S. Chipman, J. Segal, and R. 
Glaser (Eds.), Thinking and learning skills, Volume 2 (pp. 485-518). Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum Associates. 
150 Clark, E. V., (1995), «Language acquisition: The lexicon and syntax». In J. L. Miller & P. D. Eimas (Eds.), Handbook of 
erception and cognition (2nd ed), vol. 11: Speech, language, and communication (Gen. Eds., E. C. Carterette & M. P. Fried-
man). New York: Academic Press. pp. 303-337. 
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ρείται άλλοτε το χαρακτηριστικό της γενίκευσης151 και άλλοτε το λάθος της συμπύκνω-

σης152. Αιτία γι’ αυτό είναι το ελλιπές λεξιλόγιο και οι λιγοστές εμπειρίες του παιδιού για 

την έννοια της λέξης. Από την έλλειψη αυτή, αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιεί για να 

χαρακτηρίσει ομάδες αντικειμένων153, το παιδί δεν καταφέρνει να διαφοροποιήσει τα επί-

πεδα αφαίρεσης154,155. Καθώς το λεξιλόγιο του αναπτύσσεται, η κατανόηση της σημασίας 

των λέξεων αλλάζει θεμελιωδώς από τη «μεταβαλλόμενη δομή του λεξιλογίου»156. 

Το πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού προσφέρει τη δυνατότητα κατάλληλης 

χρήσης της γλώσσας μέσα από την παραγωγή λόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραγκω-

νίζεται η ανάλυση της γλώσσας, η συνειδητοποίηση, δηλαδή, των κανόνων που διέπουν τα 

γλωσσικά φαινόμενα (κάτι στο οποίο δινόταν αποκλειστική βαρύτητα στη γλωσσική διδα-

σκαλία κατά το παρελθόν). Μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα, η ανάλυση της γλώσ-

σας, η επίγνωση συγκεκριμένων φαινομένων συναρτώνται αμοιβαία και προκύπτουν από 

την ίδια τη χρήση. Βασικό στοιχείο είναι η χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν πιο αυθεντικών 

περιστάσεων και έργων, που θα βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Από την 

άποψη αυτή, κάθε έργο (τέχνης) μπορεί να αποδειχτεί κατάλληλο για την ανάδειξη συγκε-

κριμένων φαινομένων του συστήματος, τα οποία θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει να συνει-

δητοποιήσουν. Η σημασία συνεπώς της προβληματικής του θέματός μας απορρέει από το 

γεγονός μιας ενδεχόμενης διαφορετικής αντιμετώπισης της γλωσσικής αγωγής στο Νηπια-

γωγείο τόσο από τους φορείς της εκπαίδευσης όσο και από τους εκπαιδευτικούς που υλο-

ποιούν τα προγράμματα. 

 

 

1.6 Οριοθέτηση του προβλήματος 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εκτεθούν τα δεδομένα και οι προοπτικές που προσέφεραν ως 

σήμερα τα διάφορα προγράμματα για τη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων τόσο από την 

άποψη της θεωρίας όσο και από την άποψη των εμπειρικών ερευνών σε αυτόν τον τομέα. Η 

σύντομη έκθεση των δεδομένων του προβλήματος γίνεται με βάση το μεθοδολογικό κριτή-

                                                             
151 Naigles, L. and Gelman, S., (1995), «Overextensions in comprehension and production, revisited: A study of dog, cat, and 
cow», Journal of Child Language 22, pp. 19 - 46. 
152 Anglin, J.M., (1983), «Extensional aspects of the preschool child's word concepts». In T. Seiler & W. Wannenmacher  
(eds), Concept Development and the Development of Word  Meaning. Berlin: Springer- Verlag. pp. 247 - 266 
153 Anglin J. M., (1977), Word, object and conceptual development, New York: Norton, pp. 146 - 152 
154 Golinkoff, R. M., Mervis, C., & Hirsh-Pasek, K., (1994), «Early object labels: The case for a developmental lexical prin-
ciples framework». Journal of Child Language, 21, pp. 125 -155 
155 Nelson, K., (1979), «The syntagmatic – paradigmatic shift revisited: A review of research and theory», Psychological  
bulletin, p. 84 
156 Luria, A R., (1981), Language and Cognition, New York: Wiley & Sons, pp. 44 - 47 
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ριο της επιλογής εκείνων των θεωρητικών απόψεων και εμπειρικών δεδομένων που σχετί-

ζονται στενά με τις διαστάσεις των προβλημάτων της έρευνάς μας. Με την επιλογή αυτού 

του μεθοδολογικού κριτηρίου θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε με σαφήνεια τα προβλήμα-

τα που θέτει η εργασία μας, να καθορίσουμε με περισσότερη ακρίβεια τα όριά τους (περιο-

ρισμοί έρευνας) και να αιτιολογήσουμε με πληρότητα τη σπουδαιότητα διερεύνησής τους.  

Το μικρό παιδί στην ελληνική κοινωνία βιώνει μια δευτερογενή προφορικότητα157, διότι 

προσλαμβάνει δομές και αντιλήψεις μιας κοινωνίας εγγράμματης και βρίσκεται μεταξύ προ-

φορικότητας και γραπτότητας158. Η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει με αργά βήματα και πρω-

τίστως να στηριχθεί στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Στο σχολείο, ο προφορικός λό-

γος δεν γίνεται ξεχωριστό αντικείμενο διδασκαλίας, αλλά και εργαλείο για τη διδασκαλία άλ-

λων αντικειμένων. Η πολυτροπικότητα των κειμένων (στην περίπτωση αυτή προφορικών, 

όπως, για παράδειγμα, κείμενα που τα παιδιά ακούνε ηχογραφημένα, μια θεατρική παράστα-

ση ή αφηγήσεις εικονογραφημένων ιστοριών κ.λπ.) ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία, μέσα 

από μια κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό ενεργητική ακρόαση και συζήτηση, αυξάνο-

ντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του προφορικού λόγου159.  

Στην επικοινωνία με προφορικό λόγο (όπου 90% της πληροφορίας μεταδίδεται με μη 

λεκτικούς τρόπους160, η συντακτική αυτονομία της πρότασης είναι απόρροια της σημασιακής 

της αυτονομίας. Αν, όμως, η πρόταση είναι αυτόνομη από σημασιακή και συντακτική άποψη, 

από επικοινωνιακή άποψη δεν είναι. Ο προφορικός λόγος δε συγκροτείται από αυτόνομες 

προτάσεις που διαπλέκονται, για να δομήσουν διαλόγους, δηλαδή κείμενα161. 

Ο προφορικός λόγος χαρακτηρίζεται ως άτυπο είδος γλώσσας με «ταχύτερο βηματι-

                                                             
157 Mε την έλευση και διάδοση των ηλεκτρονικών μέσων ο δυτικός πολιτισμός μπαίνει στην περίοδο της δευτερογενούς 
προφορικότητας. H πρωταρχική προφορικότητα αναφέρεται στη χρήση της φυσικής φωνούμενης γλώσσας ως αποκλειστικού 
μέσου επικοινωνίας, αλλά και στην ιδιαίτερη γνωστική και συνειδησιακή κατάσταση που απορρέει από αυτή. H δευτερογε-
νής προφορικότητα βασίζεται αφενός στις μορφές σκέψης, έκφρασης και εμπειρίας που επέβαλε η χρήση της γραφής και 

τυπογραφίας και αφετέρου σε μια προφορικότητα που με τη σειρά της στηρίζεται στις νέες, ηλεκτρονικές πλέον, τεχνολογί-
ες. H νέα αυτή μορφή προφορικότητας εξισορροπεί κατά κάποιο τρόπο την "οπτικοκεντρική" εξάρτηση της συνείδησης, 
αναπτύσσεται πάνω στα αχνάρια της γραφόμενης γλώσσας, απευθύνεται σε ομάδες μάλλον παρά σε άτομα δημιουργώντας 
νέα είδη ακροατηρίων, και επαναφέρει το "αγωνιστικό" στοιχείο, αν και σε ηπιότερη μορφή (Παραδέλλης, Θ. 1977. «Εισα-
γωγή στην ελληνική έκδοση». Στο W. Ong, Προφορικότητα και Eγγραμματοσύνη, ix-xxxv. Hράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης, σελ. xviii) 
158 «Η ομιλία/ακρόαση και το γράψιμο/ανάγνωση αποτελούν τους δύο θεμελιώδεις τρόπους παραγωγής και πρόσληψης του 
λόγου, οι οποίοι διακρίνονται για την αμοιβαιότητά τους, αφού μπορεί ο ένας να μεταγραφεί στον κώδικα του άλλου χωρίς 

μεγάλες απώλειες νοήματος». «Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος διαφέρουν πολύ ως επικοινωνιακές δραστηριότητες: ο 
πρώτος έχει στο δυναμικό του το πλούσιο φορτίο της ομιλίας για τη μετάδοση των πληροφοριών, ενώ ο δεύτερος μόνο τη 
σύνταξη, το λεξιλόγιο και τη στίξη. «…ο προφορικός λόγος είναι ο κατεξοχήν λόγος της διατύπωσης και διαπραγμάτευσης 
γνωμών, και της έκφρασης και ανταλλαγής συναισθημάτων, που αποτελούν το θεμέλιο κάθε επικοινωνιακής πράξης. ο γρα-
πτός λόγος είναι ο λόγος της κοινωνικής χρησιμότητας.», ( Περικλής Πολίτης  (2001), Προφορικός και γραπτός λόγος, 
http://www.greek-language.gr 
159 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη, σ. 138 - 140 
160 Κουτσοσίμου-Τσίνογλου, Β., (2000), «Πολυφωνικότητα και πολυτροπικότητα: δείκτες στάσεων  του/της ομιλητή/-τριας 

και σχεδιασμός ενός «κοινού γραπτού». Προπαιδαγωγική ανάλυση, Γλωσσικός Υπολογιστής 2, σ. 207-222 
161 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, (2001), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργα-
σία με Μαρία Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη, σ. 290 - 310  
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σμό»162, ο οποίος συνοδεύεται από ένα σύνολο παραγλωσσικών στοιχείων που συνθέτουν τη 

μη λεκτική συμπεριφορά μαθητή ή δασκάλου163. Από τον Πολίτη164 χαρακτηρίζεται λόγος 

αμφίδρομος, από όπου προκύπτει και η διαφορετική κοινωνική λειτουργία του: με τον προ-

φορικό λόγο οι ομιλητές συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και παίζουν τους κοινω-

νικούς τους ρόλους στο πλαίσιο κάθε συνομιλιακής διεπίδρασης, με αποτέλεσμα να θεμελιώ-

νονται και να διατηρούνται (ή να υπονομεύονται) οι διανθρώπινες σχέσεις. Είναι, επίσης, ο 

λόγος της φατικής επικοινωνίας, δηλαδή, της επικοινωνίας όπου υποχωρεί το κυριολεκτικό 

νόημά του, για να διευκολυνθεί η γνωριμία των συνομιλητών και να διευρυνθεί η μεταξύ 

τους οικειότητα. Πάνω απ' όλα, όμως, ο προφορικός λόγος είναι ο κατεξοχήν λόγος της δια-

τύπωσης και διαπραγμάτευσης γνωμών και της έκφρασης και της ανταλλαγής συναισθημά-

των, που αποτελούν το θεμέλιο κάθε επικοινωνιακής πράξης.  

Έρευνες έχουν υποδείξει, ότι ο χρόνος που καταλαμβάνει ο μαθητικός προφορικός λό-

γος στο σχολείο είναι ελάχιστος. Για παράδειγμα, το σύστημα παρατήρησης και ανάλυσης 

της διδασκαλίας Flanders Interaction Analysis Categories 165, κωδικοποιώντας τα διάφορα 

στοιχεία γλωσσικής επικοινωνίας και λεκτικής ή μη συμπεριφοράς στην τάξη, καταλήγει στη 

διατύπωση του νόμου των 2/3 του Flanders166, σύμφωνα με τον οποίο, στη σχολική τάξη, τα 

2/3 του χρόνου κάποιος μιλάει, τα 2/3 αυτού του χρόνου τα μονοπωλεί ο δάσκαλος, τα 2/3 

του χρόνου που μιλάει ο δάσκαλος είναι μονόλογος. Προκύπτει, έτσι, έντονη η ανάγκη της 

παρέμβασης του εκπαιδευτικού, ώστε το παιδί να αντιμετωπίσει νέες επικοινωνιακές ανάγκες 

και περιστάσεις και να αναπτύξει νέους και ουσιαστικούς τρόπους επικοινωνίας. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου, οι Anderson & Freebody167 εισηγήθηκαν 

τρεις απόψεις για να εξηγήσουν τους λόγους, για τους οποίους το λεξιλόγιο θεωρείται καθο-

ριστικός παράγοντας της γλωσσικής ικανότητας. Η πρώτη, η οργανιστική θέση (instrumental-

ist hypothesis), υποστηρίζει, ότι η γνώση του λεξιλογίου επιφέρει πρόοδο στην κατανόηση 

κειμένων. Η δεύτερη δίνει έμφαση στις ανθρώπινες ικανότητες (aptitude hypothesis) και υπο-

στηρίζει, ότι η επίδοση σε λεξιλογικές δοκιμασίες αποτελεί μάλλον μια απεικόνιση της λεκτι-

κής ικανότητας παρά το άμεσο αποτέλεσμα της αναγνωστικής κατανόησης (άτομα με εκτε-

ταμένο λεξιλόγιο κατανοούν καλύτερα εξαιτίας των ανώτερων διανοητικών τους ικανοτή-

                                                             
162 Chafe, W., (1982), «Integration and Involvement in Speaking, Writing, and Oral Literature». In Tannen, D. Spoken and 
Written Language: Exploring Orality and Literacy. Norwood: Ablex, pp. 35-53. 
163 Βρεττός,  Ι.,  (2003), Μη  λεκτική  συμπεριφορά εκπαιδευτικού-μαθητή. Αθήνα, Ατραπός, σ. 180 - 202 
164 Πολίτης Π., (2001), «Προφορικός και γραπτός λόγος - H προτεραιότητα του προφορικού λόγου», Εγκυκλοπαιδικός Οδη-
γός , Πύλη για την ελληνική γλώσσα, www, greek-language.gr 
165 Καψάλης, Α., Βρεττός, Ι., (2002), Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Ατραπός, σ. 94 -103 
166 Flanders, N.A., (1970), Analyzing Classroom Behaviour. New York: Addison Wesley, pp. 61 - 74 
167 Anderson, R. C., & Freebody, P., (1981), «Vocabulary knowledge». In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: 
Research reviews, Newark, DE: International Reading Association, pp. 77-117 
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των). Η τρίτη υπόθεση τονίζει τη σημασία του εννοιολογικού πλαισίου ή των σχημάτων 

(knowledge hypothesis)168. Η επίδοση σε σχετικές δοκιμασίες αντιμετωπίζεται ως αντανά-

κλαση του βαθμού γνώσης του πολιτισμού. Καλύτερη λεξιλογική γνώση σημαίνει βαθύτερη 

και ευρύτερη γνώση του πολιτισμικού πλαισίου, η οποία είναι κρίσιμη για την αναγνωστική 

κατανόηση169 . Οι τρεις αυτές προσεγγίσεις δεν αποτελούν εναλλακτικές και αλληλοαπο-

κλειόμενες υποθέσεις. Οι εισηγητές τους επισήμαναν, ότι κανείς μελετητής του χώρου δεν 

μπορεί να ταχθεί αυστηρά υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης, θεωρώντας τις υπόλοιπες εντε-

λώς λανθασμένες. 

Οι ίδιοι ερευνητές170 προσπάθησαν να βρουν τις πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στο λε-

ξιλόγιο και την κατανόηση, διατυπώνοντας την ινστρουμενταλιστική υπόθεση 

(instrumentalist hypothesis)171. O Aderson θεωρούσε, ότι η γλωσσική ικανότητα ενός ατόμου 

οδηγεί στην κατάκτηση του λεξιλογίου και της κατανόησης, ενώ ο Freebody172 κατέληξε στο 

συμπέρασμα, ότι η γνώση συγκεκριμένων θεμάτων μπορεί να οδηγήσει στην ταυτόχρονη κα-

τάκτηση της κατανόησης και του λεξιλογίου. Αυτές οι δυο υποθέσεις δεν αλληλοαποκλείο-

νται. Εάν θέλουμε να ισχυριστούμε, ότι η καλή γνώση του λεξιλογίου συμβάλλει στην καλύ-

τερη δυνατή κατανόηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλες υποθέσεις, οι οποίες ερευ-

νούν το πώς κατακτάται η ερμηνεία των λέξεων173.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν κάποιες έρευνες απέδειξαν, ότι με τον εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου βελτιώνεται η κατανόηση174, ενώ κάποιες άλλες έρευνες δεν βρήκαν σημαντικές 

διαφορές175. Προφανώς, υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο να γνωρίζει κάποιος 

τη σημασία των λέξεων τόσο καλά για να περάσει ένα τεστ και τη διαφορά στο να τις γνωρί-

                                                             
168 Το εννοιολογικό πλαίσιο, πλαίσιο, συμφραζόμενα ή ακριβέστερα συγκείμενο (από το context<-contextere) μιας οντότη-
τας -φυσικής ή ιδεατής- είναι το σύνολο των παραμέτρων, συνθηκών, εννοιών και καταστάσεων που την περιβάλλουν και 
την καθορίζουν φυσικά ή εννοιολογικά. Η ίδια οντότητα εκτός του εννοιολογικού της πλαισίου πιθανώς αποκτά διαφορετικά 
νοήματα και μεταδίδει διαφορετικές παραστάσεις(http://el.wikipedia.org/wiki/). 
169 Baumann, J. F., (2005), «Vocabulary-comprehension relationships».  In B. Maloch, J. V. Hoffman, D. L. Schallert, C. M. 

Fairbanks, & J. Worthy (Eds.), Fifty-fourth yearbook of the National Reading  Conference, Oak Creek, WI:  National Read-
ing Conference, pp. 117- 131 
170 Anderson, R. C., & Freebody, P., (1983), «Effects on text comprehension of different proportions and locations of diffi-
cult vocabulary», Journal of Reading Behavioor, 13, pp. 19 - 40  
171 O ινστρουμενταλισμός (από την αγγλική λέξη instrument = όργανο, εργαλείο ) είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα που ίδρυσε ο 
αμερικανός φιλόσοφος John Dewey. Υποστηρίζει, πως το σημαντικότερο σε μια ιδέα ή πράγμα είναι η αξία τους σαν όργανο 
δράσης, και πως η αλήθεια μιας έννοιας βρίσκεται στην χρησιμότητά της. Η γνώση εξελίχθηκε όχι για υποθετικούς ή μετα-
φυσικούς σκοπούς, αλλά για τον πρακτικό σκοπό της επιτυχούς διευθέτησης: οι έννοιες συλλαμβάνονται σαν «εργαλεία» 

που μετατρέπουν την δυσκολία αντιμετώπισης ενός προβλήματος σε ικανοποίηση από την επίλυσή του. Ο Dewey υποστήρι-
ζε, ότι οι έννοιες, οι σκέψεις, οι επιστημονικοί νόμοι και οι θεωρίες δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτες αλήθειες ούτε 
αντανακλούν την πραγματικότητα, είναι απλώς όργανα, εργαλεία (instruments) για τη διευθέτηση του κόσμου. Δέχεται ως 
αληθινό «είναι» καθετί που κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι χρήσιμο (http://el.wikipedia.org/wiki/). 
172 Anderson, R. C., & Freebody, P.,  (1981), o.π., pp. 77-117 
173 Beck, Isabel L., Charles A. Perfetti, and McKeown G. M., (1982), "Effects of long-term  vocabulary instruction on  lexical 
access and reading comprehension." Journal of Educational Psychology, pp. 69 -  90 
174 Kameenui, Edward J. et al., (1982), «Effects of Text Construction and Instructional Procedure for Teaching Word Mean-

ings on Comprehension and Recall», Reading Research Quarterly 17(3), pp. 367-88. [EJ 261 430 
175 Jenkins, J. R., Pany, D., & Schreck, J., (1978), Vocabulary and reading comprehension: Instructional effects (Tech. Rep. 
No 100). Urbana university of Illinois, Center for the  study of  reading, pp. 272 -  275 

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/
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ζει τόσο καλά, ώστε να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει για την κατανόηση ενός κειμένου. Σε 

έρευνά τους, πάνω σ’ αυτή την υπόθεση, οι Jenkins et al.176 Διαπίστωσαν, ότι ακόμα κι όταν 

οι επιδόσεις των μαθητών σε συγκεκριμένες ασκήσεις λεξιλογίου βελτιώθηκαν, μετά από ει-

δική εκπαίδευση, οι επιδόσεις στην κατανόηση δεν βελτιώθηκαν ανάλογα. Οι ερευνητές υπέ-

θεσαν τότε, ότι ίσως ο τρόπος που εκπαίδευσαν τα υποκείμενα τους δεν βελτίωσε την ευχέ-

ρεια πρόσβασης στην ερμηνεία των λέξεων με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής κατανόηση177. 

Είναι φανερό, για τη σχέση λεξιλογίου και κατανόησης, ότι η καλύτερη δυνατή κατα-

νόηση επιτυγχάνεται, όταν οι περισσότερες λέξεις ενός κειμένου είναι αναγνωρίσιμες. Σ’ αυ-

τή την περίπτωση, η εξαγωγή νοήματος μπορεί να επιτευχθεί από τα συμφραζόμενα της πρό-

τασης ή της παραγράφου με αποτέλεσμα, το νόημα να μην παρακωλύεται από μερικές άγνω-

στες λέξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν, δηλαδή, ένα κείμενο περιέχει πάρα πολλές άγνω-

στες λέξεις περιορίζεται ανάλογα και η κατανόηση του κειμένου Αυτό έχει ως συνέπεια ά-

γνωστες λέξεις να δημιουργούν κενά κατανόησης κι όταν τα κενά αυτά πολλαπλασιάζονται, 

τότε το παιδί δεν είναι σε θέση να κατακτήσει το νόημα του κειμένου. Λέξεις οι οποίες είναι 

οικείες, αλλά όχι τόσο γνωστές, επιτρέπουν την κατανόηση μέχρι ενός σημείου178.  

Ωστόσο, η δυσκολία στο να κατανοήσει κάποιος το ακριβές νόημά τους μέσα στην 

πρόταση οδηγεί σε απόσπαση προσοχής από το νόημα του κειμένου, εφόσον το άτομο ψάχνει 

την ακριβή ερμηνεία της λέξης Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η έννοια «γνώση λέξεων» 

(λεξιλογική γνώση) συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους διεργασίες, όπως την επάρ-

κεια σημασιολογικών αναπαραστάσεων179, την επάρκεια των συνδέσεων αυτών των αναπα-

ραστάσεων με τη γραφημική αναπαράσταση της λέξης, και την ευχέρεια πρόσβασης στις εν 

λόγω αναπαραστάσεις. Προσπάθειες βελτίωσης της κατανόησης, μέσω βελτίωσης του λεξι-

λογίου, μπορεί να επηρεάσουν τόσο ξεχωριστά όσο και σε συνδυασμό τις παραπάνω διεργα-

σίες. Από τη στιγμή, όμως, που διαφορετικές διεργασίες κατανόησης επηρεάζονται από δια-

φορετικές παραμέτρους είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε ιδιαίτερη προσοχή, όταν αναφε-

ρόμαστε στη γνώση του λεξιλογίου180. 

Σε μία από τις πρώτες έρευνες πάνω στο θέμα, ο Thorndike181 ανέφερε εξαιρετικά υψη-

                                                             
176 Jenkins, J. R., Pany, D., & Schreck, J., (1978), ο.π., pp. 280 - 290 
177 Beck, Isabel L., Charles A. Perfetti, and McKeown G. M., (1982), ο.π., pp. 95 - 113 
178Elfrieda H. Hiebert,Michael L. Kamil, (2005), Teaching and learning vocabulary: bringing research to practice, (Ed: Law-
rence Erlbaum Associates, Inc., pp. 33 - 40 
179 O όρος σημασιολογική αναπαράσταση, δηλώνει τη σύνδεση ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης με τη λειτουργία του, 
βοηθώντας ουσιαστικά τη μνήμη να ανασύρει την πληροφορία αργότερα (Θ.Τάσιος, Παιδαγωγικά θέματα και Διδακτική), 
http://users.forthnet.gr 
180 Beck, I.L. & McKeown, M.G., (1991), «Social studies texts are hard to understand: Mediating some of the difficulties». 
Language Arts, 68, pp.482-490.  
181 Thorndike, E.L., (1917), «Reading as reasoning». Journal of Educational Psychology, 8, pp. 323-332  
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λούς βαθμούς συνάφειας (μεταξύ .66 και .75) ανάμεσα σε κατανόηση και λεξιλόγιο. Ωστόσο, 

οι Beck & McKeown182, υποστηρίζουν, ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο να καθορίσει 

κανείς το ακριβές μέγεθος του λεξιλογίου, που γνωρίζει ένα παιδί σε διαφορετικές ηλικίες. 

Επισημαίνουν, παράλληλα, τη διαφορά ανάμεσα στο να γνωρίζει κάποιος μια λέξη από το να 

είναι ικανός να τη χρησιμοποιεί μέσα σε κείμενο. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί χρειάζεται κάποιος 

χρόνος από τη στιγμή που για πρώτη φορά θα έρθει το παιδί σε επαφή με μια λέξη μέχρι τη 

στιγμή που είναι ικανό να τη χρησιμοποιεί σημασιολογικά σωστά μέσα στο κείμενο. Μια άλ-

λη πηγή απόκτησης λεξιλογίου θεωρείται η ανάγνωση, και αυτό γιατί οι λέξεις αποκτάνε και-

νούργιο περιεχόμενο ανάλογα με την ποιότητα του κειμένου183.  

Οι Werner & Kaplan184, σε έρευνά τους, διαπίστωσαν, ότι τα συμφραζόμενα (περικεί-

μενο) ίσως να μην είναι τόσο βοηθητικό για παιδιά με χαμηλό λεξιλόγιο. Έδωσαν μια σειρά 

από έξι προτάσεις που περιείχαν άγνωστες λέξεις σε παιδιά ηλικίας 9 έως 13 χρονών. Παρα-

τήρησαν, ότι υπήρχε βελτίωση ανάλογα με την ηλικία, αλλά διαπίστωσαν, ότι τα μικρά παι-

διά δεν μπορούσαν να ταιριάξουν την άγνωστη λέξη και στις έξι προτάσεις. Η συγκεκριμένη 

δοκιμασία ήταν δύσκολη, διότι απαιτούσε από τα παιδιά με μια μόνο ανάγνωση να προσδιο-

ρίσουν την έννοια της άγνωστης λέξης. Πρόκειται για μία  δοκιμασία η οποία απαιτεί συγκέ-

ντρωση και ενσωμάτωση των πληροφοριών, έτσι, ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση του κει-

μένου. Παρόλο που τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν την ικανότητα να εξάγουν το νόημα μιας 

λέξης από τα συμφραζόμενα δεν συμβαίνει το ίδιο και με παιδιά μικρότερης ηλικίας185.  

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει κάποιος καινούργιες λέξεις, γεγο-

νός είναι, ότι μεταξύ λεξιλογίου και κατανόησης υπάρχει στενή και πιθανώς αμφίδρομη σχέ-

ση186. Έτσι, για παράδειγμα, η ικανότητα κατανόησης κειμένου μπορεί να αποτελέσει ισχυρό 

προβλεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη ενός πλούσιου λεξιλογίου. Σε έρευνα των 

Eldredge, Quinn & Butterfield187 βρέθηκε, ότι το επίπεδο της δεξιότητας της κατανόησης 

στην αρχή της Β' Δημοτικού προέβλεψε ένα μεγάλο ποσοστό (47%) της διακύμανσης των 

ατομικών επιδόσεων σε μία δοκιμασία λεξιλογίου στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  

Αντίθετα, το επίπεδο της λεξιλογικής ικανότητας ερμήνευσε διαχρονικά μόνο ένα 34% 

                                                             
182 Beck, I.L. & McKeown, M.G., (1991), ο.π., pp. 223 - 242 
183 Oakhill, J., Cain, K., & Bryant, P. E., (2003), «The dissociation of word reading and text comprehension: evidence from 
component skills». Language and Cognitive  Processes, 18,pp. 443-468 
184 Werner, H., & Kaplan, E., (1952), «The acquisition of word meanings: A developmental study» Monographs of Social 
Research in Child Development, 15 (Whole number 51). 
185 Beck, I.L. & McKeown, M.G., (1991), ο.π., pp. 225 - 245 
186 Καραβία, Ε. & Πεπανής, Ε., (2007), «Κατανόηση ανάγνωσης, Παιδαγωγική, Ψυχολογική και Κοινωνιολογική Έρευνα. 

Educational, Psychological and Sociological Research», http://epapanis.blogspot.com/2007_09_20_archive.html 
187 Eldredge, J. L., Quinn, D. W. & Butterfield, D. D., (1990), «Causal relationships between phonics, reading comprehen-
sion, and vocabulary achievement in the second  grade». Journal of Educational  Research, pp. 83, 201 
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της διακύμανσης των επιδόσεων στη δοκιμασία της κατανόησης, συμπεραίνοντας, ότι η κα-

τανόηση στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού βοηθά καλύτερα στην ανάπτυξη ενός πλού-

σιου λεξιλογίου κι όχι το αντίθετο. Μια πιθανή εξήγηση αυτού του φαινόμενου είναι, ότι το 

εντατικό διάβασμα ίσως αποτελεί συντελεστικό παράγοντα στην πρόσληψη και κατάκτηση 

του λεξιλογίου, μια άποψη η οποία υποστηρίχθηκε αργότερα και από τους Echols et al.188. 

Τέλος, μερικά μοντέλα, προσπαθώντας να εξηγήσουν τον πιθανό συνδετικό κρίκο μεταξύ λε-

ξιλογίου και κατανόησης, τονίζουν, ότι η ευχέρεια με την οποία μπορεί να διαβάζει κάποιος 

ένα κείμενο και η γρήγορη πρόσβαση στην έννοια των λέξεων βοηθούν πολύ περισσότερο  

στην κατανόηση189. 

Οι Oakhill et al.190 υποστηρίζουν, σε έρευνα τους, ότι το λεξιλόγιο σχετίζεται στενά με 

την κατανόηση τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Γενικά, το να γνωρίζει κανείς όσες πε-

ρισσότερες λέξεις μπορεί, του δίνει τη δυνατότητα να κατανοεί ένα κείμενο και σε περίπτωση 

που περιέχει πολλές άγνωστες λέξεις191. Ωστόσο, ένα περιορισμένο λεξιλόγιο δεν συνάδει 

απόλυτα με περιορισμένη κατανόηση192. Επίσης η γνώση λεξιλογίου δεν διασφαλίζει την 

πλήρη κατανόηση ενός κειμένου193. Με δεδομένη την επάρκεια λεξιλογίου απαιτούνται ακό-

μα επαρκείς γνώσεις μορφοσυντακτικών κανόνων (π.χ., σχετικά με τους χρόνους και τη φωνή 

των ρημάτων) και ικανότητας απομόνωσης μορφολογικών στοιχείων (π.χ., καταλήξεων και 

προσφυμάτων)194.  

Η μελέτη της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας και η επισκόπηση της ως τώρα προ-

βληματικής έδειξαν, πως η αντιμετώπιση της γλωσσικής καλλιέργειας του παιδιού από την 

άποψη της διασύνδεσής της με καλλιτεχνικές μορφές (έργα τέχνης), αν και αποτελεί μια νέα 

και πρόσφορη περιοχή έρευνας, εμφανίζεται να στερείται εμπειρικών ερευνών και δεδομέ-

νων. Κι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα παραμέλησης ή αδιαφορίας αυτού του θέματος από παι-

δαγωγούς και ψυχολόγους, όσο αποτέλεσμα των ιδιαίτερων συνθηκών διδασκαλίας της 

γλώσσας και της αισθητικής αγωγής στο χώρο του Νηπιαγωγείου. 

                                                             
188 Echols, L. D., West, R. E, Stanovich, K. E. & Zehr, K. S., (1996), «Using children's literacy activities to predict growth in  
verbal cognitive skills: A longitudinal investigation», Journal of  Educational  Psychology, 88, pp. 296 - 304. 
189 Beck, Isabel L., Charles A. Perfetti, and McKeown G. M., (1982), "Effects of long-term vocabulary instruction on lexical 

access and reading comprehension." Journal of Educational Psychology, pp. 246 - 258 
190 Oakhill, J., Cain, K. & Bryant, P. E., (2003), ο.π., pp. 443-468 
191 Freebody, P. & Anderson C. R., (1983), «Effects of vocabulary difficulty, text cohesion and  schema availability on  read-
ing comprehension». Reading Research Quarterly18/3,  pp. 277-94 
192 Wittrock, M. C.; Marks, C., Doctorow, M., (1975), «Reading as a generative process», Journal of Educational Psycholo-
gy, Vol 67(4), Aug,,  pp. 484-489 
193 Jenkins, J. R., Pany, D. & Schreck, J., (1978), Vocabulary and reading comprehension: Instructional effects (Tech. Rep. 
No 100). Urbana university of Illinois, Center for the study of reading, pp. . 272 -  279 
194 Vellutino, F.R., (2003). «Individual differences as sources of variability in reading comprehension in elementary school 
children». In A.P. Sweet & C.E. Snow (Eds), Rethinking Reading Comprehension (51-81), Guilford Press: New York, NY. 
7(1), pp. 49-69. 
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Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η αξιοποίηση των έργων Τέχνης, ως μέσου 

για την ανάπτυξη του λεξιλογίου και του προφορικού λόγου των μαθητών του Νηπιαγω-

γείου, βασισμένη σε στοιχεία των μοντέλων SWT (see, wonder, think)195, Learning from 

objects196, καθώς και στοιχεία από τα μοντέλα ανάλυσης έργων Τέχνης των κριτικών 

Panofsky197 και Chapman198.    

Η εισαγωγή του στοιχείου της τέχνης στη διδακτική διαδικασία, αφορά τη θεσμική, 

παιδαγωγική και διδακτική ένταξή του. Μια τέτοια εισαγωγή θα πρέπει να αποτελέσει ευκαι-

ρία ανανέωσης της διδασκαλίας της γλώσσας με την υποστήριξη της τέχνης και επαναπροσ-

διορισμού της μαθησιακής διαδικασίας. 

Σήμερα, παρατηρείται μια συγκεχυμένη εικόνα γύρω από το φαινόμενο της τέχνης, κα-

θώς η εικαστική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε πολλές μορφές και τύπους, κατηγορίες, εί-

δη, κινήματα κ.ά., 199, που δίνουν την εντύπωση μιας χαώδους κατάστασης με αμφιλεγόμενη 

αξία200, Στην πραγματικότητα, όμως, όλα αυτά, απαρτίζουν ένα οργανωμένο σύνολο «γλωσ-

σικών συμβάσεων»201, που απαιτούν και την ανάλογη συστηματική επαφή202, για να φανε-

ρώσουν το περιεχόμενό τους203.  

Η τέχνη, ως γλώσσα, έχει το δικό της συντακτικό και τη γραμματική, τα δικά της σύμ-

βολα και σημεία, τους δικούς της κώδικες με τους οποίους πρέπει να εξοικειωθούν όσοι επι-

θυμούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν με αυτήν. Ως εκ τούτου, τα παιδαγωγικά ζητή-

ματα της εισαγωγής της τέχνης στη σχολική τάξη μπορούν να παραλληλιστούν με την εκμά-

θηση μιας γλώσσας και τις ανάλογες στρατηγικές μάθησης.  

                                                             
195 Η μέθοδος αποτελεί στοιχείο της μουσειακής εκπαίδευσης. Τα περισσότερα αντικείμενα παρέχουν πλήθος πληροφοριών, 
αν υποβληθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη ερωτήσεων που οδηγούν στην απόκτηση ή 
την ανάκληση της πληροφορίας, καθώς και  αυτά που προκαλούν την περίληψη, τη σύνθεση και τη δημιουργία της σκέψης. 
Κλιμακώνονται δε σε επίπεδα, ως εξής: 1ο επίπεδο: απόκτηση της πληροφορίας, 2ο επίπεδο: οργάνωση και επεξεργασία της 
πληροφορίας, 3ο επίπεδο: διατύπωση προβλέψεων, 4ο επίπεδο: συναισθηματικές ερωτήσεις. Voris, H. H., (1986), «Teach the 

mind, touch the spirit», Department of education/ field museum of natural history, Chicago, pp. 7 - 18 
196 Πρόκειται για στρατηγική οπτικού εγγραμματισμού, σύμφωνα με την οποία επιζητείται η προσεκτική εξέταση των απει-
κονίσεων, (τι βλέπω; Τι σκέπτομαι; τι αναρωτιέμαι;) Η δυνατότητα ερμηνείας σημασιών μέσω οπτικών ερεθισμάτων παρέχει 
έναν εναλλακτικό τρόπο γνώσης και προαγωγής της σκέψης. (.Lapp, D. & Wood, D., (1998), «Viewing: The neglected 
communication process or When what you see, isn’t what you get», Reading teacher, 52, pp. 300 - 304 
197 Κατά τον Ε. Panofsky το έργο τέχνης εξετάζεται και ερμηνεύεται σε τρία θεωρητικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο το έργο 
εξετάζεται φαινομενολογικά, μορφολογικά και αντικειμενικά, δηλαδή αυτό που βλέπει κάθε θεατής. Στο δεύτερο επίπεδο 
γίνεται μια πρώτη εμβάθυνση στην ανάλυση του θέματος που αφορά το περιεχόμενο, το νόημα, τις πολιτιστικές επιδράσεις. 

Στο τρίτο επίπεδο επιζητείται το βαθύτερο νόημα του έργου, η ουσιαστική ερμηνεία του. Αναζητούνται οι σχέσεις του έργου 
με τον πολιτισμό και τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε.(Panofsky, E., (1993), Meaning in the visual 
Arts, Penguin Books. 
198 H Laura Chapman προτείνει τέσσερα διαδοχικά επίπεδα προσέγγισης των έργων: α  ́επίπεδο: δες – πες – περίγραψε, β΄ 
επίπεδο: ψάξε – βρες – ανάλυσε, γ  ́επίπεδο: σκέψου – σύνδεσε – ερμήνευσε, δ  ́επίπεδο: κρίνε (Chapman, L., (1993), Διδα-
κτική της Τέχνης, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, σ. 79 - 87) 
199 Kandinsky W., (1981),  Για το πνευματικό στην Τέχνη, μετ. Μηνάς Παράσχης, Νεφέλη, Αθήνα , σ. 110 - 120 
200 Κοζάκου -Τσιάρα, Ό., (1997), Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Εκδ. Gutenberg,  σ. 10 – 12. 
201 Leyton R., (2003), «Art and Agency: A Reassessment», Journal of the Royal Anthropological Institute, v.9,  pp. 447 – 464 
202 Commeti J.P, Morizot, J., Pouivet, R., (2005), Ζητήματα αισθητικής, μτφρ. Σ. Χρυσικού, Αθήνα: Νήσος , σ. 68 - 78  
203 Goodman, N., (2005), Γλώσσες της τέχνης, μτφρ. Π. Βλαγκόπουλου, Αθήνα: Εκκρεμές, σ. 41- 49 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jrai.2003.9.issue-3/issuetoc
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Οι νεωτερικές μορφές γνώσης και έκφρασης, που εξερευνούσε ο κόσμος των επιστη-

μών και της τέχνης, καθώς και οι τάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής θεωρίας204, βοήθησαν, 

ώστε να διαμορφωθεί η έννοια της τέχνης205, ως διαδικασία γνώσης και αυτοέκφρασης. Οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, στηριζόμενες στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας206, και 

της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο άμεση, στενή και απο-

δοτική συνεργασία της εικαστικής αγωγής207 και της παιδαγωγικής,208,209,210. 

Σύμφωνα με τον Cassirer211, «Η τέχνη είναι ένας δρόμος προς την ελευθερία, τη διαδι-

κασία απελευθέρωσης του ανθρώπινου πνεύματος, γεγονός που είναι ο πραγματικός και ο 

υπέρτατος στόχος κάθε διαπαιδαγώγησης […]».  

Στο χώρο των τεχνών, πολλοί ερευνητές έχουν παρατηρήσει οπτικά «παράλληλα» προς 

τη λεκτική γλώσσα. Για παράδειγμα, έχει καθιερωθεί, ότι υπάρχουν πολλές συνιστώσες στη 

«διαμόρφωση των συμβόλων» ή στους «τρόπους αντιστοιχίας» μεταξύ ενός γεγονότος και 

του μέσου ή των μέσων που επιλέγει κάποιος για να το γνωστοποιήσει212. Με άλλα λόγια, 

υπάρχουν πολλά πλαίσια ενεργειών και μέθοδοι έκφρασης, μέσω των οποίων τα παιδιά μπο-

ρούν να μάθουν πώς να συμβολίζουν και να μεταδίδουν προσωπικά ή συλλογικά μηνύματα213 

,214,215.  

Αποδεχόμενοι, ότι η γλώσσα ορίζεται στην ευρύτερη έννοιά της, σαν ένα πολλαπλό 

σύστημα σημείων, όλα τα σύμβολα και κυρίως τα οπτικά από το περιβάλλον του παιδιού, συ-

νιστούν τη γλώσσα και καθένα από αυτά θεωρούμε ότι συμβάλλει στην αλληλεπίδραση παι-

διών και γλώσσας. 

Πολλές πρόσφατες έρευνες για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών υποστηρίζoυν την 

προσέγγιση που συνδυάζει τη γλώσσα με τις τέχνες216. Οι έρευνες αυτές συμφωνούν, ότι τα 

παιδιά αποκτούν τη γλωσσική ικανότητα με την ενεργό συμμετοχή τους σε αυθεντικά γλωσ-

                                                             
204 Dottrens, R., (1974), Παιδαγωγώ και διδάσκω. Η σχολική παιδαγωγική και η ειδική: διδακτική  του σύγχρονου δημοτικού 
σχολείου, μτφρ. Γ. Α. Βασδέκη, Αθήνα, Δίπτυχο-Unesco, σ. 47 - 55 
205 Gloton, R., (1976), Η τέχνη στο σχολείο, μτφρ. Α. Σαρίκα - Η. Βιγγόπουλου, Αθήνα: Νικόδημος, σ. 62 - 66 
206 Dewey John, (1982), How We Think, (Lexington, Mass: Heath, Originally published in 1910), pp. 14 - 28 
207 Τρούλης, Γ. Μ., (1991), Η αισθητική αγωγή του παιδιού. Αθήνα: Γρηγόρης, σ. 102 - 109 
208 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική  της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σ. 118 - 125 
209 Gaillot, B.A., (2002), Πλαστικές τέχνες. Στοιχεία μιας διδακτικής-κριτικής. Εκδόσεις Νεφέλη, σ. 94 - 103 
210 Μαγουλιώτης Α., (2002), Εικαστικές δημιουργίες Ι, Μέσα από την παρατήρηση, Ιδέες, σκέψεις - προτάσεις δραστηριοτή-
των, Καστανιώτη, Αθήνα, σ. 28 - 32 
211 Cassirer, E., (1944), An Essay on Man. New Haven: Yale University Press, p.243 
212 Smith, A. K., (1982), Understanding reading (3rd ed.), New York: Holt Rinehart & Winston, pp. 8 - 38 
213 Arnheim, R., (1989), Parables of sun light: Observations on psychology, the arts, and the rest University of California 
Press , pp. 224 - 246 
214 Golomb, C., (1989), The child’s creation of a pictorial world: Studiesin the psychology of art. Berkeley, CA: University of 
California Press, pp. 329 - 358 
215 Harste, J., Woodward V. & Burke C., (1984), Language stories and literacy lessons.Portsmouth, NH: Heinemann, pp. 137 
- 141 
216 Goodman, K., (1986), What's whole in whole language. Portsmouth, NH:  Heinemann Educational Books, pp. 53 - 61 
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σικά γεγονότα217, όπου μπορούν πραγματικά να εφευρίσκουν, να ανακατασκευάζουν και να 

πειραματίζονται με τους κανόνες και τις συμβάσεις, τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα της 

γλώσσας με την ουσιαστική σε νόημα ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, την ακρόαση218. 

                                                             
217 Harste, J., Woodward, V. & Burke, C., (1984), ο.π. 
218 Watson, D. J., (1989), «Defining and describing whole language. Elementary School» Journal, 90, pp. 129-142. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Θεωρητικό υπόβαθρο και εννοιολογικά πεδία 

 

 

2.1 Περίληψη 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν κάποιοι όροι, οι οποίοι 

αποτελούν άξονα της εργασίας μας και διευκρινίζουν αρκετά το θέμα της. Επιλέγουμε την 

διασαφήνιση των όρων του γραμματισμού, του οπτικού εγγραματισμού, της τέχνης, των έρ-

γων τέχνης, της γλώσσας, του λεξιλογίου, του πολιτισμού, του υλικού πολιτισμού, του οπτι-

κού πολιτισμού, της οπτικής επικοινωνίας, την γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής ικα-

νότητας.    

 

 

2.2 Πολιτισμός - Υλικός πολιτισμός – Οπτικός πολιτισμός 

 

Πολιτισμός, στην πιο γενική του έννοια, σημαίνει το σύνολο των πνευματικών και πρα-

κτικών δημιουργικών εκδηλώσεων της συλλογικής ανθρώπινης ζωής. Από τον παραπάνω ο-

ρισμό προκύπτει η διάκριση του πολιτισμού σε πνευματικό (kultur) και σε υλικό πολιτισμό 

(civilization).  

Ο πνευματικός πολιτισμός συνδέει όλες τις ανθρώπινες θεωρητικές δημιουργίες σε σύ-

στημα αγωγής του ίδιου του ανθρώπου. Αντίθετα, υλικός πολιτισμός είναι το σύνολο των ε-

νεργειών με τις οποίες ο άνθρωπος μεταβάλλει τον γύρω του φυσικό κόσμο και χρησιμοποιεί 

τις δυνάμεις του για την εξυπηρέτηση του εαυτού του219 

Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με συστήματα οργανωμένων σκέψεων και 

ενεργειών του συλλογικού ανθρώπου. Όσο για τον υλικό πολιτισμό, αυτός δεν είναι παρά α-

ντανάκλαση του πνευματικού στην υλική πραγματικότητα. Είναι ένα αποτέλεσμα της προ-

σπάθειας του συλλογικού ανθρώπου να ολοκληρώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν στην 

ιδιαίτερη ψυχολογική του συγκρότηση και να τις προβάλλει στην πραγματικότητα, μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς220. Σύμφωνα με την Δήλωση της Mondiacult, της πα-

γκόσμιας συνόδου για την πολιτιστική πολιτική (politique culturelle), που διοργανώθηκε το 

                                                             
219 Φίλιας, Β., (2000),  Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Βασικές Οροθετήσεις και κατευθύνσεις, 1ος τόμος, Αθήνα,  εκδ. 

Παπαζήση, σ. 224 - 242 
220 Πασχαλίδης, Γ., (1999), «Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού» στο Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, ΕΑΠ Πάτρα, 
σ. 76  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mondiacult&action=edit&redlink=1
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1982 στο Μεξικό: « Με την ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει σήμερα το σύ-

νολο των διαφοροποιών στοιχείων, πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθηματι-

κών που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική ομάδα. Συμπεριλαμβάνει, εκτός των 

γραμμάτων και των τεχνών, τον τρόπο ζωής, τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, το σύ-

στημα αξιών, τις παραδόσεις και τα δόγματα. Με την στενή του έννοια εννοεί κυρίως το σύ-

νολο των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αισθητικές συνήθειες μίας κοινότητας και υπό 

αυτό το πρίσμα περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τις τέχνες, τη λογοτεχνία και τα 

κινήματα σκέψης.»221. 

Ο όρος «υλικός πολιτισμός» χρησιμοποιείται συχνά, και όχι μόνο από τις μουσειακές 

σπουδές, για να δηλώσει, εκείνο το κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος του ανθρώπου, το 

οποίο σκόπιμα διαμορφώθηκε από τον ίδιο σύμφωνα με ένα πολιτισμικά συγκεκριμένο σχέ-

διο222. Ο ευρύς αυτός ορισμός περιλαμβάνει στην πραγματικότητα οτιδήποτε υλικό περιβάλ-

λει τον άνθρωπο και τον βοηθά να διαμορφώσει το περιβάλλον του. Κατά μια πιο περιορι-

σμένη άποψη, ο υλικός πολιτισμός περιλαμβάνει τα κινητά αντικείμενα, αυτά τα οποία συλ-

λέγονται από τους ανθρώπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και για διαφορετικούς λό-

γους και εναποτίθενται σε συλλογές και μουσεία223, πρέπει όμως οπωσδήποτε να δεχτούμε, 

ότι ο υλικός πολιτισμός αποτελεί ένα σύνθετο κώδικα πολιτιστικής επικοινωνίας224, αφού το 

κάθε αντικείμενο (κινητό ή όχι) αποτελεί φορέα πολλαπλών, σύνθετων νοημάτων225. 

Τα στοιχεία του πολιτισμού που μπορεί κάποιος να δει με το μάτι ονομάζονται οπτικά 

δεδομένα226. Από τη δεκαετία του 1950 και του 1960, θεωρητικές κατευθύνσεις, όπως η ση-

μειολογία, η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία ενδιαφέρονται συστηματικά για τη χρήση 

της εικόνας στη σύγχρονη κοινωνία, και για την κατανόηση των εικόνων όχι μόνο ως αναπα-

ράστασης, αλλά και ως σημείων εκείνων που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την κοινωνία 

μας και το πνευματικό της κλίμα, ευρύτερα δηλαδή, τον πολιτισμό της.  

Έτσι, σταδιακά, οι κοινωνικές επιστήμες ενδιαφέρθηκαν για τις εικόνες που παράγει ο 

πολιτισμός μας: για τις διαφημίσεις, τις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές, τα κόμικς, τα γκράφι-

τι, τα περιοδικά ποικίλης ύλης κλπ. Όσο περνούσε ο χρόνος, το ενδιαφέρον για την εικόνα 

μεγάλωνε. Σιγά - σιγά, λοιπόν, διάφοροι κλάδοι (αρχιτεκτονική, πολεοδομία κ.α.) άρχισαν να 

                                                             
221 World Conference on Cultural Policies, MONDIACULT, Mexico City, (1982).unesco.org, pp. 2 - 16 
222 Deetz, J., (1977), In small things forgotten: The archaeology of early American life, Anchor Press/Doubleday  (Garden 
City, N.Y.) pp. 120 -131 
223 Pearce, S., (1992), Museums Objects and Collections. Leicester and London: Leicester University Press, pp. 36-88. 
224 Pearce, S., (ed.) (1994), Interpreting Objects and Collections, Routledge, London and New York, p. 7 
225 Βέμη, Μπ., (2000), «Η αρχαιολογία ως σημειωτική: για μια άσκηση επικοινωνίας με το αρχαιολογικό (μουσειακό) Αντι-
κείμενο», Επτάκυκλος, τεύχ. 14, σ. 177-186.  
226 Emmison & Smith, (2000), Researching the Visual, London: Sage. pp. 99 - 101 
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συναντώνται στο ενδιαφέρον για την εικόνα. Σ’ αυτούς προστέθηκαν όσοι κατά παράδοση 

ασχολούνται με εικόνες, όπως η ιστορία και θεωρία της τέχνης. Τη δεκαετία του 1980, στις 

αγγλοσαξονικές χώρες κυριαρχούσε ένας διεπιστημονικός τομέας που ονομαζόταν Cultural 

Studies (Πολιτισμικές Σπουδές)227. Αυτός ο τομέας υπήρξε μία από τις επιστημονικές «ο-

μπρέλες» που στέγασαν το ενδιαφέρον για την εικόνα. Ο κλάδος που προέκυψε ονομάστηκε 

Visual Culture Studies, και το αντικείμενό του Οπτικός Πολιτισμός (Visual Culture)228. 

Ο οπτικός πολιτισμός, μπορεί να οριστεί σαν το σύνολο των υλικών αντικειμένων, των 

κτηρίων και των εικόνων, όπως τα μέσα και οι παραστατικές τέχνες, που είναι προϊόντα της 

ανθρώπινης δημιουργίας και φαντασίας και τα οποία εξυπηρετούν αισθητικούς, συμβολικούς, 

τελετουργικούς ή ιδεολογικο-πολιτικούς σκοπούς και/ή πρακτικές εφαρμογές και συνδέονται 

με την αίσθηση της όρασης σε σημαντικό βαθμό229. H προσέγγιση του οπτικού πολιτισμού 

αφορά τις σύγχρονες θεωρητικές πρακτικές, οι οποίες εντοπίζουν την οπτική πρόσληψη σε 

ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο. Ο οπτικός πολιτισμός εξετάζει τη μετάβαση από την όρα-

ση στην ορατότητα-«οπτικοποίηση» και τους διαφορετικούς τρόπους οπτικής πρόσληψης 

(«οπτικοποίησης») οι οποίοι παράγουν αντίστοιχους τρόπους αναπαράστασης. Ενσωματώνει 

στοιχεία από διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους, όπως θεωρία της τέχνης, πολιτισμική κριτι-

κή, θεωρία των μέσων, ψυχανάλυση κοινωνιολογία κλπ. για να εξετάσει τις διαδικασίες πα-

ραγωγής οπτικού υλικού και την οπτική πρόσληψη ως έμμεση «μεσολαβητική» διαδικασία. 

Ο όρος εισάγεται από τον Deetz230, ο οποίος θεωρεί, ότι είναι εκείνο το κομμάτι του 

φυσικού περιβάλλοντος του ανθρώπου, το οποίο αιτιατά διαχωρίζεται απ’ αυτόν σύμφωνα μ’ 

ένα πολιτισμικά υπαγορευμένο σχέδιο. Έτσι, οι σπουδές για τον υλικό πολιτισμό μπορούν να 

εστιάσουν σε εικόνες, γραπτά τεκμήρια, χειροτεχνήματα, αρχαιολογικά ευρήματα, σε φυσικά 

στοιχεία, αστικά και μη αστικά τοπία. Από τη στιγμή, που ο υλικός πολιτισμός περιλαμβάνει 

πολλά διαφορετικά πεδία, η «υλικότητά» του αναφέρεται ως τεχνουργήματα (artifacts), χει-

ροτεχνήματα (manufacts), αντικείμενα (objects), πράγματα (things), αγαθά (goods) και φυσι-

κά ως υλικός πολιτισμός (material culture)231. Οι μαθητές  που εμπλέκονται με στοιχεία του 

«υλικού πολιτισμού», επιδιώκεται να κατανοήσουν αυτόν τον πολιτισμό, είτε είναι το παρελ-

θόν του, είτε η αισθητική του, είτε οι αξίες και οι πρακτικές του. Πρέπει ακόμη, τα παιδιά να 

κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους στην κατασκευή αντικειμένων, δη-

                                                             
227 Στη Μ. Βρετανία, από τη δεκαετία του ’60 οι φιλολογικές σπουδές (literary studies) άρχισαν να στρέφονται στην ανάπτυξη 
των πολιτισμικών σπουδών (cultural studies). Επρόκειτο για ένα συνδυασμό ακαδημαϊκού και πολιτικού ενδιαφέροντος, που 
οδήγησε στη δημιουργία του περίφημου Κέντρου Πολιτισμικών Σπουδών του Birmingham, το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση 
προς τα τέλη του 1970. Oι Hoggart, Williams και Hall υπήρξαν οι εμβληματικές προσωπικότητες αυτής της πορείας. 
228 Σκαρπέλος , Γ., (2007), «Τι είναι οπτικός πολιτισμός;», δημ/ση στο ηλεκτρ. Περιοδ. Visual Studies 
229 Walker, J. A. & Chaplin, S., (1997), Visual Culture: An Introduction, ch. 9: «Modes of Analysis» (MUP) pp. 128 - 146 
230 Deetz, S. A., (1997), «Communication in the age of negotiation». Journal of Communication, 47 (4), pp. 118 - 135 
231 Pearce, S., (ed.) (1994), ο.π., pp. 11 - 19 
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λαδή, στην έκφραση των παραδόσεων, πεποιθήσεων και προσδοκιών, αλλά και στη διατήρη-

ση της ταυτότητάς των ομάδων. 

 

 

2.3 Οπτική επικοινωνία 

 

Η Οπτική Επικοινωνία είναι παράγωγο του οπτικού πολιτισμού και δηλώνει τη διαδι-

κασία αποστολής και λήψης μηνυμάτων χρησιμοποιώντας εικόνες. Η οπτική επικοινωνία 

(visual literacy) μπορεί να οριστεί, ως «η ικανότητα δημιουργίας νοημάτων και εννοιών μέσα 

από τη χρήση εικόνων»232. Για να προκύψει κάποιο νόημα από τις εικόνες ο «αναγνώστης» 

πρέπει να χρησιμοποιήσει στοιχεία εμβάθυνσης, κριτικής και σύγκρισης αυτού που βλέπει με 

αυτό που θέλει να εκφράσει. Η χρήση του όρου intermediality233, για να περιγράψει τις συν-

δυαζόμενες καταστάσεις ανάγνωσης που απαιτούνται για την αναγνώριση και αποκωδικο-

ποίηση του μηνύματος σε ένα πολυμεσικό (multi-media) περιβάλλον, παρουσιάζει με εύλη-

πτο τρόπο τη σύνθετη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αναγνώστης – διαδράστης. Μέσα 

σε τέτοια περιβάλλοντα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, η σημασία της ενεργής ανάγνωσης, η 

οποία βασίζεται στην οπτικοποίηση της πληροφορίας και η σημασία της οπτικής επικοινωνί-

ας, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην πρόκληση της προσοχής, την ενδυνάμωση της 

γνώσης και της καλύτερης ανταπόκρισης του ατόμου. Η οπτική επικοινωνία ερμηνεύει εικό-

νες του παρόντος και του παρελθόντος δημιουργώντας εικόνες οι οποίες μπορούν να μεταφέ-

ρουν επιτυχώς το μήνυμα στα άτομα και τις ομάδες. 

Ο όρος «οπτική επικοινωνία» αναφέρεται για πρώτη φορά από το συγγραφέα John 

Debes234. Πολύ αργότερα, ο George Messaris235, ορίζει την «οπτική επικοινωνία» σαν τη συ-

γκέντρωση γνώσης και εμπειρίας σχετικά με τα παραγόμενα αποτελέσματα - προϊόντα των ο-

πτικών μέσων (visual media) μέσα από την έντονη κριτική αντιμετώπισή τους. Ο όρος περι-

λαμβάνει την ομάδα δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο «να καταλάβει και να χρησιμο-

ποιήσει τα οπτικά νοήματα σκοπίμως για να επικοινωνήσει με άλλους»236. Δηλώνει ό,τι μπορεί 

να φαίνεται με το μάτι και με το μυαλό. Περιέχει δε, τη δυνατότητα της αποκωδικοποίησης και 

ερμηνείας των οπτικών μηνυμάτων, ώστε να συνταχθεί η βασική οπτική επικοινωνία. 

                                                             
232 Giorgis, C., Johnson, N.J., Bonomo, A., Colbert, C. & al, (1999), «Visual Literacy», Reading Teacher,  53(2), pp.146-153 
233 Lapp, D., Flood, J. & Fischer, D., (1999), «Intermediality: How the use of multiple media enhances  learning», Reading 
Teacher, 52(7), pp.776-780 
234 Debes, J., (1968), «Some foundations of visual literacy». Audio Visual Instruction, 13, pp. 961-964 
235 Messaris, P., (1994), (October 12-16), «Visual literacy and visual culture», Paper presented at the Image and visual litera-

cy: Selected Readings from the annual conference of the international visual literacy association Tempe, Arizona, pp. 7- 8 
236 Ausburn, L. & Ausburn, F., (1978), «Visual Literacy: Background, theory and practice». PLET, 15(4), pp. 291-297 
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Ο Hall237 επισημαίνει, ότι τα μέσα οπτικής επικοινωνίας, όπως οι φωτογραφίες ή το βί-

ντεο, φαίνονται να απεικονίζουν απόλυτα φυσικές εικόνες, που δημιουργούν αυταπάτες ως 

προς τη «φυσική» και «κανονική» όψη των φωτογραφιών, για αυτό είναι απαραίτητη η απο-

κωδικοποίηση των οπτικών απεικονίσεων238. Στο ίδιο μήκος κύματος, η τηλεόραση χρησιμο-

ποιεί αναπαραστατικές απεικονίσεις, για να οδηγήσει τους θεατές να προσλάβουν το νόημα 

που αυτή επιδιώκει να μεταδώσει και το όποιο εξυπηρετεί την κοινωνική ομάδα ή μεμονωμέ-

να πρόσωπα που εκπροσωπεί. Π.χ., όταν στόχος της τηλεόρασης είναι η ανάγνωση του χαρα-

κτήρα ενός ανθρώπου ως καλού (προτιμητέα εικόνα), τοποθετούνται ακτίνες φωτός πίσω από 

το κεφάλι του προβαλλόμενου προσώπου. Ο θεατής κατευθύνεται να αναγνωρίσει το φωτο-

στέφανο και να προσδώσει το νόημα του «αγγελικού» στο προβαλλόμενο πρόσωπο239.  

Η οπτική επικοινωνία έχει τη μορφή μιας πορείας συλλογισμού και σαφούς αντίληψης. 

Κινείται δε, σε ένα ευρύ πλαίσιο στα προγράμματα σπουδών. Η διδασκαλία της προτείνεται 

να ξεκινά από τη νεαρή ηλικία, περιλαμβάνοντας την άσκηση στην κατανόηση εικόνων που 

θα προέρχονται από ένα πλήθος πηγών. Οι πηγές, από τις οποίες έχει προκύψει, είναι οι Ει-

καστικές Τέχνες, η Ιστορία τέχνης, η Αισθητική, η Γλωσσολογία, η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, 

η Κοινωνιολογία, οι Πολιτιστικές σπουδές κ.α.240. 

 

 

2.4 Γραμματισμός – Πολυγραμματισμοί - Οπτικός εγγραμματισμός 

 

Ο όρος γραµµατισµός, αποτελεί σήμερα έναν όρο εννοιολογικά αρκετά ευρύ και γι’ αυ-

τό ίσως δύσκολα οριοθετούμενο. Ενώ άρχισε να κάνει δραστικά την εμφάνισή του σαν όρος 

από τη δεκαετία του 1980, αποτελούσε ανέκαθεν τον κύριο σκοπό του σχολείου, αλλά με μία 

οπτική στενότερη από αυτήν που έχει αποκτήσει σήμερα - που στα ελληνικά αποδίδεται με 

τον όρο αλφαβητισμός, αφού στην πλειονότητά τους τα εκπαιδευτικά συστήματα έθεταν ως 

στόχο τους, την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης καθώς και μιας γραμματικής μετα-

γλώσσας. Σήμερα στην αναπτυγμένη τεχνολογικά κοινωνία, ο όρος γραμματισμός δε σημαί-

νει μόνο την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά 

και την δυνατότητα παραγωγής ενός ευρέως φάσματος ειδών λόγου, με τα οποία έρχεται σε 

επαφή στο κοινωνικό του περιβάλλον, την ερμηνεία, τον έλεγχο και την κριτική αντιμετώπι-

                                                             
237 Hall, N., (1987), The emergence of literacy. Portsmouth, NH: Heinemann, pp. 102 - 108 
238 Turner, J., (ed.),  (1996),  The Dictionary of Art, 34 vols. London: Macmillan 
239 Turner-Rahman, G. S., (2008). «Doing – Making – Meaning», International Conference on Critical Literacy in Visual 

Culture, Dallas, Texas, pp. 78 - 81 
240 Lester, P.M., (1995), Visual Communications: Images with messages, Belmont, California, Wadsworth Publishing Com-
pany, pp. 12 - 16 
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ση τους, σαν εγγράμματο άτομο. Η πολυπλοκότητα του γραμματισμού σαν θεσμός, έγκειται 

στο ότι συνδυάζει πολλαπλές πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές.  

Ο Alverman241, αποδίδει οπτικές, ακουστικές και σημειωτικές ερμηνείες στον όρο εγ-

γραμματισμό, θεωρώντας τις απαραίτητες για τη δόμηση ή την αναδόμηση των εντύπων και ο 

Kellner242, παρατηρεί εκτός από την ύπαρξη του έντυπου γραμματισμού, του τεχνολογικού 

και του πολυμεσικού γραμματισμού, ο πολλαπλός εγγραμματισμός περιλαμβάνει τον πολιτι-

σμικό γραμματισμό, τον κοινωνικό και τον οικογραμματισμό. 

Κατά τον Gee243, γραμματισμός είναι ο έλεγχος των χρήσεων της γλώσσας, ο οποίος 

κατακτιέται με ανάλογο τρόπο που κατακτιέται ο προφορικός λόγος από το παιδί. Για τους  

notraB και notliraB244, ο γραμματισμός είναι μια δραστηριότητα ανθρώπινη, ένας θεσμός 

που βρίσκεται στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Στηριζόμενοι στους προηγούμενους 

ορισμούς συμπεραίνουμε, ότι ο γραμματισμός είναι μια κοινωνική και πολιτισμική πρακτι-

κή και γι’ αυτό ενέχει τις ιδεολογικές θέσεις και τις δυναμικές της κοινωνίας μέσα στην ο-

ποία διαμορφώνεται. Η θέση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη στήριξη της παιδαγωγικής του 

γραμματισμού. Σύμφωνα με την τελευταία, η γλώσσα δεν εκλαμβάνεται ως αντικείμενο 

γνώσης, αλλά μέσο για την κριτική προσέγγιση της γνώσης και της κοινωνικής και πολιτι-

σμικής πραγματικότητας. Διαμορφώνονται έτσι, διδακτικές προτάσεις, οι οποίες αποτελούν 

και τις παιδαγωγικές αρχές του γραμματισμού: α) εφαρμογή στην τάξη γραμματισμών που 

συνδέονται με γραμματισμούς που συναντούν οι μαθητές στο κοινωνικό περιβάλλον τους, 

β) λαμβάνονται υπόψη οι γλωσσικές αφετηρίες των μαθητών, γ) διερευνώνται τρόποι για τη 

διεύρυνση της γλωσσικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις κατευθύνσεις του γραμματισμού, 

δ) ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, ε) ενασχόληση με κείμενα που έχουν 

νόημα για τη ζωή και αποτελούν παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, στ) τονίζεται η σημασία 

του είδους λόγου που προσεγγίζεται σαν κοινωνική πράξη και που αποτελεί μέρος ενός κοι-

νωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος245. 

Με αυτό τον τρόπο, αναπτύχθηκε τελευταία η έννοια των πολυγραμματισμών (multi-

literacies), που σημαίνει την ποικιλία μορφών κειμένου, που σχετίζονται με την τεχνολογία 

της πληροφορίας και των πολυμέσων, αλλά και την ποικιλία μορφών κειμένου που δημιουρ-

                                                             
241 Alvermann, D. (Ed.), (2002), Adolescents and literacies in a digital world. New York: Peter Lang, pp. 68 - 83 
242 Kellner, D., (1998), «Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society», Educational Theory, 48 (1), p. 
119 
243 Gee, J., (1993), Literacies: tuning into forms of life. Education Australia. 19, pp. 262 
244Barton, D. & Hamilton, M., (1998), Local Literacies: A Study of Reading and Writing in One Community Routledge, pp. 

13 - 14 
245 Χατζησαββίδης, Σ., (2008), «Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς», 
(blogs.sch.gr/evstamou/files/2008/07/poligramatismoi.pdf 
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γούνται σε μια πολύγλωσση και πολιτισμική κοινωνία246. Με τους πολυγραμματισμούς επι-

διώκεται η προσέγγιση των διδασκομένων με κείμενα και είδη λόγου μέσα από τον ευρύτερο 

πολιτισμικό χώρο. Αναπτύσσεται, με τον τρόπο, αυτό μια κριτική μεταγλώσσα με την οποία 

επικοινωνεί το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο αυτών των κειμένων, αλλά και των 

συναφών κοινωνικών δεδομένων. Έτσι γίνεται λόγος για τεχνολογικό εγγραμματισμό, μαθη-

ματικό, μουσικό, οπτικό εγγραμματισμό κ.α. 

Η έννοια του οπτικού αλφαβητισμού (οπτικής εγγραμματοσύνης) βασίζεται στην ιδέα, 

ότι οι εικόνες έχουν «συντακτικό» και «γραμματική», δηλαδή δομή, όπως ακριβώς έχει και η 

γλώσσα. O όρος «οπτικός αλφαβητισμός» ή «οπτική εγγραμματοσύνη» αναφέρεται στην ικα-

νότητα κάποιου να μπορεί να αναγνωρίζει τις εικόνες που βλέπει γύρω του (αντιληπτική 

ευαισθητοποίηση), να τις ερμηνεύει, να τις αναλύει και να αντιλαμβάνεται το νόημά τους. Η 

ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτής της ικανότητας είναι απαραίτητη για την κριτική αντιμετώ-

πιση των διαφορετικών και ποικίλων δισδιάστατων ή τρισδιάστατων αντικειμένων ή εικόνων 

που ανήκουν στο χώρο του οπτικού247.  

Αναφορικά με τον οπτικό αλφαβητισμό, ο Hebdige248 εξετάζει τη δημιουργία και την 

ανάγνωση οπτικών απεικονίσεων, αξιολογώντας την πολιτισμική σημασία και το αντίκτυπό 

τους. Η έμφαση δε δίνεται μόνο στην οπτική απεικόνιση, αλλά στην αλληλεπίδρασή της με 

τον θεατή. Κατ’ αυτόν, μια αναλυτική μελέτη ιδιαίτερων οπτικών αντικειμένων μέσα στον 

πολιτισμό (σε αυτά εντάσσει όλα τα συστήματα οπτικής σηματοδότησης όπως: χειρονομίες, 

εικόνες, κοινωνικές συνήθειες) μπορεί να μας οδηγήσει πέρα από τους περιορισμούς της ση-

μειωτικής. Αυτό σημαίνει ότι το κυριολεκτικό και το μεταφορικό νόημα συνδυάζονται για να 

διαμορφώσουν την κοινωνική ανάγνωση ενός αντικειμένου ή μιας εικόνας. Με άλλα λόγια, 

το κοινωνικό νόημα της εικόνας δημιουργείται από τη σύνδεση του κυριολεκτικού (αυτού 

που παρατηρούμε φαινομενικά) με το μεταφορικό νόημα. 

Την τελευταία δεκαετία ο όρος «οπτικός εγγραμματισμός» αναφέρεται στον οπτικό πολι-

τισμό, σε όλα όσα ενεργοποιούν το αισθητήριο της όρασης249, τις εικόνες της καθημερινής ζω-

ής που παρουσιάζονται στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στο μουσείο, στα περιοδικά, στις δια-

φημίσεις, στα κόμικς. Ο οπτικός εγγραμματισμός περιλαμβάνει και την προσέγγιση της ιστορί-

                                                             
246 Χατζησαββίδης, Σ., (2009), Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον  επικοινωνια-
κοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό, στο Ντίνας κ.ά. (επιμ.). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, 
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Νυμφαίο 4-6 Σεπτεμβρίου 2009. 
247 Lambropoulos, N., Christopoulou, M. & Vlachos, K., (2006), «Culture-based Language Learning Objects: A CALL 
Approach for a Ubiquitous World». In Zaphiris, &  Zacharia, G. User Centered Computer Aided Language Learning. 
London: Idea Publishing, pp. 22-43 
248 Hebdige, D., (1988), Hiding in the light: on images and things, Routledge, pp. 17 - 36   
249 Sullivan, F. R., (2002), «Classroom culture and online learning: The effects of historicity». Paper presentation, Virtual 
University Conference, Teachers College, New York, NY., p. 24 
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ας της τέχνης και εμπεριέχει την αισθητική εμπειρία. Σύμφωνα μ’ αυτόν, οι μαθητές μαθαί-

νουν, πώς να παρατηρούν τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί για αισθητικούς λόγους.  

Κατά την Rice250, ο οπτικός εγγραμματισμός έχει την έννοια του τρόπου αντιμετώπισης 

ενός αντικειμένου, που έχει δημιουργηθεί και εκτίθεται προς παρατήρηση. Πέρα από την απο-

κωδικοποίηση συμβόλων, η σημασία αποδίδεται μέσω της σύνδεσης των συμβόλων με ιδέες, 

επιρροές, λέξεις, κανόνες251. Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, η μάθηση, αλλά και η τελική 

πραγμάτωση του οπτικού εγγραμματισμού, αποδεικνύει την προσφορά του στην δημιουργία της 

αισθητικής εμπειρίας. Μέσα σε ένα κόσμο που διακατέχεται από οπτικά στοιχεία, θεωρητικοί 

όπως ο Epstein252, ο Gabella253 και οι Gaudelius & Spiers254 κρίνουν απαραίτητη τη διδασκαλία 

του οπτικού αλφαβητισμού στα παιδιά, αλλά και την ενσωμάτωση διαφορετικών τύπων εγγραμ-

ματισμού στη σχολική τάξη, ώστε να αποκτήσουν και να λειτουργούν με  κριτική στάση. 

Σύμφωνα με την Raney255, η αναγνώριση των εικόνων είναι η πρωταρχική μορφή του 

οπτικού αλφαβητισμού. Η Raney την ονομάζει «αντιληπτική ευαισθητοποίηση» (perceptual 

sensitivity) και εννοεί την ικανότητα αντίληψης της αναπαράστασης μιας δυσδιάστατης εικό-

νας, τον διαχωρισμό φιγούρας φόντου, τις διαβαθμίσεις του χρώματος και τέλος τις εικόνες από 

τις οποίες αποτελείται μια ταινία ή μια σειρά κινουμένων σχεδίων. Μια άλλη μορφή του οπτι-

κού αλφαβητισμού είναι η κριτική γνώση (critical knowledge), που αφορά την ικανότητα αντί-

ληψης της σχετικότητας του νοήματος των εικόνων που επηρεάζεται από τις πολιτισμικές συ-

νήθειες του κάθε θεατή, και της αναγνώρισης των δικών τους πολιτισμικών συνήθειων, καθώς 

και της ανάπτυξης δικών του κριτήριων ανάλυσης και αξιολόγησης εικόνων και νοημάτων256.   

Ο Elkins257 υποστηρίζει, ότι για την ανάλυση της εικόνας υπάρχουν διαφορετικά επίπε-

δα τα οποία οδηγούν σε κατανόηση του εικονογραφικού περιεχομένου της, της σημασίας και 

της χρήσης της. Η αποκωδικοποίηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μορφικά 

στοιχεία (compositional analysis), όπως η γραμμή, το χρώμα, η απόχρωση, η χροιά, η υφή, το 

σχήμα, οι αναλογίες και ο ρυθμός, για να συνθέσουν το νόημα μιας εικόνας, αποτελούν το 

                                                             
250 Rice, D., (1992), «Vision and culture: The role of museums in visual literacy». In S. K. Nichols (Ed.), Patterns in practice: 
Selections from the journal of museum education (pp. 144  – 151). Washington, DC: Museum Education Roundtable, p. 144 
251 Hubbard, G., (2001), Aesthetic issues of the 20th century. New York: Teachers College - Columbi University, pp.163 - 
180 
252 Epstein, T., (1994), «Sometimes a shining moment: High school students’ representations of history through the arts» 
Social Education 58  pp. 136-141 
253 Gabella, M. C., (1994), «Beyond the looking glass: Bringing students into the conversation of historical inquiry» Theory 

and Research in Education 22 , pp. 340 -363 
254 Gaudelius, P., and Spiers, P., (2002), Contemporary issues in art education. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, pp. 
327 - 344 
255 Raney, K., (1999), «Visual Literacy and the Art Curriculum». International Journal of Art and Design Education, vol. 18 
(1) pp. 42 -  47 
256 Raney, K. (1997), Visual literacy: Issues and debates. London: Middlesex University School of Education,  pp. 18 - 19 
257 Elkins, J., (2003), Visual studies : a skeptical introduction, New York: Routledge, pp. 31 - 41 
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αρχικό στάδιο στην ανάλυση της σύνθεσης των εικόνων258. Ένας άλλος τρόπος για να ανα-

καλύψει ο θεατής το νόημα μιας εικόνας είναι να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πού, 

πότε, με ποια μέσα, από ποιον και γιατί δημιουργήθηκε η εικόνα, ποιες αξίες και πεποιθήσεις 

αντιπροσωπεύει και πώς οι θεατές μπορούν να αντιληφθούν το νόημά της259. Η ικανότητα 

κάποιου να θέτει και να απαντά τέτοιες ή και πολυπλοκότερες ερωτήσεις εξαρτάται από το 

βαθμό του οπτικού αλφαβητισμού του.   

 

 

2.5 Γλώσσα – Λεξιλόγιο 

 

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο λεξιλογικό μέρος, ορίζουμε τον όρο λεξιλόγιο, 

σαν το σύνολο των λέξεων που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας γλωσσικής κοινωνίας για να επι-

κοινωνούν μεταξύ τους. Λεξιλόγιο ενός ατόμου, είναι το σύνολο των λέξεων που πραγματικά 

χρησιμοποιεί το άτομο στις γλωσσικές του πράξεις260. 

Συνηθίζεται ο όρος παθητικό λεξιλόγιο και ενεργητικό λεξιλόγιο. Το πρώτο αποτελεί το 

σύνολο των λέξεων τις οποίες κατανοεί ένα άτομο, ενώ το δεύτερο είναι το σύνολο των λέ-

ξεων που πραγματικά χρησιμοποιεί ένα άτομο στις γλωσσικές πράξεις του. Κάποιοι ερευνη-

τές κάνουν χρήση των όρων δεκτικό ή προσληπτικό λεξιλόγιο και παραγωγικό λεξιλόγιο αντί-

στοιχα. Το δεκτικό λεξιλόγιο σχετίζεται με την ακρόαση και την ανάγνωση, ενώ το παραγω-

γικό με την  ομιλία και τη γραφή261.  

Tο λεξιλόγιο είναι μέρος των λέξεων που υπάρχουν σε μια γλώσσα και ανάγεται στην 

ατομικότητα, ενός ατόμου που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της κοινωνίας όπου ζει. Έρχεται σε 

αντίθεση με την έννοια λεξικό, το οποίο αναφέρεται στη συλλογικότητα, σε μια κοινωνία που 

χρησιμοποιεί μια κοινή γλώσσα. Η βαθμιαία αύξηση του παθητικού - δεκτικού λεξιλογίου 

αποτελεί δείκτη μάθησης του λεξιλογίου του παιδιού, που επιτυγχάνεται εξαιτίας της τακτι-

κής του συνάντησης με τις λέξεις σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας262. 

 

2.6 Γλωσσική ανάπτυξη – γλωσσική ικανότητα 

 

Ο όρος γλωσσική «ανάπτυξη» χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη σταδιακή κατάκτη-

ση από το παιδί του συστήματος της γλώσσας, αλλά και ευρύτερα, για να περιγράψει την κα-

                                                             
258 Dondis, Donis A., (1972), A Primer of Visual Literacy. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 67 - 84 
259 Raney, K., (1999), ο.π., vol. 18 (1) pp. 42- 47 
260 Βάμβουκας, Ι. Μ., (2008),  Η ανάγνωση ως ελεύθερη δραστηριότητα των μαθητών ηλικίας 8-12 ετών, σ. 144 - 148 
261 Οικονομίδης, Β., (2003), Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;05-6;05 ετών. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, σ. 18 - 22 
262 Βάμβουκας, Ι. Μ., (2008), ο.π., σ. 161 - 167 
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τάκτηση των ικανοτήτων της γλωσσικής επικοινωνίας. Η διάκριση μεταξύ γλώσσας και επι-

κοινωνίας είναι ευρέως, αποδεκτή στη γλωσσολογική θεωρία. Χρησιμοποιείται δε, είτε λόγω 

συνήθειας είτε λόγω θεωρητικής τοποθέτησης, πολύ συχνά και για τη γλώσσα και για την ε-

πικοινωνία263. 

Η «γλωσσική ικανότητα» ορίζεται, ως η δυνατότητα ενός ομιλητής-ακροατή να μιλήσει 

και να καταλάβει τη γλώσσα κατά τρόπο γραμματικά σωστό264. Πιο συγκεκριμένα με τον όρο 

γλωσσική ικανότητα, αναφερόμαστε σε μια σειρά επιμέρους και αλληλένδετες γνώσεις για το 

γλωσσικό σύστημα, όπου περιλαμβάνονται οι κατηγορίες του γλωσσικού συστήματος και οι 

κανόνες που καθορίζουν τους επιτρεπτούς συνδυασμούς των κατηγοριών αυτών. Οι τομείς 

που έχουν μελετηθεί αφορούν την ανάπτυξη των γνώσεων για το φωνολογικό σύστημα, το 

συντακτικό και τη μορφολογία, το λεξικό και τη σημασιολογία. Στον ίδιο χώρο συναντούμε 

και τη μελέτη της ανάπτυξης των παραγλωσσικών μέσων επικοινωνίας -όπως η επιτόνιση-, 

αλλά και των πραγματολογικών και κοινωνιογλωσσικών κανόνων, που επιτρέπουν τη σύνδε-

ση των γλωσσικών εκφράσεων με το εξω-γλωσσικό και υπόλοιπο γλωσσικό περιβάλλον.  Η 

τελευταία περίπτωση συμβαίνει κατά την απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας, που επι-

τρέπει τη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά φυσικά και κοινωνικά πλαίσια265.  

 

 

2.7 Τέχνη – έργα τέχνης 

 

Ο όρος τέχνη δηλώνει την έκφραση του καλού και του ωραίου μέσα από τη δημιουργία 

έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση. Ο όρος εμπεριέχει δύο σημασίες: Η μια αναφέ-

ρεται στην «καλλιτεχνική δημιουργία», στην ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να εκφράσει ή 

να δημιουργήσει το ωραίο και η άλλη αναφέρεται στο «επαγγελματική τεχνική» που έχει α-

ποκτηθεί με την συνεχή ενασχόληση και την εμπειρία, και είναι ο τρόπος που μπορεί το άτο-

μο να ικανοποιήσει τις υλικές του ανάγκες266.  

Σήμερα με τον όρο Τέχνη, εννοούμε ειδικά τις Καλές Τέχνες, που γεννούν την αισθητι-

κή συγκίνηση. Σύμφωνα με τον Κ. Βάρναλη, διακρίνονται σε πλαστικές τέχνες-εικαστικές ή 

τέχνες του χώρου και σε ακουστικές ή τέχνες του χρόνου267.  

                                                             
263 Κατή, Δ., (1989), Γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
σ. 1134 - 1137 
264 Ottenheimer, Χ. J., (2006), Η ανθρωπολογία της γλώσσας: Μια εισαγωγή στη γλωσσική ανθρωπολογία. Belmont, σ. 95 
265 Κατή, Δ., (1989), ο.π., σ. 1134-1137 
266 Fischer, Ernst, (1972), Η αναγκαιότητα της τέχνης, σε μετάφραση: Γιώργου Βαμβάλη, Αθήνα: Μπουκουμάνη, σ.69 - 72 
267 Chimeres: free broadcas ting universe, - περί τέχνης [baphomet],  [Ιούνιος 19, 2005], τεύχος 7, ηλ/κη δημ/ση. 
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Η Τέχνη θεωρήθηκε σαν θείο δώρο, σαν έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος, 

ως τρόπος για να καταλαγιάσει ο αρχέγονος τρόμος μπροστά στο άγνωστο της φύσης, για να 

εξευμενιστεί το θείο, να αναπαρασταθεί έτσι, ώστε να τονιστεί η αναγκαία παρουσία του268. 

Η τέχνη τότε μεταπλάθει τον αρχέγονο φόβο σε ρυθμό. Είναι ένα είδος γλώσσας, μέσο δηλα-

δή επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθημάτων και ιδεών του ανθρώπου, έκφραση μιας 

ανάγκης αποφυγής της εσωστρέφειας μέσα από την διαδικασία κοινοποίησης του ωραίου. 

Θεωρείται ατομική έκφραση, γιατί το έργο του καλλιτέχνη είναι αποτέλεσμα ατομικής δη-

μιουργίας, γι’ αυτό η προσωπική σφραγίδα του καλλιτέχνη είναι έκδηλη σε κάθε έργο του. Η 

τέχνη είναι κυρίως έκφραση του ψυχικού κόσμου του καλλιτέχνη269. 

Ξεκινώντας από την αρχαιότητα, βλέπουμε, ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης χαρα-

κτήρισαν την τέχνη σαν μίμηση και αναπαράσταση της πραγματικότητας. Κατά τον Πλάτω-

να, η τέχνη είναι μίμησις μιμήσεως, γιατί η πραγματικότητα που αντιγράφει η τέχνη είναι και 

αυτή αντίγραφο ενός άλλου νοητού κόσμου (Πολιτεία). Η Αριστοτελική λογική συνδέει άρ-

ρηκτα τις λογικές διαδικασίες με τον προφορικό λόγο, παραβλέποντας τη γενική αυτοτέλεια 

των νοητικών διεργασιών που έχει αναγνωρίσει η σύγχρονη μαθηματική λογική. Ο Αριστο-

τέλης, θεωρεί ως πηγή του καλού το ρυθμό, τη συμμετρία και την αρμονία (Ποιητική) και 

απαριθμεί δέκα κατηγορίες αξιολόγησης του αισθητικού αντικειμένου: ουσία, ποσόν, ποιόν, 

προς τι, που, πότε, κείσθαι, έχειν, ποιείν, πάσχειν. Ο Πλωτίνος συνεχίζει τις θεωρίες του Πλά-

τωνα (με τις πραγματείες του Περί του καλού και Περί του νοητού κάλλους). H θεμελιώδης 

ερώτηση που αφορά την ουσία της τέχνης, αφορά την ίδια τη φύση του έργου τέχνης, σαν 

περιεχόμενο του οπτικού πολιτισμού που παραπέμπει στη μάθηση με τον όρο οπτικός εγ-

γραμματισμός. 

Στο Μεσαίωνα, την τέχνη ενδιαφέρει η θεοκεντρική αποτύπωση του κόσμου. Στην Α-

ναγέννηση η τέχνη ενδιαφέρεται για τον κόσμο καθ’ αυτόν, ως φυσικό σύμπαν, μέσα από νε-

οπλατωνικά δεδομένα που συγχωνεύονται με τα κείμενα του Αυγουστίνου για να δημιουργη-

θεί ένα καινούργιο φιλοσοφικό πρότυπο (Natura est Deus)270. Παράλληλα αφυπνίζεται το εν-

διαφέρον για την τεχνολογική θεώρηση. Για τον Ιερό Αυγουστίνο, η τέχνη εικονογραφεί τη 

βούληση της φύσης. Ο άνθρωπος, ασκώντας την τέχνη, επιτελεί τον φυσικό του προορισμό. 

Εμβαθύνοντας στα μυστικά της φύσης, εμβαθύνει στον ίδιο το Θεό, γίνεται μέτοχος της θεϊ-

κής τάξης271. 

                                                             
268 Χατζηθωμά, Φ., Αλέφαντου, Π., (1991), Λεξικό αναπτυγμένων εννοιών Γνωστικό υλικό για τις εκθέσεις – εκδ. Χατζη-
θωμάς, σ. 210 - 215 
269 Read, H., (1965), Η φιλοσοφία της μοντέρνας τέχνης, σε μετάφραση Στέφανος Ροζάνης, Αθήνα, εκδ. Κάλβος, σ. 56 - 61 
270 Giordano, Bruno, (1548-1600), Ιταλός μοναχός & φυσικός φιλόσοφος 
271 http//: vouliakis.gr, ηλ/κη δημ/ση, 21 Νοεμ. 2009,  Η Ουσία της Τέχνης.  
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Ο ορισμός της τέχνης έχει απασχολήσει και τον φιλόσοφο John Dewey στο βιβλίο του 

«Art as an Experience»272 στις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά την άποψή του, η τέχνη δεν είναι 

φτιαγμένη για τους λίγους που την γνωρίζουν, αλλά για να δίνει νόημα σε όλες τις δραστη-

ριότητες της ζωής. Ο Dewey υποστηρίζει τις ιδέες του Bergson δηλώνοντας, ότι η τέχνη θα 

πρέπει να ξαναγίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Στο δοκίμιό 

του για την τέχνη, o φιλόσοφος θέτει το στοιχείο της τέχνης σαν το πρωταρχικό σημείο ε-

μπειρίας με την τέχνη και σαν το ενοποιητικό στοιχείο των διαφορετικών εμπειριών στη ζωή. 

Και είναι ακριβώς αυτή η ικανότητα της τέχνης, να αποδέχεται δηλαδή τις ανθρώπινες εμπει-

ρίες κάθε είδους και να τις μεταδίδει στον θεατή, βάζοντάς τον σε ένα ενεργό διάλογο.  Μέσα 

από το «εκφραστικό αντικείμενο», όπως το ονομάζει ο καλλιτέχνης, οι επισκέπτες συνα-

ντιούνται μέσα από τα νοητικά και υλικά τους περιβάλλοντα, μέσα από τον πολιτισμό γενικό-

τερα! Χωρίς να απορρίπτει την υλική αξία των έργων, ο Dewey σημειώνει, επίσης, ότι ο χρό-

νος που πραγματικά η τέχνη παίζει τον κυρίαρχο ρόλο της είναι ακριβώς η στιγμή συνομιλίας 

μεταξύ του έργου και του θεατή, μεταξύ του καλλιτέχνη και του θεατή.  

Η εμπειρία για τον Dewey έχει μεγάλη σημασία, αφού είναι εκείνη που λειτουργεί αλ-

ληλεπιδρώντας μεταξύ των ατόμων και των συνθηκών του περιβάλλοντος. Έχει σκοπό να 

μεταβιβάσει κάτι περισσότερο από το απλό γεγονός αυτής της αλληλεπίδρασης, καθώς πραγ-

ματοποιείται ως μια διαδικασία ενέργειας και υποβολής μεταξύ ζωντανού όντος και περιβάλ-

λοντος, αλλά επισημαίνει και όλες τις αλλαγές που γίνονται. Η εμπειρία του ανθρώπου μέσω 

μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος, μέρος της οποίας είναι η 

αισθητική εμπειρία αποτελεί το σημείο στο οποίο εστιάζεται η αισθητική του Dewey.  

Ο Dewey συνδέει την τέχνη με τη ζωή και τα συναισθήματα. Η τέχνη συνοδεύει τη ζωή 

συμπληρώνοντας τις έννοιες που δεν μπορούν να εκφραστούν επαρκώς με λέξεις. Όμοια 

σύνδεση υπάρχει και μεταξύ τέχνης και συναισθήματος, καθώς το συναίσθημα συνιστά τη 

ζωντανή ενέργεια, η οποία προκαλεί την αισθητική εμπειρία και εμπερικλείει την καλλιτεχνι-

κή δημιουργία και την αισθητική πρόσληψη, αφού το συναίσθημα δεν μπορεί να διαχωριστεί 

από το αισθητικό αντικείμενο χωρίς να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά η αισθητική ποιότητα. 

Σημαντικός για την πρόσληψη των μοτίβων, των δομών και των σχέσεων της παραγωγής, 

κατά τον Dewey, είναι ο καλλιτέχνης. Δεσπόζουσα αρχή στη θεωρία του Dewey αποτελεί η 

άρνησή του να απομονώσει την αισθητική εμπειρία ως κατεξοχήν κατηγορία. Επομένως, η 

αισθητική εμπειρία συνοδεύει και μορφές έκφρασης που παραδοσιακά δεν καλύπτονται με 

τον συμβατικό όρο αισθητική.   

                                                             
272 Dewey, J., (1934), Art as Experience, New York: Minton, Balch, pp. 125 - 145 
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Ο Barthes273 υποστηρίζει, ότι το νόημα δομείται ή κατασκευάζεται μέσα από ένα διά-

λογο μεταξύ του αντικειμένου τέχνης και του θεατή. Επομένως, ο αναγνώστης, ο θεατής, ο 

ακροατής κλπ. είναι εξίσου σημαντικοί με το δημιουργό στην παραγωγή του νοήματος της 

τέχνης. Σε κάθε σημαίνον που δίνεται ή που κωδικοποιείται σε νόημα από το δημιουργό πρέ-

πει επίσης να αποδοθεί νόημα και από τον ίδιο το δέκτη-θεατή. Εάν οι θεατές αφουγκράζο-

νται παθητικά το νόημα που παράγεται από τις οπτικές απεικονίσεις, δέχονται την προτιμητέα 

ανάγνωση τους. Εάν οι θεατές διατηρούν κάποιο επίπεδο αλληλεπίδρασης με τις οπτικές α-

πεικονίσεις, δέχονται ένα διαπραγματευόμενο νόημα αυτού που βλέπουν. Ένας διάλογος για 

να πραγματοποιηθεί απαιτείται η συνειδητή προσοχή και ερμηνεία του θεατή. Ο διάλογος με 

τη σειρά του, προϋποθέτει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων με-

λών, με πιθανές αμοιβαίες παραχωρήσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών, ή μεταξύ του 

προσώπου και του μηνύματος της οπτικής απεικόνισης.           

Η αποστολή της τέχνης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς:  

1. Ψυχαγωγεί αποδεσμεύοντας τον άνθρωπο από τον υλιστικό αστικό τρόπο ζωής, α-

φού τον κάνει να συνειδητοποιήσει, ότι πρέπει να ασχοληθεί και με την πνευματική 

του οντότητα. Απαλλάσσει από το άγχος της υπαρξιακής αγωνίας και λυτρώνει από 

την καθημερινότητα. 

2. Τον απαλλάσσει από την πνευματική μονομέρεια και ποικίλλει τα ενδιαφέροντά του. 

Μορφώνει και προβληματίζει πάνω στα πανανθρώπινα προβλήματα. 

3. Από ψυχολογική άποψη, γίνεται χώρος εκτόνωσης και δημιουργίας πολλαπλασιάζο-

ντας τη χαρά και μειώνοντας τη λύπη του.  

4. Από ηθική άποψη, εξευγενίζει το ήθος, ασκεί το πνεύμα, ευαισθητοποιεί, εξημερώ-

νει και αυξάνει το ανθρώπινο στοιχείο, βελτιώνοντας τις συμπεριφορές. 

5. Από κοινωνική άποψη ενώνει τους ανθρώπους, προβάλλει κοινωνικές αξίες και ιδα-

νικά. Επίσης εξυπηρετεί και εθνικούς σκοπούς. Γίνεται μέσο για τη διατήρηση της 

εθνικής ταυτότητας και μνήμης ενός λαού. Είναι πέρα από το χρόνο, τον τόπο και 

καλεί τους λαούς σε συναδέλφωση. 

6. Από αισθητική άποψη, φέρνει στην ψυχή του ανθρώπου την ιδέα του ωραίου. Συμ-

βάλλει στο ανέβασμα του επιπέδου της ζωής. «Για να μάθουμε την εσωτερική ζωή 

ενός έθνους και την πηγή των ενεργειών του, πρέπει να εισδύσουμε σ' αυτή την ίδια 

την ψυχή του μέσα από τη λογοτεχνία του, τη φιλοσοφία του και την τέχνη του, πά-
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νω στις οποίες αντανακλώνται οι ιδέες, τα ήθη και τα όνειρα του λαού» αναφέρει ο 

Ρομαίν Ρολλάν. 

7. Εκφράζει πιστά πτυχές της πραγματικότητας γνωρίζοντας μας καλύτερα την Ιστορία. 

Διεισδύει στην ουσία των πραγμάτων και κατορθώνει να εκφράσει καταστάσεις και 

γεγονότα που δεν μπορούν να εκφραστούν διαφορετικά. 

8. Τέχνη και επιστήμη συνδυάζονται, αφού οι δημιουργικοί επιστήμονες χρειάζονται 

ισχυρή νόηση, αλλά και συναισθήματα, όπως στην περίπτωση των Ντα Βίντσι, 

Γκαίτε και Αϊνστάιν, βοηθώντας στο έργο τους. 

Η θεμελιώδης έννοια της τέχνης αφορά και την ίδια τη φύση του έργου τέχνης. Στη βα-

θύτερή της ουσία, ακόμα κι αν φαινόταν απλή ή ξεκάθαρη σαν περιεχόμενο και μορφή, η τέ-

χνη στάθηκε ανέκαθεν ένα αίνιγμα, ένα παράδοξο: Αλήθεια μαζί και ψέμα, αντανάκλαση της 

πραγματικότητας, αλλά και αναίρεσή της. Η βαθύτερη ουσία της τέχνης είναι σαν παλίνδρο-

μη κίνηση ανάμεσα στις ιδέες και την υλική τους μορφοποίηση, ανάμεσα στα συναισθήματα 

και τις προβολές τους μέσω των αισθήσεων.  

Το έργο τέχνης μπορεί να είναι ένα υλικό προϊόν, όμως υπερβαίνει τις εξαρτήσεις της 

ύλης, ξεπερνά τους περιορισμούς, μετουσιώνεται σε γεγονός πνευματικό. Αντανακλά τις κοι-

νωνικές ή τις ιδεολογικές συνθήκες που το παρήγαγαν. Μπορεί να μεταδώσει δέος, αλλά και 

τρόμο. Μπορεί να εμφανίσει μορφές του παρελθόντος που κατέληξαν ανενεργές. Αποτελεί 

σταθερά μια πρόκληση για περιπέτεια. Αποκολλάται από τον δημιουργό του και ζει σε πεί-

σμα της φθοράς που επιφέρει ο χρόνος. Ζει ανεξάρτητο, γιατί ο καθένας μπορεί να διαβάσει 

καινούργια πράγματα σ’ αυτό274. 

Το έργο τέχνης είναι το πάγωμα μιας στιγμής, η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το 

μέλλον, ανάμεσα στην ατομική και την καθολική εμπειρία. Οκτώ είναι οι σημαντικότερες 

απαντήσεις που πηγάζουν από την εξερεύνηση της υπόστασης αυτής για το έργο τέχνης, το 

οποίο: 

1. αποτελεί λήθη, διαφυγή από την πραγματική ζωή275, 

2. επιφέρει κάθαρση παθημάτων. (Βέρθερος - Γκαίτε), 

3. είναι επανάληψη της πραγματικής ζωής, 

4. αποτελεί εξιδανίκευση της πραγματικής ζωής, 

5. είναι λειτουργική άσκηση τεχνικών δεξιοτήτων. (Μπαχ, Μότσαρτ), 

                                                             
274 http//: vouliakis.gr, ηλ/κη δημ/ση, 21 Νοεμ. 2009,  «Η Ουσία της Τέχνης». 
275 http//: vouliakis.gr, ηλ/κη δημ/ση, ο.π. 
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6. είναι προσπάθεια κατανόησης κάποιας κοσμικής δύναμης ή αρχής, 

7. είναι δείγμα ενός μέσου επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, 

8. είναι αυτό που υπερισχύει στην πράξη.  

Με την τέχνη σχετίζονται και οι καλλιτεχνικές αντιλήψεις, πράξεις και παρατηρήσεις, 

οι οποίες διοχετεύονται μέσα από κάποιες βασικές έννοιες, που θα χρησιμοποιούνται σαν ό-

ροι στην εργασία μας, όπως: καλλιτεχνικές μορφές, εννοώντας την ποικιλία των καλλιτεχνι-

κών προϊόντων και τη λειτουργία τους, το μέσο, τη διάταξη και τη θεματολογία του έργου 

τέχνης, εννοώντας εκείνο το υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένο το έργο τέχνης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

H ανάπτυξη του προφορικού λόγου μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

 

3.1. Περίληψη 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και επιχειρείται η ι-

στορική αναδρομή αυτής της διαδικασίας μέσα από ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφί-

ας. Η σχέση της γνώσης με τη γλώσσα, καθώς και της γλώσσας με τη σκέψη, γίνονται τα ση-

μεία αναζήτησης, διατυπώνοντας διαφορετικές θεωρίες στις οποίες διακρίνονται και κοινά 

σημεία. Το κύριο στοιχείο της σύνδεσής τους είναι η λέξη και το νόημα της. Στον τομέα της 

γραμματικής το παιδί κάνει κανονική χρήση των γραμματικών κανόνων από τη ηλικία των 

τεσσάρων ετών, πράγμα που θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκο, αφού οι βασικές μονάδες οργά-

νωσης των προτάσεων δεν είναι άμεσα φανερές. Η φυσική ομιλία των παιδιών δίνει συνήθως 

το χώρο για υποθέσεις και πειράματα εκ μέρους των ερευνητών για τις υποκείμενες γραμμα-

τικές γνώσεις των παιδιών. 

 

 

3.2. Γνώση και Γλώσσα 

 

Ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης γλώσσας είναι, ότι οι λέξεις μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ώστε να εκφραστούν νοήματα. Οι λέξεις χρη-

σιμοποιούνται σαν σύμβολα που μπορούν να δηλώσουν συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως 

«τραπέζι», αλλά και πιο αφηρημένες έννοιες, όπως «ελευθερία».  

Ο Brown276, μας δίνει έναν ορισμό της γλώσσας που απαρτίζεται από τρία μέρη: Ένα 

σύστημα επικοινωνίας για να χαρακτηριστεί γλώσσα, πρέπει να έχει ένα σημασιολογικό μέ-

ρος, έτσι, ώστε τα αντικείμενα, τα γεγονότα, οι συναισθηματικές καταστάσεις και οι αφηρη-

μένες έννοιες να μπορούν να αναπαρασταθούν συμβολικά. Δηλαδή, οι λέξεις πρέπει να έχουν 

κοινή σημασία για όλους όσοι μιλούν μια γλώσσα, αυτό αποτελεί το σημασιολογικό μέρος.  

Μέσα σε ένα σύστημα, σαν αυτό της γλώσσας, πρέπει να είναι δυνατή n επικοινωνία 

για το παρελθόν, το παρόν καθώς και το μέλλον. Ο Brown αυτό το ονομάζει, μετάθεση.  

Η παραγωγικότητα είναι το τρίτο μέρος, στο οποίο συνδυάζεται ένας περιορισμένος α-

ριθμός ήχων ή σημασιών, ώστε να παράγεται ένας απεριόριστος αριθμός μηνυμάτων. 

                                                             
276 Brown, R., (1973),  A first language the early stages, p. 205 



 73 

Το σύστημα σημάτων που χρησιμοποιείται στην ανθρώπινη γλώσσα είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκο. Συνδυάζουμε μεμονωμένους ήχους σε μεγαλύτερες ηχητικές μονάδες - τις λέξεις 

- οι οποίες από μόνες τους συνδυάζονται σε ακόμη μεγαλύτερες μονάδες - τις φράσεις και τις 

προτάσεις - οι οποίες διέπονται από γραμματικούς κανόνες277. 

Οι γλωσσολόγoι278, χρησιμοποιούν τον όρο «γραμματική» για να περιγράψουν τη γνώ-

ση που χρειαζόμαστε προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε και να καταλάβουμε τn γλώσσα, 

και κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο που η φωνολογική, συντακτική και σnμασιολογική γνώ-

ση αναπαριστάνονται στον εγκέφαλο279. Οι γλωσσολόγοι280 ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το 

εσωτερικευμένο μας συντακτικό, αφού πιστεύουν, ότι n γνώση των νοημάτων απορρέει από 

τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουμε τα άλλα συστατικά τnς γλώσσας μας. Χρησιμοποιούν 

τους όρους «φωνολογικός», «συντακτικός» και «σημασιολογικός», για να διαφοροποιήσουν 

τηv περιγραφή τους ανάμεσα στηv εσωτερικευμένη γραμματική και την καθημερινή αντίλη-

ψη των ήχων, των λέξεων και τnς γραμματικής281. 

Για την καλύτερη λειτουργία ενός επικοινωνιακού πλαισίου απαιτείται φωνολογική, 

λεξιλογική, συντακτική και σnμασιολογική γνώση, είναι το μέρος που για τους γλωσσολό-

γους αναφέρεται στην εσωτερικευμένη γραμματική. Ωστόσο, παίρνουμε στοιχεία από τn γε-

νική γνώση για τον κόσμο, μέσα στον οποίο ζούμε. Το άθροισμα των νοημάτων των λέξεων 

που περιέχονται στην πρόταση, δημιουργεί τη σnμασιολογική γνώση. Η όσο το δυνατόν κα-

λύτερη γνώση του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε, παρέχει  την ακριβή ερ-

μηνεία της σημασίας των προτάσεων. 

Η γλωσσολογική γνώση δεν επιτρέπει απαραίτητα την κατανόηση του τι λέγεται σε 

μας. Χρειαζόμαστε επίσης κάποια γενική γνώση για τον κόσμο, την οποία διαχειρίζονται από 

κοινού, ο ομιλητής και ο ακροατής. Οι προτάσεις κι αν είναι γραμματικά σωστές, σε μερικές 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι σημαίνουν282. 

Η γλώσσα εκ των πραγμάτων, χρησιμοποιείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Οι μεταξύ 

ομιλητών συνομιλίες έχουν συνήθως κάποιο στόχο, όπως να πειστεί κάποιος για ένα θέμα, να 

μεταδοθούν πληροφορίες, ή να προβληθεί κάτι. Η γλώσσα γίνεται κάθε φορά το μέσο για την 

επίτευξή του στόχου. 

                                                             
277 Παπανής, Ευ., (2009),  Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή, Αθήνα,  εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 159  
278 Κατή, Δ., (1992α), Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 4, Η κατάκτηση της γραμματικής. Αθήνα: Οδυσσέα, σ.129 - 146 
279 Clark, E., (1992), «Η κατασκευή ενός λεξιλογίου: Λέξεις για αντικείμενα, πράξεις και σχέσεις». Στο Κείμενα  εξελικτικής 
ψυχολογίας, 1ος τόμ. Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg, σ. 257 - 265 
280 Κατή, Δ., (1992β), «Θεωρητικά ζητήματα της κατάκτησης της γλώσσας από το παιδί: Συμβολή δεδομένων από την ελλη-
νική γλώσσα». Στο Πρόοδος στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων, επιμ. Γ. Κουγιουμουτζάκης. Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 117 - 129 
281 Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκδ. Προμηθέας, σ. 78 
282 Κουτσουράκη, Στ., (2001), «Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στον πρώιμη παιδική ηλικία», Επιστή-
μες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), τ.2-3, σ. 59 - 76  
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Ο Searle283, μελετώντας τις λειτουργίες της γλώσσας αναφέρθηκε σε «πράξεις λόγου», 

που είναι η παράκληση, η προσταγή και η δήλωση. 

Όπως υποστηρίζουν οι μελετητές, αφού θεωρείται η κατάκτηση «της αναγνωστικής δεξιό-

τητας ως ένα συνεχές του οποίου οι ρίζες βυθίζονται στην πολύ πρώιμη βρεφική και νηπιακή η-

λικία, ο κορμός δε και τα κλαδιά αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής»284, 

τότε ο ρόλος του Νηπιαγωγείου μπορεί να είναι καθοριστικός για τη γλωσσική εξέλιξη. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα για την περιγρα-

φή του τρόπου με τον οποίο η κληρονομικότητα και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν και επη-

ρεάζουν τη συμπεριφορά. Το εύρος αντίδρασης είναι ένας από τους όρους που καθιέρωσαν οι 

ειδικοί στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν πως συνεισφέρουν οι βιολογικοί και οι περιβαλ-

λοντικοί παράγοντες στην έκφραση των ατομικών διαφορών στα ψυχολογικά χαρακτηριστι-

κά285. Σύμφωνα με την έννοια του εύρους αντίδρασης, η κληρονομικότητα δεν θεωρείται ότι 

καθορίζει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί ένας άνθρωπος, όπως στην περί-

πτωση του γλωσσικού ή του νοητικού τομέα, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ένα 

εύρος πιθανών αντιδράσεων ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζει και τις γενικότερες 

γνωστικές του ικανότητες. 

Το παιδί καλείται να περάσει από τον κόσμο της οικογένειας στην πραγματικότητα του 

σχολικού περιβάλλοντος, δηλαδή στην έναρξη της τυπικής διδασκαλίας. Οι αλλαγές που βιώ-

νει είναι πολλές και σημαντικές γύρω από το γραμματισμό, αλλά και τι άλλες πλευρές της 

ζωής του. Αντιμετωπίζει μια δομή κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική διαφορετική 

από αυτήν της οικογένειας. Ακόμη και ένας χώρος, σαν αυτόν του Νηπιαγωγείου, προσδιορί-

ζει τη συμπεριφορά των παιδιών με περιοριστικό τρόπο286. Η προσαρμογή του παιδιού στο 

νέο πλαίσιο συνιστά απαραίτητο βήμα για την ακαδημαϊκή του επιτυχία.  

Ο εγγραμματισμός αναφέρεται σε συμπεριφορές, που αποκτούν τα παιδιά που δεν έχουν 

ακόμη κατακτήσει τον συμβατικό γραµµατισµό, δηλαδή που δεν είναι εγγράµµατα µε την τυπική 

έννοια. Δεν αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποκτούνται κατόπιν διδασκαλίας, 

αλλά αποτελεί µέρος µιας εξελικτικής διαδικασίας µέσω της οποίας το παιδί κατακτά αρχικά τον 

προφορικό και στη συνέχεια τον γραπτό λόγο, µέσα σε µια εγγράµµατη κοινωνία287. 

                                                             
283 Searle, John R., (1970), Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 49 - 50 
284 Παπούλια-Τζελέπη, Π., (1993), «Η ανάδυση του γραμματισμού στο ελληνικό γραφημικό σύστημα: η αναγνώριση συμπε-
ριφορών γραμματισμού». Γλώσσα, 30, σ. 5 - 18. 
285 Μόττη-Στεφανίδη, Φ., (1999), Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων. Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 20 -29 
286 Hall, N., (1987), The emergence of literacy. Portsmouth, NH: Heinemann, pp. 146 - 149 
287 Barton, D., (2005), «Literacy, Reification and the dynamics of Social Interaction», in Beyond communities of practice: 
Language, power and social context, Cambridge, pp. 14 – 31. 
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Τα παιδιά με τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο, φέρουν κάποιες γνώσεις εξαιτίας των 

προηγούμενων εμπειριών τους μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, που γίνονται 

οι βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομηθούν οι νέες γνώσεις. Η μετάβαση είναι πιθανό να 

είναι λιγότερο δύσκολη για τα παιδιά που έχουν βιώσει εμπειρίες γραμματισμού και λεκτικές 

αλληλεπιδράσεις παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στο σχολικό πλαίσιο και λιγότε-

ρο εύκολη για όσα από αυτά δεν προέρχονται από υποστηρικτικά περιβάλλοντα288. 

Οι προϋποθέσεις που αφορούν την γλωσσική αγωγή, είναι ψυχολογικές, κοινωνικές και 

γλωσσικές, που για να γίνουν κατανοητές πρέπει να οριστεί η έννοια γλωσσική γνώση289. 

Η γλωσσική γνώση ως έννοια αποτέλεσε και αποτελεί και σήμερα αντικείμενο μελέτης 

πολλών επιστημών: Ψυχολογίας, Γλωσσολογίας, Φιλοσοφίας κ.α. Σε θέματα όπως η σχέση 

γλώσσας και γνώσης ή γλώσσας και σκέψης, κατέθεσαν απόψεις εκτός από τον Piaget, ο 

Vygotsky, o Schaff, o Luria, o Leontiev κ.α. Η διερεύνηση της έννοιας της γλωσσικής γνώσης 

συνδέθηκε με τη διαδικασία της απόκτησης της γλώσσας από το παιδί, τομέας που συγκέντρω-

σε και συγκεντρώνει αρκετές επιστημονικές απόψεις και έρευνες290. Το 1959, ο Noam Chom-

sky δημοσίευσε μια κριτική στο έργο του Skinner, Verbal Behavior. O Skinner υποστήριζε πως 

το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, απομνημονεύοντας τις λέξεις και τις 

προτάσεις που παράγουν οι ενήλικοι του περιβάλλοντός του. Με αυτή την έννοια η γλωσσική 

γνώση ορίζεται ως το σύνολο των λέξεων και των προτάσεων που έχει αποθηκεύσει το άτομο 

στη μνήμη του και τις οποίες μπορεί να ανακαλέσει σε δεδομένη στιγμή291. 

Η πιο πρόσφατη τάση είναι αυτή που δίνει έμφαση στη γνώση των επικοινωνιακών κα-

νόνων, οι οποίοι καθορίζουν και προσδιορίζουν κάθε φορά το εκφώνημα. Έτσι γλωσσική 

γνώση δεν αποτελεί πλέον σήμερα η γνώση μόνο του συστήματος της γλώσσας ή και των 

σημασιών, αλλά και η γνώση για τη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικές περιστάσεις επικοι-

νωνίας και για διαφορετικούς σκοπούς. Η έννοια λοιπόν της γλωσσικής γνώσης παραπέμπει 

σήμερα συνειρμικά σε πολύ βασικές έννοιες της Γλωσσολογίας και των σχετικών με αυτήν 

επιστημών, όπως στη σοσιρική έννοια της γλώσσας292 και της ομιλίας και σε αυτήν της 

                                                             
288 Snow , Ε. C., Burns M. S. & Griffin, P., (1998), «Preventing Reading Difficulties in Young Children, Ed. Committee on 

the Prevention of Reading Difficulties» in Young Children, National Research Council, pp. 137 – 171 
289 Γλωσσική γνώση, είναι η σύζευξη της γλωσσικής ικανότητας με την επικοινωνιακή ικανότητα, η γνώση δηλαδή του συ-
στήματος μιας γλώσσας σε συνάρτηση με τη γνώση για τη χρήση του συστήματος στην επικ - νία» (Χατζησαββίδης, Σ.) 
290 Brown, H. D., (1987), Principles of language learning and teaching, New Jersey: Prentice Hall Regents, pp. 3 -18 
     Rondal,, J. A., (1986), Langage et education, Bruxelles : Pierre Mardaga, p. 32 
     Κατή, Δ., (1992),  Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί, Αθήνα: Οδυσσέας, σ. 151 - 158 
291 Χατζησαββίδης, Σ., (1998),  Δραστηριότητες Γλωσσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σ. 18 
292 Ο Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure (1857-1913), προσέγγισε τη γλώσσα ως ένα «σύστημα σημείων τα οποία 

εκφράζουν ιδέες» και υποστήριξε, ότι το σύστημα αυτό μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά μέρη: το λόγο (langue), ο οποίος 
αποτελεί το αυθαίρετο σύστημα συμβόλων που έχουν υιοθετήσει και αφομοιώσει τα μέλη μιας δεδομένης γλωσσικής κοινό-
τητας, και την ομιλία (parole), δηλαδή η εξωτερίκευση του συστήματος αυτού από το άτομο.  
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γλωσσικής ικανότητας και επικοινωνιακής ικανότητας293.  

Η διαφωνία αφορά στη φύση των οργανικών δεδομένων -είτε πρόκειται για εγγενείς 

γνωστικές δομές (γνώση περί γλώσσας) είτε για γνωστικές λειτουργίες (διαδικασίες μάθη-

σης). Η μεγάλη διαμάχη, που ξεκινά από βαθιές φιλοσοφικές - επιστημολογικές ρίζες, αφορά 

στο εάν η μάθηση βασίζεται σε μια επαγωγική ή απαγωγική δόμηση του γλωσσικού συστή-

ματος. Είναι περισσότεροι οι ψυχολόγοι που υποστηρίζουν την πρώτη υπόθεση, προσθέτο-

ντας, ότι η κατάκτηση του πολύπλοκου γλωσσικού συστήματος γίνεται δυνατή, γιατί υπάρχει 

έμμεση διδασκαλία της γλώσσας από τους ενήλικες. Οι γλωσσολόγοι, με πρώτο τον 

Chomsky, πιστεύουν, αντιθέτως, ότι μόνο μια προδεδομένη γνώση για τη δομή των ανθρώπι-

νων γλωσσών καθιστά δυνατό το τεράστιο επίτευγμα της κατάκτησης της γλώσσας. Στη δε-

καετία του 70 κυρίως, η εμπειριοκρατική άποψη είχε κυριαρχήσει, ενώ πιο πρόσφατα, στη 

δεκαετία του 80, η εμπειρική έρευνα δείχνει προχωρημένες γραμματικές γνώσεις πολύ νωρίς 

στην ανάπτυξη, στηρίζοντας, έτσι, με νέο τρόπο, την υπόθεση περί εγγενούς γνώσης294. 

Στον τομέα της κατανόησης το παιδί της προσχολικής ηλικίας κάνει σημαντικές προό-

δους κυρίως σε δύο τομείς: στην ικανότητα να κατανοεί τις συντακτικές σχέσεις και στην ι-

κανότητα να κατανοεί μια ποικιλία λέξεων, όπως λέξεις στις οποίες αναφέρονται οι σχέσεις, 

ερωτήσεις τύπου γιατί, κ.α.  

Συνοψίζοντας, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αποκτούν γρηγορότερα την ικανότη-

τα να παράγουν συντακτικά σωστές προτάσεις απ' ότι να τις κατανοούν, όταν βασίζονται μό-

νο στα γλωσσολογικά στοιχεία των προτάσεων.  

 

 

3.3 Σκέψη και Γλώσσα 

 

Ο Πλάτωνας, στο έργο του Σοφιστής, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η γλώσσα ταυτί-

ζεται με τη σκέψη, αναφέροντας «Διάνοια και λόγος ταυτόν». Λόγος είναι και η γλώσσα, ό-

πως λόγος είναι και η σκέψη.  

Επομένως, για τον Πλάτωνα, η σκέψη είναι εσωτερικευμένη γλώσσα, ενώ η γλώσσα εί-

ναι εξωτερικευμένη σκέψη. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη λόγος, για να 

δηλώσουν τόσο τη γλώσσα όσο και τη λογική. Σήμερα μιλούμε για ενδόμυχο λόγο και για 

                                                             
293 Chomsky, N. (1991), «Linguistics and related fields: A personal view». In A. Kasher (Ed.),The Chomskyan turn, pp. 5-23, 

Oxford:Blackwell. 
294 Χατζησαββίδης, Σ., (1998),  ο.π., σ. 21 
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φωνούμενο λόγο295. Είναι αξιοσημείωτο, ότι και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε για λόγο. Ο 

Tolman296 υποστήριξε, ότι η σκέψη προέρχεται από την οικοδόμηση, γνωστικών χαρτών, που 

μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε προηγούμενες εμπειρίες σε παρόμοια νέα προβλήματα. 

Πιο πρόσφατα ο Jοhnson-Laίrd297, ανέφερε, ότι οικοδομούμε νοερά μοντέλα του κό-

σμου μας. Αυτά τα μoντέλα είναι εσωτερικές αναπαραστάσεις καταστάσεων που παρουσιά-

ζονται ή περιγράφονται σε μας. Όταν μας δίνονται πληροφορίες, μπορούμε να οικοδομήσου-

με ένα νοερό μοντέλο αυτής της συνθήκης και να το χρησιμοποιήσουμε στη σκέψη μας. Ένας 

τύπος νοερού μοντέλου θα μπορούσε να είναι μια οπτική εικόνα της περιγραφόμενης συνθή-

κης, όμως κατά τον Johnson-Laird298, τα νοερά μοντέλα είναι συνήθως πιο αφηρημένα από 

αυτό.  

Η μελέτη του σχηματισμού εννοιών είναι oυσιώδες τμήμα οποιασδήποτε αναφοράς για 

τη σκέψη. Οργανώνουμε τις μνήμες: πpoηγoύμενων εμπειριών για να μας βοηθήσουν να κα-

τανοήσουμε τον κόσμο. Καθώς οι εμπειρίες μας πολλαπλασιάζονται, πολλαπλασιάζονται και 

οι έννοιες που κατέχουμε.  

Κατά την Eleanor Rosch299, υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη εννοιών: 

Oι Κλασικές έννοιες, στις oπoίες ένα χαρακτηριστικό μιας έννοιας είναι κοινό σε όλα τα 

μέλη της και οι Πιθανολογικές έννοιες, των οποίων τα μέλη δεν μοιράζονται πάντα τις ίδιες 

ιδιότητες. Οι περισσότερες έννοιες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Τι είναι όμως η σκέψη ή νόηση από ψυχολογική άποψη; Οι διάφοροι ψυχολόγοι και οι 

διάφορες ψυχολογικές σχολές ορίζουν διαφορετικά την έννοια της σκέψης. Απόλυτη ταύτιση 

ορισμών μάταια θα αναζητήσει κανείς στα ψυχολογικά εγχειρίδια. Είναι όμως δυνατό μέσα 

από αυτές τις διαφορές των ορισμών να απομονώσουμε ορισμένα λίγο-πολύ κοινά σημεία, 

ανεξάρτητα από το γεγονός, αν ό ένας ορισμός ανήκει στους οπαδούς της συνειρμικής, της 

φιλοσοφικής, της μορφολογικής, της ψυχολογίας του Neobehaviorismus ή άλλης ψυχολογι-

κής σχολής, ανεξάρτητα από τη διαφορετική ορολογία, πού χαρακτηρίζει τις διάφορες ψυχο-

λογικές κατευθύνσεις.  

Τα βασικά γνωρίσματα της σκέψης -στην πλατιά της έννοια- για τον Dewey, είναι τα 

εξής:  

                                                             
295 Ο Vygotsky αναφέρει, ότι ο εγωκεντρικός λόγος είναι ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του φωνούμενου λόγου και του 
ενδόμυχου ή εσωτερικού λόγου που είναι ένα είδος σκέψης. Το νεαρό άτομο σκέπτεται ‘φωναχτά’ και αργότερα χρησιμο-
ποιεί τον εσωτερικό λόγο. Στη θέση του εσωτερικού ή ενδόμυχου λόγου του ενήλικα βρίσκεται αντίστοιχα ο εγωκεντρικός 
λόγος του παιδιού. 
296 Tolman, E. C., (1932), Purposive Behavior in Animals and Men. Century, New York, pp. 134 - 145 
297 Jonhson, L., (1983), The history of mental models, pp. 125 - 136 
298 Jonhson, L., (1983), ο.π., pp. 139 - 144 
299 Rosch, E., (1975), «Cognitive representations of semantic categories». Journal of Experimental Psychology: General., 
104, pp. 192 - 233 
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Οι μορφές της λογικής είναι σταθερές και αμετάβλητες (Α = Β, Β = Γ, άρα Α = Γ), η 

νόηση, όπως εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή, είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και τρο-

ποποιούμενη διαδικασία, μια processus, μια διαρκής πάλη με το υλικό της, «με λίγα λόγια, 

βρίσκεται σε ακατάπαυστη αλλαγή, εφόσον το άτομο σκέφτεται σε κάθε της βήμα πρέπει να 

λαβαίνει υπόψη το περιεχόμενο, το υλικό της, γιατί ορισμένα μέρη του υλικού παρουσιάζουν 

δυσκολίες, θέτουν προβλήματα και περιπλοκές, ενώ άλλα μέρη υποδείχνουν λύσεις ...»300.  

Η εύρεση σχέσεων, δηλαδή η σκέψη είναι είτε εμπειρική είτε επιστημονική, αποτελεί 

τη καρδιά της σκέψης και γίνεται συνειδητά. Υπάρχει βέβαια και η ασυνείδητη σκέψη, που 

οδηγεί συχνά στην ενορατική λύση, αλλά η κατεξοχήν σκέψη είναι η συνειδητή εύρεση σχέ-

σεων, που είναι ταυτόχρονα κατευθυνόμενη πορεία, συνειδητά προς ένα τέρμα, ένα στόχο. O 

J. Dewey, ορίζει τη νόηση εννοώντας τη στοχαστική νόηση (reflective thinking) σαν «μια 

διαδικασία ανίχνευσης σχέσεων».  

Αφού η σκέψη (και εννοούμε τη στοχαστική σκέψη) είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 

δυναμική διαδικασία, σημαίνει, πως κατά την πορεία της, περνάει από ορισμένες φάσεις. Η 

λύση ενός προβλήματος δε γίνεται άμεσα, αλλά έμμεσα. δηλ. μέσα από ορισμένες φάσεις. Η 

αντίληψη αντίθετα (και σε μεγάλο βαθμό και η ανάπλαση) γίνεται άμεσα: δε χρειάζεται συ-

νειδητή προσπάθεια για να δω ένα αντικείμενο η να ακούσουμε έναν ήχο.  

Σε πολλές νοητικές πράξεις ιδιαίτερα τις δημιουργικές – προβληματικές, διακρίνουμε 

τις έξης φάσεις:  

α. Μία κατάσταση ψυχικής έντασης ή αμφιβολίας ή ασάφειας. η οποία με τον καιρό 

νοητικοποιείται και μεταβάλλεται σε πρόβλημα που απαιτεί λύση.  

β. Αυθόρμητη ανάδυση ιδεών και συναγωγή εμπειριών από το παρελθόν, πού υποδεί-

χνουν λύση τού προβλήματος.  

γ. Σοβαρότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Εύρεση μιας κεντρικής ιδέας. μιας αρ-

χής, με την οποία είναι δυνατό να λυθεί το πρόβλημα. Σύλληψη και διατύπωση μιας 

υπόθεσης και νοητική της επεξεργασία ως την εύρεση της λύσης.  

δ. Επαλήθευση και απόδειξη της υπόθεσης. πού συνοδεύεται από τη λύση της ψυχικής 

έντασης και τη διάλυση της ασάφειας και αβεβαιότητας.  

Ο J. Dewey301 ονομάζει τα δυο όρια της νοητικής πράξης, την κατάσταση της έντασης, 

της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας στην αρχή και την άρση της κατάστασης αυτής στο τέ-

                                                             
300 Dewey, J., (1933),  «How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process», Chica-
go: Henry Regnery Co.,  p. 72 
301 Dewey, J., (1933), ο.π., p. 79 
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λος, προ-νοητικό και μετα-νοητικό στάδιο, αντίστοιχα. Η πραγματική σκέψη αρχίζει από τη 

στιγμή πού συνειδητοποιούμε ένα πρόβλημα και τελειώνει με τη λύση του, πού τη βρίσκουμε 

καταρχήν υποθετικά και την επαληθεύουμε  αργότερα έμπρακτα ή νοητικά.   

Η έννοια είναι προϊόν της νόησης, είναι δηλαδή ένα είδος νοήματος. Νόημα υπάρχει 

παντού, όπου γνωρίζουμε «τι λογής είναι κάτι». Επομένως και η αισθητηριακή αντίληψη ενός 

αντικειμένου εμπεριέχει το νόημα αυτού του αντικειμένου, γιατί βλέποντας κάτι το «ερμη-

νεύω» σαν σπίτι, σαν δέντρο, σαν άνθρωπο ξέρω δηλαδή «τι λογής» είναι αυτό το κάτι που 

βλέπω του αποδίνω επομένως, ένα νόημα. Οι πρώτοι ήχοι που ακούνε τα παιδιά δεν έχουν 

νόημα. Νόημα θα αποχτήσουν αργότερα, όταν το παιδί μάθει να τους συσχετίζει με τα αντι-

κείμενα πού τους δημιουργούν. 

Η κατανόηση, σύμφωνα με τον ορισμό του J. Dewey302, είναι «η σύλληψη του νοήμα-

τος». Νοώ (νόημα), κατανοώ (κατανόηση), εννοώ (έννοια) σημαίνουν, στην καθημερινή τους 

χρήση, το ίδιο πράγμα.  

Η κατανόηση είναι, όπως είπαμε, «η σύλληψη τού νοήματος. ενός αντικειμένου. Το νό-

ημα αποτελεί την «παρουσία της ουσίας» του αντικειμένου303. Σε τελευταία λοιπόν ανάλυση, 

η κατανόηση συνίσταται στην εύρεση του oυσιώδoυς μέσα στα αντικείμενα και τα φαινόμε-

να. Το ουσιώδες ενός αντικειμένου ή φαινομένου είναι το είδος του, «τι λογής» δηλαδή είναι 

αυτό το αντικείμενο ή το φαινόμενο. 

Ένα νήπιο, που πρωτοαντικρίζει ένα αντικείμενο ή φαινόμενο, δεν κατανοεί τι είναι, «τι 

λογής είναι». Για το παιδί είναι κάτι άγνωστο χωρίς νόημα. Γι' αυτό και επιχειρεί να το πλησιά-

σει χωρίς να γνωρίζει ότι ή ουσία αυτού του φαινομένου μπορεί να είναι και επικίνδυνη. 'Όταν, 

όμως, αργότερα, μάθει τι σημαίνει το συγκεκριμένο άγνωστο, τότε έχει κάποια (ασαφή και α-

τελή) Ιδέα του νοήματός του, ξέρει π.χ. πώς η επαφή μ' αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες 

συνέπειες. Η πείρα λοιπόν έχει βοηθήσει στην εύρεση μιας κάποιας σχέσης (σχεδόν ασυνείδη-

της και κάπως μηχανιστικής στην αρχή, πιο συνειδητής αργότερα), Η σχέση αυτή είναι σχέση 

αιτιότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται και οι άλλες σχέσεις, σχέσεις όλου και μέ-

ρους, σχέσεις ταυτότητας, σχέσεις ομοιότητας, σχέσεις διαφοράς κ.ο.κ.304. Βρίσκοντας τις σχέ-

σεις μαθαίνουμε και τι λογής είναι το αντικείμενο βρίσκουμε δηλαδή την ουσία του.  

Η κατανόηση επομένως, σαν σύλληψη νοήματος, συνίσταται - όπως κάθε νοητική πρά-

ξη - στην εύρεση σχέσεων. «Η σύλληψη του νοήματος ενός πράγματος, ενός γεγονότος ή 

μιας κατάστασης σημαίνει», κατά τον J. Dewey, «να το βλέπεις στις σχέσεις του με άλλα 

                                                             
302 Dewey, J., (1933), ο.π.,  p. 88 
303 Μιχαηλίδης, Κ., (1967), Ο άνθρωπος και ο πόλεμος, Μια ερμηνευτική του προσώπου, Λευκωσία – Κύπρος,  σ. 241 
304 Μιχαηλίδης, Κ., (1967), ο.π., σ. 254 



 80 

πράγματα: να ξέρεις πώς λειτουργεί, τι είδους συνέπειες το ακολουθούν, τι το προκαλεί, σε τι 

χρησιμεύει». «Εφόσον κάθε γνώση, ακόμα και η επιστημονική έρευνα, τείνει προς την επέν-

δυση των πραγμάτων με νόημα - στην κατανόησή τους - τείνει πάντοτε στο να απαλλάσσει το 

ερμηνευμένο πράγμα από την απομόνωση του ... ώσπου να αποκαλυφτεί ότι είναι ένα μέρος 

σχετιζόμενο με μια ευρύτερη ολότητα»305. 

Εφόσον το νόημα αποτελεί παρουσία, αποκάλυψη της ουσίας των όντων, μέσο της νό-

ησης, είναι επόμενο, ότι η νοητική ύπαρξη των όντων είναι απόλυτα συνυφασμένη με το νό-

ημά τους. Δεν υπάρχει δηλ. (νοητικά) τίποτα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το νόημα. 'Ή ό,τι 

υπάρχει (νοητικά) έχει και νόημα. Το ον και το νόημα είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους. 

Το είναι των όντων, η ουσία τους, είναι αυτό πού υπάρχει νοητικά, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι τα όντα δεν υφίστανται αντικειμενικά, ανεξάρτητα δηλαδή από την υποκειμενική νόησή 

μας. Σημαίνει, ότι χωρίς την επένδυση τους με νοήματα, είναι ορισμένα άγνωστα στοιχεία και 

δεν υπάρχουν νοητικά306.  

H επιστήμη, σαν σύστημα εννοιών, αναφέρεται (σ' αντίθεση με την τέχνη, πού εκφράζει 

ιδέες με βάση τα αισθητά, τις παραστάσεις και το συγκεκριμένο) σε γενικά σχήματα ή γενι-

κούς νόμους της νόησης και το ατομικό και συγκεκριμένο το παραβλέπει: Scientia est non 

individuorum307. Το συγκεκριμένο και ατομικό είναι, για την επιστήμη, ενδιαφέρον ή χρησι-

μοποιείται μόνο για να τεκμηριωθεί το γενικό. Αυτή η ιδιότητα της έννοιας φαίνεται καθαρά 

στον ορισμό, που παραβλέποντας άπειρα ατομικά γνωρίσματα, περιορίζεται μόνο στο ουσιώ-

δες και, ιδιαίτερα, στο προσεχές γένος και την ειδοποιό διαφορά της οριζόμενης έννοιας308. 

Η τέχνη όμως, προσφέρεται στην αγωγή των παιδιών για να τα βοηθήσει να βρουν λύ-

σεις. Ο R. Saul Wurman309, αναφέρει, ότι η τέχνη κάνει τα πράγματα κατανοητά χωρίς να τα 

εμπλέκει με απλοποίηση. Πολλές φορές η πληροφορία γίνεται ασαφής και το νόημα χάνεται 

όταν δεν υπάρχουν συσχετίσεις. Η κατανόηση δεν έχει σχέση με την απλοποίηση και την ε-

λαχιστοποίηση, αλλά με την οργάνωση και τη διευκρίνιση. Ο εσωτερικευμένος λόγος των έρ-

γων τέχνης είναι ένας τρόπος γνώσης που αποκρίνεται σε γνήσιες έννοιες. Οι λέξεις είναι ου-

σιαστικές και συνδέονται με τις κατανοήσεις που αποτελούν απόκριση στην τέχνη. 

Η υψηλού επιπέδου σκέψη περιέχει συχνά ένα σύνολο διανοητικών δραστηριοτήτων 

απαιτώντας ανάλυση της κατάστασης περιεχομένου, ακολουθώντας πολλαπλά κριτήρια. Εί-

                                                             
305 Dewey, J., (1933), ο.π.,  p. 137.  
306 Dewey, J., (1933), ο.π.,  p. 145 
307 Eysenck W. Michael, (1994), Perspectives on psychology, L. Erbbaum Associates Ltd, σ. 72 
308 Ματσαγγούρα, Η., (2002), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, Gutenberg, Επι-
μέλεια, Διον. Κ. Παρούτσας, σ. 245 - 249 
309Wurman, Richard Saul,  (1989), NYC access, NY: Access Press: Distributed by Prentice Hall Press, pp. 94 -110. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AWurman%2C+Richard+Saul%2C&qt=hot_author
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ναι πλήρης προσπαθειών και εξαρτάται από αυτό-κανονισμούς. Στόχος του σκεπτόμενου εί-

ναι να δομήσει έννοιες και να επιβάλλει τη δομή στις καταστάσεις310. Η καλλιτεχνική σκέψη 

είναι ψηλότερου βαθμού σκέψη, αφού προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στην εμπειρία, ανα-

πτύσσοντας χωρική διαφορά, συντακτική και γραμματική, περισσότερο από την συνήθη 

γλωσσική επικοινωνία311 

Ο J. Dewey αναφέρει σχετικά με την ικανότητα της έννοιας να γενικεύει: «οι έννοιες 

μας καθιστούν ικανούς να γενικεύουμε, να επεκτείνουμε και να μεταφέρουμε την κατανόησή 

μας από το ένα πράγμα στο άλλο. Όταν γνωρίζουμε τι σημαίνει το "τραπέζι" γενικά, είμαστε 

ικανοί να πούμε τι είδος πράγματος είναι το ατομικό πράγμα (δηλ. το συγκεκριμένο αυτό 

τραπέζι). Είναι φανερό, πως οι έννοιες, εφόσον αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τάξη ή σύνολο 

πραγμάτων, εξοικονομούν φοβερά τις νοητικές μας προσπάθειες. Κάποτε, βέβαια, ενδιαφε-

ρόμαστε ειδικά για τα ατομικά, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός αντικειμένου, γι' αυτό πού το 

κάνει να είναι ατομική οντότητα. Όμως, για πρακτικούς σκοπούς, είναι, συχνά, αρκετό να 

γνωρίζουμε τι είδους πράγμα είναι». Ο ίδιος ονομάζει τις έννοιες «σταθμισμένα νοήματα» 

(standardized meanings) ή σταθερά κριτήρια αναφοράς (standards of reference)312. 

O Jeremy M. Anglin313, αναφέρει τα αποτελέσματα κάποιων μελετών, στις οποίες πήρε 

συνεντεύξεις από παιδιά προσχολικής ηλικίας και τους ζήτησε να εκφράσουν τι ξέρουν για 

συγκεκριμένες έννοιες λέξεων και ιδιαίτερα κάποιων ουσιαστικών και ρημάτων. 

Με την λέξη, ως έννοια, εννοείται η γνώση που κατέχει ένα άτομο για μια κατηγορία 

αντικειμένων ή συμβάντων, όταν αυτή η κατηγορία ορίζεται από μια λέξη στη γλώσσα του 

ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τη γνώση της επέκτασης (extension) μιας λέξης, δηλαδή τι 

αντικείμενα ή συμβάντα είναι παραδείγματα της κατηγορίας, όσο και γνώση του νοήματός 

της (intension or meaning). 

Οι μελέτες εστίασαν πάνω στην επέκταση ή το υποδηλωτικό εύρος των λέξεων των 

παιδιών, και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα ονόματα αντικειμένων, όπως dog, flower, money, σαν 

έναν τρόπο να εξηγηθεί η εννοιολογική και σημασιολογική δομή τους. Οι επεκτατικές ή ανα-

φορικές μέθοδοι έχουν ήδη υπάρξει σαν προτεινόμενη μέθοδος κάποιων, όχι όμως όλων, για 

να καθιερώσουν τις επεκτάσεις των λέξεων για ένα ομιλητή μιας δεδομένης γλώσσας και για 

να αναπτύξουν υποθέσεις που αφορούν και τα νοήματά τους επίσης. 

                                                             
310 Resnick, L. B., (1987), «Learning in school and out». Educational Researcher, 16, pp. 13 - 20. 
311 Hausman, J.J., (1966), Studies in Art Education; Reflections on some early editorials, Urban Gateways, Chicago, 31 (1)  
pp. 9 - 14 
312 Dewey, J., (1897), «My Pedagogic Creed», School Journal vol. 54 , (January 1897) pp. 77 - 80 
313 Anglin, J.M., (1985), «The child’s expressible Knowledge of word concepts: What preschoolers can say about the mean-
ings of some nouns and verbs», In K. E. Anderson, J. R., (1978), «Arguments concerning representations for mental image-
ry». Psychological Review, 85, pp. 249 -277. 
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Από τον πολύπλοκο και περίπλοκο χαρακτήρα των δύο αυτών λειτουργιών  συμπεραί-

νουμε, πως η μεταξύ τους σχέση είναι αρκετά σύνθετη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομο-

φωνία μεταξύ των ειδικών. Μερικά από τα βασικά θεωρητικά ερωτήματα που γεννιούνται 

σχετικά με τη σχέση γλώσσας και σκέψης είναι: 

Κατευθύνεται η σκέψη μας από τη γλώσσα; Μπορεί να υπάρχει σκέψη χωρίς την ύπαρ-

ξη της γλώσσας; Πώς σχετίζεται η γλώσσα με τη λογική ικανότητα;  

Η ενασχόληση και επεξεργασία των ερωτημάτων αυτών δημιούργησε σχολές και τά-

σεις σχετικά με το πώς και πόσα συνεισφέρει η γλώσσα στη σκέψη και αντίστροφα, με ποιον 

τρόπο και μέχρι ποιου σημείου επηρεάζει η σκέψη τη γλώσσα. Ο προβληματισμός αυτός ο-

δήγησε σε τρεις ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν πως η σχέση 

γλώσσας και σκέψης είναι αιτιώδης και μονόδρομη με τη γλώσσα να είναι αναγκαία προϋπό-

θεση για την ύπαρξη και διαμόρφωση της σκέψης (θεωρία του μπιχεβιορισμού και θεωρία 

της γλωσσικής σχετικότητας)314. Από την άλλη πλευρά οι λεγόμενοι παραδοσιακοί, όπως ο 

Αριστοτέλης, Piaget315, Schank316, Mcnamara317, Chomsky318 θεωρούν πως η σχέση γλώσσας 

και σκέψης είναι μεν αιτιώδης και μονόδρομη, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση από την 

προηγούμενη θέση, με την ανάπτυξη της σκέψης να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανά-

πτυξη της γλώσσας319. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διαμετρικά αντίθετες ερμηνείες υπάρχει 

και η άποψη που έχει δοθεί από το Ρώσο L. Vygotsky,  η οποία εστιάζεται στη θέση, πως η 

γλώσσα εξυπηρετεί δύο λειτουργίες την εξωτερική επικοινωνία και την εσωτερική σκέψη.   

α) Θεωρία της εξάρτησης της σκέψης από τη γλώσσα. 

   Θεωρία του Μπιχεβιορισμού 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή (κυριότερος εκπρόσωπος υπήρξε ο Watson) ο άνθρωπος 

δεν διαθέτει εσωτερικές νοητικές διεργασίες, αλλά μόνο αντιδράσεις που προξενούνται από 

ανάλογα ερεθίσματα γι’ αυτό πρότεινε πως η σκέψη είναι μια μη φωνούμενη γλώσσα και ε-

πομένως, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να μιλούν εσωτερικά 

στον εαυτό τους. Κατά συνέπεια η μη φωνούμενη γλώσσα θεωρήθηκε σαν ένα βασικό στοι-

χείο (αν όχι ταυτόσημο) της σκέψης, άρα η σκέψη υπάγεται στη γλώσσα και αποτελεί μια 

πτυχή της.  

                                                             
314 Παυλίδου, Θ., (1995),  Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ. 106 - 118 
315 Piaget, J., 1979, Προβλήματα γενετικής ψυχολογίας, Υποδομή, Αθήνα, σ. 25 - 53 
316 Schank, R., 1972, «Conceptual Dependency: A Theory of Natural Language Understanding». Cognitive Psychology 3.  
317 Macnamara, J., 1972, «Cognitive basis of language learning in infants», psychology Review, p. 79 
318 Chomsky, N., 1972: Language and Mind, New York, Harcourt Brace Jovanovich,, p. 256 - 260 
319 Πόρποδας, Κ. Δ., (1991), Εισαγωγή στην ψυχολογία της ανάγνωσης, Πάτρα: Εκδόσεις πανεπιστημίου Πάτρας, σ. 65 - 84 
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Η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από τους Smith320, Brown321, οι οποίοι απέδειξαν πως η 

σκέψη είναι μια εσωτερική λειτουργία ανεξάρτητη από άλλες κινητικές λειτουργίες (π.χ. κι-

νήσεις χεριών, λάρυγγα, φωνητικές πραγματώσεις) και υφίσταται ανεξάρτητα από αυτές. 

Μέσα στη γλωσσολογική θεωρία, οι δύο ακραίες θέσεις για τη σχέση γλώσσας και 

σκέψης αναφέρονται συνήθως ως «θεωρίες προπλάσματος» και «θεωρίες μανδύα». Οι θεωρί-

ες του προπλάσματος εμφανίζουν τη γλώσσα ως ένα «καλούπι με το οποίο διαμορφώνονται οι 

κατηγορίες της σκέψης»322. Οι θεωρίες του μανδύα εκφράζουν την άποψη, ότι η «γλώσσα εί-

ναι ένας μανδύας, που προσαρμόζεται στις συνήθεις κατηγορίες σκέψεις του ομιλητή» 

Υπάρχει, επίσης, η σχετική άποψη (που υποστηρίζουν οι συμπεριφοριστές), ότι γλώσσα 

και σκέψη ταυτίζονται. Σύμφωνα με τη θέση αυτή, η σκέψη είναι εντελώς γλωσσική: δεν υ-

πάρχει «μη-γλωσσική σκέψη», δεν υπεισέρχεται καμία «μετάφραση» από τη σκέψη στη 

γλώσσα. Με την έννοια αυτή, η σκέψη θεωρείται εντελώς προσδιορισμένη από τη γλώσσα. 

β) Θεωρία της γλωσσικής σχετικότητας 

Η θεωρία Sapir-Whorf323, που πήρε το όνομά της από τους αμερικανούς γλωσσολόγους 

Edward Sapir324 και Benjamin Lee Whorf325 ανήκει στις προπλασματικές θεωρίες της γλώσ-

σας. Γράφοντας το 1929, ο Sapir ισχυρίστηκε σε ένα κλασικό εδάφιό του, ότι: 

Τα ανθρώπινα όντα δε ζουν απομονωμένα στον αντικειμενικό κόσμο, ούτε μεμονωμένα 

στον κόσμο της κοινωνικής δράσης, όπως την καταλαβαίνουμε κατά κανόνα, αλλά ευρίσκο-

νται στο έλεος της συγκεκριμένης γλώσσας, που έχει γίνει το μέσο έκφρασης στην κοινωνία 

τους. Είναι καθαρή ψευδαίσθηση να φαντάζεται κανείς ότι προσαρμόζεται στην πραγματικό-

τητα ουσιαστικά χωρίς τη χρήση της γλώσσας, κι ότι η γλώσσα είναι απλώς ένα μέσο που 

διαμεσολαβεί για επίλυση ειδικών προβλημάτων επικοινωνίας και σκέψης. Το γεγονός είναι, 

ότι ο πραγματικός κόσμος είναι σε μεγάλη έκταση ασυνείδητα χτισμένος πάνω στις γλωσσι-

κές συνήθειες της ομάδας. Δεν έχουν ακόμη βρεθεί δύο γλώσσες αρκετά όμοιες, που να θεω-

ρηθεί ότι εκπροσωπούν την ίδια κοινωνική πραγματικότητα. Οι κόσμοι μέσα στους οποίους 

                                                             
320 Berry, J.C., (1974), «Adam Smith's Considerations on Language», Journal of the History of Ideas, Vol. 35, No. 1 (Jan. - 
Mar., 1974), pp. 130-138, University of Pennsylvania Press 
321 Βrown, D. H., (1994), Principles of  language learning and teaching, (3rd Edition), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

Regents, pp. 87 - 111 
322 Bruner, J. S., Goodnow, J. J. & Austin, G. A., (1956),  A study of thinking. New York: John Wiley & Sons. p. 4 
323 O Whorf αποστασιοποιήθηκε από την συμπεριφορική θέση ότι η σκέψη είναι εντελώς γλωσσική (Whorf 1956, p. 66). 
Στην πιο ακραία εκδοχή της η υπόθεση Sapir-Whorf’ μπορεί να περιγραφεί ως αποτελούμενη από δύο συνδεδεμένες αρχές. 
Σύμφωνα με την πρώτη, το γλωσσικό ντετερμινισμό, η σκέψη μας καθορίζεται από τη γλώσσα. Σύμφωνα με τη δεύτερη, 
τη γλωσσική σχετικότητα, οι άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες αντιλαμβάνονται και σκέφτονται για τον κόσμο 
πολύ διαφορετικά. 
324 Sapir, E., (1929), «The Status of Linguistics as a Science». In E. Sapir (1958): Culture, Language and Personality (ed. D. 

G. Mandelbaum). Berkeley, CA: University of California Press,  pp. 207 - 214 
325 Whorf, B. L., (1940), «Science and Linguistics», Technology Review 42(6): pp. 229-31, 247-8.  Επίσης στο B. L. Whorf , 
(1956): Language, Thought and Reality (ed. J. B. Carroll). Cambridge, MA: MIT Press 
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ζουν οι διάφορες κοινωνίες είναι διακριτοί κόσμοι, όχι απλώς ο ίδιος κόσμος με διαφορετικές 

ταμπέλες. Βλέπομε κι ακούμε και με άλλα λόγια ζούμε σε πολύ μεγάλη έκταση με τον τρόπο 

που το κάνουμε, επειδή οι γλωσσικές συνήθειες της κοινότητάς μας προδιαθέτουν για κά-

ποιες επιλογές ερμηνείας. Η θέση αυτή επεκτάθηκε το 1930 από το μαθητή του, τον Whorf, ο 

οποίος σε ένα άλλο πολυμνημονευμένο εδάφιο, δήλωσε ότι: «Ανατέμνουμε τη φύση κατά 

μήκος γραμμών που έθεσαν οι γλώσσες μας. Τις κατηγορίες και τους τύπους, που απομονώ-

νουμε από τον κόσμο των φαινομένων, δεν τους βρίσκουμε εκεί, επειδή κοιτάζουν κάθε πα-

ρατηρητή καταπρόσωπο. Αντιθέτως, ο κόσμος παρουσιάζεται σε μια καλειδοσκοπική ροή 

εντυπώσεων, που πρέπει να οργανωθούν από τα μυαλά μας, δηλαδή σε μεγάλη έκταση από 

τα γλωσσικά συστήματα των μυαλών μας. Κόβουμε τη φύση σε κομμάτια, την οργανώνουμε 

σε έννοιες, κι αποδίδουμε νοήματα καθώς το κάνουμε, κυρίως επειδή συμμετέχουμε σε μια 

συμφωνία για να τα οργανώνουμε κατ’ αυτό τον τρόπο – μια συμφωνία που ισχύει για όλη τη 

γλωσσική κοινότητα και που κωδικοποιείται στα γλωσσικά μας σχήματα. Η συμφωνία είναι, 

βέβαια, σιωπηρή και άγραφη, αλλά οι όροι της είναι εντελώς υποχρεωτικοί. Δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε καθόλου παρά μόνο προσχωρώντας στην οργάνωση και ταξινόμηση των δεδομέ-

νων που ορίζει η συμφωνία326.  

Κατά τους Sapir-Whorf327, η σκέψη εξαρτάται από τη γλώσσα και η δομή της γλώσσας 

ρυθμίζει και καθορίζει τον τρόπο αντίληψης μας. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε (λεξιλόγιο, γραμματική), επηρεάζει τις έννοιες στη 

σκέψη, περιλαμβάνει λέξεις για έννοιες -γλωσσικός καθορισμός- και καθορίζει πώς να σκε-

φτόμαστε. Για παράδειγμα οι Εσκιμώοι έχουν 27 λέξεις για το χιόνι. Άρα άτομα που μιλούν 

διαφορετική γλώσσα έχουν και διαφορετικό τρόπο σκέψης. 

Για τους γλωσσολόγους Sapir-Whorf328, αν το άτομο  δεν κατέχει μια συγκεκριμένη λέ-

ξη, υπάρχει ταυτόχρονα και  έλλειψη της έννοιας αυτής. 

Είναι γεγονός πως η γλώσσα επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και έκφρασης των εννοιών, 

αλλά δεν είναι δυνατόν να καθορίζει τη γνωστική λειτουργία. Μελετώντας τη γνωστική ανά-

πτυξη των παιδιών παρατηρούμε, πως η γνωστική ανάπτυξη προηγείται της απόκτησης της 

γλώσσας και πως η απόκτηση της γλώσσας δεν επιφέρει ριζική αλλαγή στη γνωστική ανά-

πτυξη. Ακόμη, στην περίπτωση των εκ γενετής κωφών ατόμων, που στερούνται παντελώς 

γλωσσικής έκφρασης, βλέπουμε πως η γνωστική τους ανάπτυξη, αν και υπολείπεται, είναι 

υπαρκτή και τα ελλείμματα είναι δυνατόν να καλυφθούν με την πάροδο του χρόνου και με 
                                                             
326 Whorf , (1940), ο.π., pp. 213-14 
327 Sapir, E., 1958 [1929], The status of linguistics as a science, in Culture, Language and Personality, edited  d.G mandel-
baum. Berkeley, Ca: University of California Press, pp. 207 - 214 
328 Whorf, B., (1956), Language, Thought and Reality, edited by J.B. Carroll. Cambridge, Ma:miT Press, pp. 252 - 257 
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την παροχή ειδικής εκπαίδευσης.  

γ) Θεωρία της εξάρτησης της γλώσσας από τη σκέψη. 

Οι απαρχές της θεωρίας αυτής ανάγονται στον Αριστοτέλη και υποστηρίζεται από τους 

Piaget329, Schank 330, Mcnamara331. Τα επιχειρήματα της άποψης αυτής είναι τα εξής:  

 Η σκέψη προηγείται χρονικά και η γλώσσα εμφανίστηκε αργότερα κατά την εξελι-

κτική πορεία του ανθρώπινου είδους.  

 Κατά την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού αναπτύσσονται οι νοητικές ικανότητες 

και οι σύνθετες γνωστικές λειτουργίες πριν κατακτηθεί η γλώσσα.  

 Σε μερικά είδη ζώων αναπτύσσονται κάποιες μορφές σκέψης χωρίς αυτές να μπο-

ρούν να αποδοθούν γλωσσικά.  

 Οι διάφορες γλώσσες εμφανίζουν μεταξύ τους περισσότερες ομοιότητες παρά δια-

φορές, επειδή η αντίληψη και η γνώση της πραγματικότητας επηρεάζεται κύρια από 

το επίπεδο γνωστικής τους ικανότητας και σε μικρότερο βαθμό από τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν. 

Οι Piaget332 και Mcnamara333 είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της άποψης αυτής σύμ-

φωνα με την οποία η γλώσσα αποτελεί ένα είδος συμβολικής λειτουργίας ανάμεσα σε άλλες 

πολλές γνωστικές και νοητικές λειτουργίες. Βασικό χαρακτηριστικό των μελετών του Piaget 

είναι πως τα παιδιά μπορούν να σκέφτονται πριν την απόκτηση της ομιλίας. Ακόμη μπορούν 

να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις χωρίς να είναι σε θέση να μπορούν να εξηγήσουν με 

τη χρήση της γλώσσας πως το κάνουν. Δεν παραγνωρίζεται, βέβαια, ο σημαντικός ρόλος της 

γλώσσας στην ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού ούτε και η αναγκαιότητά της στα ανώτερα 

επίπεδα νοητικής λειτουργίας  

Ο Mcnamara334 υποστηρίζει, πως για την απόκτηση της γλώσσας απαραίτητη είναι η 

ύπαρξη των αναγκαίων γνωστικών δομών. Το μικρό παιδί δεν μπορεί να μάθει το όνομα ενός 

αντικειμένου πριν αποκτήσει την έννοια της ταυτότητάς του και της σταθερότητάς του. Ο 

Schank335 θεωρεί, πως οι ιδιότητες των ανθρώπινων γλωσσών εξαρτώνται από τις ιδιότητες 

της ανθρώπινης σκέψης. Οι γλώσσες μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες που εμείς αναπαρι-

                                                             
329 Piaget, J., (1979), Προβλήματα γενετικής ψυχολογίας, Υποδομή, Αθήνα, σ.55 - 70 
330 Schank, R., (1972), «Conceptual Dependency: A Theory of Natural Language Understanding».Cognitive Psychology 3.  
331 Macnamara, J., (1972), «Cognitive basis of language learning in infants», psychology Review, p.79 
332 Piaget, J., (1979), ο.π., σ.74 - 82 
333 Piaget, J., (1979), & Macnamara, J., (1972),ο.π., p.84 
334 Macnamara, J., (1972),ο.π., p.89 
335 Schank, R., (1972), «Conceptual Dependency: A Theory of Natural Language Understanding». Cognitive Psychology 
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στούμε στους εαυτούς μας.  Ο Chomsky336, υποστηρίζει, πως όλες οι γλώσσες έχουν κοινές 

ιδιότητες που αντανακλούν τη δομή ενός τμήματος του εγκεφάλου το οποίο μας δίνει την ι-

κανότητα να σκεφτόμαστε. Η διαμόρφωση των γλωσσών όπως είναι, οφείλεται στον τρόπο 

με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι. Θεωρεί ως δεδομένο, πως η σκέψη είναι ένα πεδίο ε-

ντελώς διαφορετικό από τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη 

σκέψη και για μεγάλο μέρος των συλλογισμών χρειαζόμαστε τη γλώσσα. 

Φαίνεται, πως η γλώσσα εξαρτάται και επηρεάζεται από τη σκέψη, υπόθεση, που ενι-

σχύεται από το γεγονός πως η γλώσσα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των εννοιών και όχι 

της ακουστικής παράστασης. Επίσης, η απόκτηση πολλών διαφοροποιημένων ή συνώνυμων 

λέξεων για ένα πράγμα παρατηρείται, όταν το άτομο έχει αυξημένο επίπεδο εμπειρίας για το 

αντικείμενο αυτό.  

Είναι γεγονός, πως παρά την επανειλημμένη απόδειξη της προτεραιότητας της σκέψης 

έναντι της γλώσσας και της διαπιστωμένης ανάπτυξης της σκέψης ανεξάρτητα από την 

γλώσσα, η επιρροή της γλώσσας στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού είναι υπαρκτή. Δεν 

μπορεί να καθοριστεί επακριβώς ο ρόλος της και η σημασία της επειδή η ανάπτυξή του παι-

διού συντελείται παράλληλα με την αύξηση της ωριμότητάς του, των εμπειριών του, της εκ-

παίδευσής του και της γλωσσικής του εξέλιξης. Η επίδραση του καθενός από αυτούς τους 

παράγοντες μεμονωμένα χωρίς τη συνεκτίμηση της επίδρασης των άλλων δεν είναι δυνατόν 

να καθοριστεί337. 

Ο Vygotsky338 συσχέτισε τη γλώσσα με τη σκέψη και υποστήριξε, ότι η ανάπτυξη των 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών (μνήμη, αντίληψη, κρίση, συνείδηση) γίνεται με τον αποτε-

λεσματικό χειρισμό των συμβολικών συστημάτων (γλώσσα, γραφή, αριθμοί…). Τα συμβολι-

κά συστήματα είναι τα θεμελιώδη όργανα-μέσα της ψυχολογικής δόμησης, δηλαδή της ανά-

πτυξης. Με αυτά ο μαθητής οικειοποιείται τις έννοιες και με αυτές βρίσκει πρόσβαση σε α-

νώτερες μορφές γνώσης και μπορεί να οργανώνει τη γνώση σε λογικά συστήματα. Παίζουν 

στην επεξεργασία και ιδιοποίηση της γνώσης ένα ρόλο  ανάλογο με εκείνον των τεχνικών 

εργαλείων στο χειρισμό του φυσικού κόσμου.  

Η οικειοποίηση των συμβολικών συστημάτων από το παιδί εξαρτάται από τις διαδρά-

σεις του με τους άλλους, από τη μεσολάβηση των άλλων (κοινωνική αλληλεπίδραση-

επικοινωνιακή ανταλλαγή). Αυτοί οι άλλοι είναι  κυρίως τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών. 

                                                             
336 Chomsky, (1972), Language and mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich., p.10  κ.ε. 
337  Vosniadou, S., (2007), «The conceptual change approach and its re-framing». In S. Vosniadou, A. Batlas & X. 
Vamvakoussi (Edc), Re- framing the conceptual change approach in learning and instruction, pp. 1 – 17 
338 Vygotsky, L., (1988), Thought and Language, Cambridge MA: MIT Press, pp.10 - 32 
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Οι παιδαγωγοί ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Κι εδώ αναδεικνύεται η κρίσιμη συμβολή 

της παιδαγωγικής, ως σχέσης ψυχολογικής βοήθειας, αφού υποστηρίζει τις παραπάνω θεμε-

λιώδεις αναπτυξιακές λειτουργίες των παιδιών. Τα παιδιά κατά τη διαδικασία της μάθησης 

αναπτύσσουν τόσο τη γλώσσα τους όσο και τη σκέψη τους. Η όλη λειτουργία γίνεται σε πε-

ριβάλλον έντονα διαδραστικό κι αν αυτό είναι ευνοϊκό, τα παιδιά αυξάνονται τόσο διαψυχικά 

όσο και ενδοψυχικά. Η μάθηση δηλαδή κατά τον Vygotsky προκαλεί ανάπτυξη.  

Ο Vygotsky339, μάς βοηθάει να λειτουργούμε ως διευκολυντές παιδαγωγοί επειδή είδε 

ότι ενυπάρχει σε κάθε μαθητή ένα «δυνητικό διάστημα προόδου». Είναι η ζώνη της επικείμε-

νης ανάπτυξής του. Αυτή έχει κρίσιμη σημασία  για τη λειτουργία της ανάπτυξης διότι προ-

μηνύει και προετοιμάζει αυτά που το παιδί μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο του αργότερα. 

«Αυτό που το παιδί μπορεί να κάνει σήμερα συνεργαζόμενο με κάποιον άλλο, μπορεί να το 

κάνει τελείως μόνο του αύριο». 

Μεταξύ σκέψης και γλώσσας υπάρχει μια ιδιαίτερη διαλεκτική σχέση. Αυτή η σχέση 

προσδιορίζεται τόσο από τη φυλογένεση, την εξέλιξη δηλαδή όλου του ανθρώπινου είδους 

όσο και από την οντογένεση, την ξεχωριστή δηλαδή εξέλιξη του καθενός και στην ψυχολογία 

της γνώσης τη διαμόρφωση των γνωστικών δομών των εννοιών και των ικανοτήτων. 

Κατά τον Vygotsky340, η εξέλιξη της γλώσσας συνεπάγεται τη μεταβολή τόσο της δο-

μής ενός νοήματος όσο και της ψυχολογικής του φύσης. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο μιας 

λέξης που μεταβάλλεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η πραγματικότητα παίρνει γενική 

μορφή (ψυχολογία) και αντανακλάται σε μία λέξη. 

O Vygotsky341 τονίζει το σημαντικό ρόλο της γλώσσας στη διαδικασία της μάθησης 

θεωρώντας, πως οι έννοιες αποκτώνται πρώτα εξωτερικά με το διάλογο και στη συνέχεια ε-

σωτερικοποιούνται ως τρόποι σκέψης. Γλώσσα και κουλτούρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

των γνωστικών δομών. Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει την γνωστική προσέγγιση των μα-

θητών κατά την επίλυση προβληματικών καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδι-

κασία της μάθησης, να τον βοηθάει στην κατανόηση και στην επέκταση της σκέψης του. Η 

ανάπτυξη των εννοιών εξαρτάται από το γλωσσικό και από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Ο Herbert342 υποστηρίζει ακόμη, πως στις λέξεις και στις έννοιες δίνουμε νόημα, όταν 

                                                             
339 Vygotsky, L. (1993), «The collected works of L.S.Vygotsky». Vol.2: The fundamentals of defectology (abnormal  psy-
chology and learning disabilities) (R.W.Rieber & A.S. Carton, Eds.). NY: Plenum Press, pp. ,65 - 75 
340 Ανθογαλίδου, Θ., (1992), «Γλωσσική ανάπτυξη και περιβάλλον, Η σημαντική πρόταση του Λεβ Βυγκότσκι και της σχο-
λής της Κοινωνικής Ψυχογένεσης», Εκπαιδευτική Κοινότητα, 15, σ. 38 - 42. 
341 «Vygotsky and Education»: Instructional Implications and Applications of Sociohistorical  Psychology, London: Cam-

bridge Univ. Press., σ. 349 - 371. 
342 Herbert, A. M., (1993), «Cochlear implants: What they are, how theywork, and what they tell us». Western Journal of 
Graduate Research, 4, pp.,66-78. 
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τις εντοπίζουμε στο γνωστό μας κόσμο. Είναι σχεδόν απίθανο κάποιος να αναπτύξει μια έν-

νοια, όταν δεν τη απαντάει στο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον του.  

 

 

3.3.1 Ο Προφορικός λόγος 

 

Πολλές είναι οι συζητήσεις μεταξύ γλωσσολόγων για τη σπουδαιότητα του γραπτού ή 

του προφορικού λόγου. Οι γλωσσολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν την υπεροχή του γραπτού 

έναντι του προφορικού λόγου, βασίζονται στο γεγονός, ότι εξετάζοντας τα γραπτά κείμενα 

των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, τα οποία ήταν υψηλής λογοτεχνικής και φιλοσοφικής 

αξίας, ο γραπτός λόγος λειτουργεί σαν την πιο σωστή και αντιπροσωπευτική μορφή λόγου, 

σε σχέση με τον προφορικό343, ο οποίος κρίνεται μάλλον λανθασμένος, κατώτερος και μικρό-

τερης προσοχής και αξίας344. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος διαφέρουν πολύ ως επικοι-

νωνιακές δραστηριότητες: ο πρώτος χει στο δυναμικό του το πλούσιο φορτίο της ομιλίας για 

τη μετάδοση των πληροφοριών, ενώ ο δεύτερος μόνο τη σύνταξη, το λεξιλόγιο και τη στίξη. 

Ο επιτονισμός και το ύψος της φωνής του ομιλητή κάνουν ένα εκφώνημα να υπερβαίνει την 

«ονομαστική αξία» του νοήματός του345. 

Σε αντίθεση προς τους γλωσσολόγους που υποστηρίζουν την υπεροχή του γραπτού λό-

γου, ο Saussure346 ισχυρίζεται, ότι η φυσική έκφραση της γλώσσας είναι ο προφορικός λόγος 

και συνεπώς και η πρωταρχική. Τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη 

είναι τα εξής: 

α. Ο προφορικός λόγος, προϋπήρχε του γραπτού -αφού η ανακάλυψη της γραφής έγινε 

πριν 6.000 περίπου χρόνια - και οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτή τη μορφή για 

τις επικοινωνίες τους. 

β. Υπάρχουν και σήμερα φυλές, οι οποίες δεν γνωρίζουν γραφή και χρησιμοποιούν μό-

νο τον προφορικό λόγο. Αυτό δείχνει ότι ο προφορικός λόγος είναι ευρύτερα διαδε-

δομένος σε σχέση με τον γραπτό. 

γ. Ο προφορικός λόγος κατακτάται πρώτος, μέσω του κοινωνικού περιβάλλοντος που 

αναπτύσσεται το κάθε άτομο, ενώ αργότερα σε ηλικία 5-6 ετών, διδάσκεται τον γρα-

                                                             
343 Chafe, W., (1982), Integration and involvement in speaking, writing and oral literature. pp. 44 – 45   
344 Yabuuchi, A., (1998), «Spoken and written discourse: What's the true difference?» Semiotica 120 (1/2): pp.1-37. 
345Πολίτης, Π., (2001), «Προφορικός και γραπτός λόγος», Εγκυκλοπαιδικός Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, greek-language.gr 

Οδηγός, greek-language.gr 
346 Saussure,. F. De, (1979), Mαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. Mτφρ. Φ. Δ. Aποστολόπουλος. Aθήνα, εκδ. Παπαζήσης, σ. 99-
104. 



 89 

πτό λόγο.  

δ. Αν εξετάσουμε τον γραπτό λόγο των περισσοτέρων λαών, θα δούμε ότι το αλφάβητό 

τους αποτελείται από στοιχεία, που το καθένα αντιστοιχεί με ένα φθόγγο αποκλειστικά 

με χρήση των γραφο-φωνημικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στις λέξεις347. 

Ο προφορικός λόγος χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό, ενώ ο γραπτός είναι αποτέλε-

σμα σχεδιασμού. Τις περισσότερες φορές περιέχει κινήσεις χεριών ή εκφράσεις του προσώ-

που κάτι που δεν συμβαίνει στο γραπτό λόγο348. Αποτελεί ομαδική δραστηριότητα, ενώ ο 

γραπτός ενός μόνου ατόμου. 

Για να μελετήσουμε τον προφορικό λόγο. πρέπει να τον συνδέσουμε απαραίτητα με  κά-

ποιους συγκεκριμένους· παράγοντες: τον ομιλητή, το συνομιλητή, το χωροχρονικό πλαίσιο  και 

το σκοπό της ομιλίας (ακόμα και τις κοινές περιοχές γνώσεων των δυο συνομιλητών). Γίνονται 

έτσι αντιληπτοί οι λόγοι που οι σύγχρονοι γλωσσολόγοι δίνουν τόση σημασία στη μελέτη του 

προφορικού λόγου: αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι της γλωσσικής παραγωγής, είναι ο τομέ-

ας όπου κατεξοχήν διαφαίνονται οι πολύπλοκες σχέσεις κοινωνίας -κοινωνικοποιημένου ατό-

μου, με την ευρεία έννοια- και γλώσσας. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν λιγότερο ή περισ-

σότερο αξιόλογος, από το γραπτό349. Πρόκειται για δυο ξεχωριστές μορφές λόγου που καθεμιά 

εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες. 

Όπως συνοψίζει ο J. Peytard350, στον προφορικό κώδικα περιλαμβάνεται κάθε μήνυμα 

που μορφοποιείται με τη φωνή και επιδέχεται ακρόαση, επομένως αρθρώνεται και προορίζε-

ται να ακουστεί, ενώ στο γραπτό κώδικα ανήκει κάθε μήνυμα που μορφοποιείται με τη γραφή 

και επιδέχεται ανάγνωση, επομένως γράφεται και προορίζεται να διαβαστεί.  

Ανάμεσα στους προαναγνωστικούς δείκτες (φωνολογική επίγνωση, επίγνωση του γρα-

πτού λόγου, γνώση του αλφαβήτου, ενδιαφέρον από το οικογενειακό περιβάλλον) για τους ο-

ποίους έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά ότι προβλέπουν την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότη-

τας, είναι και ο προφορικός λόγος, δηλαδή η γενικότερη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, που 

αντανακλά το επίπεδο κατάκτησης των επιμέρους γλωσσικών πεδίων της μορφολογίας, σύ-

νταξης, σημασιολογίας, και πραγματολογίας πεδίων που θα συστηματοποιηθούν αργότερα με 

την κατάκτηση του συμβατικού γραμματισμού. Αυτό αποτελεί αιτία και αφορμή για σοβαρή 

ενασχόληση από πλευράς Νηπιαγωγείου με την προώθηση της ανάπτυξης του προφορικού 

                                                             
347 Papanis, E., (2005), «Traditional Teaching versus e-Learning», Experimental Approach, Statistical Review, 1, vol 1, pp. 
19-35. 
348 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη, σ. 59 
349 Ιορδανίδου, Α., (1987), «Ο προφορικός λόγος στο σχολείο: υλικό για συζήτηση και έρευνα». Γλώσσα 14, σ. 48-52. 
350 Peytard, J., (1970), «Oral et scriptural: deux ordres de situations et de descriptions linguistiques», Langue française No 6,  
Larousse, Paris, pp. 67 - 78 
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λόγου των παιδιών. 

O Χατζησαββίδης351 υποστηρίζει, ότι στον προφορικό λόγο, συγκριτικά με τον γραπτό, 

διακρίνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως τα παρακάτω: 

α) Το περιεχόμενο του καθημερινού προφορικού λόγου από λέξεις όπως, τα  ρήματα, 

κάνω, βάζω, παίρνω 

β) Συχνές παραλείψεις λέξεων 

γ) Η ύπαρξη στερεότυπων εκφράσεων του προφορικού λόγου  

δ) Το απλό ύφος, 

ε) Η χρήση λέξεων με θέση γεμίσματος του λόγου (π.χ. λοιπόν, βασικά), 

στ) Οι συχνές αντιφάσεις, 

ζ) Η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου στην έκφραση,  

η) Η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι παρόντα κατά την έκφραση του 

λόγου,  

θ) Οι εκτός χρόνου διορθώσεις 

ι) Η συχνή απομάκρυνση από το κύριο θέμα 

ια) Οι ξαφνικές εναλλαγές από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο, 

ιβ) Η σχεδόν αποκλειστική χρήση της ενεργητικής σύνταξης αντί της παθητικής,  

ιγ) Η περιορισμένη χρήση δευτερευουσών προτάσεων, 

ιδ) Η έλλειψη μορφολογικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αποδίδεται μικρός βαθμός 

κειμενικής συνάφειας, 

ιε) Η έλλειψη συγκεκριμένης κειμενικής δομής  

Ο προφορικός λόγος είναι μια ακόμη μορφή συμβολικής αναπαράστασης με τις λέξεις 

να αναπαριστούν έννοιες της πραγματικότητας. Ο Matthews352, τονίζει πόσο σημαντικό είναι 

να αποκτήσουν τα παιδιά αυτή την ικανότητα. Με αυτή μπορούν να κατανοήσουν άλλες 

μορφές συμβολικής αναπαράστασης, όπως ο γραπτός λόγος και τα μαθηματικά. Η αναπαρά-

σταση παίζει σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και μέσω της συμβολικής αναπαρά-

στασης τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη353.  

Υπάρχουν δυο διαφορετικές θέσεις από τις οποίες προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ προ-

                                                             
351 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π., σ. 62 
352 Matthews, C. & Yip, V., (1994), Cantonese: A Comprehensive Grammar, London Routledge, pp. 31 - 51 
353 Bernadette, D., (2003), Υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία στην προσχολική ηλικία, μτφ. Βεργιοπού-
λου, εκδ. Σαββάλας, σ. 103 - 112 
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φορικού λόγου και συμβατικού γραμματισμού354. Κατά την πλευρά της φωνολογικής ευαι-

σθησίας («phonological sensitivity»), η ανάπτυξη του προφορικού λόγου οδηγεί έμμεσα στην 

ανάδυση του γραμματισμού, μέσω της ανάπτυξης της φωνολογικής ευαισθησίας.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση της γλωσσικής ολότητας («comprehensive language») ο 

προφορικός λόγος οδηγεί άμεσα στην ανάδυση του γραμματισμού και συνεχίζει να διαδραμα-

τίζει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα αναγνωστική επίδοση355.  

Η προφορική γλώσσα (και η ανάγνωση) είναι αναπτυξιακές διαδικασίες, oι οποίες δέχο-

νται ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου. Οι ερευνητές στην προσπάθειά 

τους να καθορίσουν τη σχέση ανάμεσα στην προφορική γλώσσα και την ανάγνωση λαμβάνουν 

υπόψη τους τη δυναμική φύση της γλωσσικής απόκτησης και το εύρος των γλωσσικών δεξιο-

τήτων που κατακτούν τα παιδιά .Η σχέση αυτή δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά αλλάζει στη διάρ-

κεια του χρόνου. Μολονότι η φωνολογική επίγνωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποκω-

δικοποίηση των λέξεων άλλες υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες προφορικού λόγου είναι πιθανό 

να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση, καθώς η αναγνωστική δεξιότητα βελτιώνεται356. 

Στη μελέτη της αναγνωστικής δεξιότητας παιδιών νηπιαγωγείου, των Roth, Speece & 

Cooper357, εξακριβώνεται η σχέση προφορικής γλώσσας και ανάγνωσης. Με μετρήσεις και 

αξιολογήσεις τριών περιοχών της προφορικής γλώσσας, των οποίων η σχέση με την ανάγνω-

ση έχει διαπιστωθεί: τη δομική γλώσσα (σημασιολογικό, μορφολογικό και συντακτικό μέρος), 

τη μεταγλωσσική γνώση (φωνολογική επίγνωση, μετασημασιολογική γνώση) και τον αφηγη-

ματικό λόγο (προφορική παραγωγή ιστορίας, κατανόηση προφορικής ιστορίας), διαπιστώθηκε 

ότι οι σημασιολογικές και όχι οι φωνολογικές δεξιότητες μπορούν να προβλέψουν την κατα-

νόηση στη Β΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Οι φωνολογικές δεξιότητες του Νηπιαγωγείου 

προέβλεψαν την ανάγνωση λέξεων στην Α΄ και Β΄ τάξη. 

Όταν το νήπιο έρχεται στο Νηπιαγωγείο, βρίσκεται σύμφωνα με πολλούς ψυχογλωσ-

σολόγους358, στο στάδιο κατά το οποίο έχει κατακτήσει μεγάλο μέρος της φωνολογικής, της 

μορφολογικής και της συντακτικής δομής της γλώσσας του. Παρουσιάζει μια ταχεία εξέλιξη 

στη γλωσσική του ικανότητα και με το χρόνο κατανοεί όλο και περισσότερα από αυτά που 

ακούει, αλλά και παράγει περισσότερο λόγο.    

                                                             
354 Speece, D.L., Roth, F.P., Cooper, D.H. & de la Paz, S., (1999), «The relevance of oral language skills to early literacy: A 
multivariate analysis». Applied Psycholinguistics, 20(2), pp. 167 –190 
355 Dickinson, D. K., McCabe, A., Anastasopoulos, L., Peisner-Feinberg, E. S., Poe, M. D., (2003), «The Comprehensive 
Language Approach to Early Literacy:The Interrelationships Among Vocabulary, Phonological Sensitivity, and Print 
Knowledge Among Pre». Journal of Educational Psychology, 95 (3), pp. 465-481. 
356 Roth, F.P., Speece, D.L. & Cooper, D.H., (2002), «A longitudinal analysis of the connection between oral language and 
early reading». Journal of Educational Research, 95, pp. 259-273. 
357 Roth, F.P., Speece, D.L. & Cooper, D.H., (2002), ο.π., pp. 259-273. 
358 Τζουριάδου, M., (1989), Ανάπτυξη του λόγου, Θεσ/νίκη, Α.Π.Θ., σ. 82 - 89 
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Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού λόγου εμ-

φανίζουν αδυναμίες και στην εξαγωγή συμπεράσματος, όταν πρόκειται για ακουστική κατα-

νόηση359. Αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει μια σχετική αδυναμία αυτών των παιδιών όσον 

αφορά το προσληπτικό λεξιλόγιο360 και την εκμάθηση λεξιλογίου μέσα από κείμενο361. Σαν 

συνέχεια της έρευνας362 και θέλοντας να εκτιμήσουν τον προφορικό λόγο παιδιών που ήδη 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση κειμένου, χορήγησαν μια σειρά από συστοιχί-

ες, οι οποίες εξέταζαν τέσσερις τομείς της προφορικής γλώσσας: φωνολογία (ακουστική δομή 

της γλώσσας), τη σημασιολογία, τη μορφολογία της γλώσσας και πιο διευρυμένες δεξιότητες 

της γλώσσας, οι οποίες αναφέρονταν σε πιο πρακτικές πλευρές του προφορικού λόγου, όπως 

η ευαισθησία στο περιεχόμενο, διαύγεια κλπ. Αν και η πρακτική νοημοσύνη όλων των παι-

διών ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, οι μαθητές με χαμηλή ικανότητα κατανόησης υπολείπο-

νταν στην γνώση και ικανότητα επεξεργασίας μορφοσυντακτικών στοιχείων (καθώς και στο 

λεξιλόγιο και τις γενικές γνώσεις).  

Η γνώση της γραμματικής δομής της γλώσσας και η επάρκειά της αποτελούν, ίσως, την 

πιο βασική πηγή κατανόησης ενός κειμένου σε παιδιά που έχουν κατακτήσει την ευχέρεια 

στην αναγνώριση λέξεων και τα βοηθούν να κατανοήσουν το γραπτό λόγο σε βαθμό που θα 

καταλάβαιναν και τον προφορικό λόγο. Για την κατανόηση τόσο του γραπτού όσο και του 

προφορικού λόγου, οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις για τη σημασία των 

λέξεων που εμφανίζονται στο κείμενο (λεξιλογική γνώση). Ειδικότερα κατά την ανάγνωση, ο 

μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να προφέρει σωστά τις λέξεις και να κατανοεί το νόημα 

τους. Ο δυνατός αναγνώστης ελέγχει συνεχώς την κατανόησή του σε σχέση με το κείμενο 

που διαβάζει, προσδιορίζοντας αυτόματα το άγνωστο λεξιλόγιο363. 

 

 

3.4. Η Γλωσσική Ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας 

Συντακτικά και Σημασιολογικά 

 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν πολύ γρήγορα τις δεξιότητες τους σε 

όλους τους τομείς της γλώσσας. Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σχετίζεται σύμφωνα με 

                                                             
359 Stothard, S. E. & Hulme, C., (1992), «Reading comprehension difficulties in children: The role of language comprehen-
sion and working memory skills». Reading and Writing, 4, pp. 245 – 256 
360 Nation, K. & Snowling, M. J., (1998), «Semantic processing and the development of word recognition skills:Evidence 
from children with reading comprehension difficulties». Journal of Memory and Language, 39, pp. 85 – 101. 
361 Cain, K., Oakhill, J. V. & Elbro, C., (2003), «The ability to learn new word meanings from context by school-age  chil-
dren with and without language comprehension difficulties». Journal of Child Language, 30, pp. 681-694. 
362 Nation, K., Snowling, M.J., (2004), «Beyond phonological skills: broader language skills contribute to the  development 
of visual word recognition». Journal of Research in Reading, 27,  pp.342-356 
363 Παντελιάδου, Σ., (2000), Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σ. 283 - 294 
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τον Piaget364, με την νοημοσύνη του παιδιού, η οποία είναι μία βιολογική λειτουργία που 

βοηθά το άτομο στην αφομοίωση, στη συμμόρφωση, αλλά και στη προσαρμογή του στο πε-

ριβάλλον. Το παιδί γεννιέται με αισθητικοκινητικά συστήματα αντίδρασης του τύπου ερέθι-

σμα-αντίδραση, δηλαδή δέχεται κάποια ερεθίσματα και ανάλογα με αυτά, παρουσιάζει αντι-

δράσεις. Η αισθησιοκινητική εμπειρία του παιδιού το αναγκάζει να κάνει διάκριση μεταξύ 

των αντικειμένων και να συντονίζει τις ενέργειές του. Αυτό οδηγεί στο σχηματισμό πρότυ-

πων ενεργειών, οι οποίες συγκεντρώνονται και  δημιουργούν νοητικές εικόνες. Αυτές οι νοη-

τικές εικόνες, οδηγούν στην απελευθέρωση της σκέψης και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της 

νόησης και μεταγενέστερα στην γλωσσική ανάπτυξη365.     

Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία στην ο-

ποία έχουν ενεργή συμμετοχή και οι αλληλεπιδράσεις. Στη περίπτωση των παιδιών προσχο-

λικής ηλικίας οι αλληλεπιδράσεις έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, αφού το παιδί αναπτύσσει 

πρώιμη γλωσσική ικανότητα πριν πάει στο σχολείο και εμπλακεί με την επίσημη διδασκα-

λία366.  

Από τη νηπιακή ηλικία και έπειτα το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις 

και να σχηματίζει κάποιες προτάσεις που είναι όμως περισσότερο «τηλεγραφικές», δηλαδή 

περιλαμβάνουν λέξεις, όπως ονόματα των πραγμάτων (ουσιαστικά), τι κάνουν αυτά (ρήματα) 

και τα χαρακτηριστικά που αυτά φέρουν (επίθετα). Σε αυτές τις προτάσεις δεν περιλαμβάνο-

νται άρθρα, βοηθητικά ρήματα, σύνδεσμοι, αντωνυμίες, προθέσεις και άλλα γλωσσικά στοι-

χεία. Αυτή η μορφή γλώσσας συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών, αλλά όχι χω-

ρίς βελτιώσεις, αφού σταδιακά με την πάροδο του χρόνου το παιδί αναπτύσσει πιο πλούσιο 

λόγο, καλύτερη άρθρωση και πιο πολύπλοκη γραμματική δομή. Από τα τέσσερα χρόνια και 

μετά, οι προτάσεις του παιδιού φτάνουν σε τέτοια μορφή που θυμίζουν τις προτάσεις που 

σχηματίζουν οι ενήλικοι367.  

Σύμφωνα με τις απόψεις της Gentner368 τα ρήματα που χρησιμοποιούν τα παιδιά προ-

σχολικής ηλικίας στον προφορικό τους λόγο, διαφέρουν με πολλούς τρόπους από τα ουσια-

στικά γενικά και τα ονόματα των απλών αντικειμένων ειδικότερα. Αυτές οι διαφορές δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν μόνο με αυστηρούς γλωσσολογικούς όρους, αλλά πρέπει εν μέρει 

                                                             
364 Piaget, J., (1983), «Piaget's theory». In P. Mussen (ed.). Handbook of Child Psychology. 4th   edition. Vol 1. N. Y: Wiley, 
pp. 103 - 126 
365 Δανασσής – Αφεντάκης, Α., (2000), Παιδαγωγική Ψυχολογία - Μάθηση και Ανάπτυξη , τ. Α ,́ Φιλοσοφική Σχολή Αθη-
νών, Αθήνα , σ.471-488  
366 Δανασσής – Αφεντάκης, Α., Μιχάλης, Α., Μυλωνάς, Κ., Σπανός, Ι., Φουντοπούλου, Μ., (2009), Γλωσσική επάρκεια 

Θεωρία και πράξη, εκδ. Γρηγόρη, σ. 185 - 187 
367 Παρασκευόπουλος, Ιωάννης, (1984), Εξελικτική Ψυχολογία, τ. 2ος, Αθήνα, σ. 57 
368Gentner, D ., (1978), «On relational meaning : The acquisition of verb meaning». Child Development, 49, pp. 988-998 
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να συσχετιστούν με βαθύτερες αντιληπτικές αναπαραστατικές διαφορές μεταξύ απλών ου-

σιαστικών και ρημάτων. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όταν συζητούν για ρήματα δραστη-

ριοτήτων είναι πολύ ικανά στο να δηλώσουν ποιος κάνει κάτι σε κάποιον και πού, ωστόσο 

περιστασιακά μόνο αναφέρουν πώς γίνεται, γιατί γίνεται ή τι διαδικασία είναι.  Επίσης τα 

παιδιά τείνουν να σκέφτονται κυρίως σε συνάρτηση με την περίσταση (instance oriented), 

πολύ περισσότερο από τους ενήλικες και δείχνουν σωματική και αναπαραστατική γνώση του 

πώς γίνεται κάτι, και όχι τόσο λεκτική. Η Gentner θεωρεί, ότι οι διαφορές προκύπτουν από το 

ότι τα απλά ουσιαστικά είναι κατά βάση αναφορικά (referential)  στη φύση τους, ενώ τα ρή-

ματα είναι κατ ουσίαν συσχετικά (relational). 

Η ανάπτυξη που παρουσιάζεται κατά την προσχολική ηλικία είναι ραγδαία και γίνεται 

σε όλους τους τομείς, όπως ήδη αναφέρθηκε και κυρίως στην άρθρωση, στο λεξιλόγιο, στο 

μήκος των προτάσεων, αλλά και στην γραμματική δομή. Είναι χαρακτηριστικό της ραγδαίας 

ανάπτυξης το θέμα των φθόγγων και της άρθρωσης. Μέχρι τα δύο του χρόνια το παιδί προ-

φέρει καθαρά το 32% των φθόγγων του. Την τελική προφορά φθόγγων το παιδί την αποκτά 

στα οχτώ του χρόνια, αλλά η μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα γίνεται από την ηλι-

κία των τριών μέχρι τρεισήμισι ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με το λεξιλόγιο. Από τα τρία μέ-

χρι τα πέντε χρόνια του το παιδί προσθέτει στο λεξιλόγιο του πάνω από πενήντα λέξεις μη-

νιαίως. Με αυτόν τον ρυθμό στην ηλικία των έξι χρησιμοποιεί περίπου 2.500 λέξεις369 . 

Η γλωσσική παραγωγή του παιδιού και ο τρόπος που αυτό σκέφτεται έχουν άμεση σύν-

δεση. Η σύνδεση αυτή, καθώς και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα τους, δεν καθορίζεται εκ 

των προτέρων, ούτε βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά δημιουργείται κατά την 

διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας της γλώσσας. Το κύριο στοιχείο της σύνδεσης ανάμεσα 

στην γλώσσα και στη σκέψη του παιδιού είναι η λέξη και το νόημα της. Για παράδειγμα, μία 

λέξη για ένα παιδί μπορεί να χρησιμεύσει για να κατονομάσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, 

αλλά και μία ομάδα αντικειμένων. Υπό αυτή την έννοια, η λέξη μπορεί να είναι μία γενίκευ-

ση με την οποία το παιδί εκφράζει τον τρόπο που η σκέψη του, του υπαγορεύει την έκφραση 

του, έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να διαφέρει από την πραγματικότητα, που το ίδιο το παιδί 

αντιλαμβάνεται ή αισθάνεται370. 

Στην περίπτωση των γενικεύσεων, η λέξη χρησιμοποιείται περισσότερο συμβολικά 

στην αρχή. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιδί δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει, ότι τα αντικείμε-

να ανήκουν σε κατηγορίες και ότι κάθε κατηγορία έχει μέλη. Δεν έχει οργανώσει ακόμη στη 

                                                             
369 Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – μια ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ.Προμηθεύς, 
Θεσσαλονίκη,  σ. 66 - 74 
370 Anglin J.M., (1977), World, object and conceptual development, W.W. Norton, New York, pp. 202 - 207 
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σκέψη του τα αντικείμενα σε ομάδες που είναι διαφορετικές μεταξύ τους και δεν έχει ακόμη 

καταλάβει, ότι τα αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια ομάδα, παράλληλα με τα κοινά χαρα-

κτηριστικά που έχουν, έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ξεχωριστές 

ατομικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον Piaget «το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί κατά πόσο 

οι σαλίγκαροι που συναντά στον περίπατο του μέσα στο δάσος είναι ένας που επανεμφανίζε-

ται ή είναι διαφορετικός σαλίγκαρος κάθε φορά. Έτσι, το παιδί μιλάει αδιακρίτως για «τον» 

σαλίγκαρο ή «τους» σαλίγκαρους, χωρίς σαφή αντίληψη του ενικού ή του πληθυντικού αριθ-

μού»371. 

Αργότερα όμως, το παιδί για να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη λέξη αφαιρεί το γενικό 

τους χαρακτηριστικό το οποίο το γενικεύει και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, αφού δεν έχει 

αυτό το στοιχείο για να είναι αυτό, είναι κάτι άλλο372 . 

Και στο θέμα της γραμματικής όμως το παιδί παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη από 

το τρίτο έτος και έπειτα. Από τα τέσσερα και μετά το παιδί αρχίζει να κάνει κανονική χρήση 

των κανόνων της γραμματικής παρόλο που δεν μπορεί να τους περιγράψει. Αυτό συμβαίνει 

λόγω της γλωσσικής εμπειρίας που αποκτούν τα παιδιά με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα 

με ερευνητικά ευρήματα373. 

Η πορεία ανάπτυξης που περιγράψαμε παραπάνω είναι η τυπική για τα περισσότερα 

παιδιά. Ο ρυθμός όμως ποικίλλει ανάλογα με το παιδί αφού κάποια παιδιά αναπτύσσονται πιο 

αργά, ενώ άλλα πιο γρήγορα.  

Σημασία για την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού έχει και ο λόγος για τον οποίο χρησι-

μοποιεί τη γλώσσα. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την γλώσσα για δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι 

να εκφράσουν τις ανάγκες τους και ο δεύτερος να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους. Κατά 

την προσχολική ηλικία, το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να επικοινωνήσει και 

σε αυτό το στάδιο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν μεγάλη σημασία374. 

Οι επιδράσεις που δέχεται το παιδί κατά την προσχολική του ηλικία προέρχεται κυρίως 

από το κοντινό του και βασικά το οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες αυτό 

λειτουργεί αρνητικά και δυσχεραίνει την γλωσσική ανάπτυξη, διότι δεν δίνονται πολλές ευ-

καιρίες και ερεθίσματα και αν τυχόν υπάρχουν δεν είναι πάντα καλής ποιότητας. Το πρόβλη-

μα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω αυτών των επιδράσεων μπορεί να είναι προσωρινό αλ-

λά αν διατηρηθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ξεπεράσουν τα αναπτυξιακά όρια 

                                                             
371 Παρασκευόπουλος, Ι., (1984), ο.π., σ. 32 - 33 
372 Heidbreder, Ε., (1964), «Logic, imagination engineering and hope», [Review of E. B. Hunt, Concept learning: An infor-

mation processing problem]. Contemporary Psychology, 9, pp 40 – 41.  
373 Berko, J., (1958), «The Child's Learning of English Morphology». Word, 14, pp.150 -177. 
374 Παρασκευόπουλος, Ι., (1984), ο.π., σ. 57 
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μπορεί να γίνει η αφορμή μόνιμου προβλήματος375 . 

Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Basil Bernstein376, που μελέτησε και ανέλυσε τον τρόπο 

που οι μητέρες έχουν γλωσσική επικοινωνία με τα παιδιά τους, στα κοινωνικά στρώματα που 

είναι χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, ο λόγος που χρησιμοποιείται για την 

τέλεση της επικοινωνίας είναι στερεότυπος, απρόσωπος και βραχύς. Αντιθέτως, στα μέσα και 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα ο λόγος είναι πιο εμπλουτισμένος και επεξηγηματικός377. 

Το παιδί λοιπόν που ζει σε ένα γλωσσικό περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει ελλείψεις, 

θα παρουσιάσει και αυτό ελλείψεις κατά την γλωσσική του ανάπτυξη. Το πρόβλημα που θα 

παρουσιαστεί αν οι συνθήκες αυτές είναι παρατεταμένες μπορεί να είναι τόσο μεγάλο που να 

λειτουργήσει αρνητικά ακόμα και στην ενήλικη ζωή του378.  

Εκτός όμως από τους αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που προαναφέραμε, 

υπάρχουν και θετικοί όπως: 

1. Τα γλωσσικά ερεθίσματα τα οποία θα δημιουργούν έναν κώδικα εννοιών πιο συστη-

ματοποιημένο 

2. Οι κατάλληλες μέθοδοι που θα βοηθήσουν το παιδί να υπερνικήσει τυχόν γλωσσικές 

δυσκολίες379 

Η επιστημονική ανάλυση της γλώσσας επιβάλλει την διάκριση δυο βασικών πλευρών 

της: της γλώσσας ως εσωτερικού συστήματος, δηλαδή τον λόγο και της γλώσσας ως εφαρμο-

γής του συστήματος από το κάθε άτομο, δηλαδή την ομιλία380.  

Λόγος είναι η εξωτερίκευση της γνώσης της δομής ενός συστήματος επικοινωνίας381. Ο 

εσωτερικός χαρακτήρας του λόγου καθορίζει και την υφή του και έχει κοινωνικό χαρακτήρα 

λειτουργώντας σαν σύστημα που ο άνθρωπος το μαθαίνει στα πρώτα χρόνια της ζωής του και 

το εφαρμόζει για να πετύχει την επικοινωνία με τα άλλα μέλη της γλωσσικής κοινότητας382. 

Η ομιλία από την άλλη, είναι η ατομική πλευρά της γλώσσας. Η ομιλία, ως εφαρμογή του 

λόγου, προϋποθέτει πάντοτε συγκεκριμένο εκτελεστή, δηλαδή το άτομο που μιλάει. Η ομιλία 

είναι η συνειδητή πρακτική εφαρμογή της γνώσης της γλώσσας που έχει το άτομο, για να εκ-

                                                             
375 Hunt J. M., ( 1961), Intelligence and experience.  New York: Ronald,. p. 416 
376 Bernstein, B., Cook-Gumperz, J., (1973), «The coding grid, theory and operations». In: J. Cook Gumperz, ed. Social con-
trol and socialization: a study of social class differences in the language of maternal control,. London, Routledge & Kegan 
Paul, pp. 48 –72 
377 Bernstein, N.A., (1967), The co-ordination and regulation of movements. Oxford : Pergamon Press, pp.60 - 61 
378 Bernstein, Basil, (1991), Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος  , Μτφρ. Σολομών Ιωσήφ, Εκδ. Αλεξάνδρεια 
379 Παρασκευόπουλο,ς Ιωάννης, (1984), ο.π., σ.58 - 61 
380 Βότσος, Ι. Δ., (1992), Η γλωσσική εξέλιξη στο παιδί, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτη, σ. 44 - 52. 
381 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνια-

κής ικανότητας και του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 105 - 107 
382 Δράκος, Γ., (1999), Ειδική παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλίας. Παιδοψυχολογικές και λογοθεραπευτικές 
στρατηγικές αποκατάστασης στην προσχολική και σχολική ηλικία. Αθήνα, εκδ. Ατραπός,  σ. 180 - 190 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25301
http://www.perizitito.gr/product.php?productid=117373&page=1
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πληρώσει ορισμένη επικοινωνιακή του ανάγκη. Ανήκει στη φυσική – και ψυχοφυσική πραγμα-

τικότητα. Είναι δηλαδή, προσιτή στις αισθήσεις και μπορεί να καταγραφεί με ανάλογα όργανα. 

Έχει χαρακτήρα προσωρινό, περιπτωσιακό και στιγμιαίο, σε αντίθεση με το λόγο383. 

Η ομιλία διαφοροποιείται από το λόγο, γιατί σ’ αυτήν υπάρχει το θέμα της επιλογής στο 

φωνητικό, συντακτικό και λεξιλογικό τρόπο που θα εκφρασθεί, υφίσταται δηλαδή, υπό τη 

μορφή και όχι ως ένας γενικός κώδικας, μέσα σ’ ένα κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ο λό-

γος384. 

Η επικοινωνία είναι ο αντικειμενικός στόχος της γλώσσας. Είναι η ανάγκη που οδήγησε 

τις κοινωνίες στη δημιουργία του γλωσσικού κώδικα. Με τον όρο επικοινωνία, εννοούμε την 

ανταλλαγή μηνυμάτων, την «εκπομπή» δηλαδή, μηνυμάτων εκ μέρους του «πομπού», του 

ομιλητή ή του συγγραφέα και τη λήψη εκ μέρους του «δέκτη», του ακροατή ή του αναγνώ-

στη. Το μήνυμα στέλνεται από τον πομπό κωδικοποιημένο, μεταβιβάζεται με φυσικά ή τε-

χνητά μέσα (ηχητικά ή οπτικά κύματα), και αποκωδικοποιείται βάσει των στοιχείων του κώ-

δικα του ακροατή385.  

Στην επικοινωνιακή σχέση ενήλικου και παιδιού, ο πομπός και ο δέκτης δεν λειτουργούν 

με τον ίδιο τρόπο. Είναι εύκολα αντιληπτό, ότι, όταν ο δέκτης είναι το παιδί δεν γνωρίζει όλες 

τις έννοιες που γνωρίζει ένας ενήλικας και συνεπώς η χρήση της γλώσσας πρέπει να γίνεται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να μπορεί να κατανοεί τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται386. 

Αντιθέτως, όταν το παιδί είναι ο πομπός και όχι ο δέκτης, κανονικά θα πρέπει η χρήση 

της γλώσσας από αυτό να είναι ανάλογη με το δέκτη. Στην ηλικία όμως που μελετάμε, κύριο 

στοιχείο στη χρήση της γλώσσας είναι ο εγωκεντρισμός των παιδιών σύμφωνα με τον Piaget. 

Ο ίδιος έκανε και μία κατηγοριοποίηση της χρήσης σε: 

 Επανάληψη 

 Μονόλογο 

 Συλλογικό μονόλογο387 

Η αντίληψη και η ερμηνεία αντικειμένων γίνεται από το παιδί με βάση αποκλειστικά τη 

δική του, προσωπική οπτική. Κέντρο του κόσμου του είναι ο εαυτός του και δεν αντιλαμβά-

νεται, ότι η δική του άποψη των πραγμάτων, είναι απλώς μία πιθανή άποψη, αλλά πιστεύει, 

ότι πρέπει να είναι η μόνη άποψη. Δεν μιλάμε για εγωισμό, αλλά μία τάση του νηπίου που 

                                                             
383  Βότσος, Ι. Δ., (1992), ο.π., σ. 70 - 76 
384 Δράκος, Γ., (1999),  ο.π., σ. 220 - 225 
385 Βότσος, Ι. Δ., (1992), ο.π., σ. 93-95 
386 Βότσος, Ι. Δ., (1992), ο.π., σ.  99-101 
387 Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – μια ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Προμηθεύς, 
Θεσσαλονίκη, σ. 80 - 88 
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ασυνείδητα μεταφράζει τα πάντα βασισμένο στα δικά του, προσωπικά βιώματα388. Αυτός ο 

εγωκεντρισμός χωρίζεται σε δύο είδη: 

- Τον άμεσο εγωκεντρισμό, που είναι η ανεξέλεγκτη υπαγωγή των αντικειμενικών φαι-

νομένων στις προθέσεις και τις επιδιώξεις του παιδιού.  

- Τον έμμεσο εγωκεντρισμό, που συνίσταται στην ερμηνεία των φαινομένων κατ’ ανα-

λογία προς τα προσωπικά βιώματα. Μορφές έμμεσου εγωκεντρισμού είναι ο ανιμι-

σμός (εμψύχωση των αψύχων) και ο ανθρωπομορφισμός (απόδοση ανθρώπινων ιδιο-

τήτων στα άψυχα)389.  

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε, ότι ο Piaget υποστηρίζει πως σε αυτή την ηλικία τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τη γλώσσα αγνοώντας τον δέκτη είτε γιατί δεν μπορούν να κατανοή-

σουν τις ανάγκες του δέκτη είτε γιατί δεν θέλουν390. 

Ο Vygotsky391 από την άλλη υποστήριξε μία διαφορετική άποψη. Η άποψη του υπο-

στηρίζει, ότι το παιδί σαν πομπός λαμβάνει υπόψη του τον ενήλικο, σαν δέκτη και μάλιστα 

ότι η μεταξύ τους επικοινωνία και διάλογος ορίζεται και ξεκινά από τα ίδια τα παιδιά. Η ά-

ποψη του ενήλικα θα διαμορφώσει και τη στάση του παιδιού και με αυτό τον τρόπο ο ενήλι-

κας –δέκτης αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό στοιχείο σε αυτή την επικοινωνιακή αλλη-

λεπίδραση.  

Τη γλώσσα μπορούμε να την εξετάσουμε σε τρία επίπεδα: μορφή, περιεχόμενο και 

χρήση. Η εξέταση των τριών αυτών επιπέδων μας δίνει τη δυνατότητα για μια ακριβή περι-

γραφή της ανάπτυξης της γλώσσας στο παιδί. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της γλώσσας μία πρώτη διάκριση γίνεται σε: 

 Γνώση των αντικειμένων 

 Σχέσεις των αντικειμένων 

 Σχέσεις των γεγονότων392    

Μιλώντας για γνώση αντικειμένων, εννοούμε την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρί-

ζει τα πρόσωπα και τα πράγματα που αποτελούν το περιβάλλον του και να μπορεί να τα ονο-

μάζει και συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα. 

Μιλώντας για σχέσεις αντικειμένων και εδώ υπάρχει μία σχετική κατηγοριοποίηση. Μία 

                                                             
388 Βοσνιάδου, Στ., (2001), Εισαγωγή στη ψυχολογία , Βιολογικές, αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις,  σ. 78 – 
84, εκδ. Gutenberg,  
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πρώτη κατηγορία είναι οι ανακλαστικές σχέσεις, ο προσδιορισμός δηλαδή, της κατάστασης των 

αντικειμένων με άξονα προσδιορισμού κυρίως το ίδιο το παιδί (εγώ, εδώ, αυτό, εκεί)393. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ενδοταξικές σχέσεις, που προσδιορίζονται από τις 

ιδιότητες ή τη ποσότητα των αντικειμένων και των προσώπων. Το σημείο αναφοράς είναι τα 

αντικείμενα ή τα πρόσωπα του ίδιου είδους, δηλαδή ένα παιδί, όταν λέει ότι ένα παιχνίδι είναι 

μεγάλο το εννοεί συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια και όχι αντικειμενικά σαν μέγεθος.  

Η μορφή της γλώσσας του παιδιού διαμορφώνεται εγωκεντρικά, ανάλογα με τις ανάγκες 

ή τις επιθυμίες που το παιδί θέλει να εξυπηρετήσει, επικοινωνώντας με το περιβάλλον του394. 

 

3.5. Ο χώρος της Γραμματικής 

 

Για να κατανοηθεί το πρόβλημα της μάθησης με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο το παι-

δί, πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς στοχεύει να μάθει, πώς δηλαδή οργανώνεται ο τομέας 

της γραμματικής. Ο όρος γραμματική, σύμφωνα με τη γλωσσολογική λογική, αναφέρεται 

στην οργάνωση του γλωσσικού συστήματος, που σύμφωνα με τη μετασχηματιστική θεω-

ρία395, αφορά τα δύο επίπεδα οργάνωσης του γλωσσικού συστήματος, την σύνταξη και τη 

μορφολογία. Με την σύνταξη παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσουμε διαφορετικές σημασίες 

διαφοροποιώντας τη σειρά των λέξεων μέσα στην πρόταση. Με την μορφολογία, παρέχεται η 

δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών νοημάτων, με διαφοροποίηση της φωνολογικής μορφής 

των λέξεων. 

Το σύστημα της γραμματικής, περιγράφεται από μιας πλευράς, από μονάδες ή κατηγο-

ρίες του συστήματος και από την άλλη με αρχές ή κανόνες που καθορίζουν τους επιτρεπτούς 

συνδυασμούς αυτών των κατηγοριών. Οι συντακτικές κατηγορίες αντιστοιχούν γενικά, στα 

μέρη του λόγου (αν και οι περιγραφές της επιστημονικής γλωσσολογικής γραμματικής δια-

φέρουν από τη μη επιστημονική γραμματική του σχολείου). Οι μορφολογικές κατηγορίες εί-

ναι οι συστηματικές γραμματικές διαφοροποιήσεις των λέξεων, όπως ο χρόνος των ρημάτων 
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την θεώρηση αυτή, η γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου είναι γενετικά προκαθορισμένη και ο ρόλος του περιβάλλοντος 
είναι να ενεργοποιεί- παραμετροποιεί τις διάφορες μορφές της έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα εμπειρικά δεδομένα 
των διαφόρων γλωσσών. Το παιδί, κατά τη θεωρία του Τσόμσκι, είναι βιολογικά προγραμματισμένο (διαθέτει LAD - 
Language Αcquisition Device) να ανακαλύπτει τη βασική γραμματική δομή που είναι κοινή για όλες τις γλώσσες (καθολική 
γραμματική), δηλαδή ένα είδος αφηρημένης δομής-σκελετού που περιέχει στοιχεία κ αι κανόνες. H έμφυτη γνώση της γραμ-
ματικής αυτής επιτρέπει στο παιδί να ανακαλύψει πολύ γρήγορα και με τη βοήθεια του περιβάλλοντος τη βαθιά δομή του 

γλωσσικού συστήματος. Έτσι, σύντομα φτάνει να κατακτήσει και την επιφανειακή δομή της γλώσσας του, τη δομή δηλαδή 
του εκφωνούμενου λόγου. Καταυτόν τον τρόπο εξηγείται και πώς το παιδί μπορεί να παράγει και να κατανοεί πολύ μεγάλο 
αριθμό εκφωνημάτων που δεν έχει ακούσει πριν.  
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και οι πτώσεις των ουσιαστικών. Οι κατηγορίες αυτές δηλώνονται με τη μορφή γραμματικών 

αντιθέσεων που αποκαλούνται γραμματικά μορφήματα, όπως Παρελθοντικός και μη Παρελ-

θοντικός Χρόνος. Πραγματώνονται σε συγκεκριμένα τμήματα της λέξης που αποκαλούνται 

μορφές (morphs) ή πιο απλά, σαν επιμέρους συνθετικά των λέξεων, όπως οι γραμματικές κα-

ταλήξεις των ρηματικών χρόνων396.  

Σε κάθε γλώσσα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τους πιθανούς συνδυασμούς των 

γραμματικών κατηγοριών, καθώς βέβαια και καταρχήν διαφορετικές συντακτικές και μορφο-

λογικές κατηγοριοποιήσεις και κοινές αρχές οργάνωσης των γλωσσών. Είναι χαρακτηριστικά 

τα ακόλουθα παραδείγματα. Η συντακτική κατηγορία «Άρθρο» δεν παρατηρείται σε πολλές 

γλώσσες του κόσμου, όπως η ρωσική. Σε γλώσσες με άρθρα, παρατηρούνται διαφορετικοί 

κανόνες σύνταξης του Άρθρου και του Ουσιαστικού. Στα ελληνικά π.χ. το Άρθρο προηγείται 

πάντα του Ουσιαστικού, ενώ στα βουλγαρικά ακολουθεί το Ουσιαστικό. Ακόμη, η μορφολο-

γική κατηγορία του Χρόνου στο ρήμα δεν υπάρχει σε πολλές γλώσσες, όπως η κινεζική. Στις 

γλώσσες με χρονικές διαφοροποιήσεις των ρημάτων, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μορφο-

λογικής διαφοροποίησης. Στα ελληνικά π.χ. ο Χρόνος δηλώνεται συνήθως -αλλά όχι πάντα- 

στην κατάληξη της ρηματικής λέξης, ενώ στα εβραϊκά δηλώνεται στο θέμα397.  

Ωστόσο, η γλωσσολογική θεωρία μιλά -κυρίως μέσα από το έργο του Chomsky398 - και 

για κοινές αρχές οργάνωσης των γλωσσών του κόσμου. Υποτίθεται, ότι οι γλώσσες-

βασίζονται σε έναν μικρό αριθμό συντακτικών και μορφολογικών κατηγοριών, ορισμένες 

από τις οποίες είναι πιο καθολικές από άλλες και, επιπλέον, σε κάποιες λίγες κοινές αρχές για 

τη χρήση αυτών των κατηγοριών -τη θέση τους στην πρόταση και τις πιθανές μετακινήσεις 

τους. Μια τέτοια αντίληψη της γραμματικής είναι επομένως ίδια με αυτή του Jakobson399 για 

τη φωνολογία. Oι γλώσσες μπορεί να διαφέρουν, αλλά υπάρχει ένας κοινός πυρήνας στην 

οργάνωση της γραμματικής  

Έχουμε, για παράδειγμα, την εξής υπόθεση για τη μορφολογία. Υπάρχει ένα μικρό ρε-

περτόριο πιθανών κατηγοριών που είναι μάλλον οι εξής: Τροπικότητα, Ποιόν της Ενέργειας, 

Χρόνος, Φωνή, Πρόσωπο, Αριθμός και Γένος στα ρήματα καθώς και Πτώση, Αριθμός, Γένος 

στα ουσιαστικά. 

Οι γλώσσες επιλέγουν από αυτό το ρεπερτόριο με βάση συγκεκριμένες αρχές. Μια 

μορφολογικά πλούσια γλώσσα, όπως η ελληνική, έχει όλες τις παραπάνω κατηγορίες εκτός 

                                                             
396 Κατή, Δ., (1992.), Γλώσσα  και Επικοινωνία στο Παιδί,  Aθήνα:  Οδυσσέας, σ. 140 - 142 
397 Κατή, Δ., (1992.), ο.π., σ. 144 
398 Chomsky, N. & Halle, M., (1968), The Sound Pattern of English (SPE). Νέα Υόρκη: Harper & Row, pp. 293 - 309 
399  Jakobson, Ρ., (1949), «Στον προσδιορισμό των φθογγικών οντοτήτων». Travaux du Cercle Linguistique de Copen-
hague, 5, pp. 205 -213. 
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από το Γένος των ρημάτων ενώ μια μορφολογικά φτωχή γλώσσα, όπως η αγγλική έχει ου-

σιαστικά μόνο Ποιόν της Ενέργειας και Χρόνο στα ρήματα, καθώς και Αριθμό στα ουσιαστι-

κά. Εν γένει, η πιθανότητα να επιλεγούν ορισμένες κατηγορίες, π.χ. το Πρόσωπο και ο Αριθ-

μός των ρημάτων, είναι μικρότερη από αυτή να επιλεγούν άλλες, π.χ. το Ποιόν της ενέργειας 

και ο Χρόνος400.  

Σημασία έχει επίσης, ότι οι γραμματικές μονάδες αποτελούν αφηρημένες κατηγοριο-

ποιήσεις βασισμένες σε μια καθαρά ενδογλωσσική λογική. Για παράδειγμα η συντακτική κα-

τηγορία ρήμα, ορίζεται με βάση την ιεραρχική της θέση στην όλη πρόταση και όχι με βάση 

τις σημασίες που δηλώνει. Το ρήμα, μπορεί να οριστεί σαν μια κατηγορία λέξεων που δηλώ-

νει ενέργειες (η γλωσσολογική θεωρία αποκαλεί επίσημα πράξεις) καταστάσεις και διαδικα-

σίες. Ωστόσο, βασισμένοι σε σημασιολογικά κριτήρια, η κατηγορία ρήμα δεν διακρίνεται από 

άλλες κατηγορίες, όπως το επίθετο, η μετοχή ή το ουσιαστικό. Το ρήμα θεωρείται η κατηγο-

ρία λέξεων με τον κύριο ρόλο σε μια μονάδα της πρότασης που αποκαλούμε ρηματική φράση 

με συγκεκριμένη πάντα θέση401  . 

Η μορφολογική κατηγορία Χρόνος του ρήματος, επίσης, δεν μπορεί να οριστεί με βάση 

σημασιολογικά και μόνο κριτήρια402. Δηλώνει βέβαια συχνά το χρόνο μιας ενέργειας ή κατά-

στασης σε σχέση με τη στιγμή της ομιλίας, αλλά ο σημασιολογικός αυτός ρόλος της δεν απο-

τελεί ασφαλές κριτήριο για τον ορισμό της. Άλλα στοιχεία μέσα στην πρόταση, κυρίως επιρ-

ρήματα δηλώνουν επίσης χρονική αναφορά και σε ορισμένες μάλιστα γλώσσες αποτελούν 

τον κύριο τρόπο χρονικής αναφοράς. Ακόμη, τα γραμματικά μορφήματα του Χρόνου, που 

στα ελληνικά π.χ. συμβαίνει να είναι Παρελθοντικός και Μη Παρελθοντικός Χρόνος, έχουν 

σε ορισμένες περιπτώσεις άλλους σημασιολογικούς ρόλους, όπως το να δηλώνουν κάτι που 

είναι συντελεσμένο ή πιθανό. 

Η κατάκτηση της γραμματικής θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκο επίτευγμα, γιατί ούτε οι 

βασικές μονάδες οργάνωσής της ούτε οι αρχές χρήσης αυτών των μονάδων είναι άμεσα φα-

νερές στις προτάσεις που ακούει το παιδί. Όταν για παράδειγμα το παιδί ακούσει μια πρότα-

ση, αντιλαμβάνεται τα νοήματα που εκφράζονται και ίσως και φαινόμενα, όπως, ότι υπάρ-

χουν διαφορετικές λέξεις σε συγκεκριμένη σειρά. Πουθενά όμως δε λέγεται, ότι η πρόταση 

αποτελείται από λέξεις που ανήκουν στην κατηγορία Ουσιαστικό, Ρήμα και Άρθρο, ότι το 

ένα ουσιαστικό είναι Υποκείμενο και το άλλο Αντικείμενο, πολύ περισσότερο, ότι υπάρχουν 

                                                             
400 Bybee – Hooper, J. L., (1979), «Child morphology and morphophonemic change», Linguistics, 17, pp. 21 – 5 
     Lyons J., (1977), Ch. 15: «Deixis, space and time». In Semantics, Vol 2. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 636 
-724. 
401 Comrie, (1985), Tense Cambridge: Cambridge University Press, p. 125 
402 Κατή, Δ., (1989), «Γλωσσική ανάπτυξη». Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμμα-
τα, σ. 1134 -1137 
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κανόνες σχηματισμού των λέξεων για να δηλωθεί το Υποκείμενο και το Αντικείμενο κλπ.403 

Ο αφηρημένος χαρακτήρας των γραμματικών μονάδων μας λέει επίσης, ότι το παιδί δεν 

έχει απλές προσβάσεις στην ανακάλυψή τους. Η καταγραφή δηλαδή σημασιολογικών και 

φωνολογικών ιδιοτήτων δεν αρκεί για να αποδείξει τις γραμματικές κατηγορίες404.  

Υποθέτουμε ωστόσο, ότι το παιδί ανακαλύπτει αυτή τη γνώση, γιατί αλλιώς δε θα μπο-

ρούσε να μιλά, εφόσον η ίδια η δυνατότητα ομιλίας βασίζεται σε αυτή την οργάνωση της 

γραμματικής.  

Η ανάπτυξη των γραμματικών γνώσεων μελετάται κυρίως μέσα από την ίδια τη φυσική 

ομιλία των παιδιών, η οποία δίνει αφορμή στους ερευνητές να υποθέσουν τις υποκείμενες  

γραμματικές γνώσεις των παιδιών. Διάφορα φαινόμενα, όπως οι σταδιακές αλλαγές αυτής της 

ομιλίας, καθώς και οι ιδιόρρυθμες εκφράσεις των παιδιών -τα γραμματικά τους λάθη δηλαδή- 

αποτελούν τις κυριότερες προσβάσεις μας σε αυτές τις γνώσεις. Ωστόσο, οι υποθέσεις γι' αυ-

τές τις γνώσεις έχουν βασιστεί και σε πειράματα κατανόησης διαφόρων γραμματικών δομών 

καθώς επίσης και σε πειράματα που ζητούν από τα παιδιά να παράγουν διάφορες δομές σε 

ειδικές συνθήκες405.       

 

 

3.5.1 Ανάπτυξη των Συντακτικών γνώσεων 

 

Η σύνταξη μελετά τις σχέσεις των λέξεων μέσα στην πρόταση, δηλαδή τη δομή της 

πρότασης. Για την έννοια της πρότασης υπάρχουν πολλοί ορισμοί, κυρίως, όμως, ορίζεται ως 

συνδυασμός λέξεων που εκφράζουν μια πλήρη σκέψη. Μέσω της σύνταξης μπορούμε να εκ-

φράσουμε διαφορετικές σημασίες, διαφοροποιώντας τη σειρά των λέξεων μέσα στην πρότα-

ση. Το σύστημα της γραμματικής – και του συντακτικού τομέα – περιγράφεται ως ένα μαθη-

ματικό σύστημα. Υπάρχουν από τη μία οι μονάδες ή οι κατηγορίες του συστήματος, και από 

την άλλη, οι αρχές ή οι κανόνες που καθορίζουν τους επιτρεπτούς συνδυασμούς αυτών των 

κατηγοριών. Ορισμένες περιγραφές – οι αποκαλούμενες δομικές, όπως του Chomsky – μι-

λούν για συντακτικές κατηγορίες που ορίζονται μόνο με βάση τη θέση τους στην όλη δομή 

της πρότασης, όπως π.χ. Ρήμα, ενώ πιο σημασιολογικά, προσανατολισμένες περιγραφές, ό-

πως του Fillmore, μιλούν για βασικές μονάδες που ορίζονται με βάση κυρίως τη σημασία 

                                                             
403 Παυλίδου, Θ., (1995), Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ. 38 - 44 

     Ανθογαλίδου, Θ., (1989), «Γλώσσα και σχέση με τη γλώσσα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 44 
404 Miller, P., (1995), Γλώσσα και ομιλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σ. 133 - 138 
405 Langacker, R., (1987), «Foundations of Cognitive Grammar». 1ος τόμ., Theoretical Foundations. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, pp. 133 - 136 
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τους406.  

Η μορφολογία και το συντακτικό στην ηλικία που μελετάμε είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Μετά τα δύο τους χρόνια τα παιδιά που γνωρίζουν περίπου πενήντα λέξεις δημιουργούν κυ-

ρίως προτάσεις των δύο λέξεων, αγνοώντας μέρη του λόγου, όπως οι προθέσεις, τα ρήματα, 

κ.ά., που οι ενήλικοι χρησιμοποιούν στη γλώσσα τους407.  

Μετά από αυτή την ηλικία αρχίζει η χρήση επιθέτων, ρημάτων και άλλων μερών του 

λόγου, αλλά και πάλι δεν υπάρχει η κλασική χρήση του συντακτικού των ενηλίκων. Οι γραμ-

ματικές φόρμες αρχίζουν να κάνουν την εμφάνιση τους παράλληλα με την ηλικιακή ανάπτυ-

ξη του παιδιού408. 

Σύμφωνα με έρευνες των N. Chomsky409, D. McNeill410 και R. Brown411, η μη παρου-

σία συντακτικής δομής δεν σημαίνει ότι η γλώσσα των παιδιών αντιγράφει ελλειπτικά τη 

γλώσσα των ενηλίκων αλλά ότι πρόκειται ουσιαστικά για μία διαφορετική γλώσσα. Η συντα-

κτική δομή, επίσης, είναι άσχετη ως προς το ρυθμό εκμάθησης της γλώσσας, καθώς και ως 

προς το μέγεθος του λεξιλογίου. Αυτό σημαίνει, ότι η σειρά και τα στάδια εκμάθησης της συ-

ντακτικής δομής της γλώσσας είναι ίδια σε όλα τα παιδιά. 

Στην ηλικία των 3 έως 5 ή 6 χρόνων το παιδί διανύει τη δεύτερη περίοδο του συντακτι-

κού συστήματος μετά από αυτό των δύο λέξεων. Οι γλωσσικοί μετασχηματισμοί που ανα-

πτύσσονται σε αυτή την ηλικία καταδεικνύουν την αυτονομία της παιδικής γλώσσας. Τα μέρη 

του λόγου και ο τρόπος χρήσης τους εξαρτάται καθαρά από τη ενδογλωσσική λογική412. 

Έχοντας συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του, το παιδί παράγει προτάσεις τριών 

λέξεων τουλάχιστον, η σύνταξη των οποίων διαμορφώνεται από τη θέση των λέξεων, τις δια-

φορετικές μορφές των λέξεων και τη ζητούμενη σημασία που επιθυμεί το παιδί να εκφρά-

σει413.  

Ο Braine414 υποστηρίζει, ότι σε αυτήν την ηλικία το παιδί μαθαίνει τη σωστή συντακτι-

κή σειρά των λέξεων, τους κανόνες, δηλαδή, που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να αποδώσει 

κατανοητά το νοητικό περιεχόμενο των σκέψεών του. 

                                                             
406 Maratsos, Μ.P, Katis, D. & Margheri, A., (2000), «Can grammar make you feel different?». S. Νiemeier & R. Dirven 
(eds.), Evidence for Linguistic Relativity,  pp. 53 – 70 Amsterdam:  Benjamins. 
407 Gleason, J. B., (2000), The Development of Language (5th Edition). Pub.: Allyn & Bacon, pp. 333-339. 
408 Gleason, J. B., (2000), ο.π,. pp. 340 -341 
409 Chomsky, N., (1957), «Syntactic Structures», The Hague, 18–25. The original proof appears in  Chomsky, op. cit. (63) 
410 McNeill, David, (2005), A study of word association, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, pp. 548 -557 
411 Brown, R., (1973), «Development of the first language in the human species». American Psychologist 28, pp. 395–403 
412 Πόρποδας , Κ., (1991), Η διαδικασία της Μάθησης , τόμος 1, Αθήνα 
413 Νikiforidou, K. & Katis, D., (2000), «Subjectivity and conditionality:  the marking of speaker involvement in Greek con-
ditionals».  Α. Foolen & F. van der Leek (eds.) Constructions, pp.217 - 238.  Αmsterdam:  Benjamins 
414 Braine, M. D. S., (1963), «The ontogeny of English phrase structure: The first phase». Language, 39, pp.  1-14. 
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Τα παιδιά μαθαίνουν προοδευτικά τους συντακτικούς κανόνες της μητρικής γλώσσας. 

Οι κατηγορίες και οι κανόνες είναι δημιούργημα των γλωσσολόγων προκειμένου να ερμη-

νευτεί και να αναλυθεί η λειτουργία των προτάσεων. Το πώς, όμως, λειτουργούν, όταν το ά-

τομο παράγει και κατανοεί τις προτάσεις, παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα.  

Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητικές θέσεις. Ο Pinker415 

υποστήριξε, ότι οποιαδήποτε θεωρητική θέση για να είναι επαρκής, πρέπει να λαμβάνει υπό-

ψη ορισμένες γενικές αρχές:  

α) Σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες, όπως σύνθετες γνωστικές λειτουργίες, που προϋ-

ποθέτουν συστηματική εκπαίδευση, η σύνταξη είναι μια διαδικασία που «αποκτά-

ται», δεν «μαθαίνεται». 

β) Οι μορφοσυντακτικές δεξιότητες είναι εγγενείς.  

γ) Ο λόγος πρέπει να αποκτηθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία προσ-

διορίζεται περίπου στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής.  

δ) Οι διαδικασίες μάθησης γραμματικής - σύνταξης δεν είναι διαδικασίες εισόδου ή 

συσσώρευσης πληροφοριών.  

ε) Η γραμματική των ενηλίκων προσεγγίζεται από τα παιδιά με ενδιάμεσα στάδια στη 

διάρκεια της ανάπτυξής και δεν αποκτάται αμέσως σαν ένα πλήρες σύστημα.  

στ) Οι μηχανισμοί εκμάθησης, σύμφωνα με κάθε θεωρία, δεν πρέπει να λειτουργήσουν 

αυτόνομα αλλά συνδυαστικά με τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, όπως μνήμη, 

αντίληψη, προσοχή.  

Οι παραπάνω αρχές δεν έχουν συμπεριληφθεί σε μία ενιαία θεωρία. Οι ψυχολόγοι λαμ-

βάνουν υπόψη τους κυρίως τις εξελικτικές και γνωστικές αρχές και τις αρχές της κρίσιμης χρο-

νικής περιόδου τους416, 417. Αντίθετα, οι γλωσσολόγοι έχουν διατυπώσει συγκρουόμενες αντι-

φατικές απόψεις σχετικά με τις αρχές της απόκτησης της εγγενούς φύσης του λόγου418, 419.  

Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες, η εξέλιξη που ακολουθεί η οργάνωση των προτάσε-

ων των παιδιών, μέχρι να προσεγγίσουν το επίπεδο έκφρασης των ενηλίκων παρουσιάζουν 

την παρακάτω εικόνα. Αρχικά παρατηρείται εξέλιξη στην ιεραρχική οργάνωση των προτά-

σεων. Η εξέλιξη των γραμματικών τύπων δεν εξαρτάται μόνο από την πολυπλοκότητα 

                                                             
415 Pinker, S., (1979), «Formal models of language learning», Cognition, 7,  pp. 217- 283, Harvard University 
416 Barnes, S., Gutfreund, M., Satterly, D., (1983), «Characteristics of adult speech which predict children’s language devel-
opment», Journal of Child Language, 10, pp. 65 - 84 
417 Crowley, Tony,  Burke, L.,  (1986),  The Routledge language and cultural theory reader, p. 236 
418 Gold, E., (1967), «Language identification in the limit», Information and control, 16, pp. 447 - 474 
419 Chomsky , N., (1965), Studies on semantics in generative grammar, pp. 219 - 220), 
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τους420, αλλά και από το βαθμό της γνωστικής τους δυσκολίας421, 422. Μια σειρά από λέξεις 

δεν αποτελεί οπωσδήποτε πρόταση. Για να δημιουργηθεί μια πρόταση πρέπει να υπάρχει ο-

πωσδήποτε μια κύρια ρηματική φράση ή ένα κατηγόρημα.  

Όλες οι προτάσεις πρέπει να έχουν ένα υποκείμενο και ένα κατηγόρημα. Ο Slobin423, 

πιστεύει, ότι υπάρχει συγκεκριμένη συντακτική δομή σε κάθε στάδιο της πρώιμης συντακτι-

κής εξέλιξης, ενώ η σειρά των λέξεων δεν είναι αυθαίρετη. Κατά τον Slobin424 η πιο διαδεδο-

μένη συντακτική δομή των προτάσεων που αποτελούνται από 3 λέξεις είναι υποκείμενο-

ρήμα-αντικείμενο. Μετά το δεύτερο χρόνο τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο περίπλοκους σχημα-

τισμούς προτάσεων και μορφολογικών δομών: ερωτήσεις, αρνητικές προτάσεις, αλυσιδωτές 

προτάσεις, συνδέσμους, καταλήξεις, κ.ά.  

Μεταξύ 3 και 5 ετών, η σύνταξη εξελίσσεται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυν-

ση της γλώσσας των ενηλίκων, αλλά οι διατομικές διαφορές είναι τόσο μεγάλες, που ισχυρι-

σμοί, όπως αυτοί του Belugi425, ότι η γλώσσα του παιδιού «μοιάζει με αυτή των ανθρώπων 

του περιβάλλοντός του» δεν είναι απόλυτα σωστοί, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο ποιες συντα-

κτικές διαδικασίες είναι ελεγχόμενες και σε ποια γλώσσα αναφερόμαστε. H Mennen426 υπο-

στήριξε, ότι τα παιδιά περίπου στην ηλικία των 4 ετών κατέχουν βασικούς γραμματικούς κα-

νόνες, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η συντακτική εξέλιξη των παιδιών συνεχίζεται και 

μετά την ηλικία των 7 ετών. Πέρα από το γεγονός, ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πως τα παι-

διά έχουν έλεγχο των γραμματικών κανόνων, υπό την έννοια της μετασχηματιστικής γραμμα-

τικής, οι απόψεις διίστανται για το ποια κριτήρια είναι σημαντικά, προκειμένου να αξιολογη-

θεί η παραγωγική χρήση των μετασχηματισμών.  

Παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν από 

τους Stern & Stern427, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για τα περισσότερα παιδιά 

και τα εξελικτικά τους στάδια. Υπάρχουν ελάχιστες απόψεις για το ποια είδη συντακτικών 

δομών δεν έχει υπό έλεγχο ένα παιδί μετά την ηλικία των 5 ετών.  

Στον χώρο που μελετούμε συναντάμε συντακτικούς κανόνες που αναφέρονται στην ορ-

                                                             
420Brown, E., & Hanlon, C., (1970), «Derivetional complexity and order of acquisition in child speech». In J. R. Hayes (ed.) 
Cognition and the deve lopment of language, pp. 155 – 207  
421 Slobin,D, I., (1966), «Grammatical transformation and sentence comprehension in childhood and adulthood», Journal of 
verbal Learning and Verbal Behavior, 5, pp. 219 – 227, 
422 Schlesinger, I. M., (1971), «Production of utterances and language acquisition», In D. I. Slobin (Ed.) The Ontogenesis of 
Grammar: A theoretical Symposium, N.Y> Academic Press, pp. 63 -101 
423 Slobin, D. I., (1971), «Universals of Grammatical development in children», In G. B. Flores d’ Arcais and W. J. Levelt 
(Eds), Advances in phy cholinguistics, Amsterdam: North  Holland, pp. 174 - 186 
424Slobin, D. I., (1973), «Cognitive prerequisities for the development of grammar». In C. A. Ferguson & D. I. Slobin (Eds), 
Studies of child language development,  pp. 175 - 276,  N.Y. Holt, Rinehart & Winston 
425 Klima, E.S. & Bellugi, U., (1979), The Signs of Language, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 183 - 208 

                 426 Mennen, M., (2007), «Consumer Research: Literatur Review», Statement Analysis and Focus Groups, pp. 48 -59 
427 Stern, G., (1970), People in context. New York: John Wiley, pp. 253 - 282 
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γάνωση των εννοιολογικών ενοτήτων, όπως αυτοί που δηλώνουν τον τρόπο διαμόρφωσης 

των ερωτηματικών και των καταφατικών προτάσεων428. 

Οι φράσεις μπορεί να είναι ονοματικές, όταν στηρίζονται στο όνομα, ή ρηματικές, όταν 

στηρίζονται στο ρήμα. Όλες οι ονοματικές φράσεις πρέπει να περιέχουν ένα όνομα και διά-

φορα άλλα προαιρετικά στοιχεία, όπως άρθρα, επίθετα-προθέσεις, κ.α. Οι ρηματικές φράσεις 

περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ένα ρήμα και προαιρετικά διάφορα άλλα στοιχεία, όπως επιρ-

ρήματα 429.  

Άλλοι συντακτικοί κανόνες προσδιορίζουν τον συνδυασμό των ονοματικών και των 

ρηματικών φράσεων, ώστε να διαμορφωθούν διάφορα είδη προτάσεων.  

Ο σχηματισμός των παθητικών προτάσεων, επίσης, συμπεριλαμβάνεται σε συντακτι-

κούς κανόνες. Οι γλωσσολόγοι προτείνουν την έννοια του μετασχηματισμού για την ερμη-

νεία του σχηματισμού των διαφόρων μορφών προτάσεων. Πρόκειται για την μετατόπιση 

στοιχείων μιας πρότασης από τη μια θέση στην άλλη. Όπως στην περίπτωση που μια καταφα-

τική πρόταση μετατρέπεται σε ερωτηματική ή παθητική. Στην περίπτωση αυτή μετατίθενται 

τα ονόματα της πρότασης. Το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο γίνεται 

υποκείμενο. Δημιουργείται, δηλαδή, μια πρόταση με διαφορετική συντακτική δομή430.  

Στις εμπειρικές έρευνες της συντακτικής ανάπτυξης διακρίνονται δύο στοιχεία: δεν επι-

σημαίνονται εξαρχής στη γλώσσα του παιδιού όλες οι συντακτικές κατηγορίες της μητρικής 

του γλώσσας και δεν συμφωνούν πάντα με τους κανόνες της μητρικής γλώσσας ως προς τους 

συνδυασμούς αυτών των κατηγοριών431.  

 

 

3.5.2 Χρονική εξέλιξη των συντακτικών γνώσεων     

 

Στην περίπτωση του παιδιού υπάρχουν στάδια των οποίων η διαίρεση είναι πολύ γενική. 

Το στάδιο της μία λέξης: Σε μια πρώτη φάση της ανάπτυξης, η ομιλία του παιδιού αποτε-

λείται μόνο από εκφράσεις της μιας λέξης. Σύμφωνα με έρευνες432, oι πρώτοι συνδυασμοί λέξε-

ων εμφανίζονται μετά τη συστηματική χρήση ενός λεξιλογίου τουλάχιστον τριακοσίων λέξεων 

                                                             
428 Bennis, H. and MacLean, A., (2006), «Variation in verbal inflection in Dutch dialects». Morphology 16, pp, 291-312. 
429 Verlinden, A. & Gillis, S., (1988), «Nouns and verbs in the input: Gentner (1982) reconsidered». ABLA Papers, v. 12, pp. 
163 -187. 
430 Gundel, J. K, Hedberg, N. & Zacharski, R., (1993), «Cognitive Status and the form of referring expressions in discourse». 
Language 69(2), pp. 274-307 
431 Vosse, T. and Kempen, G., (2000), «Syntactic structure assembly in human parsing: A computational model based on 
competitive inhibition and a lexicalist grammar». Cognition 75, pp. 105-143. 
432 Dromi, E., (1987), Early Lexical Development, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 118 - 126 
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και όχι μόνο πενήντα, όπως πίστευαν παλαιότερα. Πολλές από τις μονόλεξες φράσεις του παιδιού 

δεν αντιστοιχούν σε μονόλεξες εκφράσεις. Με άλλα λόγια, η μία λέξη του παιδιού μπορεί να εκ-

φράζει πιο περίπλοκες και ποικίλες σημασίες και να αντιστοιχεί συνεπώς σε μία ή και περισσότε-

ρες φράσεις ή προτάσεις της γλώσσας των ενηλίκων. Το γεγονός αυτό οδήγησε ορισμένους στο 

να ονομάσουν αυτή την περίοδο των μονόλεξων εκφράσεων στάδιο της oλoφραστικής ομιλίας, 

δηλαδή της ομιλίας όπου ολόκληρες φράσεις συμπυκνώνονται σε μια λέξη433.  

Ορισμένοι βλέπουν, σε αυτή την περίοδο της ανάπτυξης, την απαρχή της σύνταξης, υ-

ποθέτοντας μια υποκείμενη συντακτική οργάνωση σε αυτές τις μονόλεξες εκφράσεις434, 435τις 

οποίες ερμηνεύουν συνεπώς ως ισοδύναμες με φράσεις και προτάσεις. Είναι πολλοί, όμως, 

αυτοί που απορρίπτουν αυτή τη φάση στην ανάπτυξη της σύνταξης436, γιατί δεν συνιστούν εκ 

των πραγμάτων συντακτικές δομές437 

Το στάδιο του τηλεγραφικού λόγου - Πρώτοι συνδυασμοί λέξεων: Οι μονόλεξες εκφρά-

σεις αρχίζουν να συνδυάζονται με ιδιαίτερους τρόπους έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση από-

πειρας συνδυασμού λέξεων. Δυο διαφορετικές λέξεις αρχίζουν να αναφέρονται σε ξεχωριστό 

φαινόμενο και προφέρονται και σαν ξεχωριστή έκφραση. Στο τέλος του δεύτερου έτους της 

ζωής οι πρώτες καθεαυτές προτάσεις έχουν εμφανιστεί. Είναι εκφράσεις που ο επιτονισμός 

καθιστά αναμφισβήτητα σύνολα και που αναφέρονται φυσικά σε ένα γεγονός ή σε μια κατά-

σταση. Αφορούν συνδυασμούς δύο λέξεων που σύντομα γίνονται τρεις και στη συνέχεια πε-

ρισσότερες λέξεις438.  

Το κριτήριο για το εάν οι πρώτες αυτές προτάσεις βασίζονται σε υποκείμενες αρχές σύ-

νταξης είναι το εάν οι συνδυασμοί που παρατηρούνται είναι τυχαίοι ή παίρνουν συγκεκριμέ-

νη μόνο μορφή. Επειδή σύντομα εξελίσσονται σε συστηματικούς συνδυασμούς, δεν αμφι-

σβητείται το γεγονός ότι τα παιδιά βασίζονται από νωρίς σε συντακτικές αρχές για την παρα-

γωγή των προτάσεων. Το είδος των συντακτικών γνώσεων που έχουν τα παιδιά, συνεπάγο-

νται θεωρητικές επεκτάσεις, εφόσον αφηρημένες γνώσεις σημαίνουν και πιο ορθολογιστικές 

αντιλήψεις της μάθησης, ενώ πιο περιορισμένες γνώσεις σχετίζονται με εμπειριοκρατικές α-

ντιλήψεις439. 

                                                             
433 Rodgon, M. M. & Kurdek, L. A., (1976), «Vocal and gestural imitation, in 8, 14 and 20 month old children», Journal of 
Genetic Phychology, 131, pp. 115 – 123. 
434 Scollon, R., ( 1976), Conversations with a one-year old: A case study of the developmental foundations of syntax. Hono-
lulu: University Press of Hawaii, pp. 155 - 174 
435 Greenfield, P. M. & Smith, J. H., (1976), The structure of communication in early language development. New York: 
Academic Press, pp. 25 - 29 
436 Bloom, L., (1973), «One word at a time», Mouton: The Hague, pp.182 - 184 
437 Brown, R., (1973), «Development of the first language in the human species». American Psychologist  28, pp. 395 – 403 
438 Braine, M., (1963), «On learning the grammatical order of words», Psychological Review, 70, pp. 323 - 338 
439 Braine, M., (1965), On the basis of phrase structure, Psychological Review, 72, pp. 483 - 492 
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Ο Braine440, θεωρώντας, ότι ένα είδος πολύ απλής σύνταξης συγκροτεί την παραγωγή 

των πρώτων προτάσεων, που βασίζεται σε συνδυασμούς δύο ειδών από λέξεις, συμπεραίνει, 

ότι οι συντακτικές γνώσεις είναι περιορισμένες και τις αποκαλεί ανοιχτές και αξονικές. Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κα αργότερα, λέγοντας,  ότι οι πρώτες γραμματικές γνώσεις είναι 

φόρμουλες περιορισμένου εύρους (limited scope formulae) -όπως τις αποκάλεσε- οι οποίες 

δεν έχουν τον αφηρημένο χαρακτήρα των συντακτικών κατηγοριών και σχέσεων για τις οποί-

ες μιλά συνήθως η γλωσσολογία441.    

Αντίθετα, ο McNeil442 αποδίδει στο παιδί εξαρχής γνώση της βαθιάς δομής της γραμ-

ματικής ή του Pinker443 που θεωρεί, ότι οι προτάσεις του παιδιού βασίζονται εξαρχής στη 

γνώση συντακτικών κατηγοριών, όπως Ρήμα και Ουσιαστικό.  

Το μέγεθος του εκφωνήματος σαν δείκτης ανάπτυξης: Το γεγονός, πάντως, ότι το μέγε-

θος προτάσεων αυξάνεται σταθερά με το χρόνο έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός 

δείκτη που μετρά την εξέλιξη των γλωσσικών γνώσεων. Οι ατομικές και διαγλωσσικές, όμως, 

συγκρίσεις συχνά είναι αναγκαίες στη μελέτη των φαινομένων της ανάπτυξης. Η ηλικία των 

παιδιών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη σύγκρισης, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, εφόσον πα-

ρατηρούνται πολύ μεγάλες ατομικές διαφορές στο πότε αρχίζουν να μιλούν τα παιδιά, καθώς 

και στο πότε περνούν από διάφορα στάδια εξέλιξης. Ο Brown444, συστηματοποίησε, λοιπόν, 

τη χρήση του λεγόμενου μέσου μήκους του εκφωνήματος (ΜΜΕ ή MLU) ως αναπτυξιακού 

δείκτη. Το μήκος υπολογιζόταν, συνήθως, με βάση τον αριθμό των μορφημάτων, αν και σε 

μορφολογικά περίπλοκες γλώσσες, όπως η ελληνική, θεωρήθηκε πιο ρεαλιστική η μέτρηση 

με βάση τον αριθμό των λέξεων445.  

Η συστηματική απουσία ορισμένων συντακτικών κατηγοριών από τις προτάσεις του 

παιδιού παρατηρείται κυρίως στα πρώτα στάδια των δίλεξων και τρίλεξων προτάσεων. Πρό-

κειται για το φαινόμενο της λεγόμενης τηλεγραφικής ομιλίας, όπου οι προτάσεις των παιδιών 

θυμίζουν τηλεγραφήματα ενηλίκων. 

Στις προτάσεις αυτές παραλείπονται στοιχεία της πρότασης, όπως τα άρθρα και προθέ-

σεις, ενώ δε λείπουν ποτέ τα ουσιαστικά και τα ρήματα. Οι συντακτικές κατηγορίες που πα-

                                                             
440 Braine, M., (1974), «Length constrains, reuction rules, and holophrastic processes in children’s word combination», Jour-
nal of verbal learning and Verbal behavior, 13, pp. 448 - 456 
441 Braine, M., (1976), «Children’s first word combination», Monographs of the Society for the Research in Child Develop-
ment, 41 (1), pp. 98-104. Retrieved from http://www.jstor.org/stable 
178  Brown, R., (1973), A First Language: The Early Stages. Harmondworth: Penguin, pp. 187 - 224 
442  McNeil, David , (1970), The acquisition of language: the study of developmental psycholinguistics, pp. 108 -114    
443 Pinker, S., (1984), Language learnability and language development , pp. 122- 129   
444 Brown, R., (1973), A First Language: The Early Stages. Harmondworth: Penguin, pp. 187 - 224 
445 Stephany, Ur., (1985), «Verbal grammar in early Modern Greek child language». In Philip S. Dale, and D. Ingram  (eds) 
Child Language: An international Perspective,  pp. 45 – 47, Baltimore: University Park Press 
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ραλείπονται είναι δευτερεύουσας σημασίας, με την έννοια ότι η παράλειψη αυτή δεν επηρεά-

ζει σοβαρά τη σημασία της πρότασης. Αντιθέτως, η παράλειψη ρημάτων και ουσιαστικών θα 

δημιουργούσε πρόβλημα στη διατύπωση μιας σημασίας446.  

Λειτουργίες, όπως η ικανότητα της μνήμης και του εγκεφάλου γενικότερα φαίνεται να 

ρυθμίζουν τη συχνότητα χρήσης προτάσεων δύο λέξεων όμοια με τις προτάσεις μιας λέξης. 

Γύρω στα δυο έτη περίπου ξεκινά η συντακτική διαφοροποίηση, δηλαδή μια επέκταση του 

λεξιλογίου και περαιτέρω εξέλιξη του φωνολογικού και σημασιολογικού συστήματος447. Το 

πρώτο στάδιο των εκφράσεων που συμπεριλαμβάνουν δυο λέξεις δημιουργεί το αρχείο λέξε-

ων και προτάσεων. Το παιδί συνειδητοποιεί περισσότερα απ’ όσα εκφράζει, αλλά δεν έχει 

ακόμη την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τη σύνταξη. 

Η αιτία του φαινόμενου της απλοποίησης που παρατηρείται, μπορεί να είναι εξωγλωσ-

σική -δηλαδή περιορισμένη ικανότητα διατύπωσης νοημάτων-, αλλά η μορφή της απλοποίη-

σης βασίζεται σε ενδογλωσσικά κριτήρια. Οι συντακτικές γλωσσικές μονάδες φαίνονται λι-

γότερες από ό,τι στη γλώσσα των ενηλίκων, αλλά είναι ενός ορισμένου τύπου και η επιλογή 

τους βασίζεται συνεπώς σε αρχές448.  

Οι τηλεγραφικές προτάσεις, αν και χάνονται γρήγορα από την ομιλία των μικρών παι-

διών, φαίνεται, ότι μπορούν σε σπάνιες και ειδικές περιστάσεις vα παρατηρηθούν και στην 

ομιλία μεγαλύτερων παιδιών, όταν μιλούν βιαστικά. Οι Brown & Bellugi449 παρατήρησαν 

επιπλέον, ότι τα παιδιά παράγουν σε ένα πρώτο στάδιο ανάπτυξης των τηλεγραφικώβ προτά-

σεων, ακόμη κι όταν τους ζητηθεί ευθέως να μιμηθούν μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση.  

Τα γραμματικά λάθη των παιδιών δεν είναι τυχαία και ακόμη η γλώσσα τους διαφορο-

ποιείται με συστηματικούς τρόπους από τη γλώσσα των ενηλίκων. Αυτό αποδεικνύει το γε-

γονός ορισμένων συντακτικών κατηγοριών που τείνουν να παραλείπονται και να είναι ταυτό-

χρονα λιγότερο απαραίτητες και καθολικές ακόμη και στη γλώσσα των ενηλίκων450. 

Βαθμιαία, το στάδιο της κατάκτησης της σύνταξης: Η περίοδος της τηλεγραφικής ομιλίας 

λήγει νωρίς, συνήθως πριν την ηλικία των δυόμισι ετών. Στη συνέχεια, οι προτάσεις του παι-

διού δεν μεγαλώνουν μόνο ως προς το μήκος, αλλά φυσικά και ως προς την εσωτερική τους 

                                                             
446 Lenneberg, E.H., (1967), Biological Foundations of Language. Wiley, pp.419- 425 
     Wanner, E., (1974), On remembering, forgetting, and understanding sentences: A study of  the deep structure Hypothesis, 
pp. 74 - 78 
        Daneman and Case, (1981), «Syntactic form, semantic complexity, and shortterm memory: Influences on children’s ac-
quisition of new linguistic structures». Developmental Psychology 17, pp. 367-378. 
447 Brown, R. & Bellugi, U., (1964), «Three processes in the child’s acquisition of  syntax», Harvard Educational Review, 34, 
pp.133-151 
448 Κατή, Δ., Κονδύλη, Μ., Νικηφορίδου, Ν., (2004), Γλώσσα και νόηση, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ. 207 - 223 
449 Brown, R. & Bellugi, U., (1964), «Three processes in the child’s acquisition of syntax», Harvard Educational Review, 34, 
pp.133-151 
450 Κατή, Δ., Κονδύλη, Μ., Νικηφορίδου, Ν., (2004), ο.π., σ. 225 - 227 
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περιπλοκότητα. Οι προτάσεις αποτελούνται, βέβαια, από φράσεις, οι οποίες φράσεις συνδέο-

νται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, καθώς βέβαια και από μεγαλύτερες μονάδες που 

μπορούν από μόνες τους να σταθούν ως προτάσεις. Σε γενικές γραμμές, η παρατακτική σύ-

νταξη φράσεων και προτάσεων φαίνεται πως είναι ευκολότερη από την υποτακτική. Έτσι 

προτάσεις που εμπεριέχουν σύνδεση φράσεων με τον παρατακτικό τρόπο, φαίνονται να είναι 

οι πρώτες σύνθετες προτάσεις των παιδιών451. Ο Leopold452 θεωρεί, επίσης, ότι δυο προτά-

σεις που η κάθε μια εμπεριέχει μία λέξη χρησιμοποιούνται μαζί σαν ένα μεταβατικό στάδιο 

προς την ολοκληρωμένη δημιουργία προτάσεων. 

Αναφορικά με την μορφοσυντακτική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, η 

πρώτη διαμόρφωση της έννοιας των προτάσεων γίνεται με τη χρήση των γραμματικών μορ-

φημάτων. Το πόσο μεγαλώνει το μήκος των προτάσεων είναι αποτέλεσμα της αύξησης των 

δυνατοτήτων του παιδιού. Δομικά, στην πρόταση αρχίζουν να εμφανίζονται σύνθετες επιρ-

ρηματικές μορφές, καθώς, επίσης, και διεύρυνση των ρηματικών στοιχείων. Αυτή την περίο-

δο, το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί και συντακτικούς κανόνες. Περισσότερο, τα παιδιά αρχί-

ζουν να τοποθετούν τις λέξεις στη θέση που θα τις έβαζε και ένας ενήλικος, όχι αντιγράφο-

ντάς τον, αλλά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αυτή, προσαρμόζοντας την στις δικές του δυ-

νατότητες453 

H υποτακτική σύνδεση σχετίζεται με σύνδεση εξαρτώμενων φράσεων και όχι απλής 

παράταξής τους. Μπορεί να περιέχει προτάσεις με αναφορικές αντωνυμίες όπως το που (ή και 

ο οποίος, η οποία, το οποίο), αντωνυμίες που με κάποιο τρόπο προσδιορίζουν το προηγούμε-

νο ουσιαστικό. Αν και οι προτάσεις με που εμφανίζονται σχετικά νωρίς, φαίνονται αρκετά πιο 

δύσκολες από τις προτάσεις με και454. Τα παιδιά τείνουν μάλιστα να απλοποιούν τις προτά-

σεις με που σε προτάσεις με και. Αυτό παρατηρείται ακόμη κι όταν τους ζητηθεί να μιμηθούν 

απευθείας προτάσεις με που. Στην ελληνική γλώσσα οι δομές με και μπορούν γενικότερα να 

χρησιμοποιηθούν στη θέση διαφόρων άλλων δομών, όπως είναι χαρακτηριστικά οι προτάσεις 

με αιτιολογικούς συνδέσμους και στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες455. Οι διάφορες μορ-

φές της υποτακτικής σύνταξης δεν είναι τόσο καθολικές στις γλώσσες του κόσμου όσο η πα-

ρατακτική σύνταξη.  

                                                             
451 Bowerman, M., (1979), «Systematizing semantic knowledge: Changes over time in the child's organization of word mean-
ing». Child Development, 49(4), pp. 977- 987 
452 Leopold, W., (1939-1949), Speech development of a bilingual child. Evanston, IL: Northwestern University Press, pp. 117 
- 125 
453 Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – μια ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Προμηθεύς, 
Θεσσαλονίκη, σ. 89 - 94 
454 Slobin, D.I., (1982), «Universal and particular in the acquisition of language». In Wanner, E. and Gleitman, L. (eds.) Lan-

guage acquisition: The state of the art.Cambridge: Cambridge University Press, pp. 129 - 170 
455 Peterson, C. & McCabe, A., (1988), «A comparison of adults versus children’s spontaneous use of because and so». Jour-
nal of Genetic Psychology 149, pp. 257 - 268 
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Εξετάζοντας τις έρευνες που αφορούν την κατανόηση της παθητικής φωνής, η οποία 

αποκτάται κατά την ηλικία των 7 ετών, παρακολουθούμε τους παράγοντες εκείνους που οδη-

γούν στο συμπέρασμα, ότι ορισμένες συντακτικές και σημασιολογικές λειτουργίες είναι πιο 

δύσκολες ως προς την κατανόησή τους. Οι Turner & Rommeweit456 τοποθετούν αυτές τις δυ-

σκολίες στην αντίθεση μεταξύ του συντακτικού και του σημασιολογικού στην παθητική φω-

νή. Εάν η συντακτική δομή μίας πρότασης στην ενεργητική φωνή συγκριθεί με την σημασιο-

λογική δομή, παρατηρείται, ότι λειτουργούν παράλληλα. 

Για την κατανόηση της παθητικής πρότασης, ένα παιδί πρέπει να διαφοροποιήσει τη 

γραμματική και τη σημασιολογική δομή της, με έναν τρόπο που να αναλύονται περισσότερες 

πληροφορίες απ’ ό,τι σε μια ενεργητική πρόταση. Επειδή, όμως, μια παθητική πρόταση χρειά-

ζεται επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν, εύκολα δημιουργείται σύγχυ-

ση. Για το λόγο αυτό, οι Turner & Rommetveit457 χρησιμοποιούν τον όρο της σημασιολογικής 

αντιστρεψιμότητας (semantic reversibility). Μία πρόταση είναι σημασιολογικά αντιστρέψιμη, 

όταν διατηρεί το νόημά της μετά από αντιστροφή της θέσεως της δράσης και του σκοπού της 

δράσης. Από τη στιγμή που η δράση και ο σκοπός της δράσης συγχέονται σε μια σημασιολογι-

κά αντιστρέψιμη πρόταση και συνεπώς το παιδί πρέπει να μάθει να διαφοροποιεί το ένα από το 

άλλο, μια σημασιολογικά αντιστρέψιμη πρόταση είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί από μια 

πρόταση που δεν είναι αντιστρέψιμη σύμφωνα με την υπόθεση των Turner & Rommetveit.  

Για να αποδοθεί σωστά από το παιδί η πρόταση, πρέπει να γνωρίζει τους συντακτικούς 

κανόνες που διέπουν τις παθητικές προτάσεις. Τους κανόνες αυτούς τα παιδιά τους κατανο-

ούν γύρω στα πέντε τους χρόνια458. Οι έρευνες στηρίχτηκαν σε παρατηρήσεις λόγου των παι-

διών που ενεργούσαν πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Συμπερασματικά καταλήγουμε στο 

γεγονός, ότι η κατανόηση του περιεχομένου του λόγου προηγείται από την παραγωγή, ενώ 

ακολουθεί η κατανόηση των συντακτικών σχέσεων των προτάσεων (ακυρωτικές προτάσεις). 

Η κατανόηση σειράς προτάσεων ή σύνθετων προτάσεων δεν επιτυγχάνεται πριν από τα τέσ-

σερα χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αναφορικές σχέσεις.     

Σχετικές μελέτες για την κατανόηση των συντακτικών σχέσεων στις προτάσεις, αναφέ-

ρονται στις ακυρωτικές ενεργητικές και παθητικές προτάσεις. Ακυρωτικές είναι οι προτάσεις 

στις οποίες το όνομα μπορεί να παίζει ρόλο υποκειμένου ή αντικειμένου (το αυτοκίνητο χτύπη-

σε τον τοίχο). Στην περίπτωση αυτή το παιδί, για να αποδώσει σωστά μια ενεργητική πρόταση, 

                                                             
456 Turner, E. A. & Rommetveit, R., (1967), «The acquisition of sentence voice and reversibility», Journal of Verbal Behav-
ior 7, pp. 246 – 250. 
457 Turner, E. A. & Rommetveit, R., (1967), ο.π., pp. 246 – 250. 
458 de Villiers, J.G. & de Villiers, P.A., (1973), «Development of the use of word order in in comprehension», Journal of 
Psycholinguistic Research , 2 (4), pp. 331-341.   
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πρέπει να κατανοήσει τη συντακτική σχέση. Πρέπει δηλαδή να ξέρει, ότι την πρώτη θέση στην 

πρόταση κατέχει το υποκείμενο και ότι το αντικείμενο τοποθετείται μετά το ρήμα. Αντίθετα σε 

μια παθητική πρόταση, το υποκείμενο δέχεται την ενέργεια (ο τοίχος χτυπήθηκε από το αυτοκί-

νητο)459. Η παθητική φωνή είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί από την ενεργητική και οι σημα-

σιολογικά αντιστρέψιμες προτάσεις είναι δυσκολότερες από τις μη αντιστρέψιμες. Σύμφωνα με 

τους Turner & Rommetveit, η καθυστέρηση της απόκτησης της παθητικής φωνής μπορεί να 

επηρεάζεται από το γεγονός, ότι ένα παιδί δεν αισθάνεται την ανάγκη να την χρησιμοποιήσει, 

αφού πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τη χρήση της ενεργητικής φωνής. Η παρατακτική σύν-

δεση των προτάσεων κυριαρχεί, παρόλο που τα παιδιά είναι ικανά να χρησιμοποιούν την υ-

ποτακτική σύνδεση των προτάσεων λίγο μετά τα 3 έτη460. 

Οι ως τώρα έρευνες καταλήγουν σε καθολικά στοιχεία  ανάπτυξης στις γλώσσες του κό-

σμου και στη γλώσσα του παιδιού. Διαπιστώνεται μια συστηματικότητα στην ανάπτυξη της 

γραμματικής με επίδραση της μητρικής γλώσσας στην απόκτηση των γραμματικών γνώσεων. 

Η καθολικότητα των συντακτικών δομών φαίνεται να συμπίπτει, εν μέρει έστω, με την πρώι-

μη εμφάνιση δομών στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Η εμπειρική έρευνα έχει αναδείξει ομοιότητες στην πορεία ανάπτυξης της γραμματικής 

σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις γλώσσες, όπως οι τηλεγραφικές προτάσεις των πρώτων στα-

δίων, το πρώιμο της παρατακτικής σύνταξης σε σχέση με την υποτακτική κ.ά.461.     

Στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου χρησιμοποιείται η σειρά των γραμματικών ό-

ρων Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο, για να δηλωθούν οι βασικές γραμματικές σχέσεις των 

λέξεων στην πρόταση. Πολλές γλώσσες έχουν μια απόλυτα αυστηρή σειρά λέξεων, όπως η 

αγγλική, όπου έχουμε Υποκείμενο - Ρήμα – Αντικείμενο. Υπάρχουν βέβαια και πολλές 

γλώσσες που δηλώνουν τις βασικές γραμματικές σχέσεις μέσα από τις πτώσεις των ουσιαστι-

κών και έχουν συνεπώς μια ελεύθερη σειρά γραμματικών όρων, όπως η ελληνική. Αρκετές 

μελέτες έχουν δείξει, ότι τα παιδιά ακολουθούν καταρχήν μια αυστηρή σειρά των όρων ανε-

ξάρτητα από το εάν η μητρική τους γλώσσα χαρακτηρίζεται από μια καθορισμένη ή μια ε-

λεύθερη σειρά όρων462. To φαινόμενο παρατηρήθηκε και στη νευματική γλώσσα που δη-

μιούργησαν τα κωφά παιδιά, όπως αναφέρουν οι Goldin-Meadow & Feldman463. 

                                                             
459 Turner, E. A. & Rommetveit, R., (1967), ο.π., pp. 246 – 250. 
460 Stern & Stern, (1928), Die kindersprache Darmstadt: Wissenschaftliche buchgellschaft (reprint  1965), pp. 136 - 147 
461 Κατή, Δ., Κονδύλη, Μ., Νικηφορίδου, Ν., (2004), ο.π., σ. 228 - 235 
462 Gleitman, L. & Wanner, Ε., (1982), Language acquisition: the state of the art, ress Syndicate of the University of Cam-
bridge, p. 3 
463 Goldin-Meadow, S. & Feldman, H., (1977), «The development of language-like communication without a language mod-

el». Science, 197, pp. 401-403 
        Choi, S., (1988), «The semantic development of negation: a cross-linguistic longitudinal study», Journal of Child Lan-
guage, Cambridge University Press, 15, pp.517- 531. 
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Συντακτικά λάθη: Τα συντακτικά λάθη αποτελούν ένδειξη των εσωτερικών γνώσεων 

του παιδιού. Ένα πρώτο πρόβλημα παρατηρείται στη σύνταξη αρνητικών προτάσεων. Στις 

διάφορες γλώσσες, η άρνηση έχει διαφορετικές μορφές και μερικές από αυτές φαίνονται πιο 

περίπλοκες. Στα ελληνικά, η αρνητική σύνταξη φαίνεται αρχικά απλή, αφού απαιτεί μόνο την 

πρόσθεση ενός αρνητικού μορίου πριν από το ρήμα. 

Τα παιδιά σε πολλές γλώσσες αρχίζουν καταρχήν με αρνητικές προτάσεις στις οποίες 

προστίθεται απλώς ένα αρνητικό μόριο, όπως το ελληνικό «δεν»464 (για δεδομένα από τέσσε-

ρις γλώσσες). Το συγκεκριμένο αρνητικό μόριο μπορεί να μην είναι οπωσδήποτε αυτό που 

χρησιμοποιεί η μητρική γλώσσα στην αρνητική σύνταξη, αλλά οποιαδήποτε λέξη δηλώνει 

άρνηση.  

Στα στοιχεία καθολικότητας των πρώτων δομών ανάπτυξης της γλώσσας προστίθενται, 

η ατομική εμπειρία, καθώς και η ορισμένη γλώσσα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα παιδιά 

φαίνεται ότι αρχίζουν με έναν κανόνα για το σχηματισμό αρνητικών προτάσεων, που είναι 

Αρνητικό Μόριο + Ρήμα ή και Ρήμα + Αρνητικό Μόριο465.  

Στην ελληνική γλώσσα, οι κανόνες της αρνητικής σύνταξης περιπλέκονται από το γεγο-

νός, ότι απαιτείται διαφορετικό μόριο ανάλογα με την έγκλιση του ρήματος, το δεν όταν έχουμε 

οριστική έγκλιση και το μην, όταν έχουμε υποτακτική. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το μην 

εξακολουθεί να προηγείται του ρήματος, αλλά ακολουθεί όμως το ρηματικό μόριο να. Τα παι-

διά συνήθως χρησιμοποιούν το δεν της οριστικής και στην υποτακτική466. Παρατηρείται, μάλι-

στα, και το επιπλέον συντακτικό λάθος να προηγείται του ρηματικού μορίου το αρνητικό μό-

ριο. Το λάθος εξηγείται, εάν υποθέσουμε, ότι το παιδί θεωρεί τη σύνθετη ρηματική δομή αδιά-

σπαστη μονάδα και ακολουθεί τον συνηθισμένο κανόνα, Αρνητικό Μόριο + Ρήμα.  

Ένα δεύτερο παράδειγμα συντακτικού λάθους αφορά κάποια πιο περιθωριακά φαινό-

μενα της γραμματικής και συγκεκριμένα τους τοπικούς προσδιορισμούς. Οι τοπικοί προσ-

διορισμοί, όπως κάτω, από πάνω, δεξιά από, μεταξύ, φαίνεται ότι δηλώνονται με διάφορους 

τρόπους στις γλώσσες του κόσμου467. Χρησιμοποιούνται κυρίως προθέσεις και επιρρήματα 

και επηρεάζεται συνήθως και η πτώση του ακολουθούμενου αντικειμένου, μεταξύ δύο τοί-

χων, δεξιά από τον τοίχο. Στην ελληνική γλώσσα, είναι δυνατή η χρήση του επιρρήματος 

                                                             
464 Κατή, Δ., (1985), «Η μορφολογική γραμματική στα πρώιμα στάδια της παιδικής γλώσσας». Στο Μελέτες για την Ελληνι-
κή Γλώσσα. Πρακτικά της 6ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, σ. 115 - 129, Θεσσαλονίκη, Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης, Αφοί Κυριακίδη 
465 Pea, R., (1980), «The Development of Negation in early language». In Olson, D. R. (ed.) The Social Foundations of lan-
guage & thought: Essays in Honor of Jerome S. Bruner, pp. 156 – 186,  W.W. Norton, N.Y. 
466 Κατή, Δ., Κονδύλη, Μ., Νικηφορίδου, Ν., (2004), ο.π., σ. 240 - 244 
467 Johnston, J. & Slobin, D., (1979), «The development of locative expressions in English, Italian, Serbocroatian and Turk-
ish». Journal of Child Language, pp. 529 - 545 
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και μόνο, όταν δεν υπάρχει αντικείμενο της επιρρηματικής φράσης, όπως βάλ’ το κάτω. 

Όταν όμως ο τοπικός προσδιορισμός έχει αντικείμενο, τότε απαιτείται και πρόθεση και αι-

τιατική πτώση του αντικειμένου, όπως δίπλα από τη βρύση. Οι εξής συνδυασμοί του επιρ-

ρήματος και της πρόθεσης είναι δυνατοί: Π.χ. από κάτω εκεί, κάτω από το τραπέζι, από κά-

τω από το τραπέζι468  

Τα παιδιά που έχουν ως μητρική γλώσσα τα Ελληνικά επιλέγουν συνήθως τον κανόνα 

Πρόθεση + Επίρρημα + Αντικείμενο. Η ποικιλία των δομών της ελληνικής φαίνεται, όμως, ότι 

προκαλεί σύγχυση στα παιδιά. Η συστηματική, ωστόσο, επιλογή μιας συγκεκριμένης δομής 

δείχνει, ότι τα λάθη τους δεν είναι απλό αποτέλεσμα κάποιας σύγχυσης, αλλά αποτέλεσμα μιας 

απόπειρας να ανακαλυφθούν οι γραμματικοί κανόνες που καθορίζουν τα είδη των προτάσεων.  

Μερικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά για να εξετάσουν την κατανόηση 

των παιδιών όσον αφορά τις διάφορες συντακτικές δομές469 είναι: 

- Επανάληψη προτάσεων που εμπεριέχουν διάφορες δομές. 

- Αναγνώριση μιας εικόνας ανάμεσα από ένα σύνολο εικόνων που αντιστοιχούν σε μια 

πρόταση, η οποία έχει μια συγκεκριμένη δομή. 

- Μετασχηματισμός μιας πρότασης βάση ενός δοσμένου μοντέλου μίας συγκεκριμένης 

δομής.  

- Συμπλήρωση μιας πρότασης βάσει ενός δοσμένου μοντέλου για τη δομή που απαιτείται. 

- Πρόσθεση της κατάλληλης κατάληξης, είτε σε πραγματικές λέξεις είτε σε ψευδολέξεις.  

- Χειρισμός αντικειμένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να απεικονίζεται το νόημα μιας έκ-

φρασης.  

Στις έρευνες αυτές αξιολογείται περισσότερο η ικανότητα των παιδιών να ακολουθούν 

συγκεκριμένες οδηγίες και λιγότερο η γλωσσική τους ικανότητα. Πιθανόν να υπήρχε μία πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού σε αυτούς τους ελέγχους δε-

ξιοτήτων, με την παρατήρηση της σχέσης μεταξύ της επίδοσης και της αυθόρμητης παραγω-

γής εκφράσεων από τα παιδιά. 

 

 

3.5.3 Ανάπτυξη των Σημασιολογικών γνώσεων 

 

Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα της παιδικής γλώσσας αναφέρεται στη μάθηση 

                                                             
468 Κατή, Δ., Κονδύλη, Μ., Νικηφορίδου, Ν., (2004), ο.π., σ. 245 - 247 
469 Slobin, D.I., (1967), A field manual fr cross – cultural study of communicative competence. Berkeley: language – Behav-
ior Research Laboratory / Associated Students of the University of California 
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του εννοιολογικού περιεχομένου της γλώσσας. Η σημασιολογική ανάπτυξη, πιστεύεται, ότι 

ολοκληρώνεται γύρω στα 8 χρόνια του παιδιού. Η πλήρης ανάπτυξη του σημασιολογικού συ-

στήματος, θεωρείται, ότι περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολλών επιμέρους περιοχών, όπως είναι 

ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, όπου το παιδί για να μπορέσει να αποκτήσει άνεση στη γλωσ-

σική επικοινωνία πρέπει να μαθαίνει νέες λέξεις, εμπλουτίζοντας έτσι σταδιακά το λεξιλόγιό 

του. Η αύξηση του λεξιλογίου είναι μια μακρόχρονη υπόθεση470. 

Το αμέσως επόμενο μέρος που αναπτύσσει το παιδί σημασιολογικά είναι η απόκτηση της 

έννοιας των λέξεων, όπου οι πρώτες λέξεις της ομιλίας του παιδιού είναι πολύ πιθανό να χρησι-

μοποιούνται από το παιδί με διαφορετική σημασία απ’ ό,τι από τους ενήλικες. Έτσι, οι έννοιες 

είτε σχετίζονται με την συναισθηματική και βουλητική κατάσταση του παιδιού, είτε με την α-

νάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας (αρχίζει να χρησιμοποιεί τις λέξεις σαν σύμβολα)471.  

Ένας άλλος τομέας είναι η απόκτηση της γνώσης για τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες 

των λέξεων. Ο τομέας αυτός αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να διαχωρίζει τη σχέση 

ανάμεσα στις έννοιες των λέξεων. Οι σχέσεις αυτές είναι η συνωνυμία, η αντίθεση και η α-

μοιβαιότητα των λέξεων.  

Τελευταίο τομέα αποτελεί η απόκτηση της έννοιας της δομής των προτάσεων, ο οποίος 

αναφέρεται στο πώς οι έννοιες των μεμονωμένων λέξεων δομούνται στην πρόταση με αποτέ-

λεσμα να εκφράζουν ένα νόημα472. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη των φωνολογικών και των 

γραμματικών γνώσεων, η κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα της γλώσσας, έχει μελετηθεί 

λιγότερο.  

Για να εκφραστούν οι ιδέες και οι έννοιες που έχει κανείς για τον κόσμο που μας περι-

βάλλει, χρησιμοποιεί λέξεις και προτάσεις. Οι σκέψεις και οι ιδέες είναι γνωστικά και όχι 

γλωσσικά στοιχεία, όμως πρέπει να κινητοποιηθούν γλωσσολογικές δομές, όπως είναι οι λέ-

ξεις και οι προτάσεις, προκειμένου να εκφραστούν οι εννοιολογικές γνώσεις473. Κατά συνέ-

πεια υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη γνώση - σκέψη και στο σημασιολογικό σύστημα. Οι 

ιδέες και οι γνώσεις καθορίζονται από το πολιτισμικό περιβάλλον, όπως και ο πολιτισμός δέ-

χεται επιδράσεις από το ιδιαίτερο γλωσσικό σύστημά του. Η σημασιολογική γνώση μπορεί να 

περιγραφεί με όρους, όπως σημασία λέξης, σημασία πρότασης, μεταφορική σημασία. Οι χρή-

στες της γλώσσας γνωρίζουν τις τρεις αυτές παραμέτρους του σημασιολογικού. Το μικρό 

                                                             
470 Κατή, Δ., (1992), Σημασιολογική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια.κ. 6, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, , σ. 4295- 4297 
471 Κατή, Δ., (1992), Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 5, Η κατάκτηση των σημασιολογικών Γνώσεων, σ. 229 – 246, 
Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας. 
472 Πόρποδας, Κ., (1991), Εισαγωγή στην ψυχολογία της ανάγνωσης, σ. 65 – 83, Πάτρα, εκδ. Πανεπιστημίου Πάτρας 
473 Νikiforidou, K. & Katis, D.,  (2000), Subjectivity and conditionality:  the marking of speaker involvement in Greek condi-
tionals. Α. Foolen & F. van der Leek (eds.) Constructions, pp.217 - 238. Αmsterdam:  Benjamins. 
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παιδί, όμως, δεν μπορεί να αποκτήσει τη μεταφορική σημασία μέχρι να φθάσει σε ανώτερα 

στάδια γλωσσικής ανάπτυξης474. 

Το σύνολο των σημασιών κάθε ομιλούμενης γλώσσας μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μι-

κρότερα ή μεγαλύτερα σύνολα (άρα και λέξεων), που περιγράφουν τα γνωρίσματα μιας συ-

γκεκριμένης περιοχής της πραγματικότητας ή καλύτερα, της αισθητηριακής αντίληψης και 

νοητικής επεξεργασίας της πραγματικότητας από τους φυσικούς ομιλητές. Αυτά τα σύνολα 

από σημασίες, οι οποίες διακρίνονται για τη μεταξύ τους συνάφεια, ονομάστηκαν σημασιολο-

γικά πεδία475. Οι όροι συγγένειας (συγγένεια εξ αίματος, συγγένεια εξ αγχιστείας κ.ά.), τα μέλη 

του σώματος (πρόσωπο, χέρι, κεφάλι, κ.ά.), τα χρώματα (βασικά, αποχρώσεις, κ.ά.), τα ονό-

ματα φυτών και ζώων, οι γεωγραφικοί όροι (βουνά, λίμνες κ.ά.), οι έννοιες του χώρου (συσχέ-

τιση σημείων του χώρου, κατεύθυνση κ.ά.) και του χρόνου (συχνότητα, διάρκεια κ.ά.), καθώς 

και οι ποικίλοι τρόποι αντίληψης και γνώσης του πραγματικού (όροι αίσθησης, εκφράσεις ι-

δεών, κ.ά.) είναι μερικά από τα δομημένα πεδία που έχουν μελετηθεί476.   

Αλλά οι διάφορες φυσικές γλώσσες δεν κωδικοποιούν με τον ίδιο τρόπο την πραγματι-

κότητα, με αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν απόλυτα τα πεδία που αφορούν την ίδια περιοχή 

της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, η δείξη του κοντινού (αυτό) και του μακρινού (εκείνο) 

της νέας ελληνικής δεν συμπίπτει με τη δείξη της εγγύτητας - απόστασης στην ισπανική (este, 

για μικρή απόσταση, ese, για μέση απόσταση, και aquel, για μεγάλη απόσταση)477. 

Για να θεωρηθεί, λοιπόν, ένα σύνολο όρων σημασιολογικό πεδίο πρέπει να υπάρχουν 

κριτήρια που να καθορίζουν με ακρίβεια τις σχέσεις μεταξύ των όρων, με άλλα λόγια να απο-

δεικνύουν ότι πρόκειται για γλωσσική δομή. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η φυσική, κοινωνική ή 

λογική δόμηση των στοιχείων ενός συνόλου. Για παράδειγμα, τα χρώματα μπορούν να δια-

βαθμιστούν με βάση την ανάλυση και διαβάθμισή τους, οι όροι συγγένειας ανάλογα με βάση 

την απόσταση των συγγενών, ενώ οι αριθμοί με βάση τη συνέχειά τους478. Ένα άλλο κριτήριο 

είναι η κλιμάκωση της έκτασης ενός συνόλου, όπως στην περίπτωση της χλωρίδας και της 

πανίδας. Δοκιμάστηκαν και άλλα κριτήρια (συνωνυμία, αντωνυμία, υπερωνυμία, υπωνυμία 

κ.ά.), που, όμως, οδηγούν στον σχηματισμό πεδίων, χωρίς σαφή διάρθρωση και με επικαλύ-

ψεις ανάμεσα σε σχετικά πεδία479. Αυτός είναι και ο λόγος που, ενώ τα σημασιολογικά πεδία 

                                                             
474Lehrer, A., (1974), Semantic fields and lexical structure, Amsterdam: North Holland, pp. 84 -96 
475 Clark, E., (1992), «Η κατασκευή ενός λεξιλογίου: Λέξεις για αντικείμενα, πράξεις και σχέσεις». Στο Κείμενα εξελικτικής 
ψυχολογίας, 1ος τόμ. Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου, σ. 44 – 58, Αθήνα, εκδ. Gutenberg. 
476 Lyons,  J., (1977), Semantics. Volumes I and II., pp, 288 – 296 & 217 – 228, Cambridge University Press, Cambridge 
477 Βελούδης, Γ., (2005), Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα, σ. 25 – 27, Αθήνα, εκδ. Κριτική 
478 Kay, P., B. Berlin, L. Maffie.a., (1997), «Color naming across languages». In C.L. Hardin & L. Maffi (eds.), Color catego-
ries in thought and language, pp.115 – 134, Cambridge University Press. 
479 Βελούδης, Γ., (2005), ο.π., σ. 42 - 47 
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είναι χρήσιμα στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως μητρικής ή ξένης (κυρίως στην εκμάθηση 

των «καίριων» στοιχείων ενός πεδίου, όπως είναι τα βασικά χρώματα), δεν εξελίχθηκαν σε 

μια πραγματική θεωρία της λεξιλογικής δομής μιας γλώσσας ή, πολύ περισσότερο, κάθε 

γλώσσας.  

Ο όρος σημασιολογική ανάπτυξη έχει, πάντως, χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί αφενός 

στην ανάπτυξη των γνώσεων για το λεξιλόγιο - ή λεξικό, όπως λέγεται στις γλωσσολογικές 

περιγραφές- μιας γλώσσας και αφετέρου στην εκμάθηση των βασικών σημασιολογικών κα-

τηγοριών της γραμματικής. Στην πρώτη περίπτωση, υποτίθεται, ότι το παιδί μαθαίνει τις βα-

σικές μονάδες του λεξικού, καθώς και τους επιτρεπτούς συνδυασμούς αυτών των μονάδων 

για το σχηματισμό καινούριων λέξεων -ή λεξημάτων, όπως αποκαλούνται στη γλωσσολογική 

ορολογία. Οι βασικές μονάδες του λεξικού δεν αντιστοιχούν πάντα σε ό,τι κοινά αποκαλούμε 

λέξεις, αλλά και σε μονάδες μικρότερες από τις λέξεις, όπως τα αποκαλούμενα μορφήματα -ή 

τα κοινώς λεγόμενα συνθετικά των λέξεων- όπως η πρόθεση παρά και η κατάληξη -ω στη 

λέξη παραπλανώ, καθώς και μονάδες μεγαλύτερες από τις λέξεις, τις φράσεις480. 

Το ενδιαφέρον για τη σημασιολογική ανάπτυξη έχει επικεντρωθεί όλο και πιο πολύ 

στην εκμάθηση του λεξικού. Υπάρχει πλέον σωρεία παρατηρήσεων για την ανάπτυξη των 

γνώσεων του λεξικού και αρκετές απόπειρες θεωρητικής ερμηνείας διάφορων φαινομένων 

αυτής της ανάπτυξης481. Η πιο δημοφιλής θεωρία της δεκαετίας του '70 ήταν αυτή των σημα-

σιολογικών χαρακτηριστικών, η οποία ήθελε τις λέξεις να αναλύονται σε επιμέρους σημασίες 

με τρόπο που συναφείς, σχετικές λέξεις να μπορούν να περιγράφουν την αρχική έννοια σαν 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος σημασιών. Για παράδειγμα, ποσοτικά επίθετα, όπως μεγά-

λο-μικρό, ψηλό-κοντό, πλατύ - στενό κ.α., μπορούσαν να περιγραφούν με βάση την αυξομείω-

ση των χαρακτηριστικών, μέγεθος, ύψος, πλάτος. Όσο πιο πολλά χαρακτηριστικά απαιτού-

νται για την περιγραφή μιας λέξης, τόσο δυσκολότερη γίνεται η κατανόησή της482. Η θεωρία 

αυτή δεν μπόρεσε να εξηγήσει περισσότερες από λίγες ομάδες λέξεων και δεν είναι σήμερα 

αποδεκτή. 

Τα λεξήματα μιας γλώσσας δεν είναι παντελώς ανεξάρτητες μονάδες, αλλά συγγενεύ-

ουν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Αυτή η οργάνωση των λεξημάτων σε περισσότερο ή 

λιγότερο συγγενικές ομάδες αποτελεί, επίσης, μέρος των σημασιολογικών γνώσεων. Όσον 

αφορά, τώρα, τις σημασιολογικές κατηγορίες της γραμματικής, το παιδί υποτίθεται, ότι μα-

                                                             
480 Κατή, Δ., (1992), «Σημασιολογική ανάπτυξη». Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια., Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 4295- 4297 
481 Labov, W., (1973), «The boundaries of words and their meanings». In C.-J. N. Bailey & R.W. Shuy (eds.), New ways  of 
analyzing variation in English, Washington:Georgetown University Press, pp. 340 -373 
482 Κατή, Δ., (1992),  ο.π., σ. 4295-4297 
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θαίνει κατηγορίες λέξεων που χαρακτηρίζονται από κάποιο κοινό σημασιολογικό χαρακτηρι-

στικό και που συνδυάζονται με συγκεκριμένους τρόπους με άλλες τέτοιες κατηγορίες483.   

Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η ιδέα, ότι ορισμένες κατηγοριοποιήσεις της ε-

μπειρίας είναι βιολογικά προγραμματισμένες. Η εμπειρία μας είναι τόσο περίπλοκη και μπο-

ρεί να βιωθεί νοητικά με πολλούς τρόπους. Όμως, παρατηρούνται ίδιες κατηγοριοποιήσεις σε 

ένα βαθμό σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις γλώσσες. Την άποψη αυτή στηρίζουν ιδιαίτερα 

μελέτες που παρατήρησαν μια πορεία ανάπτυξης νοημάτων και λέξεων σε τυφλά παιδιά, ίδια 

με αυτή των φυσιολογικών παιδιών, παρά τις προφανείς διαφορές ως προς την εμπειρία του 

κόσμου484 .     

Το παιδί αρχίζει να μαθαίνει το σημασιολογικό από τη σημασία της λέξης. Η εκμάθηση 

της σημασίας της λέξης δεν αποτελεί απλά συνδυασμό φωνημάτων, αλλά απαιτείται αναφορά 

σε αντικείμενα, γεγονότα ή σχέσεις. Οι Katz & Fodor485 διατύπωσαν μια θεωρία σχετικά με 

τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά μιας λέξης. Κάθε λέξη, δηλαδή, ορίζεται με βάση ορισμέ-

να χαρακτηριστικά, όπως έμψυχο, άψυχο, άνθρωπος, ζώο, φυσικό αντικείμενο, ενέργεια. Κά-

θε έννοια λέξης μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή είναι 

πολύ σύνθετη, ακόμη κι αν πρόκειται για απλές λέξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα α-

ντικείμενα ή ενέργειες.  

Το παιδί πρέπει αρχικά να εντοπίσει το φαινόμενο, στο οποίο αναφέρεται η λέξη που 

ακούει. Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι κατηγοριοποιημένο με τον τρόπο της γλώσσας. Οι 

περιγραφές με άξονα αντικείμενα ή πράξεις ανήκουν στο χώρο της νοητικής αντίληψης. Κάθε 

λέξη δεν αναφέρεται σε ένα μόνο φαινόμενο, αλλά αποτελεί μια κατηγοριοποίηση πολλών 

συγκεκριμένων φαινομένων με τον ίδιο τρόπο486. Καλείται με τον τρόπο αυτό το παιδί να α-

νακαλύψει τα κριτήρια, με τα οποία η κάθε λέξη αναφέρεται σε ένα πλήθος φαινομένων, να 

βρει τις ομοιότητες που χρειάζονται τα φαινόμενα για να ανήκουν στο ίδιο αναφορικό σύνολο 

της συγκεκριμένης λέξης487 . 

Γενικότερα, η κατάκτηση των λεξημάτων είναι θεωρητικά ένα δύσκολο επίτευγμα. Δεν 

συναντάται πάντα μια απλή σχέση μεταξύ των λέξεων και των αναφορών τους. Οι αναφορές 

γίνονται σε αφηρημένες ιδέες, αλλά και σε συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις, ακόμη και χει-

                                                             
483 Τζουριάδου, M., (1990), Οι διαταραχές του λόγου στο παιδί, εκδ. Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης σ. 45 – 57 
484 Κατή, Δ., (1992),  ο.π., σ. 4295- 4297 
485 Katz., J.J. and Fodor, J.A., (1963), «The structure of a Semantic Theory», Language 39, pp. 170-210 
486 Κατή, Δ. & Καρούσου, Α., (2009), «Το νόημα των εκφωνημάτων κατά τη μετάβαση από την προλεκτική στη λεκτική 
επικοινωνία: δεδομένα από δύο ελληνόφωνα παιδιά», Περιοδικό Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8: σ. 53 - 72 
487 Anglin, J.M., (1977), Word, object, and conceptual development. New York: W.W. Norton &Company Inc., p. 190 
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ροπιαστών αντικειμένων488. Για παράδειγμα, τα μέρη του σώματος κατηγοριοποιούνται και 

ονομάζονται διαφορετικά σε διαφορετικές γλώσσες. Εκτός των αναφορικών λέξεων (referen-

tial words) που λειτουργούν σε δεδομένα φαινόμενα αναφοράς, υπάρχουν και οι σχετικές λέ-

ξεις (relative words) που η αναφορά τους εξαρτάται από στοιχεία του όλου επικοινωνιακού 

πλαισίου, όπως για παράδειγμα οι δεικτικές λέξεις, εγώ, εσύ, εκείνο, (αντωνυμίες)489 και λέ-

ξεις χωρίς διόλου νόημα, όπως τα άρθρα.  

Ένα ακόμη φαινόμενο σχέσης αναφοράς και λέξης βρίσκεται στην πολυσημία και την 

αμφισημία των λέξεων. Τα παιδιά φαίνεται να κατακτούν ευκολότερα και νωρίτερα το νόημα 

ενός απλού όρου. Η σημασιολογική πολυπλοκότητα μπορεί να παίζει ρόλο σε όρους ιεραρχι-

κά δομημένους, έτσι, ώστε το νόημα ενός όρου να περιλαμβάνει τα νοήματα άλλων όρων του 

ίδιου σημασιολογικού χώρου490. Οι τομείς που θεωρούνται καθοριστικοί για τη σειρά κατά-

κτησης όρων είναι: α) όροι διαστάσεων, με τη χρήση επιθέτων, (μεγάλο, ψηλό, πλατύ). Στην 

αρχή γίνεται επεξεργασία των απλών σημασιολογικά όρων (μεγάλο) και στη συνέχεια των 

πιο πολύπλοκων σημασιών (ψηλό)491. Το παιδί λειτουργεί με ανάλογο τρόπο και στο χώρο 

κατανόησης και παραγωγής αυτών των όρων492,493, β) όροι συγγένειας, οι απλοί όροι συγγέ-

νειας (μητέρα) είναι ευκολότερα προσδιορίσιμοι από πολυπλοκότερους όρους (θείος, για-

γιά494, γ) κτητικά ρήματα (δίνω, παίρνω), κατακτούνται σε πρώιμο στάδιο495, δ) τοπικοί όροι, 

που αφορούν σχέσεις χώρου (πάνω, κάτω), έχουν θέση στο λόγο του παιδιού από νωρίς, ενώ 

αντίθετα πολυπλοκότερες σημασίες (μπροστά από, ανάμεσα)496, απαιτούν χρόνο και επεξερ-

γασία από τα παιδιά497, 498, ε) δεικτικοί όροι, όπως εγώ, εκεί, αυτό, επηρεάζονται στο χρόνο 

κατάκτησης εξαιτίας της σημασιολογικής πολυπλοκότητας τους. Τα παιδιά κατανοούν ευκο-

λότερα την αντίθεση μεταξύ του εγώ και του εσύ499 και στη συνέχεια επεξεργάζονται τις θέ-

                                                             
488 Prawat, R. & Cancell, A., (1977), «Semantic retrieval in young children as afunction of type of meaning», Deelopment 
Psychology, 13, pp. 354  – 358. 
489 Κατή, Δ., & Καρούσου, Α., (2009), ο.π. Περιοδικό Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8: σ. 53 - 72 
490Clark, E. V., (1973), «What's in a word? On the child's acquisition of semantics in his first language». In  T. E. Moore 
(Ed.), Cognitive development and the acquisition of language. New York: Academic Press.  pp.  65 -110  
491 Bierwisch, M., (1967), Syntactic Features Morphology, pp. 370 - 371 
492 Clark, E. V., (1972), «Some perceptual factors in the acquisition of locative terms by young children». In P. M.Peranteau, 
J. N. Levi, & G. C. Phares (Eds.), Papers from the eighth  regional meeting. Chicago, IL: Chicago  Linguistic Society. pp. 
341-349 
493 Donaldson, M. & Wales, R.J., (1970), «On the acquisition of some relational terms». In J.R. Hayes  (Ed.), Cognition and 

the development of language. New York: Wiley. p. 235-268 
494 Haviland, S. E. & Clark, H. H.,(1974), «What’s new? Acquiring new information as a process in comprehension». Journal 
of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, pp. 512 - 521 
495 Gentrer, D., ( 1982), «The Crosslinguistic Study Of Language Acquisition», Journal of Child Language, 11, pp. 523-534.  
496 Clark, E. V., (1973b), «Nonlinguistic strategies and the acquisition of word meaning», Cognition, 2, pp. 161-182 
497 Clark, H. H. & Clark, E. V., (1977), Psychology and language: An introduction to psycholinguistics. New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, pp. 486 - 492 
498 Jonston & Slobin, (1979), «The development of locative expressions in  English, Italian, Serbo – Croatian and Turkish», 

Journal of Child Language, 6, pp. 529 -545 
499 Clark, Eve V., (1978a), «Awareness of language: Some evidence from what children say and do». In Sinclair R. J. A. and 
Kevelt W., editors, The child’s conception of language. Springer Verlag, Berlin, pp.119 - 123 



 120 

σεις, εδώ, εκεί ή έλα και πάρε500. 

Ένα κύριο χαρακτηριστικό του παιδιού της ηλικίας αυτής είναι ότι κατανοεί μια ποικι-

λία από συνδυαστικές λέξεις, λέξεις, δηλαδή, που καθορίζουν σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, 

πράγματα, και γεγονότα. Οι λέξεις, π.χ. «σε», «πάνω», «κάτω», κ.ά., καθορίζουν σχέσεις χώ-

ρου ανάμεσα σε αντικείμενα ή οι λέξεις «περισσότερο» - «λιγότερο» καθορίζουν ποσοτικές 

σχέσεις ή οι λέξεις «μεγάλος», «μικρός», «μακρύ», «κοντό», κ.ά. καθορίζουν σχέσεις μεγέ-

θους ανάμεσα σε αντικείμενα. Τέλος, λέξεις, όπως «πριν», «μετά», καθορίζουν χρονικές σχέ-

σεις ανάμεσα σε γεγονότα. Η ικανότητα κατανόησης τέτοιων λέξεων αποτελεί το κυριότερο 

σημασιολογικό επίτευγμα της προσχολικής περιόδου501.  

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στον τομέα της ανάπτυξης του λόγου στο παιδί 

της προσχολικής ηλικίας είναι η κατανόηση και παραγωγή σε ερωτήσεις τύπου «γιατί», «τι», 

«πότε», κ.ά. Επειδή ακριβώς σ' αυτήν την ηλικία απευθυνόμαστε συχνά στο παιδί, η κατανό-

ηση: των ερωτήσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Μελέτες έδει-

ξαν, ότι τα παιδιά κατανοούν πρώτα το «τι», μετά το «γιατί», το «ποιος», το «πού», το «πώς» 

και το «πότε». Η ιεράρχηση σχετίζεται με το περιεχόμενο που εκφράζουν τέτοιου είδους ε-

ρωτήσεις, το «τι» απαιτεί από το παιδί να κατονομάσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή μια 

ενέργεια (τι είναι αυτό; τι κάνεις;). Το «ποιος» απαιτεί από το παιδί να κατονομάσει ένα πρό-

σωπο, ενώ το «πού» μια τοποθεσία. Οι έννοιες αυτές έχουν αποκτηθεί από το παιδί ήδη από 

το στάδιο του τηλεγραφικού λόγου502. Οι άλλες ερωτήσεις απαιτούν γνώση αιτιότητας, τρό-

που και χρόνου, που αναπτύσσονται αργότερα. Ακόμη, τα παιδιά κατανοούν τέτοιου τύπου 

ερωτήσεις καλύτερα, όταν η αναφορά γίνεται στο υποκείμενο και όχι στο αντικείμενο503. 

Ένας από τους λόγους της πολυπλοκότητας των χαρακτηριστικών της λέξης είναι, ότι 

αναφέρονται σε μια γενική τάξη πραγμάτων ή ενεργειών, που πολλές φορές δεν έχουν κοινή 

βάση. Όλα τα αντικείμενα, π.χ. που ονομάζονται «τετράγωνα», έχουν κοινό σχήμα. Όμως, 

όλα τα ζώα που ονομάζονται «σκυλί» δεν έχουν τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά (λυκόσκυ-

λο - κανίς). Από το παράδειγμα αυτό γίνεται εμφανές, ότι η αντιληπτική ομοιότητα αποτελεί 

μόνο μια βάση πάνω στην οποία κατηγοριοποιούνται και ονοματοποιούνται τα αντικείμενα. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις ενέργειας. Λέγεται, ότι κάποιος «περπατάει» ανεξάρτητα 

από το βηματισμό του ή την ταχύτητα που περπατάει. Η λέξη «περπατώ» αναφέρεται σε μια 

                                                             
500 Clark, E. V. & Garnica, O. K., (1974), «Is he coming or going? On the acquisition of deictic verbs». Journal of Verbal 
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κατηγορία κινήσεων που υπόκεινται σε ορισμένα όρια (π.χ. ο πολύ γρήγορος ρυθμός ονομά-

ζεται «τρέχω»). Ένας άλλος λόγος πολυπλοκότητας της έννοιας της λέξης είναι ότι η ίδια λέ-

ξη έχει πολλές φορές διαφορετικές έννοιες, όπως π.χ. «πιάνω» (με τα χέρια, αντιλαμβάνομαι) 

ή «μαργαριτάρια» (όστρακο, κόσμημα, σοβαρά λεκτικά λάθη)504.  

Η καθεαυτή αναφορά μιας πολύσημης λέξης γίνεται φανερή, όταν ληφθούν υπόψη το 

γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον (π.χ. η λέξη γράμμα μπορεί να αναφέρεται σε επι-

στολή, σε μονάδα αλφαβητική κ.α.)505. Η σημασιολογική πολυπλοκότητα των όρων είναι πα-

ράγοντας που επιδρά στην απόκτηση του λεξιλογίου. Το πρόβλημα του παιδιού είναι να συν-

δέσει τις λέξεις με την πραγματικότητα του κόσμου, αλλά και να κατηγοριοποιήσει καταρχήν 

ή παράλληλα τον ίδιο τον κόσμο. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι, ενώ η σημασιολογική πολυπλο-

κότητα αποτελεί δείκτη πρόβλεψης για τη σειρά απόκτησης όρων στα σημασιολογικά πεδία, 

φαίνεται, ότι αυτό ισχύει μόνο για τα πεδία που περιέχουν όρους σχέσεων, με επίθετα για την 

περιγραφή της κάθε έννοιας, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο χώρο των ταξινομήσεων που α-

ποτελούνται από κατηγορίες506.  

Τα παιδιά έχουν ήδη οργανώσει μεγάλο μέρος της γνώσης τους σχετικά με συγκεκριμέ-

νες κατηγορίες αντικειμένων, πράξεων και σχέσεων πριν ακόμη μάθουν να μιλούν507. To 

στοιχείο του «εδώ και τώρα» είναι το σημαντικότερο στοιχείο των φράσεων που εκφράζουν 

τα παιδιά508 - και που αποτελούνται από μία ή δύο λέξεις 509, 510. Οι όροι που χρησιμοποιούν 

αφορούν το φαγητό, τα μέρη του σώματος, τα ρούχα, τα ζώα, τα μηχανοκίνητα, τα παιχνίδια, 

τα αντικείμενα του σπιτιού και τους ανθρώπους511-512. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ατομι-

κές διαφορές στην ηλικία κατανόησης των πρώτων λέξεων και της παραγωγής τους. 

Στο ερώτημα από πού τα παιδιά προσλαμβάνουν τις πρώτες λέξεις, η απάντηση είναι 

από τα άτομα που τα φροντίζουν, τα οποία τους μεταφέρουν λέξεις που αφορούν καθημερινές 

συνήθειες, για διαδικασίες και αντικείμενα παιχνιδιών513 ή όρους συγγένειας κ.ά.514, 515. Oι 
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Greenfield και Smith516 αναφέρουν, ότι φράσεις της μιας λέξης αλλά και συνθετότερες χρη-

σιμοποιούνται από τα παιδιά για να κατονομάσουν ειδικούς ρόλους και όχι μόνο τα αντικεί-

μενα ή ακόμη αντικείμενα που δέχονται την επίδραση μιας πράξης, αλλά και ανθρώπους και 

θέσεις στο χώρο. Μιλούν ακόμη για πράξεις ή καταστάσεις που δημιουργούνται σαν αποτέ-

λεσμα κάποιας πράξης. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η βάση του πρώτου παιδικού λεξιλογίου απαρ-

τίζεται από λέξεις που περικλείουν κίνηση.  

Σύμφωνα με τις έρευνες της Nelson517, οι πρώτες λέξεις που παράγονται από τα παιδιά 

κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τα σημασιολογικά τους χαρακτηριστι-

κά: 1) συγκεκριμένα ονόματα, 2) γενικά ονόματα, 3) πράξεις, 4) προσδιοριστικά, 5) προσω-

πικές κοινωνικές λέξεις. Διαπίστωσε ακόμη ότι ένα μέρος των παιδιών χρησιμοποιούσε λέ-

ξεις για να εκφράσει αιτήματα ή συναισθήματα που ονομάστηκαν εκφραστικά (expressive), 

ενώ ένα δεύτερο μέρος χρησιμοποιούσε λέξεις, για να περιγράψει το περιβάλλον και ονομά-

στηκαν αναφορικά (referential).  

Οι λέξεις επιλέγονται από τους ενήλικες για τα παιδιά με κριτήριο τη χρησιμότητά τους 

ή κάνοντας γνωστή τη σχετικότητά τους ως προς τη σημασία τους και το ότι ανήκουν στο 

ίδιο σημασιολογικό πεδίο, συμβάλλοντας στην κατανόηση ορισμένων προκαταρκτικών ση-

μασιών. Το γεγονός, βέβαια, δεν αποσαφηνίζει το ακριβές νόημα των λέξεων παρά το ότι α-

ναφέρονται λέξεις σχετικές ως προς το νόημά τους518. Παρατηρείται, επίσης, στα μικρά παι-

διά να χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση εννοιών, χαρακτηρισμοί βασικού επιπέδου και 

όχι εξειδικευμένοι όροι519. Έρευνες για το λεξιλόγιο απέδειξαν, ότι όροι που ανήκουν σε δια-

φορετικά επίπεδα κατηγοριοποίησης για τους ενήλικες, μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο επίπε-

δο για τα παιδιά. Τα τελευταία επικεντρώνονται στο μέσο, που χαρακτηρίζει κάθε κατηγο-

ρία520. Φαίνεται, επίσης, ότι αρχίζουν να προσθέτουν υπερκατηγορίες και υποκατηγορίες στο 

λεξιλόγιό τους521 και να δημιουργούν ταξινομήσεις ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά επίπε-

δα522. 
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Τα πλήρη νοήματα, όμως, που αποδίδονται από τους ενήλικες στις λέξεις δεν είναι δυ-

νατό να συμπεραίνονται και από τα παιδιά. Οι γλωσσολόγοι523 συμφωνούν, ότι η γνώση των 

λέξεων μιας γλώσσας, δεν αποκτάται μόνο μέσω της μίμησης των στοιχείων της ομιλίας που 

ακούει κάθε παιδί524. Η άποψη που διατυπώνεται από την Carey, είναι, ότι το παιδί κατακτά 

τις λέξεις σαν σημασιολογικό σύνολο, χωρίς αυτές να ταυτίζονται με τον ορισμό που δίνεται 

από τους ενήλικες. Το παιδί αναλύει τη σημασία κάθε λέξης συγκρίνοντας και καταχωρώντας 

ομοιότητες και διαφορές σε κάθε φραστική εκδήλωση, ώστε οι επιμέρους αναλύσεις να το 

οδηγήσουν στην ολοκλήρωση των γνώσεων για το λεξικό και τους κανόνες της γλώσσας525. 

Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για την επεξεργασία των νοημάτων, στηριζόμενα στο πλαίσιο 

χρήσης των λέξεων, στον τρόπο που χρησιμοποιούνται από άλλους, στις μη λεκτικές ενδεί-

ξεις, στη γενική γνώση που έχουν για άλλες σχετικές ή αντίθετες σημασίες. Στο άκουσμα 

μιας νέας λέξης τα παιδιά κάνουν κάποιες αρχικές υποθέσεις, που στην πορεία πιθανώς τις 

τροποποιούν ως την τελική κατάταξη της νέας έννοιας στο ίδιο πλαίσιο με αυτό των ενηλί-

κων526.  

Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή: α) υπερέκτασης, όπου το νόημα να υ-

περκαλύπτει το νόημα που αποδίδεται από τους ενήλικες και να επεκτείνεται προς μία ή δύο 

κατευθύνσεις, β) υποέκτασης: όπου το νόημα που αποδίδει το παιδί καλύπτει ένα μόνο μέρος 

του νοήματος των ενηλίκων, ή ακόμη γ) καμία αντιστοιχία: όπου το παιδί σχηματίζει με λά-

θος τρόπο ένα νόημα και έτσι αποτυγχάνει στην επικοινωνία του527. Οι υπερεκτάσεις στηρί-

ζονται στις ομοιότητες των σχημάτων, ή της κίνησης, της υφής ή του μεγέθους (για αντικεί-

μενα)528, ή στην ομοιότητα καταστάσεων529. Σταδιακά και, καθώς οι γνώσεις των παιδιών 

πληθαίνουν, μειώνονται τα ατελή νοήματα και εξειδικεύονται οι υπερεκτάσεις. Αντίστοιχα, 

στις υποεκτάσεις διευρύνεται ο χώρος αναφοράς των εννοιών, ώστε να συμβαδίζουν με τα 

νοήματα των ενηλίκων. 

Τα λάθη στις σημασίες των λέξεων αποδεικνύουν το δημιουργικό ρόλο του παιδιού στη 
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διαδικασία μάθησης. Η Carey530 υποστηρίζει, ότι το παιδί πρωτομαθαίνει τις λέξεις ως ένα 

σημασιολογικό όλο -χωρίς, βέβαια, η αναφορά της λέξης να συμπίπτει πάντα με αυτή των 

ενηλίκων. Όμως, παράλληλα, το παιδί επιδίδεται σε μια σημασιολογική ανάλυση των λέξεων. 

Καταγράφει ομοιότητες και διαφορές όλων των ειδών, σα να γνωρίζει, ότι το λεξικό μιας 

γλώσσας είναι ένα οργανωμένο σύστημα σημασιών. Η ολοκλήρωση των γνώσεων για το λε-

ξικό, φυσικά, αργεί, αλλά τα λάθη των παιδιών μαρτυρούν εξαρχής και την ανάλυση στην 

οποίαν επιδίδονται αλλά και τη δυνατότητά τους να δημιουργούν από νωρίς καινούριες λέξεις 

με βάση τους κανόνες της γλώσσας τους. Τα παιδιά δεν απομνημονεύουν απλώς μια λίστα 

από λέξεις. Κι αυτό φαίνεται ιδιαίτερα, όταν λανθάνουν με συγγενικές λέξεις, όπως γράμμα-

τα-αριθμοί, χθες-αύριο, κ.λπ. Τέτοια λάθη μαρτυρούν καταρχήν οργάνωση των λεξημάτων σε 

συγγενικές τάξεις531.   

Η γενική νοητική ανάπτυξη του παιδιού και το προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων των παι-

διών για τα αντικείμενα και τις μεταξύ τους σχέσεις είναι, επίσης, παράγοντες που επηρεά-

ζουν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Η επεξεργασία μιας καινούριας σημασίας λέξης 

συνδυάζεται με την προηγούμενη γνώση και τα στοιχεία που την πλαισιώνουν532, και παρέ-

χουν τη βάση των αρχικών τους υποθέσεων για το τι σημαίνουν οι λέξεις. Η απόκτηση αφη-

ρημένων λέξεων είναι επόμενο να αναφέρεται σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης, αν και η 

πιο απλή κατηγοριοποίηση λέξεων ενέχει το στοιχείο της αφαίρεσης. Αν και η Winner533 α-

ναφέρει, ότι τα πρώτα σημάδια μεταφοράς ξεκινούν με το συμβολικό παιχνίδι του παιδιού, 

ωστόσο, οι ικανότητες για αφηρημένη σκέψη είναι περιορισμένες και γι’ αυτό περιορισμένη 

και η ικανότητα κατανόησης και χρήσης μεταφορικών λέξεων, αφού το παιδί δυσκολεύεται 

στην διάκριση των κοινών σημείων των φαινομένων στα οποία αναφέρονται οι λέξεις534. Κα-

τά τους Vosniadou & Ortony535, μόνο τετράχρονα παιδιά μπορούν να καταλάβουν μεταφορι-

κές προτάσεις σαν Το ποτάμι είναι σαν φίδι ενώ τα τρίχρονα μόνο μη μεταφορικές προτάσεις 

όπως Το ποτάμι είναι σαν λίμνη536. Ο Anglin537 συμπληρώνει τις μελέτες υποστηρίζοντας ότι 

αυτή η οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικά πεδία, αργεί ή πολλές φορές δεν ολοκληρώ-
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velopment of Communication, N.Y.: John Wiley & Sons, pp.63 - 88  
533 Winner, E. (1979), «New names for old things: The emergence of metaphoric language». Journal of Child Language, 6, 

pp.469-49 
534 Κατή, Δ. & Καρούσου, Α., (2009), ο.π., σ.73 - 79 
535 Vosniadou, S., & Ortony, A., (1983), «The emergence of the literalmetaphorical-anomalous distinction in young chil-

dren». Child Development, 54, pp. 154 -161 
536 Κατή, Δ. & Καρούσου Α., (2009), σ.73 - 79  
537 Anglin, J. M., (1977), Word, object and conceptual development, New York: Norton, pp.117 - 125 
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νεται, αφήνοντας κενά μέχρι και στις γνώσεις των ενηλίκων. 

 

3.5.3.1. Επεκτατικές μελέτες (extensional studies) 

 

Τα παιδιά έχουν εκ φύσεως, την τάση να αναφέρονται σε αντικείμενα ή πλευρές του 

περιβάλλοντος τους. Η καταγραφή του αυθόρμητου λόγου των παιδιών σε φυσικά περιβάλ-

λοντα χρησιμοποιείται, σαν μια βασική επεκτατική μέθοδος538. Η τάση των παιδιών να υπε-

ρεκτείνουν (overextend) τις λέξεις που χρησιμοποιούν, αναφερόμενα σε τέτοια περιβάλλοντα, 

έγινε η βάση για την διατύπωση θεωριών σχετικών με τη σημασιολογική ανάπτυξη. Ωστόσο, 

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη χρήση μόνο του αυθόρμητου λόγου για τη διατύπωση 

τέτοιων θεωριών. Η υπο-ανάπτυξη (underxtension) ή η επικάλυψη (overlap), η ασυμμετρία 

μεταξύ της συχνότητας, της υπερέκτασης και της κατανόησης των λέξεων είναι μερικά από 

αυτά. Το σοβαρότερο πρόβλημα, όμως, της χρήσης αυθόρμητου λόγου είναι, ότι το παιδί 

σπάνια θα ονοματίσει μια ευρεία γκάμα αναφερόμενων (referents), ώστε να γίνει σίγουρη α-

ξιολόγηση539. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ενίσχυση των καταγραφών του αυθόρμητου λό-

γου των παιδιών με πιο ελεγχόμενες συστηματικές μελέτες στο θέμα της επέκτασης στις λέ-

ξεις των παιδιών. Συστηματικά τεστς είναι η προτεινόμενη μέθοδος κάποιων φιλοσόφων, ώ-

στε να εξάγονται υποθέσεις σχετικά με την ερμηνεία των λέξεων σε κάθε δεδομένη γλώσσα. 

Παρόλα αυτά προκύπτουν προβλήματα ακόμα και με τα ελεγχόμενα επεκτατικά τεστ που 

αφορούν το καθοριζόμενο εύρος των λέξεων του παιδιού στην κατανόηση και παραγωγή λό-

γου540. 

Ένα από τα βαθύτερα προβλήματα541 είναι, ότι ακόμα και αν ορίσουμε έναν μεγάλο α-

ριθμό αντικειμένων στην επέκταση μιας λέξης, υπάρχει πάντα ένας απεριόριστος αριθμός κα-

νόνων και ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να ήταν η βάση της ταξινόμησης αυτών των αντικει-

μένων. Ο Carnap542 επέμενε, ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε υποθέσεις για τις έννοιες των 

λέξεων και να ενισχυθούν βάσει συστηματικών επεκτατικών ασκήσεων. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, ότι οι διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου της επέκτασης των λέ-

ξεων των παιδιών φέρνουν και διαφορετικές αξιολογήσεις για το οριζόμενο εύρος τους. Μια 

                                                             
538 Mervis, C. B., (1987), «Child-basic object categories and early lexical development». In U. Neisser (Ed.), Concepts and 
conceptual development: Ecological and intellectual factors in categorization, pp. 201-233, Cambridge, UK: Cambridge Uni-

versity Press 
539 Vosniadou, Stella, (1994a), «Capturing and modeling the process of conceptual change». Learning and Instruction, 4, pp. 
45 – 69 
540 Clark, E. V., (1993), The lexicon in acquisition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 9 - 16 
541 Goodman, K., Goodman, Y. & Flores, B., (1979), «Reading in the bilingual classroom: Literacy and  biliteracy». Rosslyn, 
VA: National Clearinghouse for Bilingual Education, pp.132 - 141 
542Carnap, R., (1947), Meaning and Necessity. U. of Chicago Press, pp.160 - 168 
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λογική προσέγγιση σε τέτοιες ασυμμετρίες είναι να επεκτείνει ένα παιδί μια λέξη και στην πα-

ραγωγή και στην κατανόηση. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει πολύπλοκο, γιατί η ασυμμετρία 

μεταξύ κατανόησης και παραγωγής εξαρτάται από το συγκεκριμένο τεστ, όπως διεξάγεται. 

Ένα τρίτο σχετικό πρόβλημα φάνηκε από πρότερη μελέτη, όπου ζητήθηκε από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να ορίσουν ένα σύνολο ουσιαστικών και να ταξινομήσουν εικόνες σαν 

αναφορικά ή μη αναφορικά αυτών των ουσιαστικών, μετά από την παρουσίαση αντίστοιχων 

εικόνων ανά κατηγορία ουσιαστικών543. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων  έδειξε, ότι τα παι-

διά παρουσίασαν ασυνέχεια στην ταξινόμηση των εικόνων ανάλογα με τους ορισμούς. Έτσι, 

φαίνεται, ότι οι μελέτες ταξινόμησης δεν αποκαλύπτουν όλα όσα τα παιδιά ξέρουν για τα νοή-

ματα κάποιων λεξιλογικών εννοιών. 

Ένας τελευταίος περιορισμός των επεκτατικών μεθόδων αφορά τις κατηγορίες λέξεων, 

όπου εφαρμόζεται η απλή ονοματοδοσία. Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε λέξεις αντικει-

μένων, αλλά είναι δύσκολο να συλλάβουμε τις σημασιολογικές πλευρές άλλων ειδών λέξεων, 

όπως αφηρημένες έννοιες, συγγενικοί όροι, συνδετικά κ.λπ. 

Η μέθοδος της συνέντευξης είναι συγγενής με την κλινική μέθοδο που χρησιμοποίησε ο 

Piaget544, για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης, υπάρχουν μελέτες πάνω στους ορι-

σμούς που παράγουν τα παιδιά διαφόρων ηλικιών για διαφορετικά λεξιλογικά κομμάτια. Υπάρ-

χουν ακόμα προσδιοριστικές μελέτες ή μελέτες συνέντευξης που εξετάζουν το νόημα που έ-

χουν οι όροι συγγενείας (kin terms) για τα παιδιά, λέξεις, δηλαδή, που αφορούν τις οικογενεια-

κές σχέσεις. Οι μελέτες έχουν γίνει σε παιδιά σχολικής αλλά και προσχολικής ηλικίας545. 

Παρόλες τις διαφορές μεταξύ μελετών, κάποια ευρήματα είναι κοινά, όπως το ότι τα 

μικρά παιδιά προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα ουσιαστικά βάση της χρήσης τους.  

Στις μελέτες δεν χρησιμοποιήθηκαν ως υποκείμενα ενήλικες, αλλά σ’ αυτές που χρησι-

μοποιήθηκαν παιδιά πάνω από 7 ετών, έδειξαν την τάση των παιδιών να υποτάσσουν τους 

ορισμούς τους σε γενικότερες κατηγορίες (superordinates) και να τους αποδίδουν ξεχωριστές 

ιδιότητες. Έτσι, οι μελέτες συμπεραίνουν μια ποιοτική αλλαγή, με μετάβαση από τον ορισμό 

βάσει χρήσης στον ορισμό βάσει άλλων ιδιοτήτων ανώτερων από τη χρήση, ή στη δημιουργία 

ορισμών βασισμένων στην προσωπική εμπειρία ή και αφηρημένων εννοιών. Άρα, όλες οι με-

λέτες δείχνουν αλλαγή στο περιεχόμενο και στη μορφή των εννοιών, καθώς τα παιδιά μεγα-

λώνουν και αντιλαμβάνονται τους ορισμούς μέσα από μια σταδιακή διαδικασία μάθησης που 

                                                             
543 Anglin, J.M., (1978), From reference to meaning. Child Development, 47, pp. 969–976. 
544 Piaget, J., (1928), «Judment and reasoning in the child», London: Paul Kegan και Piaget, J., (1929), The child’s concep-

tion of the world 
545 Benson, J.Nancy & Anglin, M. Jeremy, (1987), «The child's knowledge of English kin terms», First Language,  Febru-
ary; vol. 7, 19: pp. 41-66 
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δεν τελειοποιείται ούτε ίσως και αφού τελειώσει το παιδί να πηγαίνει σχολείο546. 

Ονόματα αντικειμένων 

Η πρώτη μελέτη είναι μελέτη πάνω στα ονόματα για τα αντικείμενα και θα αντιπαρατε-

θούν τα ευρήματα με αυτά ερευνών πάνω στις λέξεις συγγενείας και ρημάτων. Στη μελέτη 

ζητήθηκε από παιδιά προσχολικής ηλικίας να περιγράψουν τι ξέρουν για δώδεκα λέξεις αντι-

κειμένων. Οι ίδιες ερωτήσεις έγιναν και σε ένα μικρό γκρουπ ενηλίκων547.  

Ανάλυση των συνομιλιών έδειξε, ότι ακόμα και τα τρίχρονα παιδιά είχαν βασικές γνώ-

σεις για τα αντικείμενα. Γενικά, τα μικρά παιδιά ανέφεραν πιο συχνά τέσσερα είδη ιδιοτήτων 

για τις βασικές έννοιες: 1) Ιδιότητες που αφορούν την όψη του αντικειμένου, 2) Ιδιότητες που 

δείχνουν τι κάνει το αντικείμενο, 3) Ιδιότητες που περιγράφουν τις χρήσεις του αντικειμένου, 

4) Ιδιότητες που περιγράφουν πού βρίσκεται το αντικείμενο548. 

Οι πιο σημαντικές πρόοδοι αφορούσαν την κατάταξη από τα παιδιά των εννοιών σε μια 

γενικότερη κατηγορία (superordinate class), και την ικανότητα να περιγράφουν και άλλες ι-

διότητες πέραν των τεσσάρων βασικών που αναφέραμε. Γενικότερα πάντως, τα παιδιά μπο-

ρούσαν πιο καλά να ονοματίζουν τα υποκείμενα ουσιαστικά (subordinates), που εμπίπτουν 

δηλαδή, σε μικρότερη κατηγορία, παρά τα υπερκείμενα (super ordinates). Αν και οι βασικές 

ιδιότητες του κάθε ουσιαστικού γίνονταν αντιληπτές από τα παιδιά, εκείνα της προσχολικής 

ηλικίας είχαν μεγάλη δυσκολία στο να εκφράσουν ένα γενικότερο ορισμό, όταν τα συζητού-

σαν549. 

Όροι συγγενείας. 

Οι όροι συγγενείας ( kin terms ) είναι είδος ουσιαστικών, αλλά πολύ διαφορετικών από 

τα ονόματα αντικειμένων. Ενώ, δηλαδή, τα ονόματα αντικειμένων δεν προσδιορίζονται καλά, 

οι όροι συγγενείας μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, όπως έχουν αποδείξει διάφορες 

αναλύσεις. Επιπλέον, ενώ οι πληροφορίες που δίνει η αντίληψη, μέσω των αισθήσεων, παρέ-

χουν σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση ενός αντικειμένου, οι όροι συγγενείας «έχουν 

την μικρότερη αντιληπτική βάση από οποιονδήποτε σημασιολογικό τομέα στο λεξικό» 550. 

Και, ενώ τα ονόματα αντικειμένων είναι αναφορικές (referential) λέξεις, οι όροι συγγενείας 

(relational) λέξεις, που αφορούν τη θέση ενός ατόμου στο χώρο της ευρύτερης οικογένειας. 

                                                             
546 Skwarchuk, S. L. & Anglin, J. M., (1997), «The expression of superordinates in children's word definitions». Journal of 
Educational Psychology, 89(2), pp. 298-308 
547 Lucariello, J. & Nelson, K., (1986), «Context effects on lexical specificity in maternal and child discourse»,  Journal of 
Child Language, 13: pp. 507 -522 
548 Anglin, J. M., (1993), «Knowing versus learning words». Monographs of the Society for Research in Child Development, 
58 (10, Serial No. 238), pp.176 - 186 
549 Skwarchuk, Sheri-Lyn; Anglin, Jeremy M., (1997), «Expression of superordinates in children's word definitions», Journal 

of Educational Psychology, Vol 89(2),  pp. 298 - 308 
550 Miller, A. G. & Johnson-Laird, N. P., (1976), Language and perception. Cambridge: Cambridge  University Press,  pp. viii 
+ 760. 
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Είναι δύσκολο να μελετηθεί το νόημα των όρων συγγενείας για τα παιδιά, λόγω της μη αντι-

ληπτικής ιδιότητάς τους, αν χρησιμοποιήσουμε τις απλές επεκτατικές (extensional) μεθόδους. 

Οι συνεντεύξεις από παιδιά είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός τρόπος, για την κατανόησή αυ-

τών των όρων551. 

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, η ποιότητα των ορισμών τους αλλάζει. Ο Piaget552 μελέ-

τησε παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών και εντόπισε τρία στάδια στην ανάπτυξη τέτοιων ορισμών. 

Για το νόημα «αδελφός» και «αδελφή», τα παιδιά πρώτα λένε αγόρι ή κορίτσι αντίστοιχα, 

στο δεύτερο στάδιο καταλαβαίνουν, ότι πρέπει να έχουν τους ίδιους γονείς για να είναι αδέλ-

φια, και στο τρίτο, στα 9 τους χρόνια, τα παιδιά καταλαβαίνουν τους συγγενικούς και αμοι-

βαίους προσδιορισμούς. 

Στην ιστορία της ψυχολογίας κανένα πρόβλημα δεν έχει πιο επίμονα μελετηθεί και δεν 

έχει πιο τέλεια δείξει την αλλαγή στην πορεία της θεωρίας και της σκέψης από ό,τι το πείρα-

μα ελεύθερου συσχετισμού λέξεων. Οι αποκρίσεις ελεύθερου συσχετισμού λέξεων λέγεται, 

ότι αποδεικνύουν βασικούς νόμους του συσχετισμού ιδεών, της υποσυνείδητης σκέψης, της 

δομής του νοήματος, και της γλωσσολογικής δομής μιας μετασχηματιστικής, παραγωγικής 

γραμματικής553. 

Συζητούνται τέσσερεις κατηγορίες θεωριών σχετικά με τη σημασία της σημασιολογι-

κής-παραδειγματικής μεταστροφής στους λεκτικούς συσχετισμούς των παιδιών :α) η δύναμη 

του συσχετισμού, β) συντακτικές, γ) σημειολογικές, και δ) γνωστικές θεωρίες και επισημαί-

νονται ιδιότητες που αφορούν τη γενικότητα του φαινομένου554. 

Μια ειδική περίπτωση του γενικού προβλήματος, αυτή της σημασιολογικής-

παραδειγματικής μεταστροφής, είναι στο επίκεντρο διαρκούς έρευνας τα τελευταία 15 χρόνια 

και έχει υπάρξει ιδιαίτερα αποδοτικό σε θέματα διατύπωσης θεωρητικών ερμηνειών για τα 

δεδομένα. Καμιά θεωρητική συναίνεση δεν έχει προκύψει, ωστόσο, και είναι ώριμη η στιγμή 

τώρα για μια επανεκτίμηση των δεδομένων και της θεωρίας υπό το φως πρόσφατων προσεγ-

γίσεων σε γνωστικά και γλωσσολογικά προβλήματα555.  

Η σημασιολογική-παραδειγματική διάκριση αναφέρεται στην παρατήρηση, ότι οι απο-

κρίσεις σε λέξεις – ερεθίσματα, σε μια άσκηση ελεύθερου συσχετισμού λέξεων, τείνουν να 

είναι είτε από την ίδια γραμματική κατηγορία, όπως η λέξη ερέθισμα (παραδειγματική), ή 

                                                             
551 Havilanda, Ε. S. & Clark, V.  E., (1974), «This man's father is my father's son: a study of the acquisition of English kin 
terms» Journal of Child Language, pp. 23 - 47   
552 Piaget, J., (1928), The Child's Conception of the World. London: Routledge and Kegan Paul, pp. 148 - 152 
553 Nelson, K., (1974), «Concept, word and sentence: interrelations in acquisition and Development» psychological review, 
81, pp. 267 - 85 
554 Anglin, J. M., (1986), «Semantic and conceptual knowledge underlying the child's words». In S. A. Kuczaj and M. D. 
Barrett (Eds.), The Development of Word Meaning , pp. 83-97, New York: Springer-Verlag 
555 Searle, J., (1969), Speech Acts. Cambridge University Press,σ. 58 - 9 
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από μια κατηγορία που συχνά βρίσκεται γειτονικά με τη λέξη ερέθισμα σε μια συντακτική 

αλληλουχία (σημασιολογική). Η σημασιολογική-παραδειγματική μετατροπή αναφέρεται στο 

γεγονός, ότι οι ενήλικες τείνουν να δίνουν βασικά παραδειγματικές αποκρίσεις, ενώ τα μικρά 

παιδιά τείνουν να δίνουν πολλές σημασιολογικές αποκρίσεις. Μια μετατροπή στο είδος των 

αποκρίσεων από νεότερους σε μεγαλύτερους φαίνεται να προκύπτει στην ηλικιακή κλίμακα 5 

με 9 ετών556.  

Η μετατροπή έχει ενδιαφέρον και για τη σχέση της με γενικές θεωρίες, που αφορούν τους 

συσχετισμούς λέξεων και για τις συνέπειες που έχει στη γνωστική και γλωσσική λειτουργία 

των παιδιών. Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται, ότι συμπίπτει με μεταβολές σε 

άλλα γνωστικά και γλωσσολογικά επίπεδα, και κυρίως με εκείνο από την προλειτουργική σκέ-

ψη σε συγκεκριμένους λογικούς χειρισμούς557. Φαίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η μελέτη της 

σχέσης μεταξύ γνώσης και γλώσσας κατά τη διάρκεια της παιδική ηλικίας. Τα ερωτήματα που 

τίθενται είναι πολλά, όπως, αν η σημασιολογική-παραδειγματική μετατροπή στους συσχετι-

σμούς λέξεων αντανακλά μια γενικότερη γνωστική επανοργάνωση εκείνη την περίοδο. Ή α-

ντανακλά μια αυστηρά γλωσσολογική οργάνωση που είναι από μόνη της απαραίτητη στην 

γνωστική αναδιάρθρωση; Ή μήπως  είναι η ανάπτυξη άλλων γνωστικών μηχανισμών, όπως η 

βελτίωση στην επεξεργασία των πληροφοριών και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων ή η 

ωρίμανση των ανασταλτικών μηχανισμών, υπεύθυνα για αυτή τη μετατροπή558; 

Το σύνολο των στοιχείων από τις έρευνες δείχνει, ότι η σημασιολογική-παραδειγματική 

μετατροπή, όταν και αν προκύπτει, αντιπροσωπεύει μια επανοργάνωση της υπάρχουσας γνώ-

σης ή μια διαφορά στη χρήση των πληροφοριών, παρά την απόκτηση νέων πληροφοριών 

σχετικά με τα σημειολογικά χαρακτηριστικά συντακτικών ομάδων λέξεων. Οι δυο βασικές 

προτάσεις για το τι μπορεί να σηματοδοτούν τα διαφοροποιούμενα χαρακτηριστικά των συ-

σχετισμών λέξεων στα παιδιά είναι: α) μια αλλαγή στην αντιληπτική οργάνωση του παιδιού 

και β) μια αλλαγή στη φύση της ερμηνείας που δίνει το παιδί στην άσκηση, δηλαδή, μια με-

τατόπιση στη σημασία των δεδομένων του συσχετισμού των λέξεων559. 

Η Nelson560 καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι δυο εξηγήσεις φαίνεται να χρειάζονται για 

τη μεταστροφή στις αποκρίσεις συσχετισμού λέξεων, η μία αφορά την μεταβαλλόμενη ικανό-

τητα του παιδιού να τα βγάζει πέρα με ρηματικές ασκήσεις χωρίς νόημα, και η άλλη, με πιθα-

                                                             
556 Nelson, K. & Hampson, J. & Shaw, L. K., (1993), «Nouns in early lexicons: Evidence, explanations and implications»,  
Journal of Child Language, 20, pp. 61 - 84 
557 Piaget, J., (1970), Structuralism. New York: Harper & Row, pp. 42 - 48 
558 Clark, E., (2004), «How language acquisition builds on cognitive development», Τrends in cognitive sciences, vol.8,No 
10, pp.472 - 478 
559Nelson, K., (1977), «The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: A review of research and theory». Psychological Bulle-
tin, Vol 84(1), pp. 93 -116 
560 Nelson, K., (1986), Event Knowledge: Structure and Function in Development, Hillsdale, N.J.: Erlbaum, pp. 137 - 159 
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νές αλλαγές στη διαθεσιμότητα των ιεραρχικών αντιληπτικών σχέσεων. Επιπρόσθετα δεδο-

μένα συσχετισμού λέξεων που αφορούν λίστες λέξεων που ελέγχονται καλύτερα για πιθανές 

λογικές σχέσεις των λέξεων ερεθισμάτων ίσως ρίξουν νέο φως σε αυτά τα ζητήματα. 

Έχοντας ως σκοπό τη διάκριση του νοήματος της σημασιολογικής-παραδειγματικής με-

τατροπής, αν δηλαδή είναι γνωστική, γλωσσολογική, ή και τα δύο561, προκύπτει, ότι οι συ-

σχετισμοί αποκαλύπτουν τα θεμέλια των σκέψεων των ανθρώπων με μια περίεργη διακριτό-

τητα562 και σύμφωνα με τον Kintsch563 ο συσχετισμός είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο που 

χρειάζεται να εξηγηθεί με όρους πιο βασικών διαδικασιών. 

Τα πρώτα χρόνια της εμπειρικής έρευνας, κυρίως κατά τη δεκαετία του 70, το ενδιαφέρον 

για τη σημασιολογική ανάπτυξη ήταν μέρος του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της γραμμα-

τικής γενικά και, πιο συγκεκριμένα, για τη δομή των προτάσεων. Διάφορες υποθέσεις κυκλο-

φόρησαν για τις σημασίες που εκφράζουν τα παιδιά με τις προτάσεις τους, καθώς και για τις 

σημασιολογικές κατηγορίες που έχουν κατακτήσει σε διάφορα στάδια. Για παράδειγμα, ειπώ-

θηκε, ότι κατηγορίες, όπως Δράστης, καθώς και συνδυασμοί, όπως Δράστης-Πράξη, εμφανίζο-

νται νωρίς. Δε συμφωνούν, ωστόσο, όλες οι θεωρίες της γραμματικής με την ιδέα ότι οι βασι-

κές κατηγορίες της πρότασης είναι σημασιολογικής φύσεως. Η κλασική, τουλάχιστον, εκδοχή 

της Μετασχηματιστικής Γραμματικής του Chomsky βλέπει μόνο συντακτικές κατηγορίες και 

σχέσεις, όπως Ρήμα ή Υποκείμενο. Κατά τη δεκαετία του 70, ωστόσο, αντίπαλες θεωρίες, όπως 

αυτή της Γενετικής Σημασιολογίας, μίλησαν για κατά βάση σημασιολογικές κατηγορίες της 

πρότασης564. Οι ιδέες αυτές δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στην ίδια τη γλωσσολογία, αλλά επη-

ρέασαν σημαντικά την έρευνα για τη σημασιολογική ανάπτυξη στο παιδί. 

Η σημασία των προτάσεων εξαρτάται από τις σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις. Η έννοια της 

πρότασης επεκτείνεται και πέρα από τις ίδιες τις λέξεις της πρότασης. Η έννοια στις πρώτες προ-

τάσεις του παιδιού συνήθως βασίζεται στις σημασιολογικές σχέσεις. Οι προτάσεις του παιδιού 

εκφράζουν τη σχέση «υποκείμενο + ενέργεια». Πιο σύνθετες εννοιολογικές σχέσεις υπάρχουν σε 

προτάσεις που περιέχουν περισσότερες από μία ενέργειες, π.χ. το παιδί έβαλε τα κλάματα, όταν 

έσπασε το μπαλόνι του. Στην πρόταση αυτή τα δύο γεγονότα συνδέονται χρονικά565. 

Για να κατανοήσουν τα παιδιά τις εννοιολογικές σχέσεις μέσα στις προτάσεις πρέπει 

επίσης να κατακτήσουν και τη γνώση σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στις προτάσεις. Οι 

                                                             
561 Galton, F., (1883/1907/1973), Inquiries into Human Faculty and its Development., AMS Press, New York, pp. 85 – 102 
562 Esper, E., (1973), Analogy and association in linguistics and psychology, Athens: Univ. of Georgia  Press,  pp. 85 - 144 
563 Kintsch, W., (1972), «Notes on the Structure of Semantic Memory». In: Endel Tulving & Wayne Donaldson, (eds.). Or-
ganization of Memory. New York: Academic Press, pp. 247 - 308 
564 Κατή, Δ., (1992), «Σημασιολογική ανάπτυξη». Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 4295 - 4297 
565 Τζουριάδου, Μ., (1995), ο.π., σ. 108 - 114 
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προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με μια ποικιλία από γλωσσολογικά «όργανα». Στην ελλη-

νική γλώσσα τα όργανα αυτά είναι τα διάφορα είδη συνδέσμων. Έτσι, η σύνδεση των προτά-

σεων μπορεί να πάρει μορφή παράταξης ή μορφή υπόταξης. Στον σημασιολογικό τομέα και 

συγκεκριμένα στο χώρο της μεταγλωσσικής επίγνωσης, οι προτάσεις συνοδεύονται από ση-

μασιολογικούς κανόνες566. Η κατανόηση ή όχι των κανόνων αυτών από τα παιδιά γίνεται α-

ντιληπτή, όταν ζητηθεί από τα παιδιά να εκφράσουν κρίσεις για την εννοιολογική τους ορθό-

τητα, την κατανόηση δηλαδή, των μεταφορικών τους σημασιών ή τους εννοιολογικούς κανό-

νες, όπως την απόδοση επιθέτου που αναφέρεται σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, σε ουσια-

στικό που αναφέρεται σε αντικείμενο ή γεγονός. Η διαδικασία αυτή γίνεται κατανοητή μετά 

το 5ο έτος του παιδιού567.   

Η σημασία των προτάσεων προκύπτει από το συνδυασμό των σημασιών των επιμέρους 

στοιχείων που τις απαρτίζουν. Σύμφωνα με την αρχή της συνθετικότητας, η σημασία μιας 

πρότασης είναι συνάρτηση της σημασίας των μερών της568. Εξίσου σημαντικός είναι ο καθο-

ρισμός των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι προτάσεις καθίστανται αληθείς ή ψευδείς (συν-

θήκες αλήθειας [truth-conditions])∙ και αυτό γιατί «γνωρίζω τη σημασία μιας πρότασης» ση-

μαίνει «γνωρίζω το σύνολο των συνθηκών αλήθειας που θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα περι-

βάλλον προκειμένου η πρόταση να αληθεύει»569. 

Τα παιδιά, σε ό,τι αφορά το σημασιολογικό, πρέπει να αποκτήσουν «μη κυριολεκτικές» έν-

νοιες, οι οποίες επηρεάζονται από μεταφορές, ιδιωματισμούς και παροιμίες. Για να καταλάβει 

κανείς με ακρίβεια τα ευφυολογήματα και τα αινίγματα, πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζε-

ται τις μη κυριολεκτικές έννοιες, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση και γενίκευση. Γι’ αυτό και οι έν-

νοιες αυτές αποκτώνται σε μεταγενέστερα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού570.  

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ότι η γνώση και η γλώσσα δομούνται εξελικτικά μέσα 

σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τις προσπάθειες των παιδιών για 

την κατάκτησή τους, καθώς και ότι γλώσσα και σκέψη είναι στοιχεία αλληλένδετα. H προ-

σχολική ηλικία, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού συνδέεται με την κατάκτηση της γλώσσας, 

σαν προϋπόθεση για την προσέγγιση της μάθησης.  

                                                             
566 Τζουριάδου, M., (1990), ο.π., σ. 64 - 70 
567 Τζουριάδου, M., (1990), ο.π., σ. 83 - 88 
568 Βελούδης, Γ., (2005β), Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα. Αθήνα: Κριτική, σ. 58 - 63 
569 Βελούδης, Γ., - Κατσώχης, Ν., (2005), www.greek-language.gr, σημασιολογία [semantics] 
570 Crystal, D., Fletcher, P. & Garman, M., (1976), Language Assesmant, Remadiation and Screening Precedure, London: 
Edward Arnold 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=179
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=184
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Ο οπτικός πολιτισμός και η προσέγγισή του στην προσχολική εκπαίδευση» 

 

 

4.1 Περίληψη  

 

Οι εικόνες που παράγουν και καταναλώνουν οι άνθρωποι αποτελούν τον οπτικό πολιτι-

σμό. Ο όρος οπτικός πολιτισμός, αφορά στην τέχνη που παράγεται με πολλά διαφορετικά 

στοιχεία και μέσα, οδηγεί δε στην προσέγγισή της από διαφορετικούς δρόμους. Ο καταιγι-

σμός των εικόνων στην σημερινή καθημερινότητα επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση της 

σκέψης μας. Από τη δεκαετία του 1950 και του 1960, θεωρητικές κατευθύνσεις, όπως η ση-

μειολογία, η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία ενδιαφέρονται συστηματικά για τη χρήση 

της εικόνας στη σύγχρονη κοινωνία, και για την κατανόηση των εικόνων όχι μόνο ως αναπα-

ράστασης, αλλά και μέσων, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την κοινωνία μας και τον πο-

λιτισμό της. Η σχεδόν καθολική οπτικοποίηση των κάθε μορφής πληροφοριών, αλλά και 

γνώσεων, συνηγορεί σε μια μετατόπιση της οπτικής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενι-

κότερα, συνδέοντας παραγωγές του οπτικού πολιτισμού με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ε-

ξασκώντας συγχρόνως την κριτική τους στάση και οξύνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντι-

λαμβάνονται τα οπτικά ερεθίσματα γύρω τους, καθώς έρχονται σε επαφή με τους προβλημα-

τισμούς των καλλιτεχνικών δημιουργιών.  

 

 

4.2 Ο οπτικός πολιτισμός 

 

Στο θεωρητικό μέρος της έρευνάς μας εντάσσεται και η περιγραφή και ερμηνεία έργων 

τέχνης, που στο σύνολό τους αποτελούν εικόνες και αντικείμενα. Μια διαδρομή στο βάθος 

του χρόνου, μας βοηθάει να διαπιστώσουμε, ότι οπτικά σημεία και σύμβολα χρησιμοποιού-

νταν ανέκαθεν από τους ανθρώπους, σαν βοηθήματα κατανόησης του φυσικού κόσμου, των 

φυσικών φαινομένων και της σχέσης τους με αυτά (π.χ. οπτικά σύμβολα σε σπηλιές Άνω Πα-

λαιολιθική εποχή 40.000 – 10.000 π.Χ.). Η χρήση των οπτικών μέσων, ως βοηθήματα ή επε-

ξηγήσεις κειμένων, έχει αξιοποιηθεί ευρέως στο μακρύ παρελθόν. Πρωτοπόρος σε αυτό το 

πεδίο ήταν ο Πλάτωνας, με τη χρήση της οπτικής ρητορικής στους διαλόγους του. Ο Πλάτω-

νας εκτός από την παράθεση του κειμένου του, παρέθετε όχι μόνο τους μύθους, αλλά το πε-

ριβάλλον και το σκηνικό κάθε διαλόγου, σαν οπτικές περιγραφές, επιδιώκοντας να αποδώσει 
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μορφή στις αφηρημένες έννοιες571. 

Η «οπτική κουλτούρα» σήμερα είναι δυναμικά παρούσα όσο ποτέ άλλοτε, επιδρώντας 

στην κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής 

μας. Όπως αναφέρει και ο Virilio572 οι νέες τεχνικές της εικόνας προτρέπουν σε μια νέα τέ-

χνη του «βλέπειν», η οποία δημιουργεί μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αί-

σθηση και στην αφηρημένη νοημοσύνη. Έτσι, διάφορες δομές, φαινόμενα και εξαιρετικά 

σύνθετες διαδικασίες που δεν μπορούσαν παρά να είναι διανοητικά αντιληπτές, κατανοητές 

μέσα από ένα αργό έργο αποκωδικοποίησης, ξεπηδούν σήμερα απευθείας στο προφανές του 

αισθητού κόσμου χάρη στις αρετές των ψηφιακών εικόνων. Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθε-

τες αντιλήψεις, όπως αυτή που εκφράστηκε από τον Nicolas Mirzoeff (1998)573, ο οποίος 

βεβαιώνει πως ο δυτικός πολιτισμός αναδείκνυε τον «λόγο σαν την ύψιστη μορφή διανοη-

τικής πρακτικής» και θεωρούσε την «οπτική αναπαράσταση» σαν εικονογράφηση ιδεών 

δευτέρας κατηγορίας. 

Για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων ο Kellner574 προτείνει την αναγκαία 

παρουσία πολλαπλάσιων ειδών αλφαβητισμού που να περιλαμβάνουν τον τυπωμένο αλφαβη-

τισμό, τον οπτικό αλφαβητισμό, τον ακουστικό αλφαβητισμό, τον αλφαβητισμό των μαζικών 

μέσων ενημέρωσης, τον αλφαβητισμό των υπολογιστών, τον πολιτιστικό αλφαβητισμό, τον 

κοινωνικό αλφαβητισμό και τον περιβαλλοντικό [οικολογικό -  ecoliteracy].  

Ο όρος οπτικός αλφαβητισμός χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον John Debes της Kodak 

το 1968 Debes δημιούργησε ένα ενημερωτικό δελτίο αποκαλούμενο Visuals are a Language 

που δημοσιεύθηκε στο Eastman Kodak. Ο Debes575 παρήγαγε δημοσιεύσεις και πραγματο-

ποίησε διασκέψεις με σκοπό να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στον οπτικό αλφαβητισμό. Πα-

ρόλα ταύτα, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν περιέχεται μια μοναδική, κοινά αποδεκτή περιγρα-

φή ή ορισμός αυτού που συνιστά και χαρακτηρίζει τη φύση του οπτικού αλφαβητισμού, κα-

θότι  οι ερευνητές ορίζουν τον οπτικό αλφαβητισμό σε διαφορετικά πλαίσια και σε σχέση με 

τα διαφορετικά στάδια της απεικόνισης. Μερικοί ορισμοί εστιάζουν στην «απόσπαση πληρο-

φοριών από τις εξωτερικές αναπαραστάσεις»576, ενώ άλλοι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 

                                                             
571 Lestage A., (1959), «Τhe use of Visual Aids in Education», UNESCO Chronicle 
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/LESTAG_E.PDF) 
572 Virilio, P., (1997), «Η Λαγνεία του Ματιού», Open Sky. London & New York: Verso. 
http://www.hyperion.math.upatras.gr/courses/newcommmedia9900/papers9900/viriliolagn  
573 Mirzoeff, N., (1998), «What is Visual Culture», The Visual Culture Reader New York: Routledge, pp. 5 - 22 
574 Kellner, D., (1998), «Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society», Educacional Theory, 48 (1), p. 
119 
575 Debes, J.L., (1969), «The Loom of Visual Literacy : An overview». Audiovisual instruction 14(8), pp.25 - 27 
576 Velez, M. C., Silver, D. and Tremaine, M., (2005), «Understanding Visualization through Spatial Ability Differences.» 
Proceedings of the IEEE Visualization 2005 Conference, ACM Press, New York, NY and ACM, pp.511 – 518, Digital Li-
brary http://www.acm.org/dl/ 
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τους «στη διανοητική επεξεργασία»577 ή «στην παραγωγή των εξωτερικών αναπαραστάσε-

ων»578. 

 «Ο οπτικός αλφαβητισμός, κατά τον ευρύ ορισμό του Dondis579, υπονοεί την κατανόη-

ση, που αποτελεί το μέσο με το οποίο βλέπει και μοιράζεται κανείς νοήματα που εμπεριέχουν 

κάποιο βαθμό προβλέψιμης παγκοσμιότητας. Για να επιτευχθεί όμως η κατανόηση απαιτείται 

η υπερκέραση  των έμφυτων οπτικών δυνατοτήτων και ενστικτωδών ικανοτήτων με τις οποί-

ες ο ανθρώπινος οργανισμός είναι προγραμματισμένος να λαμβάνει οπτικές αποφάσεις καθώς 

επίσης και η υπερκέραση προσωπικών  και ατομικών προτιμήσεων». 

O οπτικός αλφαβητισμός με βάση την εσκεμμένη επικοινωνία, ορίζεται, ως «ένα σύνο-

λο δεξιοτήτων οι οποίες καθιστούν το άτομο ικανό να κατανοεί και να χρησιμοποιεί εικόνες 

για την εσκεμμένη επικοινωνία του με άλλους ανθρώπους»580. 

Η οπτική κουλτούρα ωστόσο, έχει επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις σε διάφορες διαστά-

σεις της σημερινής πραγματικότητας. Η εργασία μας επικεντρώνεται στις επιδράσεις της σε 

τομείς του χώρου της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να προσφέρει στο παι-

δί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μέσα από την προσέγγιση όχι μόνον συ-

γκεκριμένων θεμάτων, αλλά και νέων ιδεών, τάσεων και εξελίξεων. Αυτοί οι στόχοι φέρνουν 

τον εκπαιδευτικό αντιμέτωπο με το εξής πρόβλημα, πώς να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και να 

προάγει ιδέες και πληροφορίες μέσα από εικόνες581. 

Αρχικά, ο μόνος τρόπος για να κατακτήσει και να κληροδοτήσει ιδέες η ανθρωπότητα 

ήταν η γραφική αναπαράσταση. Η εφεύρεση της γραφής –ένα τέλειο παράδειγμα οπτικής βο-

ήθειας– ξεπήδησε από την ανάγκη του ανθρώπου για ευρύτερη κατανόηση, υποστήριξη και 

εξέλιξη του λόγου. Σήμερα όμως, ο ήχος και η εικόνα δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως συνο-

δευτικά και συμπληρωματικά εργαλεία για την έκφραση της ανθρώπινης σκέψης, αλλά είναι 

από τα βασικά μέσα που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και ασκούν επίδραση 

στην ανθρώπινη σκέψη582. 

Στα πρώτα αλφάβητα, όπως για παράδειγμα το ιερογλυφικό, τα στοιχεία ήταν εικόνες 

με νόημα583. Τα σύμβολα αυτά απεικόνιζαν μια γλώσσα δημιουργημένη από τον άνθρωπο, 

                                                             
577 Bamford, A., (2000), «Form: An alternative to validity in qualitative, art-based research». AAR, Conferenc Proceedings, 
Sydney, 4-7 December, pp. 39 - 45 
578 Burton, J. M., (2004), «The practice of teaching in K-12 schools. Devices and desires», in E. W. Eisner & M. D. Pay (Eds) 
Handbook of research, Mahwah, NJ: Lawrence, pp 553 – 578 
579 Dondis, Donis A., (1973), A primer of visual literacy, Cambridge, Mass., MIT Press, p.182 
580 Ausburn, L. J. & Ausburn, F. B., (1978), «Cognitive styles: Some information and Implications for instructional design» 
Educational Communication and Technology, 26(4), pp.337-354 
581 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press /New haven & London, pp. 93- 128 
582 Lestage, A., (1959), ο.π. 
583 West, T. G., (1997), In the mind's eye. Amherst, NY: Prometheus Books, pp.18 - 31 
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χωρίς διάκριση μεταξύ λέξεων και εικόνων. Παρότι, όμως, υπάρχουν αρχαία κείμενα που α-

ποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γραφή, μόνο μετά την εφεύρεση του τυπογραφικού 

πιεστηρίου οι απεικονίσεις και τα τυπογραφικά στοιχεία χωρίστηκαν, με αποτέλεσμα να πα-

ραλείπονται συχνά οι απεικονίσεις και να επικρατούν τα γράμματα. Στην σύγχρονη ιστορία, ο 

διαχωρισμός εμφανίζεται αντίστροφα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις οπτικά προσανατο-

λισμένες προσεγγίσεις στην παρουσίαση των πληροφοριών. Βάση αυτής της οπτικής, οι  

σύνθετοι υπολογισμοί παρουσιάζονται γραφικά, επιτρέποντας βαθύτερη κατανόηση, καθώς 

και αυξημένη ικανότητα επικοινωνίας δεδομένων και εννοιών. Η οπτική αναπαράσταση βοη-

θά, ώστε να αποκτήσουν νόημα τα δεδομένα που προηγουμένως έμοιαζαν ακατάληπτα και 

δεν μπορούσαν να γίνουν εύκολα κατανοητά. Αυτή όμως δεν είναι μία σύγχρονη προσέγγιση, 

αφού έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Μία τέτοια περίπτωση είναι το παράδειγμα του 

Leonardo Da Vinci, που αναγνωρίζοντας την αδυναμία καταγραφής μεγάλου όγκου δεδομέ-

νων, μετέφρασε λέξεις σε σχέδια. Καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, μπορούμε να διαπι-

στώσουμε, ότι μεγάλος όγκος πληροφοριών παρουσιάζεται καλύτερα οπτικά παρά λεκτικά584. 

Η σημαντικότητα της οπτικής εκπαίδευσης έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως και διάφο-

ρες χώρες έχουν αντιμετωπίσει το θέμα με διαφορετικούς τρόπους. Η οπτικοποίηση δεν αντι-

καθιστά τη γλωσσολογική ανάπτυξη θεμάτων, αλλά την κάνει πιο κατανοητή, γρηγορότερη 

και περισσότερο αποτελεσματική585 

Με την ανάγνωση ενός έργου τέχνης ή ενός αντικειμένου (στοιχεία του οπτικού πολιτι-

σμού) προωθείται ο πολιτισμός του εγγραμματισμού. Χωρίς να απαιτείται μια ραγδαία μετα-

βολή στη σκέψη για τον εγγραμματισμό, παρά η ενίσχυση της οπτικής της σύνδεσης εικόνας 

και προφορικής λέξης586. Κατά τον Eisner587, πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως «δυνατό-

τητα να κωδικοποιηθεί ή να αποκωδικοποιηθεί  η έννοια από οποιονδήποτε». Η άποψη, ότι ο 

εγγραμματισμός και ο πολιτισμός πρέπει να συνδεθούν, ενισχύεται από τον Hobbs588, όπου 

βεβαιώνει, ότι «οι μελετητές και οι εκπαιδευτικοί έρχονται να αναγνωρίσουν ότι ο εγγραμμα-

τισμός δεν είναι απλά ένα θέμα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, δεξιοτήτων κατανόη-

σης και παραγωγής, αλλά πρέπει να συνδεθεί με τον πολιτισμό και τα πλαίσια στα οποία 

χρησιμοποιείται η γλώσσα, στη γραπτή και προφορική της μορφή. Πρόκειται για μια διατομή 

μεταξύ εγγραμματισμού και πολιτισμού, που ο Eisner και o Hobbs, πίστεψαν και εξέφρασαν.  

                                                             
584 West, T. G., (1997), ο.π., pp. 48 - 56 
585 Mirzoeff, N., (1998), «What is Visual Culture», The Visual Culture Reader New York: Routledge, pp. 29 - 36 
586 Piro, J.M., (2001), «The Rembrandt teaching project: Promoting multiple literacies in teaching and learning». Art Educa-
tion, 54(3), pp. 12-17  
587 Eisner, E. W., (1994), Cognition and curriculum reconsidered, 2e, New York: Teachers College Press, pp. 59 - 64 
588 Hobbs, R., (1996), «Expanding the concept of literacy», In R. Kubey (ed). Media literacy in the information age, pp 163 – 

183, New York: Transaction 
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν τον ορισμό της βασι-

κής εκπαίδευσης με το προσωπικό όραμά τους. Μερικοί επιλέγουν να βασιστούν σε μια πα-

ραδοσιακή μέθοδο που προσεγγίζει, για παράδειγμα την ανάγνωση, μέσω των βασικών προ-

γραμμάτων ανάγνωσης589. Άλλοι μπορούν να εστιάσουν στα βιβλία λογοτεχνίας των παιδιών, 

που στοχεύουν σε μια ισορροπημένη προσέγγιση που ενισχύει τις δεξιότητες ανάγνωσης μέ-

σω της λογοτεχνίας590. Όλο και περισσότερη, προσοχή όμως, δίνεται όχι μόνο στην ανάγνω-

ση, στη γραφή, και τις ακουστικές δεξιότητες, αλλά και στην οπτική591. Αυτός ο συνδυασμός 

έχει διαφοροποιήσει αρκετά τα κειμενικά όρια του εγγραμματισμού. 

Η οπτικοποίηση αξιοποιεί οπτικά κείμενα στην εκπαίδευση, τα οποία μπορεί να είναι 

αποτελεσματικά και δημιουργικά μόνο εφόσον εγκαταλειφθεί ο διακοσμητικός και εικονο-

γραφικός χαρακτήρας τους. Οι πραγματικές, αλλά και οι εν δυνάμει ερμηνείες των εικόνων, 

επεκτείνουν τα όρια του λόγου, εισάγουν το στοιχείο του απίθανου και της έκπληξης, μετα-

τρέπουν το αφηρημένο λεκτικό από όργανο λειτουργίας και αναπαραγωγής σε αντισταθμι-

στικό και θεραπευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο592. 

Με αυτό τον τρόπο οριοθετείται ο οπτικός πολιτισμός και μπορεί να θεωρηθεί ότι τα 

υλικά αντικείμενα, τα κτίρια, τα μνημεία και οι εικόνες, δηλαδή κάθε αντικείμενο που μπορεί 

να κινηθεί ή όχι, δημιουργούν ένα σύνολο. Το σύνολο αυτό παράγεται από τη δράση και τη 

φαντασία του ανθρώπου, η οποία δεν είναι τυχαία και αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα των αι-

σθητικών, ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών επιδράσεων που δέχεται ο άνθρωπος593. 

Με τον οπτικό πολιτισμό δηλώνονται οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο άνθρω-

πος αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο. Τα αντικείμενα ανήκουν στον υλικό πολιτισμό και είναι 

δημιουργήματα του παρελθόντος που εξακολουθούν να υπάρχουν στο παρόν και αποτελούν 

γνωστικό στοιχείο και αντικείμενο μελέτης και ερμηνείας από το παιδί. Η Ulrich στο βιβλίο 

της The Age of Homespun (Η εποχή του χειροποίητου), ανακαλύπτει δεκατέσσερα αντικείμε-

να στα οποία, τόσο ανεκδοτολογικά όσο και τεκμηριωτικά, βασίζεται η δημιουργία του αμε-

ρικανικού μύθου κατά το 19ο αιώνα, τα οποία όμως, αλλάζοντας οι αναπαραστάσεις, απομυ-

θοποιούνται κατά τον 20ό αιώνα594.    

                                                             
589 Shanon, B., (1982), «Identification and classification of words and drawings in two languages». Quarterly Journal of Ex-
perimental Psychology, 34A, pp. 135 -152 
590 Martinez, M. G., McGee, L. M., (2000), «Children's Literature and Reading Instruction: Past, Present, and Future», Read-
ing Research Quarterly, 35(1), pp. 154 – 169 
591 Flood, J., Lapp, D. & Bayles-Martin, D. (2000), «Vision Possible: The Role of Visual Media in Literac Education».  In 
M.A. Gallego & S. Hollingsworth (eds.)  What Counts As Literacy.  NY:  Teachers College Press, pp. 62-81 
592 Μεταξιώτης, Γ., (2000), «Η Εικόνα στην Εκπαίδευση» 
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/3/1.htm). 
593 Walker, J. A. & Chaplin, S., (1997), «Visual Culture: An Introduction, chapter 9: ‘Modes ofAnalysis’» (MUP) pp. 128  - 146 
594 Ulrich, T. K., (2001), Product Development Decisions: A Review of the Literature, University of Texas at Austin, pp. 231 
-234 
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Η μάθηση μέσω αντικειμένων μπορεί να βρει ξεχωριστή θέση στα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα που απευθύνονται σε μαθητικό κοινό. Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι κάθε άτομο μα-

θαίνει να εξερευνά τον κόσμο με τις αισθήσεις του και αυτό αρχίζει από την πολύ μικρή ηλι-

κία, όπου η σύλληψη των αναπαραστάσεων στη σκέψη του παιδιού ξεκινά από αισθησιοκινη-

τικές δραστηριότητες επενεργώντας πάνω στα αντικείμενα. Τα αντικείμενα, ειδικά στις μι-

κρές ηλικίες μπορούν να αποτελέσουν το μέσο απόκτησης για τη δημιουργία των πρώτων 

συμβόλων και εμπειριών. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα υπόβαθρο το οποίο αργότερα 

θα οδηγήσει τη διαδικασία και στις αφηρημένες έννοιες595. 

Το επιστημολογικό ενδιαφέρον για τη χρήση των αντικειμένων στη διαδικασία της μά-

θησης διατυπώνεται ήδη από το Μεσαίωνα, όταν ο Θωμάς Ακινάτης υπογράμμιζε, ότι κάθε 

γνώση (intelligibilia), που δεν μπορούσε να υποστηριχθεί από τη μελέτη των αντικειμένων 

(sensibilia), όφειλε να απορριφθεί. Έκτοτε, πολλοί φιλόσοφοι και παιδαγωγοί -όπως οι 

Bacon, Comenius, Rousseau596 και Dewey597- συνηγόρησαν υπέρ της φυσικής, πνευματικής, 

ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μέσω της εξάσκησης των αισθήσεων που βα-

σίζεται στα αντικείμενα598. 

Είναι γεγονός, ότι εμπειρίες που βασίζονται στην επαφή με τα πραγματικά τρισδιάστα-

τα αντικείμενα, τα οποία -σε αντίθεση με το γραπτό λόγο- έχουν τη δύναμη να προκαλούν το 

έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, ερεθίζουν τη φυσική περιέργεια και την εξερευνητική τους 

διάθεση. Η υλική υπόσταση των αντικειμένων παρέχει, επίσης, την αφετηρία για την κατανό-

ηση αφηρημένων εννοιών, όπως ο χρόνος, η αλλαγή, η αυθεντικότητα, η σχέση αιτίας-

αποτελέσματος. 

Οι οπτικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο, εάν γίνουν κα-

τάλληλα αντιληπτές, αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να «διαβάσει κανείς την πληροφορία 

που παρουσιάζεται εικονογραφικά ή με γραφικές εικόνες»599, επειδή στον οπτικό αλφαβητι-

σμό, το πρώτο βήμα της απεικόνισης περιλαμβάνει την όραση και την κατανόηση της πλη-

ροφορίας από τις εξωτερικές αναπαραστάσεις600. Αφού γίνουν αντιληπτές οι πληροφορίες 

που αναπαρίστανται οπτικά, επιλέγονται και εντάσσονται στην προγενέστερη γνώση και οδη-

γούν στην κατασκευή νέων διανοητικών σχημάτων601. Αυτή η κατασκευή νέων διανοητικών 

σχημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο θεατής αναγνωρίσει τις εξωτερικές αναπαραστά-

                                                             
595 Ζωγράφου – Τσαντάκη, Μαρία, (2003), Νηπιαγωγείο, γλώσσα σχέδια εργασίας, σ. 13 - 15 
596 Rather , A.R., (2004), «Theory and Principles of Education», Discovery Publishing House, pp. 75 - 103 
597 Dewey, J., (1934), Art as Experience, New York: Minton, Balch, pp.42 - 62 
598 Hooper-Greenhill, Eilean, (1992), Museums and the Shaping of Knowledge, by Routledge, London,  pp. 670 -  689 
599 Wileman, R. E., (1993), «Visual communicating», Educational Technology Publications (Englewood Cliffs, N.J.), pp. 114 
600 Mayer, R., (2003), Learning and Instruction. New Jersey: Pearson Education, Inc, pp. 176 - 179 
601 Thompson, J., (1995), The media and modernity: A social theory of the media. Stanford, CA: Stanford University Press, 
pp.43 - 57 

http://books.google.gr/url?client=ca-print-discovery_publishing_house&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-discovery_publishing_house+BTB-ISBN:8171418171&q=http://www.dhp.org/&usg=AFQjCNEhMDut608gdQ1BOuM-Kegvpf4QbQ&source=gbs_buy_r
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σεις και τις υποβάλλει σε διανοητική επεξεργασία602. Η εκ νέου κατανόηση των νέων οπτι-

κών εικόνων, εξαρτάται από το ποια ακριβώς είναι η προϋπάρχουσα γνώση των ατόμων και 

ποια η σχέση της με τις νέες οπτικές εικόνες603. 

Στα γνωστικά οφέλη του οπτικού αλφαβητισμού αναφέρεται και ο Messaris604 τονίζο-

ντας, ως υπέρμαχος της «οπτικής» εκπαίδευσης (visual education), ότι η επαφή με τις εικα-

στικές τέχνες δεν αποτελεί μόνο το δρόμο προς την καλύτερη κατανόηση των εικόνων, αλλά 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων του ατόμου605. 

Η οπτική τέχνη εκφράζει νοήματα τα οποία είναι διαφορετικά από άλλες μορφές πα-

ρουσίασης. Κατά την Ehrenworth606, η τέχνη δεν προβάλλει μόνο ένα γεγονός ή μία φιγούρα, 

αλλά αποκαλύπτει και τα συναισθήματα του καλλιτέχνη για το συγκεκριμένο αντικείμενο, 

μια αίσθηση που γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή από τα παιδιά, «που κοιτάζουν πριν μιλήσουν 

και κάποιες φορές γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα μπορούν να πουν». 

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η λειτουργία της οπτικής τέχνης, αφού μπορεί να λειτουργή-

σει ενωτικά και διαμεσολαβητικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Η τέχνη είναι αυτή που λει-

τουργεί πέρα από τους περιορισμούς και τα όρια τα οποία διαχωρίζουν τους ανθρώπους με-

ταξύ τους και μπορεί να ενώσει μεταξύ τους διαφορετικά φύλα και ομάδες ανθρώπων. Υπό 

αυτή την έννοια, το αντικείμενο της τέχνης είναι αυτό που δίνει στον άνθρωπο πρόσβαση 

στην φαντασιακή εμπειρία των «άλλων»607. 

Παράλληλα με τις εικόνες, ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν 

και τα αντικείμενα. Με την διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων αποκαλύπτονται πληροφορί-

ες για τις φυσικές τους ιδιότητες, την παραγωγή και τη χρήση τους, τους διαφορετικούς τρό-

πους με τους οποίους γίνονται αντιληπτά από άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνι-

κές ομάδες. Παρέχουν, ακόμη, πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή που έχουν διανύσει 

μέχρι τις μέρες μας, τη χρήση και την αξία που προσέλαβαν στο πλαίσιο διαφορετικών κοι-

νωνικών σχηματισμών. Αυτό σημαίνει, ότι τα αντικείμενα δεν πρέπει να εξετάζονται μονό-

πλευρα, αλλά σύμφωνα με το θεματικό σύνολο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και με αυτό 

τον τρόπο να ερμηνεύονται, να λαμβάνονται δηλαδή υπόψη όλες οι διαστάσεις τους, αλλά 

και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν608. 

                                                             
602 Burton, J. M., (2004), ο.π., pp. 553 – 578 
603 Brill, M. J., Kim, D., Branch, R. M., (2000), Visual Literacy Defined. The results of a Delphi Study, University of Geor-
gia, USA, p. 9  
604 Messaris, P., (1994),Visual Literacy: Image, Mind and Reality. Boulder, CO: Westview Press, pp. 94 - 104 
605 Brill, M. J., Kim, D., Branch, R. M., (2000), ο.π., pp. 10 - 11 
606 Ehrenworth, M., (2003), «Literacy and the Aesthetic Experience: Engaging Children with the visual arts in the teaching of 

Writing», Language Arts, v.81, No1, Apr., pp. 43 - 51 
607 Ehrenworth, M., (2003), ο.π., pp. 43 - 51 
608 Durbin, G. et al., (1991), «A Teacher’s Guide to Learning from Objects», English Heritage, pp. 22 - 34 
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Η μελέτη των αντικειμένων αποτελεί μια παιδαγωγική διαδικασία μέσα από την οποία 

τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν και να περιγράφουν, να ταξινομούν και να συγκρίνουν, 

να συνθέτουν και να αφαιρούν, να διατυπώνουν υποθέσεις και ερμηνευτικές προτάσεις, να 

αναπτύσσουν, δηλαδή, κριτικές ικανότητες και δεξιότητες χρησιμοποιώντας το λόγο. Η σύν-

θεση των επιμέρους πληροφοριών προσδίδει στα αντικείμενα νοήματα και σημασίες. Αυτό 

σημαίνει, ότι τα αντικείμενα μπορούν να αποδώσουν πολύ πιο ουσιαστικές πληροφορίες, ό-

πως για παράδειγμα, την ιστορία των αντικειμένων και την κατανόηση αυτής, την διαφορετι-

κότητα που μπορεί να υπάρχει χρονικά και χωρικά, αλλά και την αυτοσυνειδησία609. 

Όπως σημειώνεται από πολλούς μελετητές, τα αντικείμενα, σαν προϊόντα τέχνης και 

μέσα έκφρασης, είναι σύνθετες, αλλά και ευέλικτες οντότητες610. Πέρα από την υλικότητά 

τους και ενδεχομένως εξαιτίας ακριβώς αυτής, διαθέτουν μια δυναμική που τους επιτρέπει να 

είναι φορείς τριών (σε γενικές γραμμές) κατηγοριών νοημάτων:  

1. Καθένα διαθέτει μια συγκεκριμένη αξία χρήσης, η οποία σχετίζεται με την ακριβή  

λειτουργία του, με ανταλλαγές ύλης, ενέργειας και πληροφορίας.   

2. Στη συνέχεια, διαθέτει μια συμβολική αξία, με άλλα λόγια μια συγκεκριμένη θέση 

στη δομή του κώδικα ανταλλαγής νοημάτων που διαμορφώνει κάθε κοινωνία, αλλά και ενδε-

χομένως τροποποιεί κάθε μέλος της (ή ομάδα μελών). 

3. Κάθε αντικείμενο διαθέτει την ικανότητα να μεταφέρει μηνύματα που σχετίζονται με 

τις σχέσεις του με άλλα αντικείμενα ή ανθρώπους μέσα στο χρόνο, ή με την ιστορική του 

διαδρομή, όπως κι αν ορίζεται αυτή611.   

Η τριπλή αυτή νοηματοδότηση κάθε αντικειμένου κρίνεται ιδιαιτέρα σημαντική, αφού:  

 Κάθε αντικείμενο μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από αυτό που θεωρεί-

ται σε δεδομένες χρονικές στιγμές ότι περιλαμβάνει.   

 Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας νοημάτων, με συνεχείς 

αλλαγές στη λειτουργία του και επαναπροσδιορισμό, συνδυαστικά με διάφορες πα-

ραμέτρους. Μία από αυτές είναι ο εκάστοτε κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των με-

λών μιας κοινωνίας και οι διαφοροποιήσεις στις οποίες αυτός υπόκειται από εποχή 

σε εποχή612.  

                                                             
609 Hooper-Greenhill, Eilean, (1992), Museums and the Shaping of Knowledge, by Routledge,  London, pp. 98 -113 
610 Stocking, W. George Jr, (1985), Objects and others: essays on museums and material culture, University of Wisconsin 
Press, pp. 3 - 11 
611 Hodder, Ian, (1987), «The contextual Analysis of Symbolic Meanings», In the Archaeology of Contextual Meanings, edit-

ed by I. Hodder, Cambridge University Press, pp. 1 -10. 
612 Saumarez, Smith, (1989), «Museums, artefacts and meanings», In P. Vergo (ed), The New Museology, London: Reaktion 
Books, pp. 6 – 21 
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Στον οπτικό πολιτισμό εντάσσεται και το νόημα της οπτικής επικοινωνίας, το οποίο εί-

ναι ταυτόσημο με αυτό της κουλτούρας της εικόνας, από την οποία παράγεται. Αυτό που 

βλέπουμε είναι αντίστοιχο των πολιτισμικών ερεθισμάτων που έχουμε δεχθεί ως άτομα και 

ως μέλη κοινωνικών συνόλων, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα της προσω-

πικής ανάλυσης και ερμηνείας. 

Ο βαθμός αλφαβητισμού ενός ατόμου στην σύγχρονη δυτική κοινωνία εξαρτάται και 

καθορίζεται κατά τον Yenawine613, από το κατά πόσο είναι σε θέση ν’ αναγνωρίζει, αναλύει 

και αξιοποιεί ποικίλα είδη εικόνων και εκφραστικών μέσων614. Παρά τις έρευνες615, στη δια-

δικασία μάθησης με εξωτερικές αναπαραστάσεις616, μέχρι στιγμής, οι  προσπάθειες να καθο-

ριστούν τα «επίπεδα» του οπτικού αλφαβητισμού617, με στόχο τη μέτρησή του είναι περιορι-

σμένες618. Εκτός από τις δοκιμασίες IQ που χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν το δείκτη 

νοημοσύνης γνωστικών και άλλων νοητικών ικανοτήτων παραμένει ακόμα ένα μυστήριο ο 

καθορισμός του βαθμού οπτικού αλφαβητισμού619 και, αν θεωρητικά μπορεί κανείς να είναι ή 

να μην είναι οπτικά αλφάβητος σε σχέση με συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης620. 

Ο οπτικός αλφαβητισμός του ατόμου αποδεικνύεται από την ικανότητα του να διαχειρί-

ζεται την οπτική γλώσσα. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιεί με επιτυχία και 

να ερμηνεύει τα οπτικά μηνύματα, ώστε να συνδέονται οι βασικές οπτικές επικοινωνίες. Η 

διάκριση, κατανόηση, δημιουργία και εκτίμηση των οπτικών αντικείμενων και των νοημάτων 

που εκπέμπονται, καθώς και η απεικόνιση των αντικείμενων στο νου του, είναι στοιχεία απα-

ραίτητα. Για να είναι το άτομο αποτελεσματικό στην επικοινωνία, πρέπει να είναι σε θέση να 

ερμηνεύει, να δημιουργεί και να επιλέγει τις κατάλληλες εικόνες, ώστε να μεταβιβάσει μια 

σειρά εννοιών621. 

Η οπτική επικοινωνία είναι μια στοχαστική και συνεχής μορφή κατανόησης. Δεν χαρα-

κτηρίζεται απαραίτητα από κάτι που είναι περιορισμένο σε μια ιδιαίτερη πειθαρχία ή έναν 

τομέα του προγράμματος σπουδών. Είναι κάτι που πρέπει να διδαχθεί από τη νεότερη ηλικία 

και περιλαμβάνει την ευφυή εκτίμηση των εικόνων από ένα πλήθος πηγών. 
                                                             
613 Yenawine, P., (1997), «Thoughts on Visual Literacy». In Flood, J., Brice, S. &, and Lapp, H. & D. (Eds), Handbook of 
Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts. Macmillan Library Reference, pp. 845 - 847 
614 Clark, J. M. & Paivio, A., (1991), «Dual coding theory and education». Educational Psychology Review, 3(3), pp. 149-170 
615 Glasersfeld, E. von, (1995) , Radical constructivism: A way of knowing and learning.Falmer Press: London, pp. 66 - 80 
616 Mayer, R. E., (2001), Multimedia learning. New York: Cambridge University Press, pp. 4 - 9 
617 Lewalter, D., (2003), «Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals». Learning and Instruction. 13: 
pp. 177 - 189 
618 Dunsworth, Qi, Atkinson, Robert K. (2005), «Fostering Multimedia Learning of  Sci-
ence: Exploring the role of  an Animated Agent’s Image».  Computers and Education. 49 (2007),  pp. 677‐  690 
619 Aanstoos, J., (2003), Visual Literacy: An Overview, Washington, DC, pp. 97 - 112 
620 Bamford A., (2003), «Adolescents explore issues of gender and identity through interactive media, graphic manipulation 

and the arts». International Humanities Conference, Rhodes 
621 Lapp, D., Flood, J. & Fischer, D., (1999), «Intermediality: How the use of multiple media enhances learning», Reading 
Teacher, 52(7), pp. 776 -780 
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Ένα οπτικά εγγράμματο ένα άτομο πρέπει να μπορεί να: 

o αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των εικόνων 

o αναλύει και ερμηνεύει τις εικόνες, ώστε να κατανοήσει την περιεχόμενη έννοια στο 

πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο η εικόνα δημιουργήθηκε και λειτουργεί 

o εξετάζει τη σύνταξη των εικόνων, αλλά και του ύφους και της σύνθεσης 

o κρίνει την αξία της εργασίας από την άποψη του σκοπού και του ακροατηρίου 

o προσδιορίζει την αισθητική αξία της εργασίας 

o αντιληφθεί τη σύμπραξη, την αλληλεπίδραση, την καινοτομία, το συναισθηματικό 

αποτέλεσμα μιας εικόνας622. 

Η σημασία της οπτικής επικοινωνίας είναι προφανής καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας 

του ανθρώπου. Οι άνθρωποι με στόχο να δώσουν ερμηνείες και όρους σε πολύπλοκες ιδέες, 

όπως μαθηματικών ή χημικών τύπων ή την ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων χρησιμοποίη-

σαν τις εικόνες. Εικονογραφικά στοιχεία συνδέθηκαν με γλωσσικά δημιουργώντας το καλύ-

τερο μέσο για την επεξηγηματική αντιπροσώπευση των εννοιολογικών δομών. Τα καλλιτε-

χνικά δημιουργήματα και οι παραγωγές των εικαστικών τεχνών, ενεργοποιούν την αισθητική 

και κοινωνική αντίληψη, καλλιεργούν την κριτική σκέψη, εκφράζουν τον συναισθηματικό 

κόσμο των παιδιών και τους προσφέρουν επικοινωνία με το περιβάλλον, ενέργειες που τεί-

νουν να βελτιώνουν την ποιότητα του λόγου του παιδιού623. 

Τα παιδιά από πολύ νωρίς μπορούν να διαβάσουν τα εικονογραφικά στοιχεία με κάποια 

ακρίβεια. Αντιλαμβάνονται, ότι η εικόνα μιας μπάλας αντιστοιχεί σε μια πραγματική μπάλα. 

Από τα τρία έτη, γίνονται τα ίδια παραγωγοί των οπτικών εικονογραφικών στοιχείων και κα-

ταλαβαίνουν, ότι οι εικόνες των αντικειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία. 

Μέχρι 3 ετών τα περισσότερα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οπτικά σύμβολα για να 

δείξουν τα πράγματα. Το σχήμα του κύκλου και δύο γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να δείξουν ένα πρόσωπο, αντίστοιχα, διάφορα γεωμετρικά σχήματα μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν για να δείξουν ένα σπίτι ή έναν άνθρωπο κ.α. Οι ερευνητές, επίσης, Ausburn, L., & 

Ausburn, F.624, θεωρούν, ότι μια από τις πρώτες σύνθετες διανοητικές λειτουργίες, που εκτε-

λούν τα μικρά παιδιά, σχετίζεται με την απεικόνιση και τη δημιουργία εικόνων μνήμης.  

Μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα μεγεθύνεται η σημασία της ενεργής ανάγνωσης, η οποία 

                                                             
622 Γιανναρά, Ε., «Η εικόνα του Οπτικού Πολιτισμού », Σημειώσεις για το Μάθημα Οπτική Επικοινωνία Χειμερινού Εξαμή-

νου, Παν. Αθηνών, ηλ. δημ/ση 
623 Giorgis, C., Johnson, N.J., Bonomo, A., Colbert, C. & al, e. (1999), «Visual Literacy», Reading Teacher, 53(2), pp. 146 -
153 
624 Ausburn, L. & Ausburn, F. (1978), Visual Literacy: «Background, theory and practice». PLET, 15(4), pp. 291 - 297 
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βασίζεται στην οπτικοποίηση της πληροφορίας και η σημασία της οπτικής επικοινωνίας, η 

οποία με τη σειρά της βασίζεται στην πρόκληση της προσοχής, την ενίσχυση της γνώσης και 

την αύξηση της ανταπόκρισης του ατόμου. Η οπτική επικοινωνία αφορά την ερμηνεία εικό-

νων του παρόντος και του παρελθόντος δημιουργώντας εικόνες, οι οποίες μπορούν να μετα-

φέρουν επιτυχώς το μήνυμα στα άτομα. Η έννοια διαμορφώνεται µε τη θέα και τη σκέψη625. 

Η ανάγνωση ενός πολιτιστικού προϊόντος, περιέχει και συνδυάζει περισσότερους από 

έναν σημειωτικούς τρόπους (modes), όπως είναι ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η ει-

κόνα, το χρώμα, η μουσική, οι κινήσεις κ.ά.626. Οι πολυγραμματισμοί αναδεικνύουν την ανα-

γκαιότητα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και επεξεργα-

σία κειμενικών ειδών, τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμούς σημειωτικών μέσων. Τα κείμε-

να αυτά είναι πολύσημα και πολυτροπικά. Η έννοια του κειμένου διευρύνεται, καθώς η επι-

κοινωνία πραγματοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επιτελώ-

ντας ο καθένας έναν ειδικό και σημαντικό ρόλο και η εικόνα συντελεί στην κατασκευή νοη-

μάτων και αλληλεπιδρά με τον προφορικό (και γραπτό) λόγο. Ως κείμενο, πλέον, η εκπαιδευ-

τική γλωσσολογία, αλλά και οι θεωρίες της λογοτεχνίας, θεωρούν μια ποικιλία κοινωνικών 

καταστάσεων και συμβάντων, όπως τα γραπτά κείμενα, οι ζωγραφικοί πίνακες, οι αφίσες, οι 

διαφημίσεις, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι θεατρικές παραστάσεις κ.ά.627. 

Ο σύγχρονος πολιτισμός έχει γίνει όλο και περισσότερο εξαρτώμενος από τον οπτικό, 

ειδικά για την ικανότητα να επικοινωνήσει κανείς αμέσως και παγκοσμίως. Ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό όλης της αισθητήριας εκμάθησης είναι οπτικό. Όταν για μια ιδέα ή την πρόκληση 

ενός συναισθήματος ή μιας διάθεσης, χρησιμοποιούνται οπτικές μορφές αντί των λέξεων, εί-

ναι απαραίτητο για το θεατή να μπορεί να καταλάβει το μήνυμα στο οποίο εκτίθεται628. Ανά-

μεσα σε άλλα υποστηρίζεται, ότι «η ανάγκη να μάθει κανείς να διαβάζει εικόνες είναι απα-

ραίτητη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνία μας». Τα επίπεδα οπτικής επικοινωνίας καθορίζουν 

άμεσα το επίπεδο οπτικής κατανόησης και τη δυνατότητα του ατόμου να διαβάσει τις εικόνες 

με έναν τρόπο που μπορεί να αποδώσει τα σημαινόμενα. Οι εικόνες κυριαρχούν γύρω μας και 

η κατανόησή τους είναι μια αναγκαιότητα που έχει περιέλθει στην καθημερινότητά μας, ενώ 

η μη κατανόηση συχνά εκλαμβάνεται ως οπτικός αναλφαβητισμός. Αυτός ο καταιγισμός ει-

κόνων οφείλεται στη δύναμη της επίδρασης της εικόνας της οποίας σε μεγάλο βαθμό ο κυρί-

αρχος στόχος είναι, να επηρεάσει στάσεις και τάσεις, και να αλλάξει μοντέλα συμπεριφοράς 

                                                             
625 Kazmierczak, E. T., (2001), «A semiotic perspective on aesthetic preferences, visual literacy, and information design», 
Information Design Journal, Vol. 10, No. 2. (2001), pp. 176 - 187 
626 Χατζησαββίδης, Σ. και Γαζάνη, Ερ., (2006), «Πολυτροπικός και μονοτροπικός/εικονικός λόγος: από την πρόσληψη στην 

κατασκευή του παιδικού υποκειμένου». Ανασύρθηκε από:http://www.users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia107 
627 Χοντολίδου, Ε., (1999), «Λογοτεχνία και γλώσσα», στο αφιέρωμα της Καθημερινής, Αναγνωστικά, 7 Φεβρουαρίου.  
628 Oring, S., (2000), «A call for visual literacy», School Arts, April, pp. 58 - 59 
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στην ευρύτερη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική σφαίρα629.. 

«Η εικαστική έκφραση», υποστηρίζει ο Andre Chamson630, «αποτελεί μια γλώσσα διε-

θνή» που μέσα από τα αριστουργήματα της ζωγραφικής και της γλυπτικής είναι πολύ πιο εύ-

κολο να διακρίνουμε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πνευματική μας κοινότητα, «παρά 

δια μέσου της λογοτεχνίας»631. Κάθε τι που θέτει τα άτομα σε επαφή με τ’ αριστουργήματα 

της Τέχνης, η οποία είναι μια υπεργλώσσσα, αποτελεί κέρδος. Πιστεύεται, ότι ζούμε στην 

εποχή που η εκπαίδευση μέσω της γλώσσας, των τελευταίων τεσσάρων ή πέντε αιώνων, σή-

μερα αντικαθίσταται με μια παιδεία των εικόνων, στηριγμένης στις τεχνικές δυνατότητες α-

ναπαραγωγής κάθε μορφοποιημένης απόδειξης. 

Από την άποψη αυτή, η εικαστική μορφή τέχνης είναι πιο άμεση από άλλες μορφές τέ-

χνης, επειδή επιδρά με πιο άμεσο τρόπο στο μαθητή - θεατή, που έρχεται αντιμέτωπος με αυ-

τήν. Αυτό συμβαίνει επειδή το εικαστικό έργο εκτείνεται και καταλαμβάνει  απόλυτα το χώ-

ρο. Για τον Καρλ Γιούνγκ632 οι τέσσερις λειτουργίες της συνείδησης, δηλαδή η σκέψη, το συ-

ναίσθημα, η διαίσθηση και η αίσθηση, δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις 

εντυπώσεις που δέχεται εσωτερικά και εξωτερικά. Μ’ αυτές τις λειτουργίες καταλαβαίνει και 

αφομοιώνει την εμπειρία του και μπορεί ν’ αντιδρά.  

Οι οπτικές εικόνες γίνονται η κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας πέρα από το εύρος εκμά-

θησης και διδασκαλίας των γνωστικών ανθρώπινων πόρων, η οποία παραδίδεται πέρα από 

μια σειρά μέσων και επικοινωνιακών μορφών. Η αναλογία της οπτικής εικόνας στο κείμενο 

αυξάνεται. Ο Charles Brumback, ο πρόεδρος της Ένωσης Ημερήσιου Τύπου των ΗΠΑ είπε 

το 1995 ότι οδηγούμαστε προς έναν πολιτισμό «οπτικής επικοινωνίας». 

Η αύξηση του αριθμού των εικόνων σημαίνει, ότι η οπτική επικοινωνία γίνεται κρίσιμη 

για τη λήψη των πληροφοριών, την κατασκευή της γνώσης και την οικοδόμηση επιτυχών εκ-

παιδευτικών αποτελεσμάτων.    

Ο προορισμός του οπτικού μηνύματος, ο σκοπός δηλαδή για τον οποίο δημιουργήθηκε 

είναι, ένα στοιχείο που επιδρά στη δομή του και που μπορεί να ποικίλλει, αφού οι αιτίες επι-

κοινωνίας των ανθρώπων είναι σίγουρα πολλές. Τα οπτικά μηνύματα που έχουν στόχο την 

πληροφορία, χρησιμοποιούν την εικαστική γλώσσα με τρόπο αναλογικό και περιγραφικό, 

                                                             
629 Mirzoeff, N., (1998), «What is Visual Culture», The Visual Culture Reader New York: Routledge, pp. 44 - 50 
630André Chamson, Oxford Companion to French Literature: p. 115 
631 Fitgerald, M., (1995), «NAA leaders disagree over the value of cyberspace». International Federation of Newspaper Pub-
lishers Research Association, 128(12),pp. 48-49, «Καθώς η διείσδυση εφημερίδων πέφτει, οι ανταγωνιστές που κόβονται στο 
μερίδιο αγγελιών εφημερίδων, και ο ίδιος ο πολιτισμός κινούνται από την κειμενική επικοινωνία προς την οπτική επικοινω-

νία». 
632 Γιούνγκ, Καρλ, Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του. Εκδόσεις Αρσενίδης, μτφ.Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη, κεφ.4, Ο Συμβο-
λισμός στις Πλαστικές Τέχνες 
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ώστε να μεταδίδονται με τον πιο σαφή τρόπο όλες οι πληροφορίες που πρέπει να δοθούν633. 

Κάθε μήνυμα επομένως παράγεται πάντα μ’ έναν ή περισσότερους στόχους, που επιδρούν 

στη χρήση του κώδικα και στο σχηματισμό του. 

Ενώ δεν υπάρχει ένα σύστημα κανόνων αναπαράστασης, το κάθε άτομο για να είναι σε 

θέση να πραγματοποιεί κριτικούς συλλογισμούς τις στιγμές της ανάγνωσης, έχει μόνο μια 

δυνατότητα επιλογών, ώστε να εμπλουτίσει την ικανότητα παραγωγής  του καθενός. Αυτοί οι 

συλλογισμοί μπορούν να γίνουν στα καθημερινά οπτικά μηνύματα ή στα έργα τέχνης, στα 

μηνύματα του παρόντος και του παρελθόντος στα εικονικά ή αφηρημένα έργα. 

Μέσω της οπτικής επικοινωνίας ένα άτομο μπορεί να κάνει διακρίσεις και να ερμηνεύει 

τις οπτικές ενέργειες, τα αντικείμενα, τα σύμβολα, που συνθέτουν τον κόσμο. Η έλλειψη συ-

νειδητοποίησης της οπτικής επικοινωνίας έχει επιπτώσεις στην ικανότητα του ατόμου να εί-

ναι σε θέση να επικοινωνήσει αποτελεσματικά. Με την κατανόηση των βασικών αρχών της 

οπτικής επικοινωνίας, οι άνθρωποι μπορούν να παραγάγουν τις εικόνες με τις οποίες επικοι-

νωνούν με τους πλέον αποδοτικότερους τρόπους634. 

Η μελέτη του οπτικού πολιτισμού έχει προκύψει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

είκοσι ετών μέσα από μια σειρά επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας τέχνης, των 

μελετών κινηματογράφου, της συγκριτικής λογοτεχνίας, της ανθρωπολογίας και της μουσειο-

λογίας, καθώς επίσης και των περιφερειακών και πολιτιστικών μελετών, προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη η «ορατότητα» των αντικειμένων μελέτης τους635. 

Προβληματισμός υπάρχει επίσης στη θεώρηση του όρου οπτικός που πλαισιώνει τη λέ-

ξη πολιτισμός, κάνοντας κάποιους να ζητούν νέες θεωρίες και έρευνες για την κατανόησή 

του, ενώ τίθεται και το θέμα μιας αποστασιοποίησης του περιεχομένου του οπτικού πολιτι-

σμού από άλλα πολιτιστικά στοιχεία636. 

Οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές είναι αυτές, οι οποίες στοχεύουν και επιτυγχά-

νουν την ανάπτυξη συμμετοχικών, βιωματικών και επικοινωνιακών περιβαλλόντων μάθησης, 

τα οποία προωθούν την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση και ανταποκρίνονται στις 

νέες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε πολίτη. Πέρα όμως από τον αναλφαβητισμό και τον καται-

γισμό της καθημερινότητας από εικόνες, υπάρχουν και άλλες παράμετροι, οι οποίες καταδει-

κνύουν τη χρήση οπτικών βοηθημάτων ως αναγκαία. 

 

                                                             
633 Knobler, N., (2009), The visual dialogue: an introduction to the appreciation of art 
634 Ausburn, L. J. & Ausburn, F. B., (1978), ο.π., 26(4), pp. 337 - 354 
635 Γιανναρά, Ε., ο.π. 
636 Mitchell, W. J. T., (1994), Picture Theory Chicago, IL, Chicago University Press, pp. 35 - 42 
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4.3 O οπτικός πολιτισμός στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

Ο γενικότερος σκοπός της εκπαίδευσης ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία, είναι η 

κατάκτηση της γνώσης μέσα από την παρατήρηση και την παραγωγή νέας σκέψης απ’ το 

παιδί637.  

Οι γνωστικές θεωρίες που διατυπώθηκαν κυρίως από τους Piaget 638 , Papert, 639  R. 

Gagne640, Α. Newell και H. Simon641 δίνουν έμφαση στη λειτουργία του εγκεφάλου του υπο-

κειμένου, κατά τη διαδικασία της κατάκτησης της γνώσης. Το άτομο, χτίζει σταδιακά τη 

γνώση. Βασίζεται στις ήδη καταχωρημένες και γνωστές πληροφορίες εμπειρίες, αντιλαμβά-

νεται συσχετισμούς των μερών του συνόλου και τέλος ανακαλύπτει και προσθέτει στο «οικο-

δόμημα» το νέο στοιχείο. Σύμφωνα με την θεωρία του οικοδομισμού, η μάθηση είναι μία υ-

ποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων και θεωρείται το αποτέλεσμα 

οργάνωσης και προσαρμογής των νέων πληροφοριών σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνω-

ρίζει, δηλαδή, ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο 

πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Τα ο-

πτικά εκπαιδευτικά μέσα, προσφέρουν ιδανικά ερεθίσματα για ανάκληση μνήμης και αλλη-

λοσυσχετισμούς για κριτική επεξεργασία της νέας πληροφορίας. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία, εμπεριέχει  τα πεδία της Επιστήμης και της Τέχνης, καθώς 

το πρώτο συνδέεται κυρίαρχα με τη γνώση, ενώ το δεύτερο, με την αισθητική. Ωστόσο ο α-

πόλυτος διαχωρισμός των δύο δεν είναι ούτε επιθυμητός ούτε ουσιαστικά εφικτός στα πλαί-

σια μιας διαδικασίας αλληλεπιδράσεων η οποία θέλει να ονομάζεται δημιουργική. Πρόκειται 

για εκείνους τους χώρους, που με την αξιοποίηση τους, η εκπαιδευτική πράξη, οδηγείται στην 

ουσιαστική αναβάθμιση και στον εμπλουτισμό. Δύο έννοιες που θα έπρεπε αυτονόητα να συ-

νυπάρχουν στην εκπαίδευση όχι μόνο θεωρητικά, αλλά, σαν κύρια δομικά στοιχεία της μα-

θησιακής διαδικασίας642. 

Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό τρόπο 

μάθησης, αφού οδηγούν την σκέψη να επεξεργάζεται τις οπτικές αντιλήψεις και τα πλαίσια 

που αυτές δημιουργούν και με αυτό τον τρόπο δημιουργούν αλλαγές στον τρόπο της εργασίας 

που γίνεται στο σχολείο643. 

                                                             
637 Ματσαγγούρας, Η., (2002), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, Gutenberg, Επι-
μέλεια, Διον.Κ. Παρούτσας, σ. 255 - 263 
638 Piaget, J., (1929), The child’s conception of the world, pp. 37 - 85 
639 Minsky, M. L., & Papert, S. A., (1988), Perceptrons (Exp. ed.). Cambridge, MA: MIT Press, pp. 147 - 180 
640 Gagne, R., (1985), The Conditions of Learning (4th.). New York: Holt, Rinehart & Winston, pp. 26 - 47 
641 Newell, A. & Simon, H., (1972), Human Problem Solving. Englewood< Cliffs, NJ: Prentice-Hall, pp. 31 - 53 
642 Κανάκης, I., (1999), Διδασκαλία και μάθηση με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, Αθήνα, εκδ Γρηγόρη, σ. 90 - 112 
643 Βαμβακίδου, Ι. & Μπέσσας, Δ., (2004), «Οι οπτικές τέχνες στην πρώτη σχολική ηλικία, μεθοδολογία και διδακτικές προ-
τάσεις»: Μακεδνόν /12, σ. 213 - 227. 
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Τα δημιουργήματα της τέχνης περιέχουν εξ ορισμού το στοιχείο του συμβολισμού και 

της οπτικής κωδικοποίησης του περιβάλλοντος (χρήση χρώματος, σχήματος κ.α.) και παρα-

πέμπουν με την αποκωδικοποίησή τους στον οπτικό εγγραμματισμό. Το έργο τέχνης (σαν ει-

κόνα) αποτελεί ένα «κείμενο» που το παιδί, σαν θεατής, καλείται να το διαβάσει, να το κατα-

νοήσει και να το ερμηνεύσει. Ένα έργο τέχνης αποτελεί μέσο στο οποίο αποτυπώνονται μια 

σειρά ιδεολογικών και κοινωνικών εφαρμογών644, περιγράφει πτυχές της πραγματικότητας 

περασμένων εποχών και σαν πολιτιστικό προϊόν περικλείει έννοιες, οι οποίες για να εκφρα-

στούν και να αναδειχθούν προαπαιτούν, αλλά και παράγουν λόγο. Τα παραπάνω παραπέ-

μπουν σαφέστατα στη στοχοθεσία της διδασκαλίας του γνωστικού  αντικειμένου της γλώσ-

σας μέσω των έργων τέχνης. 

Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες διευρύνουν την αντιληπτική ικανότητα και ανοίγουν νέες 

διαστάσεις στη νοητική δραστηριότητα του παιδιού, προσφέροντας του ένα νέο τρόπο θέα-

σης. Του μαθαίνουν να συλλαμβάνει τον κόσμο που το περιβάλλει όχι μόνο σαν σύνολο εν-

νοιών που προσδιορίζονται λεκτικά και ταξινομούνται σε συγκεκριμένα κέντρα γνώσης, αλλά 

πολυδιάστατα, σε σχέση με το χώρο και το χρόνο645. Κατανοώντας τα παιδιά, γιατί οι άνθρω-

ποι δημιούργησαν αντικείμενα και εικόνες, μπορούν να διακρίνουν στο περιβάλλον όχι μόνο 

φυσικά στοιχεία, αλλά την διαμόρφωση στάσεων ζωής, αναγκών, πεποιθήσεων, καθώς και τις 

ανθρώπινες σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις τους και τις διάφορες μορφές επικοινωνίας646. 

Το βοηθούν να θεμελιώσει γέφυρες ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον που ευαισθητο-

ποιεί τις αισθήσεις του και στον πνευματικό του κόσμο που εκλογικεύει και συστηματοποιεί 

τα βιώματα αυτά ενισχύοντας την αντίληψη του647. Η επαφή του με την τέχνη προσδιορίζει 

το βαθμό κατανόησης και απόλαυσης, συνειδητοποίησης του ωραίου και διαμόρφωσης του 

αισθητικού του κριτηρίου. Για να το πούμε με τα όμορφα λόγια του ζωγράφου και παιδαγω-

γού Πωλ Κλέε: «Το Μάτι ταξιδεύει στα μονοπάτια εκείνα που η Τέχνη και η Σπουδή του χά-

ραξαν»648. 

Τέχνη για τον Feldman, σημαίνει εργασία, γλώσσα και αξίες. Εργασία, μυική και πνευ-

ματική, άρα δημιουργική με προώθηση του νοήματος και της αξίας της δουλειάς. Άσκηση 

της γλωσσικής ικανότητας, αφού οι άνθρωποι μιλούν και γράφουν καλά, έχοντας κάτι σπου-

                                                             
644 Ιντζίδης, Β. & Καραντζόλα, Ε., (1999), «Εννοιολογικές και αφηγηματικές οπτικές αναπαραστάσεις: διδακτικές δοκιμές», 
Γλωσσικός Υπολογιστής 1, σ. 119-120 
645  Eisner, E., (2002). The arts and the creation of mind. USA: Yale University Press, pp. 132 -144 
646 National Art Education Association. (1994). The National Visual Arts Standards, pp. 8 - 30 
647 Τσεβρένη, Ι., (2009), «Ο ρόλος της Τέχνης σε μία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δράση». 1ο Πα-
νελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Τέχνης και  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σ. 406-416 
648Κακίση-Παναγοπούλου, Λ., (2006), «Οι Εικαστικές Τέχνες ως μέσον ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

των νέων». Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 
σ. 249 - 252 
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δαίο να συζητήσουν. Τέλος, η μεγάλη τέχνη του παρελθόντος και του παρόντος δεν στέκεται 

μόνο στην αντιπαράθεση χρωμάτων και την διευθέτηση σχημάτων, αλλά εκθέτει τους μαθη-

τές στην έκφραση ενός ευρύτατου φάσματος ανθρώπινων αξιών και ενδιαφερόντων649. 

Η προσέγγιση των δημιουργημάτων της τέχνης προϋποθέτει την ολόπλευρη δραστη-

ριοποίηση του παιδιού, κινητοποιώντας τη Φαντασία, τη Γνώση, τον Ψυχισμό και τις Δεξιό-

τητες, αφού δε σταματά στο στάδιο  νοητικών σχημάτων, αλλά απαιτεί και τη μορφολογική 

υπόσταση. Το γεγονός, ότι η Τέχνη είναι αναπόσπαστα δεμένη με την πράξη, της αποδίδει το 

χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί από την Επιστήμη, δηλαδή την παραγωγική δύναμη. 

Οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν σε αυτό καθιστώντας το έργο τους ορατό και υλικά αντιλη-

πτό650. 

Η γνωριμία του παιδιού με τα στοιχεία του οπτικού πολιτισμού πρέπει να είναι αυθε-

ντική και να προετοιμάζει ένα στάδιο στο οποίο τα παιδιά θα επικοινωνούν με το έργο και θα 

ανταλλάσσουν τον προβληματισμό τους. 

Η τέχνη αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερη σημασία για την παιδαγωγική. Ευνοεί ιδιαίτερα 

τις αντιπαραθέσεις, αλλά παράλληλα και την έρευνα που μπορεί να υπάρξει σε αυτήν. Έχοντας 

μίας εντελώς διαφορετική δομή και κώδικες, μπορεί να ενεργοποιήσει το παιδί σε μια πιο ου-

σιαστική προσπάθεια η οποία θα το οδηγήσει στην ανακάλυψη των βαθύτερων νοημάτων 

της651. 

Αντίθετα από τους ενήλικες, τα παιδιά έχουν την αυθόρμητη δυνατότητα να υπερπη-

δούν τα εμπόδια και να περνούν από μια οπτική εμπειρία σε μια σωματική ή λεκτική. 

Μέσω της τέχνης παρέχεται η ολοκληρωτική κάλυψη των εκπαιδευτικών εμπειριών του 

παιδιού, αφού διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτύξει δεξιότητες, όπως η 

λειτουργία της σκέψης μέσω μεταφορών και να ενθαρρυνθεί, ώστε να γίνει καλύτερο στην 

έρευνα, την ανακάλυψη, την σύγκριση, την εφεύρεση και την ολοκληρωμένη σκέψη652. 

Οι εμπλεκόμενοι με την περιγραφή έργων τέχνης (εκπαιδευτικοί και μαθητές), όταν 

διατυπώνουν φράσεις ερμηνεύοντας και αναλύοντας έργα τέχνης, ανεξάρτητα από την εξοι-

κείωσή τους με αισθητικές και εικαστικές ποιότητες, χρησιμοποιούν τη μεταφορική μορφή 

της γλώσσας. Εκφράσεις όπως, «η κίνηση του χρώματος», «ένταση του τόνου», είναι μικρά 

                                                             
649 Feldman, E. B., (1994), Practical Art Criticism, Englewood Clifts, NJ: Prentice – Hall, pp. 52 - 71 
650 Μοσχονά- Καλαμάρα, Α., (1986), «Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της τέχνης και η θέση της στην εκπαίδευση σήμερα». 
Εισήγηση σε συνάντηση Β  ́ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΩΝ, Πνευματικό Κέντρο Αθήνας. τ.4 – περ. Εικαστική Παιδεία 1987, 
http://www.art-teachers.com 
651 Χουλάκη, Μ., (2002), Το πνεύμα της οικογένειας. Προτάσεις για μια εικαστική παρέμβαση, Κέντρο Σύγχρονης Εικαστι-

κής Δημιουργίας Ρεθύμνης - Δημοτική Πινακοθήκη  Ρεθύμνηs, σ.12 - 28 
652  Morman, J., (1986), «Συνδέοντας τα πάντα με την τέχνη από μέσα προς τα έξω», School Arts, http://www.art-
teachers.com/ Μετάφραση: Όλγα Ζηρώ 

http://www.art-/
http://www.art-/
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δείγματα ενός πλήθους μεταφορικών όρων που χρησιμοποιούνται για τον κριτικό σχολιασμό 

ενός έργου τέχνης. Όσον αφορά την έννοια της μεταφοράς στην παρουσία και εξέλιξή της 

στη νηπιακή ηλικία, σημειώνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της αυθόρμητης πα-

ραγωγής σχημάτων λόγου μεταφοράς και της μεταγλωσσικής επίγνωσης που θα καταστήσει 

δυνατή μια εξήγηση του σκεπτικού της μεταφοράς. Η μεταφορά αναφέρεται σε ένα σχήμα 

λόγου που φωτίζει μια διάσταση ενός συγκεκριμένου  αντικειμένου με το να τραβήξει την 

προσοχή στην ομοιότητά του με ένα αντικείμενο από άλλο πεδίο εμπειρίας που κανονικά θε-

ωρείται ανόμοιο653.  

Ως μεταφορική εννοούμε τη χρήση εννοιών σε νέα και μάλλον άγνωστα χρηστικά 

πλαίσια που προέρχονται όμως από γνωστούς χώρους της εμπειρίας μας. Η καθημερινή ε-

μπειρία προσφέρει ένα τεράστιο γλωσσικό απόθεμα από το οποίο δανειζόμαστε όρους και 

εκφράσεις για να περιγραφούν οπτικές ποιότητες, όπως «αδρές γραμμές», «αιωρούμενη μορ-

φή», συνδεδεμένες με σημασίες και συνειρμούς από προηγούμενα χρηστικά πλαίσια. Η δια-

δικασία της μεταφοράς εννοιών από ένα χώρο εμπειρίας σε ένα άλλο, όπως από τη φυσική ή 

την ανθρώπινη ιδιότητα στο όρο της αισθητικής, προέρχεται από την ανάγκη διασαφήνισης 

του άγνωστου, όπως είναι οι διάφορες ποιότητες, χρησιμοποιώντας οικείους όρους. Και είναι 

αυτό το σημείο όπου αυτή η μεταφορική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτι-

κούς λόγους654.  

Χρησιμοποιώντας εκφράσεις για να περιγράψουμε αισθητικά την πλαστική ποιότητα 

ενός ζωγραφικού πίνακα, καταφεύγουμε σε σημασιολογικά πεδία τα οποία μας είναι οικεία 

από άλλες χρήσεις της έννοιας, όχι οπωσδήποτε αισθητικές. Γι’ αυτό όταν ο μαθητής ακούσει 

για πρώτη φορά την αισθητική περιγραφή του όρου δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άγνω-

στη λέξη, αντίθετα γνωρίζει την έννοια και τώρα καλείται, καταφεύγοντας στο σημασιολογι-

κό πεδίο της λέξης να επιλέξει τις σημασίες και τους συνειρμούς που θα ταίριαζαν στην περι-

γραφή της πλαστικής φόρμας655.  

Το παιδί ξεκινά την κριτική αποτίμηση ενός έργου τέχνης χωρίς προηγούμενη αισθητι-

κή εμπειρία, προσπαθώντας να συνδέσει την υπάρχουσα γνώση με τη νέα εμπειρία. Ωστόσο, 

η συσχέτιση του νέου με το παλαιό, του ασαφούς με το συγκεκριμένο, είναι μια νοητική δο-

κιμασία, απαραίτητη για την κατανόηση και χρήση των αισθητικών εννοιών. Όταν ζητούμε 

από τους μαθητές να περιγράψουν ένα έργο, ουσιαστικά ζητείται η ανάπτυξη της ικανότητας 

                                                             
653 Gallivan, G. J., (1981), «Ventilation and gas exchange in unrestrainedharp seals (Phoca groenlandica)». Comp. Biochem. 
Physiol. 69A, pp. 809 – 813. 
654 Κούβου, Ου., (1992), «Η καλλιέργεια του αισθητικού λεξιλογίου του μαθητή: μια συνιστώσα της διδασκαλίας του μαθή-
ματος της καλλιτεχνικής αγωγής», εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, σ. 5-21 
655 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, σ. 5 - 21 
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ανακάλυψης αναλογιών και συσχετισμού σε διαφορετικά πλαίσια εμπειρίας. Έτσι το παιδί 

μπορεί να καλλιεργήσει την ικανότητα διάκρισης και σύνδεσης ασαφών αισθητικών εντυπώ-

σεων με έννοιες οικείες εμπλουτίζοντας το γλωσσικό του υπόβαθρο. Η περιγραφή ενός έργου 

τέχνης βασίζεται στο συγκεκριμένο συνδυασμό των μορφολογικών στοιχείων του για τη δια-

τύπωση των εννοιών (αισθητικών και μη), αλλά και την έκφραση των συναισθημάτων που 

προκύπτουν από τη θέασή του656.   

Ο πειραματισμός με τις λέξεις για την αναζήτηση της κατάλληλης έννοιας και η δεξιό-

τητα να αναφερόμαστε σε ποικιλία, συνδυασμό ή αντιθέτων εννοιών, αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις για μια δημιουργική χρήση του λεξιλογίου. Οι γλωσσικοί κανόνες χωρίς να εί-

ναι αυτοσκοπός, λειτουργούν σαν άμεση συνέπεια της επινοητικής χρήσης των λέξεων και 

των εννοιών. Στην περιγραφή ενός καλλιτεχνικού αντικειμένου που απαιτεί αναφορές σε ποι-

ότητες έμμεσα αντιληπτές (πέρα από τα αντιληπτά στοιχεία, όπως το θέμα, η τεχνική ή το 

χρώμα), οι μαθητές καλούνται να σκέπτονται και να εργάζονται με ένα μεταφορικό τρόπο 

σκέψης657. Η αιτιολόγηση αυτού του τρόπου σκέψης συνδέεται με πλαστικά στοιχεία του έρ-

γου που εξετάζεται, αναγκάζοντας το παιδί να ανατρέχει στις προηγούμενες εμπειρίες της 

καθημερινής του ζωής και στη σύνδεσή τους με την τρέχουσα πραγματικότητα658. 

Επισημαίνεται, ότι στις κοινωνίες οι γλωσσικές τέχνες και οι εικαστικές τέχνες μοιρά-

ζονται. Οι σημασιολογικές και συντακτικές ιδιότητες είναι παρούσες σε κάθε μια, και η σύν-

θεση και με τις δύο μορφές απαιτεί από τον καλλιτέχνη ή το συγγραφέα να οργανώσει τους 

θεσπισμένους κανόνες για να γνωστοποιηθεί η σημασία. Κατά τη διάρκεια της οπτικής α-

νταλλαγής, τα στοιχεία (όπως το χρώμα, τα σχέδια, οι ποιότητες, οι γραμμές) μεταβιβάζουν 

τη σημασία, αντίστοιχα, όπως στο γραπτό κείμενο, οι μαθητές κατασκευάζουν τις έννοιες με 

τη χρήση λέξεων, φράσεων, και προτάσεων659.  

Οι αναγνωστικές δεξιότητες του κειμένου ανάγνωσης και των εικόνων ανάγνωσης  

φαίνεται να διασυνδέονται έχοντας την ίδια δυνατότητα ερμηνείας. Τα παιδιά διαθέτουν μια 

απέραντη σειρά στρατηγικών επεξεργασίας για να διαχειριστούν το περιβάλλον τους. Όταν 

καλούνται να ερμηνεύσουν τις κειμενικές μεταβάσεις, οι μαθητές αξιοποιούν μια εσωτερι-

κευμένη γλωσσική υποδομή έτοιμη για την πρόσβαση τους στις νέες έννοιες. Αυτή περιλαμ-

βάνει τις λεξικολογικές, σημασιολογικές, και συντακτικές στρατηγικές, όπως τις δεξιότητες 

                                                             
656 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 
657 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp. 17 - 29 
658 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, σ. 5 -21 
659 Kiefer, B., (1995), «Responding to literature as art». In N. Rose & M. Martinez (Eds.), Book talk and Beyond, Newark, 
DE: International Reading Association, pp. 191- 201 
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αποκωδικοποίησης που βοηθούν να παραχθεί ένα είδος αίσθησης από τις λέξεις660. 

Οι απαντήσεις που δίνονται από τα παιδιά, σαν προϊόντα της δικής τους παρατήρησης 

σε βιβλία εικόνων, προσφέρουν τις πρώτες εμπειρίες ανάγνωσης, ενισχύοντας τη σκέψη τους 

και βοηθώντας τα να διασχίσουν και να ανακαλύψουν την έννοια στις μη λεκτικές αντιπρο-

σωπεύσεις661. Με την εξέταση των εικόνων, για να καθορίσουν πώς επικοινωνούν και δια-

μορφώνουν το μήνυμα μιας ιστορίας, τα παιδιά κάνουν μια ομαλή μετάβαση από την εικόνα 

στη γλώσσα662.  

Η χρήση νέων λέξεων, η γνωριμία με νέες έννοιες, έτσι, όπως προκύπτουν από την παρα-

τήρηση εικόνων και αντικειμένων, ενισχύουν το επίπεδο της σημασιολογικής γνώσης με δια-

σαφηνίσεις νέων όρων. Η αναγκαιότητα δικαιολόγησης των σχολίων για ένα έργο με αναφορές 

στα άμεσα αντιληπτά στοιχεία, κάνει δυνατή την αναζήτηση αισθητικών εννοιών με τη χρήση 

επιθέτων όπως «όμορφο», «μαγικό», «λαμπερό», «ήρεμο», καθώς και αναφορές των αντίθετων 

εννοιών, τις οποίες θα ζητηθεί να υποδείξουν τα παιδιά πάνω στο έργο. Η κατοχή αισθητικών 

όρων προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής εννοιών για τη διατύπωση απόψεων και κρίσεων663.  

Οι μαθητές αξιοποιούν για την περιγραφή και ερμηνεία των έργων τις γνωστές σ’ αυ-

τούς έννοιες, που προέρχονται και από άλλους γνωστικούς χώρους, αποφεύγοντας την περι-

χαράκωση τους σε ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο με χρήση μόνο αισθητικών όρων664.       

O προτρεπτικός χαρακτήρας της γλώσσας κατά την ανάλυση των έργων τέχνης, δίνει 

την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει τον υποθετικό και πλάγιο λόγο, να εκφραστεί όχι μόνο 

με ενεργητικές, αλλά και παθητικές προτάσεις, ενώ το παρακινεί να περιγράψει το έργο κά-

νοντας ένα βήμα πέρα από την απλή αναγνώριση του θέματος. Τα ερωτήματα του τύπου «Τι 

θα έκανες αν…» ή «Τι θα συνέβαινε αν…», παρακινούν το παιδί στην έκφραση συναισθημά-

των και στην άσκηση της φαντασίας χρησιμοποιώντας ποικιλία στους χρόνους του ρήματος 

και άμεση άσκηση στους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας665. 

Μία σημαντική χρήση της γλώσσας την οποία μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά είναι 

η σύγκριση. Μέσα από την αντιπαράθεση δύο έργων τέχνης, τα παιδιά μαθαίνουν να ανα-

γνωρίζουν τις υφολογικές τους διαφορές, αλλά και να βρίσκουν την κατάλληλη ορολογία για 

την περιγραφή τους. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι ψάχνοντας να βρουν ομοιότητες και 

                                                             
660 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, σ. 5 -21 
661 Bloom, L. & Tinker, E., (2001), «The intentionality model and language acquisition: Engagement, effort, and the essential 
tension». Monographs of the Society for Research in Child Development, 66 (4, Serial No. 267). 
662Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York, 
NY: Macmillan, pp. 23 - 34 
663 Taylor, R. J., (1995), Language and the Cognitive Construal of the World, pp. 2 - 19 
664 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16,σ. 5 - 21 
665 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., σ. 5 - 21 
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διαφορές, μαθαίνουν τον τρόπο σύγκρισης666.  

Σε τάξεις με μικρούς μαθητές συχνά ποιότητες των έργων τέχνης περιγράφονται με τη 

μέθοδο της παρομοίωσης. Με τις παρομοιώσεις τα παιδιά περιγράφουν ένα στοιχείο του έρ-

γου με εικόνες άσχετες προς το έργο. Η παρομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άσκηση 

για την περιγραφή ασαφών ποιοτήτων με έννοιες και εικόνες που είναι οικείες στα παιδιά. 

Η προσαρμοστική ευελιξία, διευκολύνει τους ασκημένους στην τέχνη, στην οργάνωση και 

ταξινόμηση των οπτικών πληροφοριών. Στο πεδίο αυτό γίνεται κατανοητό, ότι τα παιδιά για να 

αναπτύξουν την παρατήρηση και τη μνήμη χρειάζεται να έρθουν κοντά σε έργα τέχνης, αλλά 

και να χρησιμοποιήσουν τα ίδια παρόμοια υλικά σε ένα επίπεδο προκαταρκτικών οπτικών 

σπουδών, ώστε να καλλιεργηθεί η δεξιότητα σύλληψης και έκφρασης της σκέψης και του συ-

ναισθήματος σε οπτική μορφή, αλλά και σε προφορικό αισθητικό λόγο. Οι ιδέες που παράγο-

νται, προβάλλονται και περιγράφονται στα έργα τέχνης, χρησιμοποιούν οπτικές ποιότητες με 

τρόπο τέτοιο, ώστε να γίνονται μέρος του οπτικού περιβάλλοντος του παιδιού667. 

Ο λόγος ασκείται με γλωσσικές και κατασκευαστικές ασκήσεις κατά την απόκριση των 

παιδιών στα έργα τέχνης και συγκεκριμένα με την αφήγηση του θέματος του έργου και την 

εννοιολογική του προσέγγιση κατά τη διδασκαλία. 

Ο H. Read668 βλέποντας την καλλιτεχνική εκπαίδευση, σαν τρόπο εκπολιτισμού της 

κοινωνίας και μέσο αγωγής του ατόμου, επικεντρώνεται στη μάθηση για την τέχνη και στην 

παραγωγή της τέχνης, αλλά στοχεύει επίσης στη μάθηση μέσω της τέχνης με σκοπό την πα-

ραγωγή της κριτικής σκέψης. 

Το καλλιτεχνικό έργο «δημιουργεί μια συγκινησιακή εμπειρία και μεταφέρει ένα πνευ-

ματικό μήνυμα. Με βάση το πρώτο στοιχείο ο καλλιτέχνης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

σαν επαγγελματίας δημιουργός συγκινησιακών εμπειριών. Με βάση το δεύτερο, ο καλλιτέ-

χνης γίνεται δημιουργός μιας νέας πραγματικότητας, αυτής που εμπεριέχει και μεταδίδει το 

μήνυμά του»669. 

Τα αντικείμενα τέχνης σε μία διδασκαλία δεν χρησιμοποιούνται γενικά και αόριστα. 

Τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με το έργο και την εικόνα που αυτό παρουσιά-

ζει με σκοπό να δημιουργείται ένας κατανοητός λόγος που συνδέεται με αυτό. Βάση της αρι-

στοτελικής θεώρησης, το έργο είναι η φόρμα και η μορφή, και το παράγωγο της εξέτασης του 

                                                             
666 Dyson, A. H., (1989), Multiple worlds of child writers: Friends learning to write. New York: Teachers College Press, pp. 
27 - 32 
667 Guilford, J. P., (1966), «Intelligence: 1965 model», American Psychologist, Vol 21(1), pp. 20  - 26 
668 Read , Ε. Η., (1930), The Meaning of Art, (first Am. ed. The Anatomy of Art, 1932), pp. 35 - 41 
669 Τσαούση, Δ. Γ., (1999), Η κοινωνία του ανθρώπου, εκδ. Gutenberg, σ. 160 - 178 
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και της ανάλυσης του είναι η ενέργεια670.  

Σύμφωνα με την «κατηγορία των εννοιών» του Αριστοτέλη και σε συνάρτηση με το 

μάθημα της γλώσσας μπορούμε να διαμορφώσουμε ερωτήματα σε διαθεματική βάση για:  

•   τα ουσιαστικά και τα επίθετα που παρατηρούμε (αντικείμενα, φυτά, ζώα, ιδέες, άψυ-

χα, τις ιδιότητες που φαίνονται) 

•   για τα ρήματα ως ενέργεια  

•   για τις σχέσεις σε χρόνο, τόπο, αιτία, με τη μορφή των συνδέσμων, επιρρημάτων. 

Η λογική κλίμακα των εννοιών του Αριστοτέλη671 και η κατηγοριοποίησή τους σε Γέ-

νος, Είδος, Άτομα, μπορεί να συμβάλει σε μια διαθεματική διδασκαλία για τη γραμματική της 

γλώσσας και τη σύνταξή της. Επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε τα ερωτήματα ως θεατές που 

βλέπουν- κοιτάζουν-παρατηρούν με ενδιαφέρον τα έργα τέχνης. Το ενδιαφέρον μας επικε-

ντρώνεται στην ομάδα πρόσληψης, στο κοινό, στο θεατή είτε πρόκειται για παιδιά, ή άλλους. 

Ο θεατής εκπαιδευτικός ρωτά το ίδιο το έργο- ως αντικείμενο καθεαυτό (έξω από το δη-

μιουργό του) για τη γραμματική της εικόνας μέσα από τις αντωνυμίες, τις συσχετικές, ερωτη-

ματικές, οι οποίες μας κατευθύνουν στο ίδιο το αντικείμενο όρασης: Τι βλέπεις, Τι λογής, Τι 

είδος, Πόσο;  

Χρήσιμα επίσης στις γλωσσικές και οπτικές αυτές ασκήσεις είναι:  

• τα Επιρρήματα που δηλώνουν τον τόπο, χρόνο, τρόπο, την ποσότητα και τη θέση:  

Πού, Πότε, Πώς, Πόσο.  

• οι Προθέσεις που φανερώνουν τη σύνθεση, τη συσχέτιση των ουσιαστικών και των 

επιρρημάτων με τις προθέσεις: Από πού, Από πότε, Γιατί, Πότε, Πώς, Πόσο;  

• τα Μόρια προτροπής, δεικτικότητας, στην εικόνα υποδηλώνουν το υποκείμενο, το ο-

ποίο εκπέμπει τα μόρια: προτρέπει, δείχνει, γίνεται.  

Στη σύνταξη της εικόνας ο θεατής ενώνει τα κομμάτια του έργου σε υποκείμενο-ρήμα-

αντικείμενο ή/και κατηγόρημα, ώστε να κατανοήσει ότι : 

• Το υποκείμενο απαντά στο ποιος ενεργεί  

• Το ρήμα φανερώνει ενέργεια, δράση, στάση  

• Το αντικείμενο δέχεται την ενέργεια στη σύνθεση  

• Το κατηγόρημα προσδιορίζει ιδιότητες του υποκειμένου, των προσώπων, πραγμάτων, 

                                                             
670 Βαμβακίδου, Ι. & Μπέσσας, Δ., (2004), «Οι οπτικές τέχνες στην πρώτη σχολική ηλικία, μεθοδολογία και διδακτικές προ-

τάσεις»: Μακεδνόν /12, pp. 213 - 227. 
671 Αριστοτέλης. Άπαντα 23: Όργανον 1: Κατηγορίαι: Περί ερμηνείας. (μετάφραση Η.  Π. Νικολούδης). Αθήνα:  Κάκτος, 
1994. – σ. 401. (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οι Έλληνες σ. 212). 
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ιδεών, άλλων στοιχείων που έχουν το ρόλο αυτό στην εικόνα, όπως για τη ζωγραφική 

είναι οι γραμμές και τα χρώματα που κυριαρχούν συγκροτώντας τα σχήματα και τις 

μορφές  

• Τα εικαστικά είδη, ως προτάσεις μπορεί να δηλώνουν την κρίση, την επιθυμία, το ε-

πιφώνημα, την ερώτηση όσον αφορά στο περιεχόμενο των έργων.  

Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε α) την κατάφαση, άρνηση όσον αφορά στην ποιότητα 

του εικαστικού έργου, β) την κύρια, δευτερεύουσα θεματική όσον αφορά στη σχέση των με-

ρών με το όλο, γ) την απλή, σύνθετη, επαυξημένη, ελλειπτική έκφραση όσον αφορά στη δο-

μή, εάν δηλαδή λείπουν βασικοί όροι στο έργο, όπως γραμμή, χρώμα, σύνθεση.  

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, αποκτούν  ένα μεγάλο μέρος της μάθησης πριν έρ-

θουν στο σχολείο μέσω εικόνων. Οι εικόνες γίνονται καθοριστικές της συμπεριφοράς, των 

αναγκών και των πιστεύω μας, όπως ο προφορικός και γραπτός λόγος672. Εξαιτίας της μεγά-

λης έκτασης που καταλαμβάνουν στην καθημερινότητά μας, ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει 

να παρέχει ευκαιρίες για προφορική (και γραπτή) έκφραση των παιδιών που θα αφορά εικό-

νες από την παγκόσμια δημιουργία. 

Σύμφωνα με τον Feldman673, η μεθοδολογία που ακολουθεί ο άνθρωπος για να εξετάσει 

τις εικόνες, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στο γενικότερο περιβάλλον του, είναι αυτή 

που τον βοηθά να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν και στην ανάπτυξη της γλώσ-

σας. Κατά συνέπεια, η εξέταση των εικόνων στην εκπαίδευση θα αναπτύξει και τις λεκτικές 

δεξιότητες των παιδιών.  

Η Γενική Εκπαίδευση, προσπαθώντας να προάγει τον διανοητικό τύπο ανθρώπου, έχει 

την τάση να στρέφεται όλο και περισσότερο στην κατάρτιση τεχνικών. Έτσι, η επιστήμη κα-

λύπτει τον πολιτισμό και σαν φυσικό επακόλουθο η ορθολογιστική σκέψη διεκδικεί το προ-

βάδισμα στην πνευματική ζωή και η εκπαίδευση της παραχωρεί μια προνομιούχα θέση. 

Η Τέχνη παρουσιάζεται σαν το μοναδικό όργανο γι’ αυτή τη συμφιλίωση. «Η αγωγή, 

διαβάζομε στον πρόλογο του έργου «Τέχνη και Αγωγή» που εξέδωσε η Unesco674, πρέπει να 

αποτελεί ένα είδος μυήσεως, με σκοπό να είναι καθένας όσο το δυνατόν καλύτερα οπλισμέ-

νος για να ζει με πληρότητα και για να βοηθά τον άλλο να πλουτίζει τη δική του ζωή και τη 

ζωή του συνόλου. Είναι με αυτό το νόημα που η αγωγή δια μέσου της τέχνης είναι χρήσιμη, 

γιατί ενισχύει την ανάπτυξη ολόκληρης της προσωπικότητας, συνδυάζοντας τη διανοητική με 

                                                             
672 Feldman, E. B., (1987), Varieties of Visual Experience (3rd edition). New York, NY: Harry Abrams, Inc., Publishers, pp. 
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673 Feldman, E. B., (1987), ο.π., pp. 57 - 73 
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τη χειροτεχνική δραστηριότητα, αλλά και ταυτόχρονα συγχωνεύοντας τες σε μια δημιουργική 

διαδικασία που είναι από μονή της μια από τις πιο πολύτιμες ιδιότητες του ανθρώπου. Δεν 

έχομε όλοι το θείο δώρο να είμαστε μεγάλοι καλλιτέχνες, αλλά όλοι μπορούμε να πλουτίσομε 

τον εαυτό μας μυούμενοι στην καλλιτεχνική δημιουργία και μαθαίνοντας να απολαμβάνουμε 

τα έργα τέχνης». 

Η προσέγγιση της τέχνης αποκτά αποφασιστική σημασία, εξαιτίας του ρόλου που α-

σκούν οι εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η τέχνη 

ενσωματωμένη στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του 

παιδιού παράλληλα με την ηθική αγωγή του, δίνοντας μια συγκεκριμένη και γόνιμη ιδέα των 

ανθρώπινων σχέσεων που θα μεταφέρει το άτομο στην μετέπειτα κοινωνική ζωή του. «Η τέ-

χνη είναι ο άνθρωπος που έχει προστεθεί στη φύση», έλεγε ο Van Gogh675, εννοώντας ότι 

πίσω από κάθε έργο τέχνης είναι ο άνθρωπος και τα μηνύματά του. 

Το σχολείο οφείλει να προσφέρει καλλιτεχνικές γνώσεις μέσα στα πλαίσια των δρα-

στηριοτήτων και των ενδιαφερόντων του παιδιού, ώστε να του παρέχει τις δυνατότητες προ-

σαρμογής στον κόσμο και το περιβάλλον676. 

Η επιστημονική γνώση οδηγεί στην ορθολογική σκέψη, ενώ η προώθηση της δημιουρ-

γικής φαντασίας, παράγει τη τέχνη. Και οι δυο εργάζονται πάνω στο ίδιο αντικείμενο, και μο-

λονότι οι μέθοδοι τους είναι βέβαια διαφορετικές, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι συγγένειες 

και οι αντιστοιχίες που βεβαιώνουν τη βαθύτερη ενότητα της γνώσης και της πραγματικότη-

τας που συλλαμβάνουν. Με γνώμονα την ενότητα και την αρμονία της Φύσης που κρίνεται 

απαραίτητη, για να εξηγηθούν οι σχέσεις της νόησης και της φαντασίας, καταφαίνεται ο συ-

μπληρωματικός χαρακτήρας των ενεργειών τους677. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε, ότι οι ειδικοί σκοποί (κοινωνικοί και ηθικοί, τεχνι-

κοί και αισθητικοί) της προσέγγισης των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων δικαιώνουν την πα-

ρουσία της Τέχνης στο σχολείο στα πλαίσια της Γενικής εκπαίδευσης και συνθέτουν ένα α-

ναντικατάστατο μέσο για την ανάπτυξη των βασικών λειτουργιών της σκέψεως και της πρά-

ξεως. Δίνουν το σωστό νόημα της παρουσίας της Τέχνης στο σχολείο, αναιρώντας κάθε αμ-

φισβήτηση. Γιατί πρόκειται, όχι για μιαν αγωγή χάρη της Τέχνης, αλλά μια αγωγή δια μέσου 

                                                             
675 van Gogh, Vincent , (1959), The complete letters of Vincent van Gogh: with reproductions of all the drawings in the cor-
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της Τέχνης678. Εισάγοντας την τέχνη στο σχολείο, την θέτομε  στην υπηρεσία της αγωγής σαν 

μέσο, ποτέ σαν σκοπό. Το σχολείο δεν αποβλέπει να δημιουργήσει παιδιά - καλλιτέχνες. Το 

καθήκον του σχολείου απέναντι στο παιδί, είναι, να το δραστηριοποιήσει, για να οδηγήσει 

την αναπτυσσόμενη προσωπικότητά του στην πλήρη της ολοκλήρωση μέσα από μια αρμονι-

κή προσαρμογή της στον κόσμο. Οι σκοποί ενός προγράμματος εφαρμογής της τέχνης, συ-

μπίπτουν απόλυτα με το στόχο αυτό, με μόνο όρο τη συνειδητοποίηση, του πραγματοποιήσι-

μου των σκοπών αυτών679.  

Η Τέχνη είναι μια γλώσσα. Επομένως το παιδαγωγικό πρόβλημα της επαφής με τις 

καλλιτεχνικές δημιουργίες στο σχολείο, μπορεί να παραλληλιστεί με την εκμάθηση μιας 

γλώσσας, θεωρούμενης από την άποψη των βασικών της λειτουργιών, σαν μέσο επικοινωνίας 

και ανταλλαγής ιδεών και ταυτόχρονα, σαν μέσο για την αναπαράσταση του πραγματικού680.   

Είναι γνωστό, πως η επιτυχία μιας παιδαγωγικής διαδικασίας εξαρτάται, όχι μονάχα 

από την τεχνική ικανότητα του ατόμου και από τις γνώσεις που κατέχει για την ύλη που χρη-

σιμοποιεί, αλλά κυρίως από την προσωπική του δέσμευση, τη συνειδητή και πρόθυμη, της 

εργασίας που αναλαμβάνει. Η δέσμευση αυτή έχει πάντα ένα δικό της κίνητρο, που πηγάζει 

από μια οργανική συμφωνία του παιδιού με την εργασία που καταπιάνεται. Αυτό ακριβώς 

αποτελεί και τη θεμελιώδη αρχή της «λειτουργικής αγωγής» και των «ενεργητικών μεθόδων» 

του Νέου Σχολείου681.  

Η επαφή με το έργο τέχνης πρέπει να γίνεται συστηματικά. Η επαφή με την Τέχνη του 

ενήλικα είναι ένας θετικός παράγοντας για τη μετάγγιση της ευαισθησίας ενός άλλου στο 

παιδί. Τα προσωπικά του έργα και τα έργα των συνομηλίκων του ενδιαφέρουν το παιδί, μόνο 

στο βαθμό έκφρασης των αντιλήψεων και των συναισθημάτων του, ενώ η ομαδική κριτική 

ενός έργου, που θα πρέπει ν’ αρχίζει πολύ νωρίς, ήδη από το νηπιαγωγείο, αποδίδει ουσιαστι-

κά κοντά στην ηλικία των δέκα χρονών682. Τα έργα τέχνης πρέπει να θεωρούνται σαν θετικοί 

παράγοντες αγωγής με μόνιμη επιδίωξη την προσεχτική επιλογή τους, την σύμφωνη με το 

συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο του παιδιού και την προετοιμασμένη παρουσίασή 

τους683.  

Όταν καλούμε τα παιδιά να «διαβάσουν» το οπτικό περιβάλλον σαν ένα σύστημα επι-

κοινωνίας, ταυτόχρονα παρουσιάζουμε την επέκταση της στοιχειώδους παιδείας πέρα από τα 

                                                             
678 Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. NY: Mac-
millan, pp. 121 -124   
679 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, σ. 90 - 98 
680 Robinson, Κ., (1999), Οι τέχνες στα σχολεία, μτφρ. Α. Ζαφειρίου, Αθήνα: Καστανιώτης   
681 Gloton, R., (1976), ο.π., σ. 76 - 79 
682Chapman. H. L., (1993), ο.π. , σ. 101 - 103 
683 Gloton, R., (1976), ο.π., σ. 76 -79 
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βιβλία, περιλαμβάνοντας την ικανότητα αποκρυπτογράφησης μηνυμάτων που παρουσιάζο-

νται με οπτική μορφή684. 

 

 

4.4 Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις οπτικές μορφές 

 

Στην επαφή τους τα παιδιά με το χώρο της τέχνης κρίνουμε σκόπιμο να συναντήσουν 

καλλιτεχνικές μορφές από τη ζωγραφική και το σχέδιο, τοιχογραφίες, χαρακτικά έργα, τρισ-

διάστατα έργα από το χώρο της γλυπτικής με διάφορα υλικά, καθώς και χειροτεχνήματα. Κά-

θε μια από τις καλλιτεχνικές μορφές θεωρείται μέσο για την εξοικείωση του παιδιού με τα 

καλλιτεχνικά έργα και τις λειτουργίες τους, αλλά και με τα κοινωνικά στοιχεία με τα οποία 

είναι συνδεδεμένα.   

Κατά τον Gardner685, η συμβολική ανάπτυξη είναι αυτή που αποτελεί απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για την αισθητική ανάπτυξη του παιδιού. Η κατάκτηση της συμβολικής διαδικασίας, 

που είναι απαραίτητη για μια ολοκληρωτική συμμετοχή στις τέχνες, ολοκληρώνεται μέχρι 

τον 7ο χρόνο της ζωής. Στο στάδιο της νηπιακής αντίληψης (0 έως 2 ετών), παιδιά ηλικίας 

ενός έτους μπορούν να «διαβάσουν» εικόνες, και να τις συνδέσουν με τον πραγματικό κόσμο. 

Μια πρώτη προσπάθεια κατανόησης των συμβόλων αρχίζει από τα 2 έως τα 7 έτη. Ο διαχω-

ρισμός μιας αισθητικής από μια μη αισθητική εικόνα δεν διακρίνεται εξ αρχής σ’ αυτή την 

ηλικία, αλλά κατόπιν εξάσκησης, όπου μπορούν να κατηγοριοποιούν και κατά το στυλ και 

την τεχνοτροπία του καλλιτέχνη. Τα αισθητικά ερεθίσματα ενεργοποιούν «συναισθήματα» 

και σκέψεις στο θεατή του εικαστικού έργου. Η αισθητική ανάπτυξη δεν είναι ταυτόχρονη 

και ταυτόσημη σε όλα τα συστήματα συμβόλων (μουσική κ.α.) και δεν έχει άμεση σχέση με 

τη γνωστική εξέλιξη των παιδιών. Η κυρίως «συμβολική» ανάπτυξη είναι αυτή που αποτελεί 

την απαραίτητη προϋπόθεση για την αισθητική ανάπτυξη των παιδιών. Στο στάδιο αντίληψης 

των συμβόλων, το θέμα, είναι για τα παιδιά το βασικότερο κριτήριο κατηγοριοποίησης των 

εικαστικών έργων. 

Στην περίπτωση των οπτικών τεχνών, τα νεαρά άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

σχεδιασμού, ως δημιουργοί και παρατηρητές, από μικρή ηλικία, επιδεικνύοντας τις ενστικτώ-

δεις πρωταρχικές συμβολικές μορφές γνώσης.  

Το ζήτημα της αισθητικής ευαισθητοποίησης του ατόμου και ειδικότερα του παιδιού 

                                                             
684 Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York, 

NY: Macmillan, pp. 128 - 132 
685 Gardner, H.,  (1990), «Art education and human development». Occasional Paper 3, Los Angeles: The Getty Center for 
Education in the Arts, pp. 23 -  42 
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έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές της πειραματικής αισθητικής, που -

ξεκινώντας πολλές φορές από την προσχολική ηλικία- προσπαθούν να αιτιολογήσουν τα κρι-

τήρια επιλογής σε σχέση με την ηλικία των παιδιών. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για ύ-

παρξη πραγματικών αισθητικών κριτηρίων στη σχολική ηλικία, όταν τα μικρά παιδιά δε δια-

θέτουν το απαιτούμενο λεξιλόγιο για να εκφράσουν τις απόψεις τους περί αισθητικής; Ως αι-

σθητική ευαισθητοποίηση θεωρείται η εντύπωση που δημιουργούν οι διάφορες μορφές τέ-

χνης –τα έργα τέχνης- στο αισθητικό κριτήριο των παιδιών, καθώς και η αντίδραση τους, η 

προτίμηση ή απόρριψη. Κατά την Golaszewska686, [όπως αναφέρεται από την Θ. Καπουλί-

τσα-Τρούλου687] αισθητική ευαισθητοποίηση θεωρείται η αντιληπτικότητα των παιδιών ανα-

φορικά με το έργο τέχνης, το σύνολο των αντιδράσεων και σκέψεων τους μπροστά σ’ αυτό. 

Οι περισσότεροι ερευνητές, της αναπτυξιακής κατεύθυνσης (Piaget, Seymour 

Papert)688, έχουν ασχοληθεί με τρεις πλευρές της ικανότητας των παιδιών στις οπτικές τέχνες: 

αντίληψη, επίνοια, και παραγωγή. Η πλειοψηφία των μελετών έχουν εξετάσει την ανάπτυξη 

στα παιδιά των ικανοτήτων, να προσέχουν και να εκτιμούν διάφορες μορφές ζωγραφιών και 

άλλων οπτικών μορφών. Αυτές οι μελέτες καταγράφουν, ότι οι αισθητικές και αντιληπτικές 

δυνάμεις των παιδιών, αναπτύσσονται πολύ γρήγορα στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

Η μετα-Piaget έρευνα έχει αποδείξει, ότι η ανάπτυξη της αίσθησης του στυλ στα μικρά 

παιδιά είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ότι νομίζαμε.. Οι ερευνητές του Project Zero689, έδει-

ξαν, ότι τα εξάχρονα παιδιά είναι το ίδιο ευαίσθητα στην διάκριση του στυλ όσο και παιδιά 

προ εφηβικής ηλικίας. Ακόμα και παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούσαν να διακρίνουν το 

στυλ, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές. Απλές μορφές καθοδήγησης βοήθησαν τα νεαρά ά-

τομα να διακρίνουν στοιχεία χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού στυλ. 

Στις έρευνες που είχε κάνει αρχικά ο Piaget690, υπήρχε έντονη διάκριση μεταξύ συγκε-

κριμένης-λειτουργικής σκέψης, όπου τα άτομα σκέφτονται βάση συγκεκριμένων παραδειγμά-

των, και τυπικής-λειτουργικής σκέψης, όπου τα άτομα σκέφτονται βάση αφηρημένων εκφρά-

                                                             
686 Garnica, O., (1978), «Non verbal concomitants of language input to children». In W. Waterson & C. E. Snow (Eds), The 
Development of Communication, N.Y.: John Wiley & Sons, pp. 83 - 103 
687 Καπουλίτσα - Τρούλου, Θ., (2009), Εικαστικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία,  Εκδ. Γράφημα 
688Ράπτης Α.- Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας-Ολική προσέγγιση, τόμος Α ,́ σ. 103 
- 104, Αθήνα: έκδοση των συγγραφέων 
689 Το Project Zero, είναι μια ερευνητική ομάδα στο Χάρβαρντ, που ασχολείται με την εκμάθηση, την ευφυΐα, την δημιουρ-
γικότητα κ.ά. στα παιδιά και στους ενήλικους. Διευθύνεται από το 1971, από τον David Perkins ειδικό μαθηματικό στην 
τεχνητή νοημοσύνη και άλλους επιστήμονες. Το ενδιαφέρον της ομάδας στρέφεται στην καινοτομική σκέψη η οποία δη-
μιουργούσε και δημιουργεί τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τέχνη και τις ανακαλύψεις που κάνουν την ζωή πιο  ποιοτική. 
690 Piaget, J., The Moral Judgement of the Child (1932), The Psychology of Intelligence (1947), The Construction of Reality 
in the Child (1937), The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence (with Inhelder, 1958), The Psychology 

of the Child (with Inhelder, 1966), Insights and Illusions of Philosophy (1965), Seymour Paper, 1975), «Teaching Children 
Thinking» Journal of Structural Language,, «A Learning Environment for Children» Computers and Communications (1977) 
Implications for Education 
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σεων, χωρίς να υπολογίζουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Όμως, όσον αφορά στην αντίληψη 

του οπτικού κόσμου, η αναπτυξιακή καμπύλη φαίνεται να ανεβαίνει εύκολα από την πρώιμη 

παιδική ηλικία, και τα όριά της δεν ορίζονται από την ηλικία, αλλά από την έκταση στην ο-

ποία σχετικές διαστάσεις ταυτοποιούνται και μελετώνται. Ένα σημαντικό θέμα αυτής της 

διαδικασίας είναι, αν τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν άμεσα ένα έργο τέχνης ή θα πρέπει 

πρώτα να σκεφτούν πάνω σε αυτό. Επίσης, σημαντικό θέμα είναι και ποιος είναι ο τρόπος 

που κάποιος συλλογίζεται πάνω σε ένα έργο τέχνης. Το μέγεθος της κατανόησης που μπορεί 

να αναπτύξει ένας άνθρωπος αναπτύσσεται ανάλογα με την επαφή που έχει με τα έργα τέχνης 

καθώς και με το περιβάλλον του691. 

Είναι το ίδιο σημαντικό να μάθει το παιδί να διακρίνει τις καλλιτεχνικές μορφές με το 

να τις δημιουργεί692. Η αντιληπτική ικανότητα του, καλλιεργούμενη, το βοηθά να διασαφηνί-

σει τον συναισθηματικό του κόσμο και να κατανοήσει τα νοήματα μιας πολύπλοκης πραγμα-

τικότητας και εμπειρίας. Η ερμηνεία του περιεχομένου ενός έργου είναι ένα είδος αμοιβής 

μιας ολοκληρωμένης πράξης δημιουργικής αντίληψης. Ο J. Dewey693 υποστήριζε, ότι η τέχνη 

είναι μια μορφή επικοινωνίας, που για να ολοκληρωθεί απαιτεί ένα ευαίσθητο κοινό. Κατά 

τον Dewey, o σωστός τρόπος να δούμε την τέχνη είναι να τη θεωρήσουμε σαν εμπειρία που 

αναπτύσσει το αίσθημα της κοινωνίας και της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ενι-

σχύει, παρατείνει και βαθαίνει την ικανοποίηση που αντλούμε από τα περιστατικά της καθη-

μερινής ζωής.  

O Gardner694, προτείνει, για να μπορέσουμε να υψώσουμε τον βαθμό ενσωμάτωσης 

των διαφόρων μορφών γνώσης από το κάθε άτομο, ότι χρειαζόμαστε μεθόδους «επί τόπου 

μάθησης» όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές γνώσης λειτουργώντας 

από κοινού σε φυσικό περιβάλλον, όταν οι ίδιοι ασχολούνται με ενδιαφέρουσες εργασίες και 

τους δίνεται η ευκαιρία να δράσουν συνεργατικά με άλλα άτομα σε καταστάσεις που διευκο-

λύνουν την ευθυγράμμιση ποικίλλων μορφών γνώσης. Συχνά, είναι στην πορεία του να απο-

κτήσουν σύνθετες επιδεξιότητες που ο συνδυασμός γνώσεων προκύπτει με έναν λογικό και 

οικολογικό τρόπο. 

Παρατήρηση και μνήμη χρησιμοποιούνται από το παιδί για να διερευνήσουν, αποσα-

φηνίσουν και ελέγξουν, ιδέες και συναισθήματα που αναπτύχθηκαν σε οπτικές μορφές. Μα-

κριά από συμβατικές αποκρίσεις με στερεοτυπικές εικόνες που υποκαθιστούν το στοχασμό 

                                                             
691 Gardner, H.,  (1990), ο.π., pp. 46 - 48 
692 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 106 - 110 
693Dewey, J., (1934), Art as Experience, New York: Minton, Balch, pp. 68 - 72 
694 Gardner, H.,  (1990), ο.π., pp. 56 - 62 
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και την εικασία, πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά περιβάλλοντα για πλούσιους διανοητι-

κούς και αισθητηριακούς συνειρμούς, που να καθορίζουν σαφώς τις ιδέες και τα συναισθή-

ματα που εκφράζονται στο κάθε έργο695. 

Η ικανότητα απόκρισης στα έργα τέχνης και στο οπτικό περιβάλλον δεν εξαρτάται μό-

νο από την αποκωδικοποίηση συμβόλων ή την παρατήρηση ιδιοτήτων πραγμάτων που παρα-

τηρήθηκαν. Ο τρόπος εύρεσης του εκφραστικού νοήματος είναι κάτι που προκύπτει με τη 

διδασκαλία. 

Ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιδρά στη τέχνη και στις δημιουργίες της δεν είναι καθο-

λικός, αλλά διαχωρίζεται σε φάσεις. Οι φάσεις αυτές είναι, η αντίληψη εμφανών και λεπτών 

ποιοτήτων του έργου και η ερμηνεία των ποιοτήτων αυτών, σαν έκφραση συναισθήματος και 

νοήματος και τελικές κρίσεις για τη σημασία της εμπειρίας αυτής696. Η M. Montessori697, ή-

ταν από τις πρώτες που αναγνώρισαν την αξία της άρθρωσης των φαινομένων, ώστε να διευ-

κολύνεται η διάκριση των ιδιοτήτων τους (αφή, κίνηση, όγκος, σχήμα, φως, θέση) και ο J. 

Bruner698, αναφέρει, ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν σχετικά εύκολα τα κύρια γνωρίσματα 

στις οπτικές μορφές, όταν μειωθεί ο αριθμός των μη συναφών γνωρισμάτων και, αφού πα-

ρουσιαστούν με καθορισμένη σειρά και προσαρμοσμένα στα άτομα. 

Η αντίληψη διαμορφώνεται από το συνδυασμό των δεδομένων των αισθήσεων και στη 

συνέχεια μεταδίδει σκέψεις και συναισθήματα μέσω γλώσσας. Η εμπειρία αυτή μπορεί να 

αυξηθεί με την βαθύτερη κατανόηση των οπτικών σχέσεων, αλλά και των ενεργειών που αυ-

τές περιέχουν. Τεχνικές ενσυναίσθησης, αλλά και συμβολικοί συνειρμοί είναι ζωτικής σημα-

σίας για την πλήρη αισθητηριακή αντίληψη699. Με κατάλληλα διαρθρωμένες αντιληπτικές 

δραστηριότητες, μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητα διάκρισης αισθημάτων, που θα 

βοηθήσουν το παιδί οξύνοντας την αντίληψή του στην κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά 

και του εαυτού του700.  

Οι οπτικές μορφές απαρτίζονται από εσωτερικές και εξωτερικές ποιότητες, που τα παι-

διά μπορούν να δουν, να αγγίξουν και να χρησιμοποιήσουν, που κάνουν την αντιληπτική λει-

τουργία, δημιουργική διαδικασία. Τα παιδιά διαθέτουν πολύ μεγάλη ικανότητα στο να δια-

κρίνουν τις λεπτές, οπτικές, χωρικές και απτικές ποιότητες, ισχυρίζεται η L. Chapman701. 

                                                             
695 Feldman, E.B., (1970),  Becoming human through art.  Englewood Cliffs, NJ:  Prentice-Hall, pp.15 - 27 
696 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 66 
697 Montessori, M., (1977), Να Χτίσουμε τον Κόσμο που Ταιριάζει στο Παιδί. Αθήνα, Γλάρος, σ. 70 - 79 
698 Bruner, J., (1996), The Culture of Education. Cambridge: Harvard UP, pp. 24 - 36 
699 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 173 
700 Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of  educational practice. New York, 
NY: Macmillan, pp. 133 - 135 
701 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 179 
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Μπορούν να διακρίνουν τις ποιότητες της γραμμής, του σχήματος, του χρώματος και των υ-

λικών. Οι ικανότητες αυτές μπορούν με κατάλληλες δραστηριότητες ταξινόμησης, να μετα-

τραπούν σε ασκήσεις εξοικείωσης με επίθετα ποιοτήτων, μορφών και τα συγκριτικά τους 

(μαρμάρινο, χάλκινο, λεπτότερο κ.α.). 

Ωστόσο, η αντίληψη δεν έχει σχέση μόνο με την αισθητηριακή εμπειρία, ολοκληρώνε-

ται με την ικανότητα να ερμηνεύουμε τα πράγματα που βλέπουμε, ακούμε κ.λπ., ως πηγές 

των συναισθημάτων μας. 

Η γλώσσα στην ουσία είναι παράγωγο της ανθρώπινης αντίληψης και αυτός είναι και ο 

λόγος που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεία της εμπειρίας, αφού μέσω της γλώσσας 

αποκαλύπτονται οι εμπειρίες που έχει ένας άνθρωπος 702. Ο Thomas Munro703, ειδικός στην 

καλλιτεχνική αγωγή, αναφέρει, ότι ένα πλούσιο λεξιλόγιο, π.χ. του χρώματος ή της γραμμής, 

μπορεί να συμβάλλει στην ανακάλυψη ενδείξεων για το εκφραστικό νόημα των πραγμάτων 

που βλέπουμε, (λαμπερό, οξύ, φυσικό, εκτυφλωτικό, κ.α.) ή το αίσθημα που μεταδίδεται από 

κάποιο γλυπτό έργο (σκληρό, απόμακρο, προσωπικό, κ.α.). Η γλώσσα ακόμη αντανακλά το 

γεγονός της απόδοσης ανθρωπίνων γνωρισμάτων στα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας μεταφο-

ρικές εκφράσεις (π.χ. χορεύει …, τεντώνεται …). 

Οι ανακαλύψεις από την εξέταση ενός έργου, καταλήγουν στη σύνθεση εντυπώσεων, 

που κατά τον Dewey704, θα έπρεπε να ενοποιηθούν, ώστε να δίνουν την αίσθηση της ολοκλη-

ρωμένης απόκρισης. Οι λέξεις δεν είναι πάντα εύκολο να περιγράψουν την απόκριση σε ένα 

έργο, παρέχουν όμως τη δυνατότητα με την επαναλαμβανόμενη παρατήρηση των ποιοτήτων, 

να βοηθούν, ειδικά τα παιδιά, στη σύνθεση και έκφραση των εντυπώσεών τους με το λόγο. 

Κάθε εικόνα είναι πολυσημική, καθώς εμπεριέχει πλήθος σημαινόμενων και επιτρέπει 

πολλαπλές ερμηνείες. Ιδιαίτερα, το συμπαραδηλούμενο μήνυμα της εικόνας, σε επίπεδο έκ-

φρασης και περιεχομένου, απαιτεί αποκρυπτογράφηση. Η εικόνα μπορεί και πρέπει να λέει 

περισσότερα από όσα λέει ο λόγος ή να λέει λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να σκε-

φτεί κι άλλα, να μεταμορφώνεται σε αγωγό συνειρμού ιδεών705. Το σχολείο θα πρέπει να α-

ποκαταστήσει την εικόνα ως σημαντική παράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να 

κατανοούν οι μαθητές την ιδιαιτερότητά της στην κατασκευή νοημάτων, να την αποκωδικο-

                                                             
702 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 71 
703Munro, T., (1956), Suggestion and Symbolism in the Arts. Journal of Aesthetics and Art Criticism 15 (2):pp. 152 -180. 
704 Dewey, J., (1938), Experience and Education. New York: Collier Books, pp. 17 - 19 
705 Γρόσδος, Σ. &  Ντάγιου, Ε., (2003), Γλώσσα και Τέχνη, Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο σύμφωνα με 
τη λειτουργική χρήση της γλώσσας. Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 73 -78 
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ποιούν, να τη συσχετίζουν και να τη συγκρίνουν με τον προφορικό και γραπτό λόγο706. Η ει-

κόνα, τελικά, να ενσωματώνεται ως εργαλείο μάθησης, ανεξάρτητα από την αποκωδικοποίη-

σή της, τη συνάρτησή της με την αναπαράσταση στην οποία παραπέμπει, αφού οι εικόνες ε-

κτός από αναπαραστάσεις του κόσμου είναι και ένας ιδιαίτερος τρόπος να δίνουμε νόημα στις 

καταστάσεις του παρελθοντικού ή συγχρονικού μας κόσμου707. 

 

4.5 Στόχοι κατά την προσέγγιση των έργων 

 

Οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού με τα καλλιτεχνικά έργα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από πλούτο, ποικιλία και να συμβαδίζουν με την ανάπτυξή του. Ωστόσο, το επίπεδο αυτό 

πρέπει να διευρύνεται και να στοχεύει στην επεξεργασία των ικανοτήτων και στην ανάπτυξη 

της κατανόησης του παιδιού. Γι’ αυτό προτείνουμε την προσέγγιση των παιδιών στην τέχνη 

και τα έργα των ενηλίκων708. Παράλληλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλούν για τα έργα, 

που έχουν μπροστά τους, με το σκεπτικό, ότι, όταν ρηματοποιούν, ενισχύεται ο προφορικός 

τους λόγος και εμπλουτίζονται οι λεκτικές τους περιγραφές. Μέσω αυτών των περιγραφών, 

αφήνεται ελεύθερος ο δρόμος της ταύτισης και της έκφρασης συναισθημάτων, ενώ διαμορ-

φώνεται και η στάση τους απέναντι στην αξία της ανθρώπινης ζωής709.  

Οι ερωτήσεις για το περιεχόμενο του έργου θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένες, 

ώστε να μην επιδέχονται μόνο μία απάντηση και να βοηθούν τα παιδιά να βρουν τις σχέσεις 

ανάμεσα στα νοήματα που εκφράζονται, τις αιτίες και τα αποτελέσματα και να ενισχύουν την 

προσωπική τους ανακάλυψη. Η αισθητηριακή εμπειρία είναι πολύ σημαντική για τα μικρά 

παιδιά, ειδικά όταν το ερέθισμα είναι κάτι νέο και έντονο, γι’ αυτό η αντίληψή τους διακατέ-

χεται από μια φαντασιακή άποψη710. Τα συμπεράσματά τους και τα νοήματα, προκύπτουν 

από την έκταση του συναισθήματός τους. Η εικασία και η ταύτιση συμβάλλουν επίσης στην 

κατανόηση των εμπειριών τους. Γι' αυτό στο προτεινόμενο πρόγραμμα τα παιδιά παίρνουν 

ενεργό ρόλο κατά την επεξεργασία του έργου, με προσωπική δράση στο ζωντάνεμα του θέ-

ματος του έργου και με δικές τους προτάσεις για μια πιθανή εξέλιξή του. Οι παρομοιώσεις 

και οι μεταφορές αποτελούν χρήσιμα λεκτικά εργαλεία για να ερμηνεύσουμε τις σχέσεις α-

                                                             
706 Ιντζίδης, Β. και Καραντζόλα, Ε., (1999), Εννοιολογικές και αφηγηματικές οπτικές αναπαραστάσεις: διδακτικές δοκιμές,  
Γλωσσικός Υπολογιστής 1, σ. 119 -120 
707 Ρεπούση, Μ., (2004), Μουσείο και ιστορική εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Μουσεία 2004, ΑΠΘ, ΔΠΜΣ Μου-
σειολογίας ΑΠΘ, 7-9 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σ. 321 
708 Eisner, E., (1972), Educating Artistic Vision, New York: Macmillan, pp. 260 - 270 
709 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 142 
710 Piaget, J. & Inhelder B., (1969), The psychology of the child, New York: Basic Books, pp. 51 – 91, 92 -128, 130 - 151 
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νάμεσα στα συναισθήματα και τα πράγματα711.  

Ο τρόπος με τον οποίο ένα μικρό παιδί αποκρίνεται  σε ένα έργο τέχνης είναι τόσο ση-

μαντικός όσο και η ποιότητα του ίδιου του έργου και φυσικά οι ενήλικοι δημιουργούν το 

πλαίσιο του τι θα παρατηρήσει το παιδί σ’ ένα έργο. Είναι ακόμη σημαντικό στην επαφή με 

έργα ενήλικων καλλιτεχνών, να μη δει το παιδί το έργο σαν πρότυπο που πρέπει να μιμηθεί, 

αλλά επικεντρώνοντας στις ομοιότητες με τα δικά του έργα, να λειτουργήσει έχοντας αυτό ως 

κίνητρο για δημιουργία και επισημαίνοντας την ψυχική διάθεση ή τα συναισθήματα που ει-

κονίζονται στο έργο, να κατανοήσει, ότι η αντίληψη, η σκέψη και το συναίσθημα λειτουρ-

γούν από κοινού στην εκτίμηση της τέχνης712. 

Οι αντιληπτικές εμπειρίες, διαμορφώνουν τη βάση για την ανάπτυξη των εννοιών και οι 

δραστηριότητες του προτεινόμενου προγράμματος προσφέρουν εκείνα τα ερεθίσματα που 

τους επιτρέπουν να αντιλαμβάνονται και να κρίνουν τη σημασία των εμπειριών τους. Η ανά-

πτυξη του λεξιλογίου αποτελεί το κύριο στοιχείο για την κατανόηση του νοήματος της αντι-

ληπτικής εμπειρίας713. Κατά την Chapman, το λεξιλόγιο του παιδιού αναπτύσσεται ταχύτερα, 

όταν οι λέξεις με τις οποίες έρχεται σε επαφή, συνδέονται με αντικείμενα και εικόνες που το 

αφορούν. Επίθετα και επιρρήματα χρησιμοποιούνται, όταν μιλούν για τις  ποιοτικές διαφορές 

ανάμεσα στα έργα που παρατηρούν, με σκοπό να εκφράσουν αντιδράσεις των αισθήσεων και 

των συναισθημάτων714. 

Ο οπτικός προσανατολισμός και η γοητεία που ασκεί το έργο τέχνης συνοδεύουν το λό-

γο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή, ερμηνεία και αποτίμησή του715. Η χρήση της 

γλώσσας είναι το στοιχείο και το μέσο για την διατύπωση και κοινοποίηση απόψεων και ιδε-

ών για το έργο. Η γλώσσα και συγκεκριμένα η κριτική γλώσσα, που αναπτύσσεται, γίνεται 

ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι κριτικοί και αισθητικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμο-

ποιούνται για ένα έργο τέχνης, όπως «πήλινο ειδώλιο», «έντονα χρώματα», ή «εκφραστική 

κίνηση» συμβάλουν σε μια ολοκληρωμένη και εποικοδομητική αξιοποίηση των εν δυνάμει 

εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών αυτού του λεξιλογίου716.  

Κατά την ανάλυση και ερμηνεία των έργων, τα παιδιά αποκτούν πληροφορίες για τα 

καλλιτεχνικά είδη και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η αποτίμηση. Δεν θέτουμε ως στόχο να 

                                                             
711 Harris, A., (1961), How to Increase Reading Ability, New York: David McKay, pp. 32 - 38 
712 Smith, A. J., (1967), Creative teaching of reading and literature in the Elemantary School, Boston: Allyn & Bacon, pp. 
149 - 160 
713 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 152 
714 Chapman, L., (1993), ο.π. σ. 146 
715 Κούβου, Ου., (1992), «Η καλλιέργεια του αισθητικού λεξιλογίου του μαθητή: μια ακόμη συνιστώσα της διδασκαλίας του 
μαθήματος της καλλιτεχνικής αγωγής», εκδ. Αφοί Κυριακίδη,  Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, σ. 5 -21 
716 Κούβου, Ου., (1992), ο.π., σ. 5 - 21 
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μάθουν τα παιδιά να εκτιμούν την τέχνη, αλλά να αναπτύξουν και να εκλεπτύνουν τις δικές 

τους κρίσεις. Από τις μεθόδους προσέγγισης των έργων, επαγωγική, παραγωγική, μέθοδο 

ταύτισης (ενσυναίσθησης) και μέθοδο αλληλεπίδρασης, επιλέγουμε για την παρούσα εργασία 

την επαγωγική προσέγγιση, ως καταλληλότερη για την πραγματοποίηση του στόχου, παρα-

γωγής και ενίσχυσης του λόγου των παιδιών717. 

Στην επαγωγική προσέγγιση πρωτεύοντα ρόλο παίζει η συγκέντρωση οπτικών γεγονό-

των. Στην πορεία γίνεται απογραφή ή απαρίθμηση των οπτικών στοιχείων του έργου, περι-

γράφονται οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα οπτικά στοιχεία και όταν η αντίληψη του 

έργου ολοκληρωθεί, συνοψίζονται οι απόψεις και οι εντυπώσεις με τρόπο που να περιλαμβά-

νει την ουσία αυτών που έχουν παρατηρηθεί με όσο το δυνατό κατάλληλη χρήση λεξιλογίου. 

Ενθαρρύνονται να μιλούν γι’ αυτό που αντιλαμβάνονται, στοχεύοντας στο στάδιο αυτό στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου718. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις και κρίσεις αποφεύγονται 

χωρίς ωστόσο να αποκλείονται αν κάποιος τις επιθυμεί. 

Η τέχνη έχει νόημα για το παιδί μόνο όταν αυτό τη βιώνει σαν μορφή έκφρασης και 

σαν ανταπόκριση στην ζωή. Γι’ αυτό ένα σχολικό πρόγραμμα βασισμένο στην τέχνη οφείλει 

να εμπλέκει σε όλες του τις εκφάνσεις το παιδί, διευκολύνοντας το να αναζητήσει την προ-

σωπική του ολοκλήρωση μέσα από καλλιτεχνικές εμπειρίες και βιώματα. Η απόκριση στις 

οπτικές μορφές μπορεί να είναι ενεργητική, δημιουργική διεργασία, όταν επιτρέψουμε σ’ αυ-

τό που βλέπουμε να διαμορφώσει συναισθήματα και ιδέες719. 

Οι οπτικές μορφές είναι ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής έκφρασης εκτός του δυτικού και 

για πολλούς άλλους πολιτισμούς, που πρέπει να γνωρίσουν τα παιδιά. Χρειάζονται όμως κα-

θοδήγηση στον τρόπο αντίληψης των μορφών αυτών και στην ερμηνεία τους σαν κοινωνική 

έκφραση. Μελετώντας έργα άλλων πολιτισμών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς δη-

μιουργούνται αντικείμενα και χώροι καθώς και τους λόγους διακόσμησής τους, αποδεσμευό-

μενα από την ατομικότητά τους. Μπορούν να διακρίνουν τα θέματα ενός πολιτισμού με διά-

φορες μορφές και να τα ταξινομούν720.  

Η τέχνη μπορεί να βιωθεί και να κατανοηθεί με πολλούς τρόπους. Ένα πρόγραμμα με 

βάση την τέχνη, δεν μπορεί να αποκαλύπτει μόνο μια φορμαλιστική άποψη, αλλά να προσφέ-

ρει τρόπους μελέτης που ενθαρρύνουν τα παιδιά στην έρευνα, μακριά από στερεότυπα και 

                                                             
717 Chapman, L., (1993), ο.π., σ. 158 - 162 
718 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 169 - 173 
719Manual, Barkan., Chapman, L. & Kern, Evan J., (1970), eds. Guidelines: Curriculum Development for Aesthetic Educa-
tion, St. Ann, Mo. Cemrel , pp.176 - 185 
720 Berger, J., (1973), Ways of seeing , New York: Viking Press, pp. 20 – 23. 
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κοινοτυπίες721. Η σύγκριση έργων με το ίδιο θέμα, αλλά διαφορετικό μέσο, μπορεί να αποκα-

λύψει την ποικιλία ερμηνειών από διαφορετικούς καλλιτέχνες και η αντιπαραβολή στοιχείων 

να δώσει μια νέα άποψη σχετικά με το συμβολισμό. 

Το έργο τέχνης και η εικόνα του γίνονται το σημείο εστίασης στην ανάπτυξη πολλα-

πλών εγγραμματισμών722 ενός διεπιστημονικού χώρου, ιστορίας, γεωγραφίας, μαθηματικών 

και κυρίως γλώσσας723. Αντίθετα από μια παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση, το έργο τέ-

χνης χρησιμοποιείται σαν ερέθισμα και απάντηση, εκπαιδεύοντας τους μαθητές όχι μόνο 

στην εξέταση της εικόνας, αλλά στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και την κατασκευή 

εννοιών καθώς και των πολλαπλών τους σημασιών. 

Οι οπτικές τέχνες παρέχουν τη διορατικότητα στον τρόπο που άλλοι άνθρωποι σκέπτο-

νται, αποκρίνονται, δημιουργούν και παρέχουν ένα βασικό τρόπο επικοινωνίας. Όταν τα ε-

μπόδια στη γλώσσα προκαλούν τους ανεπαρκείς τρόπους επικοινωνίας, η εικόνα της τέχνης 

χρησιμεύει σαν μια καθολική γλώσσα724. Είναι μια οπτική γλώσσα με αποκορύφωμα την α-

ντίληψη και την φαντασία που συγχωνεύονται και αναπτύσσονται ως ίδια διαδικασία με την 

ασκημένη ανάγνωση και γραφή. 

Η χρήση των εικαστικών τεχνών (απεικονίσεις, σχέδια, έργα αγγειοπλαστικής ή γλυ-

πτικής) επιτρέπει στους μαθητές να κερδίσουν το καλύτερο συντονισμό ματιού – χεριού, ο-

πτικές δεξιότητες αντιπροσώπευσης, να επικοινωνήσουν τις ιδέες και τη βαθύτερη κατανόη-

ση της διαδικασίας της ανακάλυψης. Κάθε μια από αυτές τις περιοχές συμβάλλει στην ανά-

πτυξη της σκέψης, της δημιουργίας, της επίλυσης προβλήματος, καθώς και της έκφρασης των 

σκέψεων μέσω των συμβόλων725. 

 

 

4.6 Έρευνες – μελέτες για τη σύνδεση οπτικού πολιτισμού 

και καλλιέργειας  της γλώσσας 

  

Θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε τη σχετική βιβλιογραφία που αφορά έρευνες και 

μελέτες σχετικές με το θέμα που διαπραγματευόμαστε στην παρούσα εργασία, ώστε να γίνει 

καλύτερα κατανοητό, το πως η σύνδεση του χώρου της τέχνης με εκείνο της γλωσσικής ανά-

                                                             
721 Flood, Lapp & Wood, (1998), «The neglected communication process or :”When what you see isn’t what you get”», The 
Reading Teacher, 52, pp. 304 - 304 
722 Piro, J.M., (2001), «The Rembrandt teaching project: Promoting multiple literacies in teaching and learning». Art Educa-
tion, 54(3), pp. 12-17.  
723 Schneider, B., Ed. (1990), Organizational Climate and Culture. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 113 - 122 
724Linderman, Earl W., (1984), «The Arts Curriculum». Visual art education, resources and readings, pp. 93 - 95     
725Richardson, V. Maurine, Sacks, Kathleen Mary, Ayers, N. Mary, (2003), «Paths to Reading and Writing through the Visu-
al Arts», in Reading Improvement,.Questia  Journal Article, pp. 28 - 31 
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πτυξης, μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο πλαίσιο γνωστικής διαδικασίας. 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση, μέχρι πρότινος, ήταν το όχημα προώθησης της αυτό-

έκφρασης, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, όχι όμως ένα σχολικό αντικείμενο. Στα πε-

ρισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης, θεωρείτο μη σημαντικό κομμάτι της εγκύκλιας μόρ-

φωσης ενός παιδιού. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί άλλωστε, διαθέτουν γνώσεις πάνω σε ιστορικά, 

κριτικά ή αισθητικά ζητήματα726. 

Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, υπήρξαν σοβαρές προσπάθειες να τοποθετηθεί η τέ-

χνη σε πιο στέρεες βάσεις κυρίως στο αμερικανικό σχολικό σύστημα. Προσπάθειες, όπως, η 

μελέτη ‘The Museum as Educator’727, όπου τόνιζαν, ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση ασκεί 

θετικά αποτελέσματα και σε άλλες περιοχές μάθησης, από μορφές τέχνης, ιστορία, επιστήμες, 

μέχρι τις «βασικές επιδεξιότητες» της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής. Καμιά 

από αυτές τις προσπάθειες όμως δεν άλλαξε σημαντικά το στάτους της εκπαίδευσης των καλ-

λιτεχνικών, τουλάχιστον στα αμερικανικά σχολεία. Η διδασκαλία της τέχνης παραμένει κυ-

ρίως στα πρόωρα σχολικά χρόνια και οι δάσκαλοι της τέχνης δουλεύουν μόνο με τα μεγαλύ-

τερα από τα παιδιά που θα δείξουν επαγγελματικό ενδιαφέρον για αυτήν.  

Οι σχετικές έρευνες που μελετούν τη σύζευξη του Γλωσσικού Μαθήματος µε τις τέχνες 

είναι πολλές. Οι περισσότερες από αυτές είναι προϊόντα της τελευταίας τριακονταετίας και 

έχουν εκπονηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εξαιτίας των ενθαρρυντικών αποτε-

λεσμάτων τους ολοένα και περισσότερα σχολεία στις Η.Π.Α εντάσσουν τις καλές τέχνες ως 

δημιουργικό και απαραίτητο τµήµα στη διαδικασία της μάθησης. Μάλιστα η ενσωμάτωση 

αυτή γίνεται ύστερα από συστηματική ενασχόληση ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι στα Αναλυ-

τικά Προγράµµατα που σχεδιάζουν τοποθετούν την καλλιτεχνική δραστηριότητα στο κέντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το πιο σημαντικό από αυτά τα προγράµµατα θεωρείται το Project Zero728, ιδρυτής του 

οποίου υπήρξε ο φιλόσοφος Nelson Goodman. O David Perkins και ο Howard Gardner υπη-

ρέτησαν επίσης το πρόγραμμα από το 1972 ως και το 2000. Πρόκειται για µια ερευνητική 

ομάδα του Πανεπιστημίου του Harvard, η οποία εδώ και 34 χρόνια µελετά τον τρόπο µε τον 

οποίο ο άνθρωπος μαθαίνει ως παιδί και ως ενήλικας. Σήμερα ο προσανατολισµός του 

                                                             
726 Eisner, E., (2008), «Η σχέση της θεωρίας και της πράξης στην Εκπαίδευση στην Τέχνη», ηλ/κη δημ/ση. www. Art-

teachers.com, 19.09.08 
727Newsom, Y. B. & Silver Z. A., (eds.), (1978), The Art Museum as Educator , pp. 56 - 64 
728Project Zero, (1967),  Graduate School of Education at Harvard University. 
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Project Zero729, εστιάζεται στη δημιουργία κοινωνικών ομάδων που θα διαθέτουν ανεξάρτη-

το και κριτικό πνεύμα και θα είναι σε θέση να κατανοούν τα όσα συμβαίνουν στη διαρκώς 

µεταβαλλόµενη εποχή µας. Σκοπός του Project Zero είναι η αύξηση της ικανότητας του αν-

θρώπου για µάθηση, κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα στα πλαίσια των αρχών της επι-

στήµης και του ανθρωπισµού. Για το σκοπό αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία συστρατεύο-

νται οι τέχνες, οι οποίες διδάσκονται ως ανεξάρτητο µάθηµα από καλλιτέχνες µε τη βοήθεια 

των παιδαγωγών ή σε συνδυασμό µε άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Δεδομένης της συναίνεσης, ότι η εκπαίδευση στις τέχνες θα πρέπει να εκτείνεται πέρα 

από το ατελιέ και πέρα από την αυτό-έκφραση, προκύπτει το ζήτημα για το ποιες μορφές εκ-

παίδευσης είναι δυνατές και ποιες είναι επιθυμητές, και πώς τέτοιες μορφές μπορούν να επι-

τευχθούν. Οι μαθητές χρειάζεται να συνθέσουν τη δική τους αντιληπτική, εννοιολογική και 

παραγωγική γνώση. 

Στη σύσταση τέτοιων προγραμμάτων, τα ευρήματα της εξελικτικής, γνωστικής και εκ-

παιδευτικής ψυχολογίας μπορούν να βοηθήσουν. 

Ο Eisner730 μεταφέρει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό προβληματισμό, του τι θα βοη-

θούσε τους μαθητές να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις στα μαθήματα μαθηματικών και άλ-

λων επιστημών. Παρατηρώντας τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και τις έρευνες γύρω 

από την εισαγωγή μαθημάτων τεχνών στα σχολεία, καταλήγει στην πεποίθηση της ενδιαφέ-

ρουσας συμβολής των προγραμμάτων τεχνών στην υποστήριξη  εκπαιδευτικών στόχων. 

Σύμφωνα με τον Eisner731, οι μαθητές μαθαίνουν ό,τι έχει σχέση με τις τέχνες στο χώρο 

τους και ό,τι αφορά τις προσδοκίες του γενικού περιβάλλοντος και αναφέρει τέσσερεις εκβά-

σεις (προοπτικές) μέσω τεχνών: α) Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν μια αίσθηση για το τι 

σημαίνει η μεταφορά των ιδεών τους, των εικόνων και των συναισθημάτων μέσα σε μια μορ-

φή τέχνης, β) Η αισθητική αγωγή πρέπει να αποσαφηνίζει την συνειδητοποίηση των μαθητών 

στις αισθητικές ποιότητες στην τέχνη και τη ζωή, όπου βάζοντας περισσότερη κατεύθυνση, η 

αισθητική αγωγή θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 

ένα αισθητικό πλαίσιο αναφορικά με το τι βλέπουν και τι ακούν γ) Η αισθητική αγωγή μπο-

ρεί να επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του περιε-

χομένου και της μορφής που οι τέχνες επιδεικνύουν και του πολιτισμού και του χρόνου στα 

οποία η εργασία έχει δημιουργηθεί, δ) Οι διαθέσεις που εμφανίζονται για να καλλιεργηθούν 

                                                             
729 Το Project Zero, είναι μια ερευνητική εκπαιδευτική ομάδα στο  Harvard Graduate School of Education  του οποίου απο-
στολή είναι η κατανόηση και η ενδυνάμωση της μάθησης, της σκέψης και της δημιουργικότητας στις τέχνες, όπως επίσης σε 

ανθρωπιστικούς και επιστημονικούς κλάδους σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο  http://www.pz.harvard.edu/ 
730 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp. 38 -42 
731Eisner, E., (2002), ο.π., pp. 44 - 46 
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μέσω προγραμμάτων που απασχολούν τους μαθητές στις διαδικασίες των καλλιτεχνικών δη-

μιουργιών, έχουν ως εξής: 

- Προθυμία να φαντάζεσαι πιθανότητες που δεν υπάρχουν τώρα, αλλά ίσως συμβούν 

- Ευχαρίστηση να εξερευνάς την ασάφεια με προθυμία να ματαιώσεις την πρόωρη πε-

ράτωση στη συνέχιση των ψηφισμάτων 

- Ικανότητα να αναγνωρίζεις και να δέχεσαι τις πολλαπλές προοπτικές και ψηφίσματα 

που η εργασία τιμά στις τέχνες. 

Οι στόχοι αυτοί προσφέρουν μια ευρεία εκπαιδευτική βάση, τόση που απαιτείται σαν 

ενδιαφέρουσα κατά την ενασχόληση με τις τέχνες. Οι επιδράσεις των τεχνών εμφανίζονται να 

είναι μεγαλύτερες, όταν οι τέχνες είναι σκόπιμα χρησιμοποιούμενες για να αναπτύξουν ακα-

δημαϊκά επιτεύγματα στο χώρο της γλώσσας. Μετά από έλεγχο πολλών ερευνών, καταλήγει, 

ότι οι τέχνες, για να έχουν συνεισφορά στην ακαδημαϊκή επίτευξη, πρέπει να αναφέρονται σε 

συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένους στόχους και περιεχόμενο.    

Προκειμένου να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, τεχνολογικών και οπτικών 

στοιχείων, ο Williams, T. L.,732 επιχειρεί να αποδεσμεύσει την ανάγνωση από το τυπωμένο 

κείμενο. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος σκέψης σχετικά με την ανάγνωση φαίνεται να συμ-

φωνεί με την όλο και πιο συχνή επαφή των παιδιών με πολυτροπικά κείμενα, τα οποία χρειά-

ζονται ένα πιο περίπλοκο σύνολο εγγραμματισμών. Έτσι εστιάζοντας στη χρήση πινάκων ζω-

γραφικής, σαν κείμενα προς ανάγνωση, ορίζει εκ νέου τον εγγραμματισμό να περιλαμβάνει 

την ανάγνωση μιας οπτικής εικόνας. Οι μαθητές, οδηγούνται στην έρευνά του, με συνεργασί-

α, στη δημιουργία δόμησης μιας προσωπικής και δημιουργικής ερμηνείας από τρεις πίνακες 

που ανήκαν στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου.      

Επιπλέον, τα παιδιά ενθαρρύνονται να «διαβάσουν» τους πίνακες, μετακινούμενοι από 

τη γραπτή λέξη, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και να μορφοποιήσουν μια προσωπική 

έκφραση. Έτσι η ανάγνωση αποκτά μοναδική διάσταση για το κάθε παιδί, χωρίς επηρεα-

σμούς από περιστασιακές ή ιστορικές λεπτομέρειες και αξιολογήσεις ενάντια στην προνο-

μιούχα έκφραση των άλλων. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τη θέση της αυστη-

ρής, κυριολεκτικής αποκωδικοποίησης γραπτών κειμένων, πήραν προσωπικές αναγνώσεις 

των σημασιών των πινάκων, βελτιώθηκε η ποιότητα της συζήτησης και προωθήθηκε η κριτι-

κή σκέψη. Κατά τον Williams733, αν τα παιδιά μπορούν να προσδιορίσουν την αναπαράστα-

                                                             
732 Williams, T. L., (2007), «Reading the painting: Exploring visual Literacy in the primary grades», The Reading Teacher, v 
60, No7, pp. 636  –  642, April 2007 
733 Williams, T. L., (2007), ο.π., v 60, No7, pp. 636  – 642, April 2007 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trtr.2007.60.issue-7/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trtr.2007.60.issue-7/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trtr.2007.60.issue-7/issuetoc
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ση, σαν κάτι υπαρκτό στον κόσμο τους, τότε αντιμετωπίζουν την επαγγελματική τέχνη με την 

αμερόληπτη αντίληψη του τι η κοινωνία ορίζει ως «καλό». Η ανάγνωση της τέχνης, καθώς 

και η ερμηνεία – αξιολόγηση της, σε ζευγάρια συμμαθητών και στη συνέχεια η μετάφραση 

αυτής της απάντησης σε γραπτές μορφές, δημιούργησαν ένα σύνθετο σύνολο από καθορι-

σμένες διαδικασίες γραμματισμού. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, η γνώση προσφέρθηκε 

από ένα από τα μέσα ή τα συστήματα σημείων, μετατρεπόμενη για χρήση σε μια άλλη μορφή. 

Τέλος, ενθαρρύνονται και οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν οπτικό εγγραμματισμό, δί-

νοντας υλικό από το περιβάλλον στους μαθητές (εικόνες), για την εξάπλωση των γνώσεων 

τους. 

Στην ίδια θεωρητική βάση αναφέρονται οι απόψεις των, Street734 και Flood & Lapp735, 

ότι ο εγγραμματισμός μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε πολλαπλές μορφές και έτσι να μπορέ-

σει να ποικίλει πέρα από κοινωνικές και πολιτιστικές τοποθετήσεις και ακόμη οι εκπαιδευτι-

κοί εγγραμματισμού πρέπει να απλώσουν τη σκέψη τους πέρα από τη βασική γραφή και ανά-

γνωση και να δεχτούν τους διαφορετικούς τρόπους των επικοινωνιακών και οπτικών τεχνών. 

Γίνεται ακόμη αποδεκτό, ότι ένας συγκεκριμένος νέος εγγραμματισμός περιλαμβάνει την ερ-

μηνεία και δόμηση της ατομικής σημασίας από οπτικές εικόνες736, αλλά και ότι οι οπτικές 

αναπαραστάσεις μπορούν να παίξουν έναν ενδιαφέροντα ρόλο στη νοητική διαδικασία, που 

μπορεί να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει τη γραπτή γλώσσα737 και τέλος, ότι δραστηριό-

τητες επικεντρωμένες γύρω από τον οπτικό εγγραμματισμό μπορούν να προσφέρουν έναν 

τρόπο ανάγνωσης738 για τα παιδιά με λιγότερο αναπτυγμένες δεξιότητες στο κείμενο739. 

Τις οπτικές τέχνες στη διδασκαλία της συγγραφής κειμένων χρησιμοποιεί, η Μ. Ehren-

worth740. Ο εγγραμματισμός, σαν αισθητική εμπειρία με αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα, γίνε-

ται μέσο επικοινωνίας. Απασχολώντας τη φαντασία των μαθητών με τρόπους ιδιαίτερης κα-

τανόησης τα όρια των εμπειριών τους επεκτείνονται. Η ίδια διαπιστώνει, ότι η αισθητική α-

πόκριση των μαθητών μεγαλώνει, όταν περιγράφουν χαρακτήρες ή αφηγούνται, με αφορμή 

λογοτεχνικά κείμενα με τα οποία ήρθαν σε επαφή. Γι’ αυτό το λόγο οργανώνει αισθητικές 

εμπειρίες στον εγγραμματισμό μέσω οπτικών τεχνών. Εισάγει μια συλλογή πορτρέτων του 

                                                             
734 Street, B., (2003), «What's 'New' in New Literacy Studies? Critical Approaches to Literacy in Theory and Practice.» Cur-

rent Issues in Comparative Education 5, no. 2 (May 12, 2003): pp. 1- 14. http://www.tc.columbia.edu/cice/articles/bs152.pdf 
735 Flood, J. & Lapp, D., (1998), «The visual and communicative arts (visual literacy)», Reading teacher, vol. 51, no 4, Dec - 
Jan, pp. 776 - 780 
736 Collins, J. & Blot, K.Ri., (2003), Literacy and literacies: texts, power, and identity, Cambridge University Press, pp.23 - 31 
737 Kress, G.R., (2003), Literacy in the new media age. London: RoutledgeFalmer, pp. 16 - 26 
738 Clyde, J. A., (2003), «Stepping inside the story world: The subtext strategy–a tool for connecting and comprehending». 
The Reading Teacher, 57(2), pp. 150-160. 
739 Smolin, L.I. & Lawless, K.A. (2003), «Becoming literate in the technological age: New responsibilities and tools for 

teachers». The Reading Teacher, 56, pp. 570 - 577 
740 Ehrenworth, M., (2003), «Literacy and the Aesthetic Experience: Engaging Children with the visual arts in the teaching of   
Writing», Language Arts, v.81, No1, Apr., pp. 43 - 51 
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Picasso, φιλοδοξώντας να γίνουν πηγές έμπνευσης για τους μαθητές ώστε να γράψουν ποίη-

ση. Τα πορτρέτα αποτέλεσαν ευκαιρία για αναζήτηση, παρατήρηση, ανακαλύψεις και έκφρα-

ση συναισθημάτων από τα παιδιά. Η γραφή, σαν αισθητική εμπειρία, απομακρύνεται από το 

ενδεχόμενο να γίνει δογματική διαδικασία.  

Η εργασία κοντά στα στοιχεία και τη σκέψη της επιλογής της λέξης, ασκεί την αναλυ-

τική δεξιότητα των μαθητών και εμπλουτίζει τη γλώσσα. Ο χρόνος που καταναλώνεται στην 

απασχόληση με τους πίνακες, γίνεται ένας τρόπος να κοιτούν και να βρίσκονται μέσα στον 

κόσμο. Η συζήτηση για το περιεχόμενο των πινάκων προωθεί τη συνομιλία και την έκφραση. 

Η αφήγηση, βοήθησε τους μαθητές στην προσέγγιση νέων εννοιών, με πλαίσιο εργασίας την 

εξερεύνηση των εικόνων και των μορφών και την ερμηνεία των παρατηρήσεων. Η διαδικασία 

καταγραφής των παρατηρήσεων, των συγκρίσεων και των ερωτήσεων των παιδιών του Δη-

μοτικού σχολείου, είχε σαν αποτέλεσμα τη συγγραφή. Τα παιδιά βρήκαν στρατηγικές για να 

ανακαλύψουν τις δικές τους εμπειρίες και τρόπους για να κοιτάξουν τον κόσμο, εισάγοντας 

κοινωνικές διαδικασίες στο γράψιμό τους, αλλά και διατηρώντας την αίσθηση της δικής τους 

ταυτότητας.  

Η ενσωμάτωση της οπτικής και κιναισθητικής διαδικασίας της τέχνης στην γραπτή έκ-

φραση, επιχειρείται από την Beth Olshansky741 στο έργο της, Picturing Writing: Fostering 

Literacy through Art. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δημιουργούν εικόνες που λένε μια ιστορία. 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μπροστά και πίσω, ανάμεσα στην εικόνα και τα 

λόγια τους, καθώς μαθαίνουν «να διαβάζουν τις εικόνες τους» και να συζητούν τα βασικά 

στοιχεία της ιστορίας τους. Στο πρόγραμμα, Image-Making within the Writing Process742, τα 

παιδιά κατασκευάζουν κολλάζ για να παρουσιάσουν μια ιστορία. Αργότερα, τα παιδιά δοκι-

μάζουν προφορικά τις ιστορίες τους, τις γράφουν και διαβάζουν τα κολλάζ, με σκοπό να ανα-

θεωρήσουν τα γραπτά τους. Και τα δύο αυτά εθνικώς αναγνωρισμένα προγράμματα, βρέθηκε 

ότι προσέφεραν στους μαθητές σημαντικά κέρδη στο επίτευγμα της γραφής. 

Το πρόγραμμα, Image to Word-Word to Image743, κυμαίνεται επίσης μεταξύ τέχνης και 

γραφής. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές εκτίθενται αρχικά σε περιοδικά παιδικής λογοτε-

                                                             
741 Olshansky, B., (2003), «Picturing writing: Fostering literacy through art». Retrieved September 5, 2007, from  Picturing 
Writing: Fostering Literacy Through Art and Image Making Within The Writing  Process Web site: 
http://www.picturingwriting.org/picturingwriting.html 
742 Το πρόγραμμα γίνεται στην τάξη σαν μέρος του προγράμματος “γλώσσες τεχνών”. Αναγνωρίζει τον ατομικό χαρακτήρα 
της μάθησης, ορίζοντας όλα τα παιδιά σαν συγγραφείς – εικονογράφους, εντάσσοντας τα παιδιά σε μια πλούσια δημιουργική 
διαδικασία στα πλαίσια δημιουργίας ενός βιβλίου. Τα παιδιά ασχολούνται με το διάβασμα, το γράψιμο, τον προφορικό λόγο, 
δηλαδή με δεξιότητες αναγκαίες για την ανάπτυξη του εγγραμματισμού. Προωθούνται οι οπτικοί και κιναισθητικοί τρόποι 
της σκέψης, οι οποίοι προσφέρουν την ψηλότερη διαδικασία σύλληψης και προάγει σε υψηλότερα επίπεδα τον προβληματι-

σμό και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.  www.unh.edu/ipssr 
743 Phillips, L., (2000 July), Image to word - word to image: Literally a vision . PREL Policy Brief, Retrieved Aug. 28, 2007, 
from http://www.prel.org/products/Products/HTML/Discipline/ImagetoWord.htm 
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χνίας πλούσια εικονογραφημένα με παραδείγματα τέχνης. Στη συνέχεια δίνεται μια επίδειξη 

στη χρήση ενός μέσου τέχνης, με εστίαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο τέχνης. Από κει οι 

μαθητές μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν εικόνες και γραπτά. 

Με τη διαπίστωση, ότι η οπτική εικόνα ελκύει τα παιδιά ξεκινά η Anita N. Voelker744 

και χρησιμοποιώντας την, σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, επικαλείται τις τέχνες, σαν μέρος πρα-

κτικών εγγραμματισμού και καλύτερης κατανόησης του, πώς οι καλλιτέχνες βοηθούν στην 

ανάγνωση του κόσμου. Η οπτική εκπαίδευση καθορίζει την ικανότητα να δομούνται σημασί-

ες από εικόνες. Βοηθώντας τους μαθητές στην κατανόηση, ο οπτικός εγγραμματισμός χτίζει 

τα θεμέλια για επόμενους έντυπους εγγραμματισμούς. Συμφωνεί με την Μ. Ehrenworth745, 

ότι ο εγγραμματισμός χρειάζεται έναν τρόπο ενίσχυσης και επεκτείνει το σχέδιό της, εγγραμ-

ματισμός σαν τέχνη, σε τέχνη σαν εγγραμματισμό και υιοθετεί τις «εκβάσεις» του Eisner746 

στο πρόγραμμα της. Χρησιμοποιεί στην έρευνά της τα έργα της Πινακοθήκης σε συνδυασμό 

με κάποιο βιβλίο, με σκοπό οι μαθητές της τέταρτης τάξης να συνειδητοποιήσουν, ότι η τέχνη 

είναι μια μοναδική πηγή για πρακτικές εγγραμματισμού. Επιστράτευσε την στρατηγική των 

Richards & Anderson747, SWT (see-wonder-think) και όλα μαζί αποτέλεσαν πρόκληση στη 

διαδικασία μάθησης με τους μαθητές να δομούν προσωπικές σημασίες και συνεργασίες μέσα 

από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, αφού οι μαθητές 

εργάστηκαν προς επίτευξη των προτύπων της Αγγλικής γλώσσας και έμαθαν να χρησιμοποι-

ούν μεταγλώσσα για την οπτική τέχνη. Μπόρεσαν ακόμη να ρυθμίσουν τη χρήση της ομι-

λούμενης και της οπτικής γλώσσας και να επικοινωνούν αποτελεσματικά επεκτείνοντας την 

κατανόηση πρακτικών εγγραμματισμού. 

Επιπρόσθετα ο Piro748, αναφέρεται στην περίπτωση χρήσης εικόνας - έργου τέχνης, ως 

κείμενο για τη διδασκαλία της γλώσσας και συγκεκριμένα ενός χαρακτικού έργου του Rem-

brandt, του 17ου αι. Μετά την παρουσίαση του έργου και τις ερωτήσεις προς τους μαθητές, 

γίνεται καταγραφή των απαντήσεων. Στη συνέχεια ελέγχεται η κατανόηση του έργου, ενώ οι 

μαθητές ενθαρρύνονται παράλληλα να «δουν» και να «ακούσουν» τα αντικείμενα του χαρα-

κτικού έργου. Οι απαντήσεις καταγράφονται και στο τέλος γίνεται ένα είδος αποδελτίωσης 

των νέων όρων, της ορθογραφίας τους, καθώς και των σημασιών τους. Το έργο τέχνης απο-

τελεί εδώ στοιχείο βασικής εκπαίδευσης και λειτουργεί στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής 

                                                             
744 Voelker, N. A., (2008), «Community Collaboration Using a Unique Gallery as a Literacy Resource», Language arts,  v.85, 
No5, Sept, pp.30 - 35 
745 Ehrenworth, Μ., (2003), ο.π., Language Arts, v.81, No1, Apr., pp. 43 -51 
746 Eisner, Ε., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp. 54 - 60 
747 Richards, C. J. & Anderson, A. N., (2003), «What do I see? What do I think? What do I wonder? (STW): A visual literacy 

strategy to help emergent readers focus on storybook illustrations»,  The Reading Teacher 56 (5), pp. 442-444. 
748 Piro, J.M., (2001), «The Rembrandt teaching project: Promoting multiple literacies in teaching and learning»,  Art Educa-
tion, 54(3), pp. 12 - 17.  
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διδασκαλίας. Η θεωρία που εφαρμόζεται είναι αυτή της, ανάγνωσης – απάντησης στις εικό-

νες, ως κείμενο.  

Η προσέγγιση της εικόνας, όπως των κειμένων, αφορά τη μεθοδολογία που προτείνεται 

από την Rosenblatt749. Πρόκειται για μια διαδικασία συναλλαγών, που εμφανίζεται μεταξύ 

του κειμένου και του αναγνώστη. Το κείμενο δείχνει στον αναγνώστη ορισμένες κατευθύν-

σεις, ώστε να χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία του, για να ερμηνεύσει τις ιδέες του 

συντάκτη. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε νέες ιδέες και σε μια απάντηση για τον αναγνώ-

στη. Η μέθοδος RRT ( Reader - Response Theory)750 έχει τέσσερα βασικά στάδια: δέσμευση 

του αναγνώστη, είσοδος της ιστορίας, έρευνα της ιστορίας και αξιολόγηση της ιστορίας. Αυ-

τά τα στάδια μπορούν να προσαρμοστούν για τη χρήση στην οπτική βασική εκπαίδευση με τη 

σύνδεση των γλωσσικών στρατηγικών με τις οπτικές στρατηγικές. Παρακάτω δίνονται προ-

τάσεις για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο για να διαβάσουν 

μια ζωγραφική.  

Δέσμευση του αναγνώστη. Οι μαθητές παίρνουν αρχικά τον κατάλογο μιας εργασίας751 

που αρχίζει με τη διαδικασία των αρχικών «εκπαιδευτικών συνομιλιών». Στις εκτεταμένες 

συζητήσεις ή «τις συνομιλίες» μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή και μεταξύ των μαθη-

τών, η προσοχή μπορεί να εστιάσει στα αντικείμενα που βρίσκονται στην εργασία. Περιγρά-

φουν αυτό που βλέπουν εξασκώντας την «τέχνη της ομιλίας». Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχε-

τικό με τα βασικά στοιχεία της τέχνης με λέξεις όπως, το χρώμα, η σύσταση, και η γραμμή. 

Για παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες που βρέθηκαν 

στις εργασίες και να απαριθμήσουν, «το μπλε καπέλο», «το στρογγυλό λουλούδι», «οι τέσσε-

ρις άνθρωποι» ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που είναι υπολογίσιμο. Όλη 

αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να καταγραφεί εύκολα από τους μαθητές.  

Εισαγωγή της ιστορίας. Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από τον αρχικό 

κατάλογο. Συζητούν αυτές τις λεπτομέρειες κινούμενοι από τα στοιχεία της τέχνης προς τις 

αρχές του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών όπως η αναλογία, η ένταση, και η 

ισορροπία. Κατά αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι στόχοι των εκπαιδευτικών συνομιλιών 

(δηλ. κάνοντας τις συνδέσεις, χτίζουν τα διανοητικά σχήματα, και αναπτύσσουν τις έννοιες 

από τους προηγούμενους όρους).  

Έρευνα της ιστορίας. Οι σπουδαστές μπορούν να αρχίσουν να συνδέουν τις λεπτομέ-

                                                             
749 Rosenblatt, L., (1995), Literature as Exploration. New York: The Modern Language Association of America. (Originally 

published 1938), pp. 30  - 32 
750 Clifford, J. (editor), (1991), The experience of reading: Louise Rosenblatt and reader-response theory, pp. 32 - 40 
751 Αlexander, K. & Day, M., (1991), Discipline – based art education: A curriculum sampler. Los Angeles: J. Paul Getty 
Museum, pp. 439 -  467 
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ρειες με το πλαίσιο και την περιγραφή οποιασδήποτε δράσης που παρατηρούν μέσα στη ζω-

γραφική, παραδείγματος χάριν «ένα άλογο καλπάζει», ή «βρέχει και δύο άνθρωποι περπα-

τούν υγροί». Μπορούν να επεκτείνουν αυτές τις λεπτομέρειες σε ένα πλαίσιο για μια ιστορία. 

Μπορούν επίσης να συζητήσουν τις τεχνικές της αλληγορίας και του συμβόλου. 

Αξιολόγηση της ιστορίας. Ίσως το κρισιμότερο στοιχείο στην μέθοδο RRT είναι η απά-

ντηση που προκαλεί στον αναγνώστη. Για να αξιολογήσουν μια ζωγραφική, οι μαθητές μπο-

ρούν να δημιουργήσουν ένα περιοδικό απάντησης, όπου γράφουν συναισθήματα, απόψεις, 

ερμηνείες, και οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον έλεγχο της προσωπι-

κής έννοιας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κοινωνικοκριτική, περιγραφική και ερμηνευ-

τική γλώσσα για να αναλύσουν τη ζωγραφική. Παραδείγματος χάριν, οι μαθητές μπορούν να 

κληθούν να ξανατιτλοφορήσουν την εργασία και να υπερασπίσουν έπειτα την επιλογή του 

τίτλου τους.  

Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της μεθόδου σύνδεσης γλώσσας-βασικής εκπαίδευ-

σης και έργου τέχνης ως εικόνα, ήταν οι μαθητές να υιοθετήσουν τη «γλώσσα» της τέχνης 

στις συνομιλίες τους. 

Η εμπειρία ανάγνωσης και γραφής που συνδέεται με την τέχνη, μπορεί να είναι ιδιαίτε-

ρα κινητήρια και συναρπαστική στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό752, ενώ κατά τους Rich-

ardson & Sacks753, η ολοκλήρωση της εκμάθησης της ανάγνωσης, της γραφής και της τέχνης 

μπορούν να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Η άποψή τους 

υιοθετείται στην μέθοδο που προτείνεται από τους R.V. Maurin, M.K. Sacks, M.N. Ayers754 

και αφορά ανάγνωση-γραφή-τέχνη. Κάθε συστατικό της μεθόδου έχει ένα επίπεδο προσδοκί-

ας και τα συστατικά του είναι:  

1) Παρατήρηση, όπου οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός παρατηρούν μαζί ένα έργο τέχνης. 

2) Κατηγόρημα, όπου κάθε μαθητής θα προβλέψει στο γράψιμό του, ποιο μήνυμα ο 

καλλιτέχνης προσπαθεί να περάσει 

3) Ανάγνωση, όπου οι μαθητές θα διαβάσουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη ή το έργο 

4) Συζήτηση, οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός συζητούν για το έργο τέχνης 

5) Γράψιμο, κάθε μαθητής θα κάνει μια δραστηριότητα γραφής σχετική με το έργο τέχνης 

6) Τέχνη, κάθε μαθητής θα καταλήξει την διαδικασία ανάγνωση-γραφή-τέχνη, με ένα 

                                                             
752 Smout, B., (1990, February), «Reading, writing, and art». The Reading Teacher, pp.430 - 431. 
753 Richardson, M. V., Sacks, K., Richardson, J. A. & Sacks, G. (1990, July). «Reading, writing with art leads to literacy». 

Paper present at the Thirteenth World Congress on Reading. Stockholm, Sweden, pp. 185 - 196 
754 Maurin, V. R., Sacks, M. K., Ayers, N. M., (2003), «Paths to reading and writing through the visual arts, Reading Im-
provement», Journal Article, vol.40, pp. 167 - 176 
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σχέδιο / δημιουργία σχετικά με το έργο τέχνης. 

Η ανάλυση και ερμηνεία του έργου μπορεί να συνδυαστεί με ένα λογοτεχνικό κείμενο 

(π.χ. Η έναστρη νύχτα του Van Gogh μπορεί να αναλυθεί παράλληλα με το ποίημα «Αστέρια» 

της Sara Teasdale) που παραπέμπει στα ίδια οπτικά μηνύματα και να οδηγήσει σε εκτεταμένες 

δραστηριότητες. Η μέθοδος αυτή είναι μια πολυαισθητηριακή στρατηγική που περικλείει 

γλώσσα και τέχνη. Κατά την εφαρμογή της ενίσχυσε την εκμάθηση της προφορικής και γρα-

πτής γλώσσας, αλλά και την εκτίμηση διάρκειας ζωής και την κατανόηση της εμπειρίας της 

καθημερινής ζωής των μαθητών παρατηρώντας τις συνδέσεις και χτίζοντας σημασίες. 

Και στην Ελλάδα όμως, έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες αν και είναι ελάχι-

στες. Μία από αυτές είναι η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Αντώνης Μάννας και Κατερίνα 

Νικόλτσου755, με τίτλο «Γλωσσικές διαδικασίες σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δραστηριό-

τητες στα προσχολικά παιδιά». Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν 24 παιδιά 

των οποίων η ηλικία κυμαίνονταν από τεσσάρων ετών και εννέα μηνών έως έξι ετών και δύο 

μηνών. Η έρευνα έλαβε χώρα σε μία αίθουσα νηπιαγωγείου στο Παιδικό Κέντρο Νηπιαγω-

γών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Για να διαφανούν οι διαφορές που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του προγράμματος, 

οι ερευνητές σημείωσαν, ότι το πρόγραμμα μίας τυπικής σχολικής ημέρας των παιδιών αυτών 

ήταν μία ώρα ελεύθερο παιχνίδι στην αρχή της ημέρας, και έπειτα ακολουθούσαν τρεις ώρες 

ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ακολουθούσε το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών και μία ώρα 

ανάπαυσης. Η ημέρα έκλεινε με άλλη μία ώρα ελεύθερου παιχνιδιού εντός και εκτός της αί-

θουσας, ενώ η πρώτη ώρα ήταν εντός της αίθουσας.  

Από το παραπάνω πρόγραμμα διαφαίνεται, ότι τα παιδιά που αποτελούσαν το δείγμα 

δεν είχαν κάποιο μάθημα που να ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη των γλωσσικών 

τους δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα όμως που υπήρχε εμπεριέχονταν εμπειρίες που σχετίζονταν 

με την λογοτεχνία, την τέχνη, την άθληση, αλλά και την φυσική και τα μαθηματικά.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ένας ειδικός παράγοντας που υπήρχε κατά την διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας. Αυτός ήταν, ότι χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία της 

έρευνας, τα παιδιά τυχαία ήρθαν σε επαφή με την αγγλική γλώσσα. Η αγγλική γλώσσα ήταν 

η μητρική των δύο ερευνητών και ενώ ο ένας μιλούσε σπαστά ελληνικά, ο άλλος δεν μιλούσε 

καθόλου με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ύπαρξη διερμηνέα. Εντούτοις, πριν τα λεγό-

μενα του ενός ερευνητή μεταφραστούν, τα παιδιά τα άκουγαν πρώτα στα αγγλικά.  

                                                             
755 Μάννας, A., Νικόλτσου, K., (1995), «Γλωσσικές διαδικασίες σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα προ-
σχολικά παιδιά», period Τα Εκπαιδευτικά, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1995, τχ. 32 – 40, σ. 93 – 102 
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Μετά την εφαρμογή του προγράμματος των παιδιών, διαπιστώθηκαν τα εξής ευρήματα: 

 Τα παιδιά ήταν πιο πρόθυμα να πειραματιστούν και να εκφράσουν τις ιδέες που εί-

χαν όσο το πρόγραμμα τα ευαισθητοποιούσε. 

 Στην ερμηνεία της λογοτεχνίας, τα παιδιά ανέπτυξαν καλύτερες δεξιότητες όσο δι-

εύρυναν τις καλλιτεχνικές τους εμπειρίες. 

 Η επαφή των παιδιών με τομείς όπως η λογοτεχνία, η τέχνη και το θέατρο, επέτρε-

ψε στα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερες γλωσσικές μορφές οι οποίες αφομοιώθηκαν από 

τα παιδιά λόγω των πρακτικών τους εμπειριών. 

 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον τους χρειάστηκαν 

λιγότερη παρέμβαση από τους ενήλικες, στοιχείο που δεν ίσχυε στις τυπικές μαθησιακές δια-

δικασίες. Λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος τους, τα παιδιά προσπαθούσαν μόνα τους να 

ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. 

 Δείκτες που μπορούν να μετρήσουν τη γλωσσική εμπειρία των παιδιών προσχολι-

κής ηλικίας είναι το μέγεθος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και εμπειριών των παιδιών, 

αλλά και το μέγεθος των πόσο αυθόρμητα εκφράζονται με τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

 Η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά ευνόησε την καλλιέργεια της γλώσσας και βοή-

θησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα φαινόμενα. 

 Παρόλο που τα παιδιά ήρθαν συμπτωματικά σε επαφή με τα αγγλικά προσπάθησαν 

να χρησιμοποιήσουν και αυτή την γλώσσα.  

Από τις προηγούμενες μελέτες θεωρούμε, ότι προκύπτουν κάποια κενά, όπως το γεγο-

νός, ότι αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού σχολείου ή Γυμνασίου και όχι παιδιών 

Νηπιαγωγείου. Στο σημείο αυτό η δική μας έρευνα μπορεί να συμβάλλει καταγράφοντας τις 

δυνατότητες της νηπιακής ηλικίας στο χώρο της ανάπτυξης του προφορικού λόγου μέσα από 

την εφαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος. Θεωρούμε ακόμα απαραίτητη την επαφή των 

παιδιών με περισσότερα είδη τέχνης και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, τα οποία θα ε-

μπλούτιζαν περισσότερο τον εμπειρικό και αντιληπτικό τους κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ερευνητική διαδικασία 

 

5.1 Περίληψη 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια (1ο και 2ο κεφάλαιο) αναπτύχθηκε η προβληματική της πα-

ρούσας εργασίας, καθώς και η ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας (3ο και 4ο κεφάλαιο), 

αναφορικά με το πώς, η συστηματική προσέγγιση ενός έργου τέχνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στη διδακτική του εγγραμματισμού, με αφορμή την περιγραφή του εικαστικού περιεχομένου 

του  έργου και των άλλων μορφολογικών του στοιχείων, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο την παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της έ-

ρευνας, καθώς και τη μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε πριν και κατά τη διάρκεια της διε-

ξαγωγής της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν, οι στρατηγικές προσέγγισης που 

επελέγησαν για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ο τρόπος επι-

λογής του δείγματος, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, 

καθώς και οι στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. 

 

 

5.2 Ο Σκοπός της έρευνας 

 

Η βασική επιδίωξη της έρευνας είναι μέσα από την επαφή και εξοικείωση με το εικα-

στικό έργο στην τάξη, η επίδραση στην αισθητική ευαισθητοποίηση του παιδιού, ώστε να εν-

θαρρύνεται η γλωσσική του ανάπτυξη (παραγωγή προφορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλο-

γίου, καλλιέργεια προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου). Η αμεσότητα που χαρα-

κτηρίζει τη σχέση τέχνης και γλώσσας γίνεται εύκολα κατανοητή. Η προσέγγιση της τέχνης 

γίνεται με εργαλείο τη γλώσσα και ανεξάρτητα από τον τρόπο προσέγγισης των έργων τέχνης 

(μορφολογική, στιλιστική, κοινωνιολογική, σημειολογική κ.ά.) ανάλογα με τα εμφανή στοι-

χεία τους, η γλώσσα γίνεται ο χειριστής της ανάλυσης και ερμηνείας τους756. 

Με τον όρο «γλώσσα» δεν νοείται μόνο η επαφή με τις λέξεις για λόγους επικοινωνίας, 

αλλά και η επαφή με τον πολιτισμό ως έκφραση της σκέψης και της δράσης ενός λαού757. 

Άλλωστε, οι λέξεις δηλώνοντας σημασίες, εκλαμβάνονται και συνθέτουν νοήματα. Αναμφι-

                                                             
756 Chapman, H. L., (1993), Διδακτική της τέχνης, μτφ. Λαπούρτας Α., κ.α., εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σ. 153 - 154 
757 Μπαμπινιώτης, Γ., (2006), «H γλώσσα ως πρόσβαση στον πολιτισμό», δημοσίευση: 02/07/2006, Το Βήμα, γνώμες 
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σβήτητα, κάθε πολιτισμός φανερώνει το σύστημα αξιών ενός λαού και τις παραδοχές του τε-

λευταίου για τη σχέση του ανθρώπου με τους άλλους και το γύρω περιβάλλον, αλλά και τις 

προτεραιότητες που θέτει. Έτσι, η γλώσσα βρίσκεται μέσα στις αξίες ενός πολιτισμού, ενώ 

παράλληλα αποτελεί το εργαλείο για την έκφραση και άλλων μορφών πολιτισμού758. 

Ο συνδυασμός της Γλώσσας με την Τέχνη μπορεί να προσφέρει μεγάλο εμπλουτισμό 

στην πρώτη. Μέσω αυτού του συνδυασμού έχει παρατηρηθεί, ότι η έκφραση του παιδιού 

βελτιώνεται αναφορικά με τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται στην ευχέρεια και την ευε-

λιξία της σκέψης759. Με δεδομένο, ότι γλώσσα και σκέψη είναι αλληλένδετα στοιχεία760, η 

προηγούμενη παρατήρηση μπορεί να στηρίξει την υπόθεση της εργασίας μας, για το πώς ένα 

διδακτικό πρόγραμμα καλλιέργειας της γλώσσας, στηριγμένο στην τέχνη, μπορεί να επηρεά-

σει θετικά την παραγωγή λόγου του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. 

Η ανάπτυξη και των δυο εξαρτάται από το κοινωνικό περιβάλλον, ενώ το παιδί φαίνε-

ται να κατακτά και τις δυο χωρίς να μιμείται ό,τι βλέπει και ακούει, αλλά αναλύοντας τα μη-

νύματα και βγάζοντας τους δικούς του κανόνες και τα δικά του συμπεράσματα761. 

Η συνεργασία Γλώσσας και Τέχνης λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος, ώστε μέσα σ’ αυτόν 

να κινείται το παιδί με μεγαλύτερη ευελιξία και να εισπράττει την ακριβέστερη πρόσβαση 

στα γνωστικά χαρακτηριστικά, καθώς και στα νοητικά σχήματα που έχει μέχρι τώρα κατα-

κτήσει. Το συνδυαστικό μοντέλο Γλώσσας και Τέχνης μεταφέρει το παιδί στο κέντρο της έ-

ρευνας και της δράσης, ενώ συγχρόνως γίνεται και συνεργάτης στην ολοκλήρωση παρουσία-

σης του έργου762. Η αξιοποίηση των τεχνών στη διδακτική πράξη, πέρα από τα ειδικό πλαίσιο 

της αισθητικής αγωγής ως διδακτικό αντικείμενο, έχει πολλαπλά μελετηθεί και έχουν προτα-

θεί πλήθος προτάσεων763. Τα καλλιτεχνικά έργα κάθε είδους και μορφής διεγείρουν τη φα-

ντασιακή λειτουργία των μαθητών, ενεργοποιούν συναισθηματικές καταστάσεις, κινητοποι-

ούν ψυχονοητικές λειτουργίες και προσφέρουν πληροφορίες με διαφοροποιημένους κώδικες 

επικοινωνίας764. Ο ρόλος, εξάλλου, των τεχνών στη διδακτική πρακτική αναδεικνύεται ολοέ-

να και πιο σημαντικός από τα πορίσματα των νευροεπιστημών σχετικά με τη βιολογική βάση 

της μάθησης765. 

                                                             
758 Μπαμπινιώτης, Γ., (2006), οπ. 
759 Κούσουλας, Φ., (2004), Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας, εκδ. Ατραπός, σ. 62 - 72 
760 Vygotsky, L., (1988), Thought and Language, Cambridge MA: MIT Press, pp. 10 - 32 
761 Cohen, M.D. & Hoot, L. L., (1997), «Education through the arts: an introduction», Childhood Education, 73(6), pp. 338 -
350 
762 Baker, D. W., (1995), «Αrt and cognitive development», Visual Art Research, 21(2), pp. 37 - 42 
763Eisner, E. W. (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York, 
NY: Macmillan, pp. 128 - 132 
764 Jensen, A. R., (1998), The g factor: The science of mental ability. Westport, CN: Praeger, pp. 270 - 283 
765 Sylwester, R., (1995), A celebration of neurons: An educator’s guide to the human brain. Alexandria, VA: Association for 
Supervision and Curriculum Development, pp. 301 - 443 
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Η σύνδεση γλώσσας και τέχνης, με σκοπό την προώθηση του λόγου των παιδιών, ενερ-

γοποιεί την αντίληψη, καλλιεργεί τη δημιουργική και κριτική σκέψη, βοηθά στην έκφραση 

των συναισθημάτων του παιδιού, προσφέρει αισθητικά κριτήρια, ενέργειες, δηλαδή, που 

προάγουν άμεσα τη γλωσσική του ανάπτυξη 766. 

Για μια αυθεντική επικοινωνία με το περιεχόμενο των έργων, η προσέγγισή τους γίνεται 

ως συνέπεια ενός γνήσιου ενδιαφέροντος των παιδιών προς αυτά, αφού τα παιδιά βρίσκουν 

στοιχεία που έχουν προσωπικό νόημα για τα ίδια. Μέσα στο πλαίσιο κατάλληλα οργανωμέ-

νων δραστηριοτήτων, γλωσσικού προσανατολισμού, τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν στην 

κατάκτηση λεξιλογίου και γλωσσικών δομών. Με αυτό τον τρόπο, τα νήπια είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν και μέσω αυτής της διαδικασίας, να εκφράσουν πολλές δεξιότητες, αλλά κυ-

ρίως να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους767. 

Τα έργα τέχνης ως ερεθίσματα στοχεύουν στην ολόπλευρη ενεργοποίηση του παιδιού. 

Η τέχνη κινητοποιεί τις αισθήσεις, ξυπνά το συναισθηματικό κόσμο, αφυπνίζει τη σκέψη. 

Συμμετέχοντας ενεργά στην ανάλυση ενός καλλιτεχνικού έργου, το παιδί εκφράζει, όχι αυτό 

που εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης, αλλά τη δική του ύπαρξη. Οι παραγόμενες ιδέες και πράξεις 

των παιδιών αντανακλούν την ατμόσφαιρα του έργου που παρατηρεί, ενώ ο κατάλληλος σχε-

διασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας συμβάλλει στην ανάδειξη και των επιθυμητών νοη-

μάτων. Και μέσα σε όλες τις ενέργειές του η γλωσσική έκφραση γίνεται κυρίαρχη. Η εμπλο-

κή των τεχνών στη διδασκαλία και η προσωπική έκφραση των παιδιών μέσα από τις τέχνες, 

γεννούν εσωτερικά κίνητρα ενασχόλησης και επικοινωνίας ενεργοποιώντας τη φαντασία 

τους768. 

Η γλώσσα εμπεριέχει χαρακτηριστικά από εκείνα που συναντάμε στα έργα τέχνης, ό-

πως το γεγονός, ότι και τα δύο αποτελούν κώδικες επικοινωνίας με μορφή και περιεχόμενο, 

κοινωνικά προσδιορισμένοι769. Τα έργα τέχνης, αλλά και η γλώσσα, είναι σημεία αναφοράς 

της εξέλιξης και της ανάπτυξης μιας κοινωνίας, γι’ αυτό και έχουν χαρακτηριστικά τους την 

ποικιλία και το ευμετάβλητο, αλλά κυρίως την επικοινωνία μεταξύ δημιουργού και αποδέ-

κτη770. 

Η διδακτική μεθοδολογία πρέπει να κινείται σε κατευθύνσεις που θα υλοποιούν τον 

προηγούμενο σκοπό, μέσα σε επικοινωνιακές συνθήκες για να παράγουν προφορικό λόγο, 

                                                             
766 Efland, A., (2002), «Art and Cognition: Integrating the visual arts in the curriculum». Teachers College Press & National 
Art Education Association , pp. 97 - 103           
767 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη, σ. 12 - 16 
768 Amabile, T. M.,  (1996), «Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity». Boulder, CO: Westview 
Press, pp. 35 - 37 
769 Robinson, Κ., (1999), Οι τέχνες στα σχολεία, μτφρ. Α. Ζαφειρίου, Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 19 - 24   
770 Chapman, L. H., (1993), Διδακτική της τέχνης: προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή, Αθήνα, εκδόσεις Νεφέλη, σ. 21 - 
28  
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αλλά και προβληματισμό. Τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα γίνονται αφορμές για έκφραση 

συναισθημάτων, απόψεων, σκέψεων και παρέχουν πληροφόρηση από διάφορες εκπαιδευτικές 

περιοχές (ιστορικές, κοινωνικές, κ.α.), χωρίς να περιορίζονται μόνο σε απλές περιγραφές α-

ντικειμένων ή θεμάτων771. 

Για το χώρο του Νηπιαγωγείου, ζητούμενο θα είναι κατά πόσο τα παιδιά εμπλούτισαν 

τον προφορικό τους λόγο, έγιναν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά στην επικοινωνία τους και 

κατανόησαν τις μορφολογικές και εννοιολογικές ιδιαιτερότητες, στις οποίες ασκήθηκαν για 

να καλλιεργηθούν γλωσσικά. 

 

 

5.3 Ο Στόχος της έρευνας 

 

Στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί η επίδραση της διδασκαλίας, που βασίζεται στην 

περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία έργων τέχνης, στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και 

της δομής της γλώσσας σε παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα του «Γλωσ-

σικού Σχεδιασμού» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ως προς την ύλη και το θεωρητικό 

του υπόβαθρο και κατάλληλο για τις δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συμβα-

δίζει με τα αιτήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μεθοδο-

λογική διαδικασία του αναλυτικού προγράμματος. 

Στην ανάλυση και σύγκριση των αρχικών και τελικών συνεντεύξεων των νηπίων, ερευ-

νούμε κατά πόσο οι ομάδες, πειραματικές και ελέγχου, αφομοίωσαν όλα όσα στόχευε η ε-

φαρμογή του «Γλωσσικού Σχεδιασμού». Οι άξονες που μελετούνται είναι :  

1)  αύξηση του λεξιλογίου (εμπλουτισμός) 

2)  κατανόηση εννοιών – σημασιολογία 

3)  χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων 

4)  είδη προτάσεων – σύνταξη προτάσεων 

5)  προφορικός λόγος 

 

 

5.4 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η έρευνα στοχεύει να αξιολογήσει την επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας βα-

                                                             
771 Dottrens, R., (1974), Παιδαγωγώ και διδάσκω. Η σχολική παιδαγωγική και η ειδική διδακτική του σύγχρονου δημοτικού  
σχολείου, μτφρ. Γ. Α. Βασδέκη, Αθήνα: Δίπτυχο-Unesco, σ. 34 - 37 
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σισμένης στο πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού (μέσω έργων τέχνης), στην ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου και της δομής της γλώσσας σε παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο.  

Η πρόταση του «Γλωσσικού Σχεδιασμού»772 για την προσέγγιση των έργων τέχνης με 

σκοπό την ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-

μα ως προς την ύλη και το θεωρητικό του υπόβαθρο, το οποίο είναι κατάλληλο για τις δυνα-

τότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συμβαδίζει με τα αιτήματα της σύγχρονης εκπαί-

δευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μεθοδολογική διαδικασία του αναλυτικού προ-

γράμματος. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας δομείται και αναπτύσσεται με βάση τα εξής δεδομένα:  

- την αποδοχή της ύπαρξης ενός γλωσσικού υπόβαθρου των παιδιών, το οποίο θα τα 

καθιστά ικανά να κατανοούν αλλά και να συμμετέχουν στην ανάλυση και ερμηνεία 

έργων, 

- τη μελέτη της ανάπτυξης της γλώσσας παιδιών ηλικίας Νηπιαγωγείου 

- την επιλογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών καταστάσεων (δραστηριοτήτων) που θα 

αναφέρονται στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και του προφορικού λόγου 

- τη συσχέτιση παραγόντων που «ευθύνονται» και ενισχύουν τις πιθανότητες προώ-

θησης της γλωσσικής ανάπτυξης 

- την επαλήθευση, μέσω έρευνας, υποθέσεων που αποτελούν σημεία προβληματισμού 

και αναζήτησης των μελετητών για την ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών. 

Η ανάλυση λοιπόν της παραπάνω προβληματικής σε συνδυασμό με την έλλειψη αντί-

στοιχων εμπειρικών ερευνών για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, μας επιτρέπει 

να αναρωτηθούμε για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η Τέχνη να εγγραφεί στην 

καλλιέργεια της γλώσσας στα σχολικά προγράμματα, συγκεκριμενοποιώντας το κεντρικό 

πρόβλημα που θέτει η έρευνά μας ως εξής: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τέχνη στη 

διδασκαλία της γλώσσας προάγοντας την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.  

Η διατύπωση αυτού του κεντρικού προβλήματος στην έρευνα περικλείει μια σειρά από 

ερωτήματα, η απάντησή των οποίων μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ικανοποιητική λύση του 

κεντρικού προβλήματος. Τα επιμέρους ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η έρευνα 

είναι:  

                                                             
772 Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των τεχνών και τη σχέση της γλώσσας με την τέχνη, αναζητήσαμε ένα διδακτικό «εργαλεί-
ο», που να συνδυάζει και τους δυο αυτούς τομείς του ανθρώπινου πνεύματος. Έτσι δημιουργήθηκε ο «Γλωσσικός Σχεδια-

σμός». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βασισμένο σε ερωτήματα και δραστηριότητες που συνδέουν τη γλώσσα με την τέχνη. 
Στρέφεται κυρίως στην παραγωγή προφορικού λόγου και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, καθώς και στην κατανόηση και 
ερμηνεία των σημαινόμενων της γλώσσας με την αξιοποίηση των έργων τέχνης. 
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1. Αν υπάρχουν διαφορές στο λεξιλόγιο των νηπίων μετά την εφαρμογή ενός προ-

γράμματος αξιοποίησης της Τέχνης στη διδασκαλία της γλώσσας. 

2. Αν η αξιοποίηση των έργων τέχνης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα βελτιώνει τον 

προφορικό λόγο των νηπίων σε θέματα συντακτικής χρήσης της γλώσσας. 

3. Αν η προσέγγιση των έργων τέχνης σε ένα πρόγραμμα αξιοποίησης της Τέχνης 

στη διδασκαλία της γλώσσας βελτιώνει τον προφορικό λόγο των νηπίων στη  

σημασιολογική χρήση των λέξεων. 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα επιχειρείται, έχοντας ως θεωρητικές αναφορές 

τα εξής αξιώματα:  

 Η εφαρμογή επιμελημένων και στοχευομένων δραστηριοτήτων εικονικών λόγων, 

(εικαστικού υλικού)773, στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, δημιουργεί θετική διαδι-

κασία κατανόησης και ερμηνείας του έργου τέχνης774. 

 Η αξιοποίηση ενός έργου τέχνης, κατά την προσέγγισή του, έγκειται στην άντληση 

πληροφοριών απ’ αυτό με περιγραφική, ερωτηματική ή ερμηνευτική ανάγνωση775. 

 Η εισαγωγή της Τέχνης στην εκπαίδευση δεν λαμβάνεται σαν καινοτομία μέσα από 

την κατανάλωση ενός ακόμη επιστημονικού προϊόντος, αλλά σαν μια ευκαιρία ανα-

νέωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την υπέρβαση των παραδοσιακών 

μοντέλων διδασκαλίας και υιοθέτηση αντίστοιχων καινοτομικών προσεγγίσεων776. 

 Η γνώση που οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στη καθημερινή τους διδακτική πρακτική 

αποκτιέται μέσα από βιωματικές εμπειρίες κοινών προσπαθειών με τους μαθητές και 

με άμεση επαφή με τις πολιτισμικές πηγές777. 

 Η αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού που προκύπτουν από την εμπλοκή του σε 

τέτοιες δραστηριότητες, δηλαδή να κατανοεί και να ερμηνεύει εικόνες και να παρά-

γει λόγο, αφορά μια σειρά δεξιοτήτων που κυμαίνονται από απλή αναγνώριση πα-

ραστάσεων ως και σύνθετες μορφές κατανόησης και ερμηνείας, που βασίζονται σε 

                                                             
773 Με τον όρο εικαστικό υλικό, εννοούμε όλο το φάσμα του μη-κειμενικού και μη-ακουστικού υλικού, που επιλέγεται για 

την επίτευξη ενός ιδιαίτερου εκφραστικού ή επικοινωνιακού σκοπού. Περιλαμβάνει εκφράσεις καλλιτεχνικών μορφών, όπως 

τα αυθεντικά έργα τέχνης, τα χαρακτικά έργα, τρισδιάστατα έργα τέχνης, όπως αυτά της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, 

καθώς και φωτογραφίες, ταινίες και κινούμενα σχέδια (Chapman L. H., 1993, σ. 31) 
774 Durbin, G., Morris, S.,Wilkinson, S., (1990), Learning from Objects, English Heritage, London, pp. 31 - 39 
775 Chapman, L. H., (1993), ο.π., σ. 29 - 31 
776 Χατζησαββίδης, Σ., (2003), «Πολυγραμματισμοί και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», στο: Παιδαγωγική Σχολή 

Φλώρινας. Η γλώσσα και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (αφιερωματικός τόμος), Φλώρινα: Βιβλιολογείον  
777 Eisner, E. W., (1991), The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York, 
NY: Macmillan, pp. 29 - 32 
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προσωπικές εμπειρίες, υποθέσεις και αναλύσεις778. 

 Η προσέγγιση ενός έργου τέχνης για ερμηνεία και ανάλυση είναι εξίσου σημαντικό 

με τη δημιουργία έργων από παιδιά779. 

 Το Νηπιαγωγείο, σαν θετικός χώρος μέσων και μεθόδων, παρωθεί και προάγει τρό-

πους οικοδόμησης της γνώσης με διαμεσολάβηση του κοινωνικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος780.     

 Η Τέχνη λειτουργεί αμβλύνοντας και όχι ενισχύοντας μορφές ανισοτήτων στην εκ-

παίδευση781. 

  Η προσέγγιση του έργου τέχνης γίνεται μέσα από στάδια. Το τελικό στάδιο δεν υ-

πονοεί την απόλυτη γνωστική διαδικασία κατανόησης, ενώ το προϊόν της διαδικασί-

ας, μέσω αξιολόγησης, μπορεί να θεωρηθεί ως κατάκτηση782. 

Τα επιμέρους ερωτήματα που προκύπτουν από μια διδασκαλία βασισμένη στο Γλωσσι-

κό Σχεδιασμό (μέσω Τέχνης) είναι, αν αυτή επιδρά θετικά:  

α) στην πρόκληση του παιδικού ενδιαφέροντος για την Τέχνη και την αισθητική του 

απόλαυση,  

β) στη δημιουργία ερεθίσματος για την εγκατάσταση του επικοινωνιακού πλαισίου, μέ-

σα στο οποίο θα παραχθεί και θα κατανοηθεί ο προφορικός λόγος,  

γ)  στην κατάκτηση από πλευράς νηπίων, πολιτισμικών στοιχείων, με θέματα που συν-

δυάζουν διαφορετικές αισθητικές και τεχνοτροπίες, έχοντας πάντα γλωσσικό προσα-

νατολισμό. 

 

 

5.5 Σχεδιασμός στη μεθοδογία της έρευνας 

 

5.5.1 Η επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Ausubel783, η γνωστική δομή είναι ο χώρος όπου φυλάσσο-

νται οι παλιές και οι νέες ιδέες. Εκεί γίνεται η επεξεργασία και η αποθήκευση νέων ιδεών. 

                                                             
778 Αρντουάεν, Ι.,  (2000), Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: εκδ. Νεφέλη, σ. 47 - 51 
779Chapman, L. H., (1993), ο.π., σ. 32 - 36 
780 Vygotsky, L., (1978), Mind in society: The development of higher psychological processes, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, pp. 29 - 35 
781 Μπουρντιέ, Π., (1985), «Το συντηρητικό σχολείο: οι ανισότητες στην εκπαίδευση και την παιδεία», στο Φραγκουδάκη 
Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήσης,  Αθήνα, σ. 357-
391 
782 Chapman, L. H., (1993), ο.π., σ. 144 - 149 
783 Ausubel, D. P. et al, (1956), «Prestige Suggestions in children’s Art Preferences», Journal of Genetic Psychology 38, 
pp.67 – 69 
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Θεωρεί, ότι η μάθηση «σημασιών», γίνεται με τη μορφή έννοιας, ή με τη μορφή γλωσσικών 

κανόνων και σχέσεων. Ο ρόλος της γνωστικής δομής είναι σημαντικός, διότι η νέα πληροφο-

ρία συνδέεται με όσα γνωρίζει ήδη ο μαθητής. Οι νέες ιδέες μπορούν να μαθευτούν αποτελε-

σματικά μόνο μέχρι το βαθμό που μπορούν να συνδεθούν με προϋπάρχουσες έννοιες και ιδέ-

ες στη γνωστική δομή. Eπομένως μια σαφής και καλά οργανωμένη γνωστική δομή διευκολύ-

νει τη μάθηση και τη διατήρηση νέων πληροφοριών784.  

Αναλυτικότερα, στη διαδικασία αυτή παίζει σπουδαίο ρόλο η αξιοποίηση των προηγού-

μενων γνώσεων του μαθητή, δηλαδή του γνωστικού του υπόβαθρου, και η συμπλήρωσή του 

με νέες, απλές και κατανοητές γνώσεις. 

Βασική αρχή της θεωρίας του Ausubel785 είναι εκείνη που αναφέρεται στη συσχέτιση 

των νέων εννοιών με αυτές που ήδη έχουν αφομοιωθεί στη «νοηματική δομή» του μαθητή 

(subsumption). Το μοντέλο του Ausubel ονομάζεται διδακτικό μοντέλο προωθημένων οργα-

νωτών ή προκαταβολικών οργανωτών (advance organizer)786, όπου ως προκαταβολικοί οργα-

νωτές ορίζονται οι διδακτικές βοήθειες που στοχεύουν στο να εξηγήσουν, να ολοκληρώσουν 

και να συσχετίσουν τις νέες έννοιες με τις ήδη γνωστές. Το μοντέλο στηρίζεται λιγότερο στην 

αυτενέργεια του μαθητή, ενώ η προσωπικότητα και η διδακτική τεχνική - λειτουργία του εκ-

παιδευτικού, παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο. 

Στην ουσία επιδιώκει την υλοποίηση ενός νοητικού οικοδομήματος πάνω στο οποίο θα 

κτισθεί η νέα γνώση, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία θα συνδεθούν αποτελεσματικά με 

σχετικές και ήδη γνωστές πληροφορίες των μαθητών. Το εισαγωγικό υλικό παρουσιασμένο 

πριν από το προς μάθηση υλικό, με υψηλού επιπέδου γενικεύσεις, πιο περιεκτικό και αφαιρε-

τικό από το ίδιο το υλικό μάθησης και σαφώς σχετικό και με τις υπάρχουσες συναφείς έν-

νοιες της γνωστικής δομής και με το ίδιο το υλικό μάθησης, ονομάζεται προκαταβολικός ορ-

γανωτής787. Στην αρχή της διδακτικής ώρας κάνει ο εκπαιδευτικός μια γενική επισκόπηση 

των νέων πληροφοριών, που πρόκειται να διδάξει στους μαθητές, η οποία γίνεται πριν από 

την ουσιαστική διδασκαλία, δηλαδή πριν από την φάση της επεξεργασίας.  

Αυτή η εισαγωγική επισκόπηση γίνεται με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να οργα-

νώσουν τις γνωστικές δομές τους, ώστε να ενσωματώσουν ευκολότερα και καλύτερα το προς 

μάθηση υλικό. Για το σκοπό αυτό πρέπει κατά τον Ausubel να τονίζει ο εκπαιδευτικός βασι-

                                                             
784 Κολιάδης, Ε. Α., (1997), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Γ. Γνωστικές θεωρίες. Αθήνα, σ. 52 - 58 
785 Ausubel, D. P. et al, (1956), ο.π., pp. 67 - 69 
786 Είναι ο τρόπος σύνδεσης της νέας με την παλιά γνώση. Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος είναι ένας προκαταβολικός ορ-
γανωτής. Αυτοί είναι τα «κέντρα» πάνω στα οποία θα δομηθεί η νέα γνώση και πρέπει να περιέχουν αρκετά ασαφείς και 
γενικόλογες έννοιες. (Κολλιάδη, Εμμ., 1997) 
787 Ausubel, D. P., (1960), «The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material». 

Journal of Educational Psychology, 51, pp. 267 - 272 
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κές σχετικές ιδέες, τις οποίες κατέχουν ήδη οι μαθητές.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τους βοηθάει να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την απο-

στήθιση.  

Έτσι οι advance organizers (προκαταβολικοί οργανωτές)788 αποτελούν τη γέφυρα ανά-

μεσα σε αυτά που ξέρουν οι μαθητές και σε αυτά που πρόκειται να διδαχθούν. Οι προϋποθέ-

σεις λειτουργίας διακρίνονται σε εσωτερικές: α) η ύπαρξη γνωστικής δομής, β) η ενσυνείδητη 

ετοιμότητα του μαθητή να μαθαίνει νοηματικά, γ) η ύπαρξη κινήτρων, δ) η ύπαρξη ενός ελά-

χιστου αριθμού ιδεών στη γνωστική δομή, με σημεία σύνδεσης, ώστε να μπορέσουν να δέ-

σουν οι νέες γνώσεις, ε) η επάρκεια του μαθητή ως προς τις λειτουργικές και νοητικές ικανό-

τητες που κατέχει και εξωτερικές: α) το περιεχόμενο και η δομή της προσφερόμενης γνώσης, 

β) οι διδακτικές αρχές, π.χ. η χρήση προκαταβολικών οργανωτών, γ) η πρακτική άσκηση789. 

Βασικοί άξονες της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας (εξαρτημένη μεταβλητή) και η διδασκαλία μέσω έργων τέχνης (ανεξάρ-

τητη μεταβλητή) στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου. Η μελέτη του πρώτου άξονα, εστιάστηκε 

στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και γενικότερα της δομής της γλώσσας και την αναγκαιότητά 

της, στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Στο δεύτερο άξονα, η διδασκαλία μέσω τέχνης, μελετήθηκε 

υπό το πρίσμα της ανακαλυπτικής μάθησης, ως τρόπος ενεργοποίησης των πνευματικών δυνα-

τοτήτων του παιδιού και καλλιέργειας της ερευνητικής διαθέσεως, καθώς  και της νοηματικής 

προσληπτικής μάθησης, θεωρίας του Ausubel, όπου οι νέες γνώσεις συνδέονται, συσχετίζονται 

και κατατάσσονται σε μια ιεραρχική διάταξη με τις γνώσεις που υπάρχουν.  

Ο «Γλωσσικός Σχεδιασμός», θεωρήθηκε το εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

δεδομένου ότι το περιεχόμενο του συνάδει με τις απόψεις των θεωριών αυτών.  

 

5.5.2 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εφαρμόστηκε η πειραματική μέθοδος έρευνας, με 

λήψη μετρήσεων πριν και μετά την παρεμβατική μέθοδο. Μέσω της πειραματικής μεθόδου 

διατυπώνονται και ελέγχονται σαφείς αιτιακές σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων ενός φαινο-

μένου ή μιας διαδικασίας. Ο πειραματιστής προσπαθεί να ελέγξει και να κρατήσει σταθερούς, 

κατά το δυνατόν, όλους τους παράγοντες πλην εκείνου, ο οποίος θεωρείται, ότι ασκεί καίρια 

επίδραση στην εμφάνιση και τη δυναμική ενός φαινομένου. Ο παράγοντας, που διαμορφώνε-

ται, υπό τον έλεγχο του πειραματιστή, ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή και επέχει τη θέση 

                                                             
788Ausubel, D. P., (1960), ο.π., pp. 267 - 272 
789Ausubel, D. P., (1960), ο.π., pp. 267 - 272 
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αιτίου στην πρόκληση ενός φαινομένου. Το προκαλούμενο φαινόμενο –η εξαρτημένη μετα-

βλητή- μελετάται μέσα από τη συμπεριφορά (με την ευρεία έννοια) των υποκειμένων στην 

πειραματική διαδικασία790. 

Πριν την έναρξη του προγράμματος, καθώς και στο τέλος της εφαρμογής του, οι ομά-

δες των παιδιών (πειραματική και ελέγχου) συμμετέχουν σε ημιδομημένη συνέντευξη, τα δε-

δομένα της οποίας, επιτρέπουν συσχετίσεις ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές της ανάπτυ-

ξης της γλώσσας των υποκειμένων, ανάμεσα στις δύο ομάδες, προκειμένου να ελεγχθούν 

στατιστικές μεταβολές. 

Στην έρευνα χρησιμοποιούνται ποιοτικές μετρήσεις. Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο του 

λεξιλογίου, χρησιμοποιείται δοκιμασία με τη μορφή δελτίου πρωτοκόλλου ημιδομημένης συ-

νέντευξης. Η διαμόρφωση των ερωτημάτων βασίζεται κυρίως: (1) στην ανάλυση από τον 

Dewey791 της έννοιας «κατανόηση» ως «σύλληψης νοήματος», που συνίσταται στην εύρεση 

του μέσα στα αντικείμενα ή τα φαινόμενα, καθώς και την εύρεση σχέσεων του με άλλα αντι-

κείμενα, φαινόμενα ή καταστάσεις, και (2) στις θέσεις των Nelson792 και Anglin793, που υπο-

στηρίζουν, ότι ένας τρόπος εκτίμησης της μεταβαλλόμενης δομής του λεξιλογίου των παιδιών 

είναι να τους ζητήσουμε να πουν ποια ή ποιες λέξεις τούς έρχονται αυθόρμητα στο νου ως 

ανταπόκριση σε μία λέξη ή λέξεων ή ένα ερώτημα.  

Τα ερωτήματα της συνέντευξης σχετικά με τις έννοιες, άνθρωπος, φύση, αντικείμενο, 

αφορούν ειδικότερα: (α) την ουσία της έννοιας, «τι λογής/τι είδους πράγμα» είναι, (η κάθε 

έννοια) και τη σχέση της, με μια ευρύτερη ολότητα (περιβάλλον), (β) τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητες της έννοιας (σχήμα, χρώμα, περιεχόμενο, ποιότητα), (γ) σχέση (της έννοιας) με 

τον άνθρωπο και τα άλλα όντα και το περιβάλλον, δ) έκφραση συναισθημάτων. 

Ο τρόπος διαμόρφωσης των ερωτημάτων, στοχεύει στη λήψη απαντήσεων που θα απο-

δεικνύουν την απόκτηση ή όχι από πλευράς παιδιών, των εννοιολογικών σημασιών των ερω-

τηθέντων λέξεων, του είδους των προτάσεων που χρησιμοποιούν για να εκφραστούν, το πλή-

θος και η ποιότητα των οποίων, προσδιορίζει το επίπεδο ανάπτυξης του λεξιλογίου τους και 

της δομής της γλώσσας που χρησιμοποιείται. Ορίζονται τρία επίπεδα (με χαμηλότερο το 1ο 

και υψηλότερο το 3ο), στα οποία κατατάσσονται τα παιδιά, σύμφωνα με το βαθμό που το λε-

ξιλόγιό τους δείχνει ότι έχουν δημιουργήσει ένα συγκροτημένο εννοιολογικό σύστημα για 

                                                             
790 Christensen, L. B., (2007), Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα, (μεταφ. Α Γιαννακουλόπουλος, Ν. Πα-
πασταύρου) Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση, σ. 23 - 38 
791 Dewey, J., (1933), How We Think? Boston: Heath, pp. 147 - 150 
792 Nelson, (1977), «The syntagmatic - paradigmatic shift revisited: a review of research and theory», Psychological bulle-
tin,Vol. 84, No1, pp. 93 - 116 Nelson (Ed), Children’s language, v.5, Hillsdale, NJ: Erinbum 
793 Anglin, (1985), «The child’s expressible Knowledge of word concepts: What preschoolers can say about the meanings of 
some nouns and verbs», In K. E. Anderson, J. R., (1978), «Arguments concerning representations for mental imagery». Psy-
chological Review, 85, pp. 249 - 277 
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την κάθε λέξη.  

Τα κριτήρια κατάταξης των παιδιών στα τρία επίπεδα είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Πο-

σοτικός δείκτης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας των λέξεων που χρησιμοποι-

ούν για να απαντήσουν στο κάθε ερώτημα. Ο ποιοτικός δείκτης, αντίστοιχα αφορά τον τρόπο 

που χρησιμοποιούν τις λέξεις και την ποιότητα των προτάσεων για να εκφράσουν σε πιο κα-

τανοητές μορφές αυτά που έχουν ακούσει και μάθει, απαντώντας στο κάθε ερώτημα με συ-

σχετίσεις, παραφράσεις, εξηγήσεις, ορισμούς, αναφορές, γενικεύσεις χρησιμοποιώντας εύ-

στοχο λεξιλόγιο.  

Τα παραπάνω επίπεδα και κριτήρια κατάταξης διαμορφώθηκαν με βάση τη γνωστική 

ταξινομία του Bloom και Κrathwohl794. Μια αξιολόγηση τέτοιου τύπου δεν εκφράζεται με 

αριθμούς, όπως άλλες δοκιμασίες-tests π.χ. τα tests νοημοσύνης, τα οποία εκφράζουν τη νοη-

τική ικανότητα του ατόμου σε αριθμητικούς δείκτες και τα οποία έχουν δεχτεί ισχυρή κριτική 

γι’ αυτό.  

 

 

5.5.3 Τι αντιπροσωπεύει η κατηγοριοποίηση του Bloom 

Οι στόχοι στην Εκπαιδευτική Πράξη κατά Bloom795 είναι η μερικότερη έκφραση των 

γενικών και ειδικών σκοπών της εκπαίδευσης, η οριοθέτηση του τι πρέπει να παρέχεται και 

να πραγματοποιείται μέσα στην τάξη, ο προσανατολισμός σε σταθερή βάση και η υπηρέτηση 

των εκπαιδευτικών σκοπών. Είναι προτάσεις, που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια 

το «τι » οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας. H ταξινομία 

του Bloom, κατατάσσει τους διδακτικούς στόχους σε τρεις τομείς: α) στο γνωστικό τομέα, 

στον οποίο κατετάγησαν οι στόχοι που σχετίζονται με την απόκτηση της γνώσης και την α-

νάπτυξη των διανοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, β) τον συναισθηματικό τομέα, στον 

οποίο περιέλαβαν τους στόχους που αναφέρονται σε συναισθήματα, στάσεις, πίστεις και αξί-

ες και γ) τον ψυχοκινητικό τομέα, στον οποίο ενέταξαν τους στόχους εκείνους που αποβλέ-

πουν στην ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων, δηλαδή στην εκτέλεση και το συντονισμό των 

διαφόρων κινήσεων του σώματος. 

O γνωστικός τομέας, ο οποίος αφορά την αξιολόγηση των δεδομένων της έρευνάς μας 

περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες στόχων: 

Στάδιο Γνώσης: Ο μαθητής θυμάται τι έχει μάθει, περιγράφει, επαναλαμβάνει, αναγνω-

                                                             
794 Bloom & Krathwohl, (2000), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α, Γνωστικός τομέας, μτφ. Α.  Λαμπράκη-Παγανού, εκδ. 

Κώδικας, Θεσσαλονίκη, σ. 47 - 66 
795 Bloom & Krathwohl, (2000), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α, Γνωστικός τομέας, μτφ. Α.  Λαμπράκη-Παγανού,  εκδ. 
Κώδικας, Θεσσαλονίκη, σ. 89  - 101 
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ρίζει, λέει ποιος, πού, πότε, πώς, τι. 

Στάδιο Κατανόησης: Περιγράφει με δικά του λόγια, λέει συναισθήματα, εξηγεί έννοιες, 

συγκρίνει, συσχετίζει.  

Στάδιο Εφαρμογής: Λέει πώς θα χρησιμοποιούσε κάτι, πού οδηγείται, πώς το χρησιμο-

ποιεί για να λύνει προβλήματα, εκθέτει. 

Στάδιο Ανάλυσης: Ποια είναι τα μέρη, η σειρά, οι αιτίες που προκάλεσαν ένα γεγονός, 

τα προβλήματα, οι λύσεις, οι συνέπειες. 

Στάδιο Σύνθεσης: Πώς θα ήταν διαφορετικά, πώς αλλιώς, τι θα συνέβαινε εάν, εξέλιξη, 

βελτίωση, πρόοδος, δημιουργικότητα με το δικό του τρόπο. 

Στάδιο Αξιολόγησης: Πώς θα το έκρινε, αν πέτυχε ή όχι, αν έφερε αποτέλεσμα, τι θα 

προτιμούσε, γιατί σκέφτεται έτσι. 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου, λόγω των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών τους, συνήθως 

φτάνουν μέχρι το επίπεδο της «Κατανόησης», σπάνια δε στο επίπεδο της «Εφαρμογής». Στο 

επίπεδο της «Γνώσης», το παιδί απομνημονεύει και είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη 

του πληροφορίες και γνώσεις, να κατονομάσει πράγματα, όρους, γεγονότα, έννοιες, κ.λπ. Στο 

επίπεδο της «Κατανόησης», το παιδί έχει πλήρη συνείδηση όσων στοιχείων απομνημόνευσε 

στο προηγούμενο επίπεδο και είναι σε θέση να τα μεταφέρει σε πιο κατανοητές λεκτικές 

μορφές, όπως να ορίσει, να εξηγήσει, να παραφράσει (να πει με δικά του λόγια αυτά που ά-

κουσε ή είδε), να γενικεύσει και να επεκτείνει τα γνωστικά στοιχεία που κατέχει796.  

 

 

5.5.4 Ταξινόμηση αποτελεσμάτων κατά Bloom 

H χρήση της ταξινομίας του Bloom797 κρίθηκε απαραίτητη για την περιγραφική ανάλυ-

ση των δεδομένων της έρευνας. Η παραπάνω τεχνική επιλέγεται διότι: α) είναι ένας αξιόπι-

στος τυποποιημένος οδηγός, ο οποίος χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες δοκιμασίες, κα-

θώς επίσης, δίνει στοιχεία περιγραφικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό 

στην κατάταξη του μαθητή σε ένα από τα στάδια και να αξιολογήσει τη συλλογιστική ικανό-

τητά την κριτική σκέψη και την ωριμότητα του μαθητή. β) Η ταξινομία του Bloom δεν ορίζει 

συγκεκριμένες ηλικίες, στις οποίες το παιδί οφείλει να έχει κατακτήσει κάποιο στάδιο για να 

θεωρείται ικανό. Ο μαθητής καθοδηγείται, ώστε να μάθει τρόπους να εκφράζει τη σκέψη του 

                                                             
796 Ματσαγγούρας, Η., (2002), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα,  σ. 220 - 224 
797 Bloom & Krathwohl, (2000), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α, Γνωστικός τομέας, μτφ. Α.  Λαμπράκη-Παγανού, εκδ. 
Κώδικας, Θεσσαλονίκη, σ. 260 - 270 
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γύρω από ένα θέμα προφορικά (και γραπτά) από τον πιο απλό τρόπο έκφρασης που είναι το 

στάδιο της Γνώσης κατά τον Bloom μέχρι και το πιο σύνθετο και κριτικής ικανότητας στάδιο 

αυτό της Αξιολόγησης.   

Στη συγκεκριμένη έρευνα, στο κάθε ερώτημα η αντίστοιχη δήλωση, κρίνεται ως: ελλιπής, 

όταν το παιδί χρησιμοποιεί από καμία έως μία λέξη, που αποτελεί αληθές χαρακτηριστικό 

στοιχείο της έννοιας της λέξης, και κατατάσσεται στο 1ο επίπεδο, μερική, όταν χρησιμοποιεί ή 

συσχετίζει δύο έως τρεις λέξεις, και κατατάσσεται στο 2ο επίπεδο, ορθή / πλήρης, όταν χρησι-

μοποιεί από τέσσερις λέξεις και πάνω και μπορεί να αναφέρει, να παραφράσει (να πει με δικά 

του λόγια αυτά που άκουσε ή είδε), να ορίσει, να εξηγήσει, να γενικεύσει, χρησιμοποιώντας 

εύστοχο λεξιλόγιο, κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, κατατάσσεται στο 3ο επίπεδο 

0 – 1 λέξη: ΓΝΩΣΗ 

2 – 3 λέξεις: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

4 – και εξής λέξεις: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το 1ο επίπεδο κατάταξης των παιδιών μπορεί να περιέχει: ορισμούς, αναφορές, δηλώ-

σεις, (0 – 1 λέξεις) 

Το 2ο επίπεδο κατάταξης μπορεί να περιέχει: εξηγήσεις, συσχετίσεις, παραφράσεις, 

διαπιστώσεις, συγκρίσεις  (2 – 3 λέξεις). 

Το 3ο  επίπεδο κατάταξης μπορεί να περιέχει: γενικεύσεις, προβλέψεις (4 - …λέξεις ). 

Οι χαρακτηρισμοί χαμηλότερου επιπέδου, π.χ. αναφορά, μπορούν να δοθούν και με πε-

ρισσότερες λέξεις, αφού λειτουργούν έτσι, ώστε να δείξουν την ποιότητα του νοήματος των 

λέξεων. Η δε κατάταξη στα επίπεδα γίνεται με τον ποσοτικό δείκτη. 

Όμοια, ποιοτικός και ποσοτικός δείκτης χρησιμοποιείται για την εξέταση της συντακτι-

κής ανάπτυξης της γλώσσας των παιδιών. Ο ποιοτικός δείκτης μετρά τα είδη των προτάσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και την κλι-

μάκωση της μορφής των προτάσεων ώστε, όταν η πρόταση έχει τη μορφή περιγραφής, ορι-

σμού, χαρακτηρισμού, αναγνώρισης, έκθεσης ή εντοπισμού, θεωρούμε ότι το παιδί βρίσκεται 

στο 1ο επίπεδο, της Γνώσης. Όταν η πρόταση που χρησιμοποιεί έχει τη μορφή, παράφρασης, 

εξήγησης, συσχέτισης, παραδειγμάτων, διαπιστώσεων ή συγκρίσεων, θεωρούμε ότι το παιδί 

βρίσκεται στο 2ο επίπεδο, της Κατανόησης. Για τις προτάσεις που έχουν τη μορφή, γενίκευ-

σης, πρόβλεψης ή οργάνωσης σχεδιασμού, θεωρούμε ότι το παιδί βρίσκεται στο 3ο επίπεδο, 

της Εφαρμογής. 

Ο ποσοτικός δείκτης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας των προτάσεων 
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πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

5.5.5 Τα εργαλεία της έρευνας 

 

5.5.5.1 Η συνέντευξη – Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

Με βάση τις εμπειρίες, τη γνωριμία και τις γνώσεις σχετικά με το χώρο της προσχολι-

κής ηλικίας και των γλωσσικών ικανοτήτων αυτών των παιδιών, σχεδιάστηκε το δελτίο της 

ημιδομημένης συνέντευξης, με τη βοήθεια του οποίου επιδιώκουμε να δώσουμε απαντήσεις 

στα ερευνητικά μας ερωτήματα, συγκεντρώνοντας αξιολογώντας μέσω αυτού στοιχεία για τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο 

άντλησης ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες798. Στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη δεδομένου, ότι χαρακτηρίζεται από ένα 

σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς 

την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανά-

λογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζή-

τηση και κρίθηκε καταλληλότερη για την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθυνόταν. 

Τα ερωτήματα έχουν ως εξής: 

1. Πώς θα περιέγραφες έναν άνθρωπο; (στόχος: λεξιλόγιο – κατανόηση εννοιών) 

2. Πόσα διαφορετικά πράγματα  μπορείς  να ονομάσεις σε ένα πρόσωπο; (στόχος: λεξι-

λόγιο – κατανόηση εννοιών) 

3. Tι έρχεται στο νου σου όταν ακούς τη λέξη «παιδί»; (στόχος: λεξιλόγιο – κατανόηση 

εννοιών) 

4. Μπορείς να ονομάσεις τις κινήσεις που ξέρεις; (στόχος: χρήση ουσιαστικών και επι-

θέτων, ενεργητ. & παθητ. ρημάτων) 

5. Πώς νιώθεις όταν παίζεις με τους φίλους σου; (στόχος: προφορικός λόγος- είδη προ-

τάσεων – σύνταξη προτάσεων – σημασιολογική ανάλυση) 

6. Πώς θα ένιωθες αν οι φίλοι σου δεν σε έπαιζαν; (στόχος: προφορικός λόγος – είδη 

προτάσεων - σύνταξη πρότασης– σημασιολογική ανάλυση) 

7. Με ποιους τρόπους μπορείς να δείξεις πως είσαι χαρούμενος/η; (στόχος: χρήση ρη-

μάτων, ενεργητ. & παθητ. – είδη προτάσεων – σύνταξη προτάσεων – σημασιολογική 

ανάλυση) 

                                                             
798 Dunn, K., (2000), «Interviewing», στο Hay, I. (Επίμ.) Qualitative Research Methods in Human Geography. South  Mel-
bourne: Oxford University Press, pp. 13 - 22 
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8. Ξέρεις τι είναι «φως»; (στόχος: λεξιλόγιο – κατανόηση εννοιών – σημασιολογία) 

9. Φαντάσου πόσα πράγματα μπορείς να δεις από ένα «ανοιχτό παράθυρο» (στόχος: 

λεξιλόγιο - κατανόηση εννοιών) 

10. Τι σκέπτεσαι όταν ακούς τη λέξη «κήπος»; (στόχος: λεξιλόγιο – κατανόηση εν-

νοιών) 

11. Όταν ακούς τη λέξη «θάλασσα» ποια πράγματα έρχονται στο νου σου; (στόχος: εί-

δη λέξεων - χρήση ρημάτων, ενεργητ. & παθητ. ) 

12.  Όταν η δασκάλα μας πει: «παρατηρήστε την εικόνα», τι πρέπει να κάνουμε; (στό-

χος: είδη προτάσεων και σύνταξη προτάσεων – κατανόηση εννοιών) 

13. Ποια πράγματα μπορείς να τα καταλάβεις, αν τα δεις, ή αν τα αγγίξεις; (στόχος: 

λεξιλόγιο  – κατανόηση εννοιών) 

14. Πώς φαντάζεσαι ένα διαφορετικό μολύβι; (στόχος: χρήση ουσιαστικών, επιθέτων 

ρημάτων, σύνταξη προτάσεων) 

 

5.5.5.2 Προσδιορισμός σωστών απαντήσεων – 

περιορισμοί στα ερωτήματα της συνέντευξης 

Τα ερωτήματα της συνέντευξης αφορούν τις έννοιες «άνθρωπος», «φύση», και «αντι-

κείμενο». Αναφέρονται, αρχικά, στο βαθύτερο νόημα των εννοιών αυτών, καθώς και στις 

σχέσεις τους με μια ευρύτερη ολότητα (περιβάλλον)799. Σε δεύτερο επίπεδο αναζητούνται τα 

φυσικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της κάθε έννοιας (μορφή, σχήμα, κατάσταση)800 και 

σε τελικό επίπεδο η σημασία της κάθε έννοιας χωριστά, καθώς και  οι σχέσεις της με τις άλ-

λες έννοιες801. Με τον τρόπο αυτό, οι απαντήσεις στα ερωτήματα της συνέντευξης προσδιο-

ρίζονται ως σωστές ή λανθασμένες, όταν αποδεικνύεται ή όχι, η εύρεση του ουσιώδους στα 

αντικείμενα ή τα φαινόμενα ή στον εντοπισμό των ιδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των 

αντικειμένων ή των φαινομένων από τον μαθητή. 

Αναλυτικότερα αναφέρονται: 

Ερώτηση: 1, περιγραφή ανθρώπου 

                                                             
799 Dewey, J., (1933), ο.π., pp. 159  - 162 
800 Anglin J. M., (1970), The Growth of word meaning, Cambridge, Mass MIT Press Anglin J. M., (1977), Word, object and 
conceptual development, New York: Norton 
801 Nelson, K., (1974), «Concept, word and sentence: interrelations in acquisition and Development», psychological  review, 
81, pp. 267 - 85 

   Nelson, K., (1977), «The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: a review of research and theory», Psychological  bulle-
tin, Vol. 84, No1, Nelson (Ed), Children’s language, v.5, Hillsdale, NJ: Erinbum, pp.  93 - 116 
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Λαμβάνονται ως σωστές και μετρήσιμες απαντήσεις όλες οι λέξεις που αφορούν τα μέ-

λη του ανθρώπινου σώματος, ιδιότητες του ανθρώπου (ψηλός, καλός, μεγάλος), συναισθημα-

τικές περιγραφές (αγαπάει κ.α), δραστηριότητες (εργάζεται, περπατάει). 

Ερώτηση: 3, παιδί 

Λαμβάνονται ως σωστές και μετρήσιμες όλες οι λέξεις που σχετίζονται με την έννοια 

παιδί (ουσιαστ., ρήματα), που δηλώνουν παιδική δραστηριότητα, σχέση οικογένειας κ.α. Δεν 

μετρούνται ως σωστές λέξεις που αφορούν την επανάληψη της ερώτησης (παιδί – παιδάκι). 

Ερώτηση: 4, κινήσεις 

Λαμβάνονται ως σωστές όλες οι λέξεις, (ουσιαστικά και ρήματα), που δηλώνουν κίνη-

ση. Σε περιπτώσεις που ένα ρήμα (π.χ. κουνάω) συνδυάζεται με ουσιαστικά (χέρι, πόδι), με-

τρούμε μόνο το ρήμα. 

Ερώτηση: 2 και 9: έννοιες πρόσωπο και ανοιχτό παράθυρο 

Λαμβάνονται ως σωστές όλες οι λέξεις που αφορούν περιγραφές των μερών ή του πε-

ριεχομένου των εννοιών της κάθε ερώτησης με ουσιαστικά, επίθετα ή ρήματα. 

Ερώτηση: 8, φως 

Λαμβάνονται ως σωστές όλες οι λέξεις, που δηλώνουν πηγή φωτός ή λέξεις που αφο-

ρούν δραστηριότητα ή αποτέλεσμα σχετικά με το φως (π.χ. ήλιος, φωτίζει κ.α.). Δεν μετρού-

νται ως σωστές λέξεις που αφορούν την επανάληψη της ερώτησης (φως – φωτάκι). 

Ερώτηση: 10, κήπος 

Λαμβάνονται ως σωστές όλες οι λέξεις, (ουσιαστικά και ρήματα), που δηλώνουν όσα 

περιέχονται σε έναν κήπο καθώς και δραστηριότητες σχετικές. 

Ερώτηση: 11, θάλασσα (όμοια με το ερώτημα 10) 

Ερώτηση: 12, παρατηρώ την εικόνα 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η γνώση και στη συνέχεια η κατανόηση της έννοιας «παρα-

τηρώ», δεχόμαστε ως σωστές τις απαντήσεις που εξηγούν, παραφράζουν ή περιγράφουν με 

αναφορές, την έννοια. Η επανάληψη της λέξης παρατηρώ, σημαίνει, ότι η έννοια δεν είναι 

γνωστή ή δεν έγινε κατανοητή. 

Ερώτηση: 13, 

Λαμβάνονται ως σωστές και μετρήσιμες απαντήσεις όλες οι λέξεις που αφορούν αντι-

κείμενα. 

Ερώτηση: 14, 
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Τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν ελεύθερα ένα γνωστό τους αντικείμενο (μολύβι), 

με στόχο τη διερεύνηση του προφορικού λόγου του κάθε παιδιού και των ειδών των λέξεων 

και των προτάσεων που χρησιμοποιεί προκειμένου να αποδώσει σωστό νόημα στο λόγο του. 

Οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, της συνέντευξης παρέχουν πληροφορίες για τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών (μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων). Οι 

ερωτήσεις 5, 6, 7, 12, 14 πληροφορούν για την συντακτική διαφοροποίηση (μεταξύ αρχικών 

και τελικών συνεντεύξεων). Όλες δε οι απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολογούνται και για την 

σημασιολογική ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, στην οποία οι συμμετέχοντες διδάσκονται την ανά-

λυση και ερμηνεία των έργων τέχνης, χρησιμοποιείται η συμμετοχική παρατήρηση για τη 

συλλογή των δεδομένων. Για την καταγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της παρέμβα-

σης χρησιμοποιούνται δελτία παρατήρησης, μαγνητοφωνήσεις, καθώς και εργασίες των παι-

διών.  

 

5.5.5.3 Η ανάπτυξη του Γλωσσικού σχεδιασμού 

Βασική αρχή για την ανάπτυξη του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» είναι η δυνατότητα πα-

ροχής στους μαθητές αυτόνομης και κριτικής προσέγγισης της πηγής πληροφόρησης802. Προ-

ϋπόθεση της ανάπτυξης του, είναι η φύση των πληροφοριών. Η οπτική γνωστική διαδικασία, 

μας οδήγησε κατά την διεξαγωγή του προγράμματος, σεβόμενοι την ηλικία των παιδιών και 

την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν με την πραγματικότητα, στη χρήση συγκεκριμένων 

οπτικών παραστάσεων, αντικειμένων, συμβολικών παραστάσεων, κ.α. 

Τα γλωσσικά σύμβολα εξοικειώνουν τον μαθητή με την αφηρημένη φύση του συμβολι-

κού συστήματος και κατά συνέπεια καλλιεργούν τη νοητική υποδομή που απαιτείται για την 

επεξεργασία αυτού του συστήματος803. 

Βασικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας της γλώσσας αποτελούν οι 

γλωσσικές ανταλλαγές804, μέσω των οποίων ενισχύεται η αμοιβαία αλληλεπίδραση του παι-

διού με τον εκπαιδευτικό και τους συνομηλίκους του, η ενίσχυσή του, όπου αυτό τη χρειάζε-

ται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και, τέλος, η συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές διαδικα-

σίες που έχουν νόημα γι’ αυτό. Η διδασκαλία, επομένως, με την ιδιαίτερη οργάνωση και τον 

ιδιαίτερο λόγο, μέσω των κοινωνικών και σημειωτικών διαμεσολαβήσεων, παρέχει στα παι-

                                                             
802 Ματσαγγούρα, Η., (2002),  Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, σ. 255 - 290 
803 Τσολάκης, Χ., 1983), «Γλωσσική διδασκαλία». Γλώσσα 1, σ. 58 - 70 
804Τομπαΐδης, Δ., (1985), «Η νέα γλωσσική διδασκαλία». Νεοελληνική Παιδεία 2, σ. 23 - 27 
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διά τα εφόδια να αναπτύξουν την ικανότητα να χειρίζονται και να ελέγχουν εκούσια τα ση-

μαντικά κοινωνιοπολιτισμικά συμβολικά συστήματα και ιδιαίτερα αυτό της γλώσσας805.  

Η μεθοδολογική αρχή που υιοθετείται στον «Γλωσσικό Σχεδιασμό» της παρούσας ερ-

γασίας, είναι η επικοινωνιακή λειτουργική, σύμφωνα με την οποία, το νήπιο καλλιεργεί τη 

μητρική του γλώσσα επικοινωνώντας με τους άλλους μέσα σε πραγματικές, (εάν είναι δυνα-

τό), επικοινωνιακές συνθήκες806 . Η αρχή αυτή εκπορεύεται από τη θέση της σύγχρονης 

Γλωσσοδιδακτικής, σύμφωνα με την οποία ο αποτελεσματικός χρήστης μιας γλώσσας δεν 

είναι μόνο ο γνώστης του συστήματος της γλώσσας που χρησιμοποιεί (γλωσσική ικανότητα), 

αλλά αυτός που κατέχει και την ικανότητα να προσαρμόζει το λόγο του στις απαιτήσεις της 

εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης (επικοινωνιακή ικανότητα)807. 

Η παραπάνω αρχή καθορίζει και τις επί μέρους μεθoδoλoγικές αρχές που πρέπει να διέ-

πουν τη γλωσσική διδασκαλία, ορισμένες από τις οποίες είναι: 

 η έμφαση στη χρήση της γλώσσας,  

 η δημιουργία επικοινωνιακών συνθηκών στα πλαίσια των οποίων παράγεται λόγος, 

 το λάθος που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο και το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί 

µε κατάλληλο τρόπο,  

 η παιδοκεντρική διδασκαλία,  

 η παιδαγωγική του γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµών,  

 η ανάδυση του γραµµατισµού των παιδιών και η διδασκαλία των ειδών λόγου. 

Η επικοινωνία, στο πλαίσιο της προτεινόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, νοείται ως μια 

μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία περιέχει κανονικότητες και η οποία προσδιορί-

ζεται από βιολογικούς, συναισθηματικούς, νοητικούς, εθνολογικούς και ευρύτερα κοινωνι-

κούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι πάντα προβλέψιμοι. Με την έννοια αυτή θα λέγαμε, ότι 

η επικοινωνία αποτελεί ένα σύστημα άρρητων κανονικοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται και 

κατακτώνται μέσα από τη χρήση808. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, η επικοινωνία είναι χρή-

ση και όχι γνώση, αλλά είναι και η διαδικασία μέσω της οποίας νοηματοδοτείται ο περιβάλ-

λων κόσμος του ατόμου, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται στάσεις, απόψεις, συμπεριφορές 

και πολιτισμικά στερεότυπα.    

                                                             
805 Whitmore, K. F. & Goodman, Y. M. (Eds.), (1996), Whole Language Voices in Teacher Education. Ν. York, ME: Sten-
house Publishers; Urbana, IL: National Council of Teachers of English, pp. 19 - 25 
806Coste, D., Courtillon, J., Ferenczi, V., Martins-Baltar, M. & Papo, E., (1976), Un niveauseuil: Systèmes d’apprentissage 

des langues vivants par les adultes.  Strasbourg: Council of Europe, pp. 21 - 39 
807 Widdowson, H. G., (1978), Teaching Language as Communication. London :Oxford University Press, pp. 18 -24 
808 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη, σ. 81 - 82 
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Σύμφωνα με τις γλωσσοπαιδαγωγικές αντιλήψεις, που διαμορφώθηκαν στο μεταξύ, 

στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας είναι, σήμερα, η απόκτηση εκ μέρους των μαθητών της 

απαραίτητης επικοινωνιακής ικανότητας, ως αποτέλεσμα της καλλιέργειας των απαραίτητων 

ανάλογων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή, οι επικοινωνιακές δεξιότητες δεν 

είναι άλλο παρά οι διάφορες μορφές γραμματισμού (literacy), με τις οποίες πρέπει να εξοπλι-

στούν οι μαθητές για να μπορούν στο μέλλον να λειτουργούν ως αποτελεσματικοί πολίτες, οι 

οποίοι όχι μόνο θα ελέγχουν με το λόγο τον κόσμο που τους περιβάλλει, αλλά θα μπορούν 

και να αντιμετωπίζουν κριτικά όσα συμβαίνουν γύρω τους809.  

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της επικοινωνίας ως αρχή και διαδικασία κατά τη διδασκα-

λία της γλώσσας γίνεται κυρίαρχη, γιατί επιτρέπει εκτός από την εσωτερίκευση των κανονι-

κοτήτων του γραμματισμού και την κριτική στάση απέναντι στους διάφορους πολιτισμούς 

και τις διάφορες γλωσσικές μορφές.810. 

Μεθοδολογικά, οι σκοποί της γλωσσικής αγωγής που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο μπορούν να υλοποιούνται με δραστηριότητες-ασκήσεις, οι οποίες εκτός από τη θε-

ματική τους, ποικίλλουν επίσης, ως προς τους σκοπούς, τη δομή, τις τεχνικές και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται.  

Το πρόγραμμα «Γλωσσικού Σχεδιασμού» που θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα ερ-

γασία, εξυπηρετεί την ανάπτυξη διδακτικών διαλόγων, στα πλαίσια ανταλλαγής νοημάτων με 

ανοιχτή διαπραγμάτευση των νέων πληροφοριών. Άλλωστε, σύμφωνα με τη Γνωστική Ψυχο-

λογία το άτομο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της μαθησιακής διαδικασί-

ας811, γεγονός που παραγνωριζόταν μέχρι πρόσφατα. Το άτομο δεν είναι ένας παθητικός δέ-

κτης περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, αλλά ένας ενεργός λήπτης πληροφοριών, που μάλιστα 

έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το περιβάλλον του, μέσα στο οποίο αναπτύσσει σχέσεις 

αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Oυσιαστικό ερώτημα που τίθεται είναι το «πώς» αποκτιέται η 

γνώση. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι, ότι η γνώση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 

στην οποία δεν συμμετέχει μόνο η μνήμη, αλλά η βούληση και η φαντασία κ.λπ.812. 

Για την πραγματοποίηση του σχεδιασμού αναπτύσσονται δραστηριότητες που αποσκο-

πούν στην καλλιέργεια διαφόρων γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών με απώτερο στόχο να 

φτάσουν σε σημείο να κατανοούν και να παράγουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τον 

                                                             
809 Barton, D., & Hamilton, M., (2000). «Literacy practices». In D. Barton, M. Hamilton, & R. Ivanic (Eds.), Situated litera-
cies:Reading and writing in context, New York: Routledge, pp. 7 - 15 
810 Χαραλαμπόπουλος, Α., - Χατζησαββίδης, Σ., (1997²), Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας-θεωρία και 
πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σ. 58 - 64 
811 Piaget, J., (1969), The mechanisms of perception, Rutledge & Kegan Paul, London, pp. 35 - 43 
      Macnamara, J., (1972), «Cognitive basis of language learning in infants». Psychological Review, 79, pp. 1- 13 
812 Πόρποδας, Κ., (1993), Η Διαδικασία της Μάθησης, τομ.1, Αθήνα , σ. 16 - 79 
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προφορικό λόγο. 

Οι δραστηριότητες αυτές ως προς τους σκοπούς τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

α) δραστηριότητες προφορικού λόγου: με αυτές τα νήπια ακούν προφορικό λόγο από 

το/τη νηπιαγωγό και από τους συμμαθητές τους και παράγουν λόγο με σκοπό να λύσουν επι-

κοινωνιακές ανάγκες που τίθενται στις διάφορες δραστηριότητες. Μέσα από τις δραστηριό-

τητες αυτού του είδους, τα νήπια κατακτούν λεξιλόγιο και γλωσσικές δομές ή εμπλουτίζουν 

το ήδη κατακτημένο λεξιλόγιο και τις ήδη κατακτημένες γλωσσικές δομές όσο γίνεται περισ-

σότερο. Το λεξιλόγιο δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένο και να αποτελείται από κάποιες 

λίστες λέξεων, αλλά προκύπτει φυσιολογικά μέσα από τις επικοινωνιακές συνθήκες που δη-

μιουργούνται με την εξέλιξη της δραστηριότητας. Δεδομένο θεωρείται, ότι οι περισσότερες 

λέξεις θα επανέρχονται στις διάφορες δραστηριότητες και θα δίνεται έμφαση όπου κρίνεται 

απαραίτητο.  

Η κατάκτηση του λεξιλογίου γίνεται παράλληλα με την κατάκτηση γλωσσικών δομών, 

οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή λόγου813. Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου 

έχουν πολύ συχνά και κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα, αφού τα παιδιά ασχολούνται με θέμα-

τα, που έχουν σχέση με την κοινωνία στην οποία ζουν814. Δραστηριότητες σαν αυτές του 

«Γλωσσικού Σχεδιασμού», βοηθούν τους μαθητές να απαλλαγούν από ψυχολογικές αναστο-

λές, οι οποίες εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία, ενώ συμβάλουν στο να α-

ναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα ως κοινωνικό στοιχείο815. Τα έργα που αξιοποιούνται για 

την παραγωγή λόγου, έχουν επιλεγεί έτσι, ώστε να έχουν σχέση με τις εμπειρίες και τα ενδια-

φέροντα των μαθητών και για το λόγο αυτό να έχουν νόημα και να τους εμπλέκουν σε μια 

παρατήρηση σε βάθος, καθώς μέσα από τα έργα τέχνης αναπαρίστανται αξιοσημείωτες πλευ-

ρές του δικού τους περιβάλλοντος816. Η γλώσσα νοηματοδοτείται σύμφωνα με αυτά που δια-

χειρίζεται το παιδί.  

β) δραστηριότητες δομής: με αυτές επιχειρείται να εξοικειώνονται κάθε φορά τα νήπια 

με διαφορετικές γλωσσικές δομές. Από την άποψη της δομής και των χρησιμοποιούμενων 

τεχνικών, οι δραστηριότητες δομής είναι παρόμοιες με τις δραστηριότητες προφορικού λό-

γου. Η διαφορά τους έγκειται στον προσανατολισμό της συγκεκριμένης δραστηριότητας και 

                                                             
813 Κονδύλη, Μ., (1997), «Προβλήματα της γλωσσικής διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο: Οι περιορισμοί του αναλυτικού προ-
γράμματος.» Στο Κ. Χρυσαφίδης,  Μ. Καλδρυμίδου, (επιμ). Αναλυτικά Προγράμματα Προσχ. Αγωγής, Πρακτικά 1ου Συνε-
δρίου Προσχολικής Αγωγής (1993), τομ. Β’,  Ιωάννινα. 
814 Πικροδημήτρη, Μ., (2004), «Τα σχέδια εργασίας στην ανάδυση της γλώσσας – εγγραμματισμού στο Νηπιαγωγείο», πε-
ριοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, τχ.9, σ. 53 - 61 
815 Katz, L.G. & Chard, S. C., (2004), Η Μέθοδος Project (επιμέλεια-εισαγωγή Μ. Κόνσολας μτφρ. Ρ. Λαμπρέλλη). Αθήνα, 
εκδόσεις Ατραπός, σ. 99 - 100 
816 Katz, L.G. & Chard, S. C.,β (2004), ο.π., σ. 105 - 106 
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στους περιορισμούς που θέτει αυτός ο προσανατολισμός. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε 

γλωσσικές δομές, τις οποίες δεν έχουν κατακτήσει τα νήπια ή χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια 

από αυτά (π.χ. διαφορά μεταξύ της χρήσης και της μη χρήσης του άρθρου, κ.λπ.). Εννοείται, 

ότι στο συγκεκριμένο στάδιο δε χρησιμοποιείται καθόλου μεταγλώσσα από το/τη νηπιαγωγό. 

Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο δεν χαρακτηρίζεται ανέφικτη. Θεω-

ρούμε, ότι με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες μπορούν να διδαχτούν θέματα της 

δομής της γλώσσας, τα οποία μάλιστα θα συμβάλουν στη διεύρυνση της γλωσσικής και επι-

κοινωνιακής ικανότητας των νηπίων. Ιδιαίτερα μάλιστα επωφελείς μπορεί να αποδειχτούν οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας της δομής της γλώσσας σε νήπια, των οποίων η μητρική γλώσ-

σα είναι διαφορετική από τη διδασκόμενη817. 

Οι δραστηριότητες αυτές είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τα 

εξής:  

α) το επίπεδο των μαθητών, 

β) τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών  

γ) τα ευρύτερα  ενδιαφέροντά τους,  

δ) να αποτελούν ευκαιρία για ανακαλυπτική μάθηση, ώστε λειτουργώντας βιωματικά 

να γίνονται ερεθίσματα για γλωσσική άσκηση και εμπειρία,  

ε) να παραπέμπουν σε συγκεκριμένα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα818 ή σημασί-

ες λέξεων819. 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας γι’ αυτό και προσπαθήσαμε να 

δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευχάριστο, όπου ο μαθητής μπορεί να προσλάβει ευκολότε-

ρα το προσφερόμενο μαθησιακό αγαθό. Η διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος παρέχει 

τα κίνητρα τόσο για αυτόνομη όσο και για συνεργατική μάθηση. Γι’ αυτό το λόγο και προτεί-

νουμε την ομαδική εργασία, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό. Σύμφωνα με τις αρχές του γραμ-

ματισμού820, η μάθηση θεωρείται πιο αποτελεσματική, όταν ο μαθητής συμμετέχει ενεργητι-

κά στην κατάκτησή της αλληλεπιδρώντας με τους συνομήλικους, τους ενήλικες και το περι-

βάλλον821, αναπτύσσοντας ικανότητες επιχειρηματολογίας και διαπραγμάτευσης822. 

                                                             
817 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π., σ. 89 - 90 
818 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π., σ. 90 - 91 
819  Τζουριάδου, Μ., (1995), Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: 
Προμηθεύς, σ. 24 - 33 
820 Katz, L. G., et al., (1990), «The case of Mixed-Age Grouping in early education», National Association for  the Education 
of young children, Washington, pp. 26 - 32 
821 Cresas, (1992), Vers une pedapedagogie interactive. On n’ apprend pas tout seul, Paris, INRP,  
822 Duffy, B., (2006), «The curriculum from birth to six». In G. Pugh and B. Duffy (Eds.). Contemporary, pp.19 - 26 Issues in 
the Early Years (4th. Ed.). London, UK: Paul Chapman, pp. 151 - 162 
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Η οπτική γνωστική διαδικασία823, μας οδήγησε στη χρήση οπτικών παραστάσεων, α-

ντικειμένων, συμβολικών παραστάσεων, κ.λπ.824. Τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν στοι-

χεία πραγματικά και φανταστικά προκειμένου να διεγείρουμε τη φαντασία των μαθητών και 

να εισχωρήσουμε στον δικό τους τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας. Η ανάπτυξη και 

καλλιέργεια αυτής της ικανότητας είναι απαραίτητη, γιατί οι εικόνες (έργων, αντικειμένων, 

κ.α.), είναι αυτές οι οποίες αναπαράγουν το μεγαλύτερο μέρος του πληροφοριακού υλικού 

εκείνου που χρησιμοποιεί ο καθένας για να κατανοήσει τον κόσμο και τον εαυτό του825.   

Σύμφωνα με την Raney826, πρωταρχική μορφή του οπτικού αλφαβητισμού είναι η ανα-

γνώριση των εικόνων, η «αντιληπτική ευαισθητοποίηση» (perceptual sensitivity) εννοώντας 

την ικανότητα κάποιου να κατανοεί την αναπαράσταση μιας δυσδιάστατης εικόνας, να ξεχω-

ρίζει τη μορφή από το φόντο, τις διαβαθμίσεις των χρωμάτων και τέλος τις εικόνες από τις 

οποίες αποτελείται μια σειρά σχεδίων. Η Raney827, θεωρεί την «κριτική γνώση» (critical 

knowledge), σαν άλλη μορφή του οπτικού αλφαβητισμού. Αναφέρεται δε στην ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται, ότι το νόημα των εικόνων δεν είναι σταθερό ή μόνιμο, αλλά επη-

ρεάζεται από τις πολιτισμικές συνήθειες του κάθε θεατή, να εντοπίζει τις δικές του πολιτισμι-

κές συνήθειες και να αναπτύσσει τα δικά του κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης των εικό-

νων και των νοημάτων που αυτές κρύβουν. 

Η εικόνα χρησιμοποιείται συνήθως από τα διδακτικά μέσα, ως μέσο μετάδοσης μιας 

πληροφορίας. Ο δέκτης - μαθητής αντιμετωπίζεται μέσα από την ισχύουσα παιδαγωγική πρα-

κτική ως παθητικός αναγνώστης πληροφοριών. Επανατοποθετώντας το ζητούμενο της πρόσ-

ληψης και τη δράση του μαθητή, ως ενεργητικού δέκτη του εικονικού μηνύματος στο σχε-

διασμό του προγράμματος του Γλωσσικού Σχεδιασμού, καταβλήθηκε προσπάθεια η χρήση 

οπτικού υλικού να έχει ως στόχο να βελτιώσει τους τρόπους πρόσληψης γνώσης από τους 

μαθητές, να τους βοηθήσει να αναγνώσουν με επάρκεια την εικόνα ή το αντικείμενο και να 

αποκωδικοποιήσουν τα οπτικά μηνύματα, για να εκτιμήσουν τη χρήση των καλλιτεχνικών 

μορφών στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την παραγωγή λόγου. Για το σχεδιασμό χρησι-

μοποιήθηκαν ιδέες που βασίστηκαν στη χρήση εικόνων και αντικειμένων που περιέχονταν ή 

αποτελούσαν αυτοτελώς καλλιτεχνικές δημιουργίες. Κάθε εικόνα μοιάζει με το μοναδικό από-

σπασμα μιας ταινίας, της οποίας τα υπόλοιπα κομμάτια έχουν χαθεί828. Γι’ αυτό και οι πρώτες 

                                                             
823 Raney, K., (1999), «Visual Literacy and the Art Curriculum». International Journal of Art and Design Education, 18(1) 
pp. 41 - 47 
824 Hernandez, R., (2006), Diversity Pedagogy: Examining the Role of Culture in the Teaching-Learning Process, pp. 17 - 21 
825 Messaris, Paul, (1994), Visual Literacy: Image, Mind and Reality. Boulder, CO: Westview Press, pp. 114 - 120 
826 Raney, K., (1999), ο.π., pp. 98 - 101 
827  Raney, K., (1999), ο.π., pp. 109 - 111 
828 Hutcheon, L., (1989), A Poetics of Postmodernism, N. York, pp. 89 - 94 
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προσπάθειες ερμηνείας εστιάστηκαν στην αποκατάσταση αυτής της χαμένης αφήγησης.  

Το αρχικό στάδιο στην ανάλυση της σύνθεσης των εικόνων (compositional analysis)829 

αφορά την αποκωδικοποίηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται η γραμμή, η από-

χρωση, η χροιά, η υφή και η ποικιλία των χρωμάτων, το σχήμα, οι διαστάσεις, η κλίμακα και 

η κίνηση για να συνθέσουν το νόημα μιας εικόνας830. Ένας άλλος τρόπος για να ανακαλύψει 

ο θεατής το νόημα μιας εικόνας, είναι να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πού, πότε, με 

ποια μέσα, από ποιον και γιατί δημιουργήθηκε η εικόνα, ποιες αξίες και πεποιθήσεις αντι-

προσωπεύει και πώς οι θεατές μπορούν να αντιληφθούν το νόημά της831. Είναι λοιπόν φανε-

ρό, ότι η ικανότητα κάποιου να θέτει και να απαντά τέτοιες ή και πολυπλοκότερες ερωτήσεις 

εξαρτάται από το βαθμό του οπτικού αλφαβητισμού του.  

Ωστόσο, αν και έχουν γραφτεί πολλά γι’ αυτό το θέμα, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκρι-

μένος τρόπος - μέθοδος διδασκαλίας του οπτικού αλφαβητισμού, ούτε και είναι προκαθορι-

σμένο το επίπεδο εγγραμματοσύνης  το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής τελειώνο-

ντας για παράδειγμα το δημοτικό σχολείο832.   

Τα έργα που επιλέγονται (πίνακες, γλυπτά, αντικείμενα, κ.α), πρέπει να ανταποκρίνο-

νται στη νοητική ικανότητα του μικρού παιδιού, ηλικίας 4-6 ετών, να χαρακτηρίζονται δηλα-

δή από σαφήνεια μορφών, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην ερμηνεία τους, ενώ η προ-

σέγγιση συνθετότερων έργων μπορεί να γίνει στη συνέχεια και μετά την εξοικείωση των παι-

διών με τον μελετώμενο χώρο της τέχνης. Οπωσδήποτε, αυτά βρίσκονται κοντά στον κύκλο 

ενδιαφερόντων των παιδιών833 και αποτελούν ευκαιρία για ανακαλυπτική μάθηση, ώστε λει-

τουργώντας βιωματικά να γίνονται ερεθίσματα για γλωσσική άσκηση και εμπειρία. 

Το διδακτικό υλικό δεν έχει στατική μορφή, με την έννοια, ότι ούτε προέρχεται από το ί-

διο είδος έργων τέχνης ούτε κατέχει πάντα την ίδια θέση στη διδακτική πορεία. Το περιεχόμενό 

του δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά περιλαμβάνει διάφορες πηγές, προβολές, ηχογραφημένο 

προφορικό λόγο, οπτικοαουστικό υλικό. Δεν τηρεί μια συγκεκριμένη θέση μέσα στη διδακτική 

πράξη, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες φάσεις, ανάλογα με τη δυναμική που ανα-

πτύσσεται μέσα στην τάξη, γιατί αυτό θεωρούμε, ότι εξυπηρετεί την επικοινωνία, τη χρήση του 

λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και τη συνεργατική μάθηση (οπτική στρατηγική 

STW). Απελευθερώνει τον εκπαιδευτικό, του παρέχει απόλυτη ελευθερία ανάληψης πρωτο-

                                                             
829 Dondis, Donis A., (1972), A Primer of Visual Literacy. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 67 - 84 
830 Rose, G., (2001), Visual Methodologies. London: Sage Publications LtD, pp. 19 - 21 
831 Raney, K., (1999), ο.π., pp. 113 – 116,  Rose, G. (2001), ο.π., pp. 23 - 25 
832 Yenawine, P., (1997), «Thoughts on Visual Literacy». In Flood, J., Brice, S. &, and Lapp, H. & D. (Eds), Handbook of 
Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts. Macmillan  Library,  pp. 845 - 847 
833 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 152 - 156 
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βουλιών από την επιλογή του γλωσσικού υλικού και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει 

μέχρι και τη θεματική, με την οποία θα ασχοληθεί η τάξη. Σε ορισμένα σημεία της εφαρμογής 

του προγράμματος γίνεται παρουσίαση δύο ή τριών έργων ταυτόχρονα, ώστε να παρέχεται 

νοηματική σύνδεση και τα παιδιά να μπορούν «να διαβάσουν» μια ιστορία834. 

Επιζητείται, ακόμη, η δυνατότητα σύνδεσής τους με τα είδη των δραστηριοτήτων που 

έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες για ά-

σκηση των παιδιών στη δημιουργία νοημάτων, στην έκφραση συναισθημάτων, ιδεών, αλλά 

και των γενικότερων απόψεων τους (κοινωνικών, ιστορικών). Οι δραστηριότητες που προ-

σφέρονται στον εκπαιδευτικό, είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό από αυτές που απαιτεί ο 

διαθέσιμος διδακτικός χρόνος, δεν περιορίζονται σε μια ή δυο διδακτικές ώρες, αλλά μπο-

ρούν να επεκταθούν χρονικά όσο οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον και φαίνεται, ότι η γλωσ-

σική καλλιέργεια είναι αποτελεσματική. Ακόμη, οι δραστηριότητες δεν έχουν μια καθορισμέ-

νη σειρά, η σειρά καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του 

όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διδασκαλία, όπως είναι η επικαιρότητα, το ενδια-

φέρον των μαθητών για κάποιο θέμα κ.α. 

Η θεματική ποικιλία θεωρείται απαραίτητη, ώστε κάθε νέα προσέγγιση με την πρόκλη-

ση της παρατήρησης, να γίνεται αφορμή για εμπλουτισμό των προηγούμενων λεκτικών γνώ-

σεων. Για το λόγο αυτό, η επιλογή γίνεται τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον παγκόσμιο 

χώρο της τέχνης. Η επιλογή των θεμάτων των έργων για τη διδασκαλία, πρέπει να εξυπηρε-

τούν μεθοδολογικές ανάγκες που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. 

Οι διδασκαλίες πρέπει να έχουν εννοιολογική συνάφεια στα θέματά τους, αντιστοιχία στους 

στόχους, τις δράσεις, τις πηγές και τη μέθοδο αξιολόγησης και αντιστοιχία στο εύρος και το 

βάθος διείσδυσης στο θέμα. 

Παράλληλα, τα επιλεγμένα έργα πρέπει να παραπέμπουν σε συγκεκριμένα γραμματικά 

ή συντακτικά φαινόμενα ή σημασίες λέξεων. Με στόχο, την μορφοσυντακτική ανάπτυξη και 

τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του παιδιού, οργανώνουμε το γλωσσικό υλικό για την εφαρ-

μογή του προγράμματός μας στο Νηπιαγωγείο, με περιεχόμενο αναφορές πάνω στα έργα τέ-

χνης. Με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και με τρόπο δημιουργικό, υλοποιούνται οι στό-

χοι του προγράμματος αναφερόμενοι αρχικά στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, ε-

μπλουτισμό λεξιλογίου και ακολούθως στην κατανόηση της δομής της γλώσσας. Ο εμπλου-

τισμός του λεξιλογίου γίνεται μέσα από τη χρήση της γλώσσας. Η ερμηνεία των λέξεων γίνε-

ται με την ένταξή τους μέσα σε συμφραζόμενα, καθώς και με σχηματισμό ομόρριζων, παρά-

                                                             
834 Olshansky, B., (2003), «Visual tools for visual learners», School Arts, v. 102, no 5, Jan, www.questia.com 
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γωγων, σύνθετων κ.α. λέξεων. Η κατοχή ενός συγκροτημένου προφορικού λόγου ευνοεί την 

προσωπική ανάπτυξη, καθώς και τη δόμηση συγκροτημένης κοινωνικής ταυτότητας835. 

Χρησιμοποιούνται γλωσσικά σύμβολα, τα οποία εξοικειώνουν το μαθητή με την αφη-

ρημένη φύση του συμβολικού συστήματος και κατά συνέπεια δημιουργούνται οι νοητικές 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επεξεργασία του836. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη του 

προγράμματος ακολούθησε την πορεία της αισθητηριακής αναπαράστασης (σύντομη αφήγη-

ση με εικόνες) και στη συνέχεια την κωδικοποιημένη αναπαράσταση (χρήση γλωσσικών 

συμβόλων)837. Κάθε φορά που τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σ’ ένα έργο τέχνης, γίνεται ένα 

είδος διαπραγμάτευσης μιας κοινής περιοχής γλωσσικών πρακτικών και νοημάτων, που είναι 

αναγκαία για την ανάλυση των δεδομένων. Μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση τα παιδιά δέ-

χονται ένα σώμα πληροφοριών, αλλά παράλληλα καλλιεργείται ο λόγος τους με περιγραφική, 

ερωτηματική ή ερμηνευτική ανάγνωση838. 

Χρησιμοποιούμε δραστηριότητες όπως, αφήγηση, ζωγραφική, σχέδιο, κατασκευές, θεα-

τρικό παιχνίδι. Σε πολλά ερωτήματα οι απαντήσεις μπορούν να αποτελέσουν συνδυασμό προ-

σεγγίσεων (π.χ. προφορικού λόγου και σχεδίου, ή παιχνίδια ρόλων και κατασκευές ή δραματι-

κές παραγωγές), ώστε να δίνεται ποικιλία στο ρυθμό και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 

παιδιών, αλλά και να προωθείται στο μέγιστο βαθμό η συμμετοχή τους. Η προσέγγιση των έρ-

γων τέχνης από τα παιδιά –ουσιαστικά το ξεκίνημα της εφαρμογής του προγράμματος - μπορεί 

να γίνει μ’ ένα μικρό ποίημα ή λεκτικό παιχνίδι, σχετικό με το θέμα των έργων που θα παρου-

σιάσουμε, ώστε να δοθεί το έναυσμα αλλά και το ερέθισμα της ενασχόλησης. 

Αξιοποιούμε στο πρόγραμμά μας την στρατηγική του οπτικού εγγραμματισμού, των 

Richards & Anderson839, SWT (see, wonder, think), καθώς και των εκβάσεων του Eisner840 

(προθυμία να φανταστούν τις μελλοντικές δυνατότητες, απόλαυση να εξερευνούν την ασά-

φεια,  ικανότητα να αναγνωρίζουν και να δέχονται τις πολλαπλές προοπτικές). 

Η στρατηγική SWT, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, βοηθά τα μικρά παιδιά να απο-

κτήσουν δεξιότητες οπτικού εγγραμματισμού, ζητώντας τους (στην αρχική της εφαρμογή), να 

εξετάσουν προσεκτικά τις εικόνες από εικονογραφημένα βιβλία παιδικών ιστοριών. Συνδέο-

                                                             
835 Καλλιφατίδης, Θ., (1994), «Γλώσσα και ταυτότητα», έκδοση με αφορμή τη συζήτηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο με θέμα 
LANGUE ET IDENTITE, 25-10-1994, εκδ. Γαβριηλίδης, σ. 12 -16 
836 Beane, J., (1997), Curriculum Intergration, Teachers� College, New York, pp. 92 - 99 
837 Bruner, J. S., (1961), The Act of Discovery, Harvard Educational Review, 31, pp. 21 - 32. 
838 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 155 - 159 
839 Richards C. J. & Anderson A. N., (2003), «What do I see? What do I think? What do I wonder? (STW): A visual literacy 
strategy to help emergent readers focus on storybook illustrations», The Reading Teacher 56 (5), pp. 442- 444. 
840 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp. 38 - 42 
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ντας την οπτική ανάγνωση841, με το άκουσμα, την ομιλία, τον οπτικό εγγραμματισμό, (την 

δυνατότητα δηλαδή να ερμηνεύουν σημασίες μέσω γραφικών ερεθισμάτων), παρέχεται ένας 

εναλλακτικός τρόπος γνώσης και προάγεται ο υψηλότερος στόχος σκέψης και ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων842. 

H μέθοδος SWT, υποκινεί τη φαντασία, το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μικρών 

παιδιών, ως πρώιμοι αναγνώστες, παρέχοντας τους ευκαιρίες να ακούσουν και άλλες από-

ψεις, να κάνουν προβλέψεις για τους στόχους των εικονιζόμενων χαρακτήρων, τις ενέργειες 

και τα γνωρίσματά τους. Η στρατηγική αυτή σύμφωνα με τους Richards & Anderson843, είναι 

εξίσου χρήσιμη σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, αλλά και σε μαθητές που χρειάζονται εξατομι-

κευμένη βοήθεια. Στις διαπιστώσεις τους αναφέρουν και τις δυνατότητες που έχουν οι μαθη-

τές με ποικίλες δυνατότητες ανάγνωσης και διαφορετικές εμπειρίες, να λειτουργήσουν με ε-

πιτυχία κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Η καταλληλότητά της επεκτείνεται και στους μαθη-

τές, των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι αυτή που διδάσκεται στο σχολείο, προσφέροντας 

μοναδικές πολιτιστικές προοπτικές για να ενισχύσουν το λεξιλόγιό τους, χρησιμοποιώντας τη 

στρατηγική με τους συνομηλίκους τους.  

Η στρατηγική εισάγεται στην ομάδα από τον εκπαιδευτικό που επιδεικνύει μια ζωηρό-

χρωμη εικόνα ενός βιβλίου που απεικονίζει κάποιους από τους χαρακτήρες της ιστορίας, 

ρυθμίσεις και γεγονότα. Αντίστοιχα στην παρούσα εργασία αντικαθιστούμε την παρουσίαση 

της εικονογράφησης με την παρουσίαση έργων τέχνης σε αντίγραφα ή προβάλλοντας σχετι-

κές εικόνες με το υλικό που πρόκειται να επεξεργαστούμε.  

Γίνεται η γνωριμία με τα έργα και γνωστοποιείται στην ομάδα η νέα μέθοδος εργασίας, 

με την οποία θα εξετάσουν προσεκτικά αντικείμενα και εικόνες έργων τέχνης, θα σκεφτούν 

και θα εκφράσουν απόψεις για τα εικονιζόμενα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις τοποθετήσεις 

μέσα στα έργα.  

Εφιστούμε την προσοχή των παιδιών σε μια άποψη της απεικόνισης του έργου ή του 

αντικειμένου. Το έναυσμα δίνεται με τη λέξη «βλέπω (seeing) ένα…», «σκέφτομαι (thinking) 

ότι…», «αναρωτιέμαι (wondering) αν…»844. Η στρατηγική εισάγεται κάθε φορά που χρειάζε-

ται να εκθέσουμε στα παιδιά ένα νέο έργο ή μια νέα σειρά έργων. Κατά τους Richards & An-

                                                             
841 Flood, Lapp & Wood, (1998), «The neglected communication process or :”When what you see isn’t what you get”», The 
Reading Teacher, 52, pp. 304 - 304 
842 Kiefer, B., (1995), «Responding to literature as art». In N. Rose & M. Martinez (Eds.), Book talk and beyond, Newark, 
DE: International Reading Association, pp. 191- 201 
843 Richards, C. J. & Anderson, A. N., (2003), ο.π. , The Reading Teacher 56 (5), pp. 442 - 444. 
844 Είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές κατά την παρατήρηση και ερμηνεία των 
έργων τέχνης. 
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derson845, σύντομα τα παιδιά είναι σε θέση να παράγουν τις δικές τους ιδέες γι’ αυτό που 

βλέπουν, σκέπτονται και αναρωτούνται. Οι απεικονίσεις των storybooks στο έργο των Rich-

ards & Anderson και κατ’ επέκταση των έργων τέχνης της παρούσας εργασίας, μπορούν να 

παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου846. Η οπτική στρατηγική 

(STW) εγγραμματισμού, προτρέπει τους πρώιμους αναγνώστες να εξετάσουν προσεκτικά τις 

αποχρώσεις των απεικονίσεων, που παρέχουν τις κεντρικές πληροφορίες για την ανάπτυξη 

μιας ιστορίας. Με τον τρόπο αυτό τα μικρά παιδιά φτάνουν να εκτιμήσουν τις απεικονίσεις 

σαν ενοποιημένες συνθέσεις που μεταβιβάζουν τις σημαντικές έννοιες, όπως η πραγματικό-

τητα ή η φαντασία, τα συναισθήματα και την κεντρική ιδέα των έργων. 

Δεδομένου, ότι τα μικρά παιδιά ερχόμενα σε επαφή με τα έργα, αποσαφηνίζουν τις ο-

πτικές τους δεξιότητες εγγραμματισμού, παρέχονται οι ευκαιρίες και για να υπερβούν τη 

στρατηγική SWT με τη σύγκριση διαφορετικών καλλιτεχνών (στη χρήση των γραμμών, των 

χρωμάτων, της μορφής κ.α.) και καλλιτεχνικών έργων. Μπορούν να ανιχνεύσουν τις καλλιτε-

χνικές εκφράσεις των έργων που είναι όμοιες ή διαφορετικές, να εξετάσουν τα πολυπολιτι-

σμικά στοιχεία, για να καθορίσουν, αν τα έργα παρουσιάζουν (και ποιες) αντιπροσωπεύσεις 

των ανθρώπων και των (εθίμων) συνηθειών τους.       

Η εργασία μπορεί να γίνει σε ζευγάρια ή ομάδες, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να 

συμπληρώσουν το Τι βλέπω; Τι σκέπτομαι; Τι αναρωτιέμαι; ασκώντας δεξιότητες λόγου και 

αναπτύσσοντας συνεργατική συνείδηση.     

Στο πρόγραμμά μας αξιοποιούνται επίσης, οι διδακτικές δομές που εισάγει ο Eisner847, 

όταν μιλά για ενσωματωμένα προγράμματα τεχνών στα προγράμματα σπουδών. Τα προ-

γράμματα τεχνών χρησιμοποιούνται για ενίσχυση των μαθητών στην εκπαιδευτική εμπειρία 

και την υψηλότερη απόδοσή τους στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα.  

Για το σχεδιασμό των ερωτήσεων αξιοποιούμε το υλικό, «Learning from objects» (Mα-

θαίνοντας από τα αντικείμενα) από το «Teach the mind, touch the spirit», Chicago department 

of education”848. 

Σύμφωνα με την συγγραφέα του έργου, Helen H. Voris849, οι πρώιμες μαθησιακές ε-

μπειρίες μας, περιέχουν αντικείμενα που παρέχουν αισθητήριες πληροφορίες για να διατυπώ-

                                                             
845 Richards, C. J. & Anderson, A. N., (2003), ο.π., The Reading Teacher 56 (5), pp. 442 - 444. 
846Schwarz, G. & Brown, P. U. (Eds.), (2005), Media literacy: Transforming curriculum and teaching, Chicago: Blackwell, 
pp.121 - 130 
847 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp. 93 - 147 
848 Voris, H. H., (1986), Teach the mind, touch the spirit, Department of education/ field museum of natural history, Chicago, 

pp. 7 - 13 
849 Voris, H. H., (1986), «Teach the mind, touch the spirit», Department of education/ field museum of natural history, Chi-
cago, pp. 7 - 13 
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σουμε την κατανόηση που έχουμε για τον κόσμο. Σύντομα όμως η ανάπτυξη των γλωσσικών 

ικανοτήτων αποκτά προτεραιότητα. Η μάθηση μέσω αντικειμένων βοηθά τα παιδιά με λιγό-

τερες ικανότητες να αναπτύξουν ταλέντα και κυρίως αυτοπεποίθηση, αναμφισβήτητα όμως, 

ικανοποιεί την επιθυμία μας να δοκιμάζουμε πράγματα, να τα εξερευνούμε με τις αισθήσεις 

μας και να εμφανίζουμε τις δικές μας ιδέες γι’ αυτά. Η διαδικασία της μάθησης από τα αντι-

κείμενα είναι συναρπαστική γιατί είναι συμμετοχική και μπορεί να εκτείνεται σε πολλές κα-

τευθύνσεις.  

Η εργασία πάνω στα αντικείμενα επιτρέπει την παρατήρηση σε ευρύ φάσμα, αφού τα 

αντικείμενα μπορούν να λειτουργήσουν διεπιστημονικά. Οι δραστηριότητες μπορούν να αγ-

γίξουν την ιστορία, τη φυσική, τα μαθηματικά, την αρχαιολογία, την τεχνολογία, την οικολο-

γία και την αισθητική. Ένα αρκετά μεγάλο ηλικιακό φάσμα μπορεί να καλυφθεί από την εξέ-

ταση των αντικειμένων, προσθέτοντας τη νέα γνώση στην προηγούμενη εμπειρία του. Το 

σπουδαιότερο στοιχείο στη μάθηση μέσω αντικειμένων θεωρείται, η βοήθεια που αυτά προ-

σφέρουν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων850, οδηγώντας στην επίτευξη υψηλότερων 

στόχων μέσω διαδικασιών και δημιουργίας. Οι αντιληπτικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται για 

να γίνουν προσεκτικές παρατηρήσεις που στη συνέχεια αξιοποιούνται σαν βάση για περιγρα-

φές, συγκρίσεις και αντιπαραβολές, αναλύσεις, συμπεράσματα, γενικεύσεις, σχηματισμό υ-

ποθέσεων και ανάπτυξη επιχειρημάτων, που αποτελούν στο σύνολό τους γλωσσικές πράξεις. 

Η συμμετοχή στις διαδικασίες αυτές μπορεί να προσφέρει, σύμφωνα με τους εμπνευστές της 

μεθόδου851, εμπειρία, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του ατόμου που συμμετέχει και ανάπτυξη 

στον προφορικό (και γραπτό) λόγο, αλλά και σε άλλους δημιουργικούς χώρους. 

Η στρατηγική διατύπωσης των ερωτημάτων της μεθόδου, Teach the mind touch the 

spirit852, στηρίζεται στη χρήση του τι γνωρίζεις για να κάνεις ερωτήσεις, δεσμεύοντας και 

κινητοποιώντας τους μαθητές να γίνουν δυναμικοί συμμετέχοντες στη δική τους μαθησιακή 

εμπειρία. Είναι μια λεπτή διαδικασία από πλευράς εκπαιδευτικού να ισορροπήσει τη γνώση 

του για το αντικείμενο και τις ιδέες των παρατηρητών γι’ αυτά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά 

είδη ερωτήσεων σε έκταση, ξεκινώντας από τα ερωτήματα που οδηγούν στην απόκτηση ή 

στην ανάκληση της πληροφορίας και σε εκείνες που προκαλούν την περίληψη, τη σύνθεση 

και τη δημιουργία σκέψης. 

                                                             
850 Voris, H. H., (1986), ο.π., pp.18 - 22 
851 Voris, H. H., Maija Sedzielarz, Carolyn P. Blackmon, (1986), Teach the mind, touch the spirit: a guide to focused field 
trips, Dept. of Education, pp.4 -5 
852 Είναι η μέθοδος που προτείνεται από την Voris, H. H., et al., (1986), η οποία  εστιάζει σε έναν εναλλακτικό τρόπο μάθη-
σης, μέσα από τις περιηγήσεις στα εκθέματα των μουσείων. Σχολείο και μουσείο αποκτούν μια σχέση αλληλεπίδρασης και 
γίνονται το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ερωτήματος και διαδικασίας γνωστικής σκέψης853, 

απασχόλησε αρκετούς συγγραφείς854. Διαμορφώνονται με τον τρόπο αυτό τρία επίπεδα ερω-

τήσεων, όπου στο πρώτο ζητείται η παρατήρηση πληροφοριών με χρήση των αντιληπτικών 

λειτουργιών ή της γλώσσας, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι μαθητές τις νοητικές τους δεξιό-

τητες για να αποκτήσουν πληροφορίες άμεσα από τα ίδια τα αντικείμενα. Το δεύτερο επίπεδο 

αφορά την οργάνωση και επεξεργασία της πληροφορίας με ποικίλους τρόπους. Ζητείται, να 

εφαρμοστούν δεξιότητες συλλογισμού για την πληροφόρηση μέσω αντικειμένων για γεγονό-

τα, φαινόμενα και ιδέες, προσδιορισμό κινήτρων και αιτιών ή εύρεση σχέσεων και συνδέσε-

ων μεταξύ των δεδομένων. Στο τρίτο επίπεδο ζητείται από τους μαθητές να προχωρήσουν 

πέρα από τη γνωστή πληροφορία, κάνοντας προβλέψεις, διατυπώνοντας υποθέσεις και ανι-

χνεύοντας οργανωτικές αρχές. Προκαλείται η φαντασία και η δημιουργία, προφορικά (ή γρα-

πτά) ή με καλλιτεχνικό τρόπο. Στα ερωτήματα αυτού του επιπέδου δεν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις. 

Τα αντικείμενα (ως έργα τέχνης) που θα αποτελέσουν τμήμα του προγράμματος εφαρ-

μογής στην έρευνά μας, μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από τρόπους που ο καθένας διαθέ-

τει, άρα και τα παιδιά, μέσα από τη δική τους προοπτική, σαν φορείς ιστορικών γεγονότων, 

σαν φορείς πολλαπλών μηνυμάτων και σαν σημεία αλλαγής και συνέχειας.  

Κατά την εφαρμογή του Γλωσσικού Σχεδιασμού, η αρχική προσέγγιση γίνεται με σκο-

πό τη συγκέντρωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αντικειμένων για την ταυτοποί-

ηση και τοποθέτησή τους στο χρόνο. Η περιγραφή και η ερμηνεία των αντικειμένων συνθέ-

τουν την ταυτότητά τους και την ιστορία τους. Η άμεση ή έμμεση οπτική επαφή (S), από ει-

κόνα ή του πραγματικού αντικειμένου, προϋποτίθεται για την περιγραφή των στοιχείων που 

απαρτίζουν το κάθε αντικείμενο. Τα ερωτήματα αφορούν τον τρόπο και τον τόπο κατασκευής 

του, το υλικό και τον δημιουργό, καθώς και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των αν-

θρώπων και το ρόλο που παίζει σ’ αυτές το αντικείμενο. 

Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν τους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν ή χρησιμο-

ποιούν το αντικείμενο και τα γεγονότα που το συνοδεύουν, το ρόλο του στη ζωή των ανθρώ-

πων, τα μηνύματα, τη γνώση και τις αξίες που αντανακλά. 

Υπάρχουν ερωτήματα για τα μηνύματα που μεταφέρουν τα αντικείμενα, τις αξίες, τις 

νοοτροπίες και τα συναισθήματα, σαν ένα διαφορετικό τρόπο μεταφοράς τους μέσα στο χρό-

νο. Η συλλογή των στοιχείων αυτών παραπέμπει στο επόμενο στάδιο, της σκέψης (T), για την 

                                                             
853 Bloom & Krathwohl, (2000), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α, Γνωστικός τομέας, μτφ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, εκ-
δ.Κώδικας, Θεσσαλονίκη, σ. 27 - 29 
854 Fraenκel, Ε. J., (1966), «Ask the right questions», Clearing House 41, pp. 199 - 202 
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τεχνολογία, την οικονομία, το κοινωνικό γίγνεσθαι μιας εποχής και τις αλλαγές μέσα στο 

χρόνο855. Πολλά αντικείμενα φέρουν πάνω τους πληροφορίες για το χρόνο κατασκευής ή την 

ταυτότητα του κατασκευαστή ή του προσώπου για το οποίο προοριζόταν το αντικείμενο. Στα 

σημεία αυτά εφιστούμε την προσοχή των παιδιών για άσκηση της παρατηρητικότητάς τους 

και κατανόηση των λειτουργιών ενός αντικειμένου856. 

Στη γνωστική περιοχή των εμπειριών υπάρχει και η συναισθηματική περιοχή και από 

τη στιγμή που τα αντικείμενα, οι εκθεσιακοί χώροι καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, τα εργα-

στήρια τέχνης, οι πινακοθήκες κ.α., έχουν ισχυρά συναισθηματικά συστατικά, αναπτύσσονται 

ερωτήματα που ερευνούν τα συναισθήματα και διευκρινίζουν τις αξίες καθώς αποσπούν την 

πληροφορία. 

Δημιουργούνται επίσης ερωτήματα, που ωθούν σε προβληματισμό (W), για την αλλαγή 

των αντικειμένων και της χρήσης τους μέσα από τη μεταβολή της κοινωνίας και του πολιτι-

σμού, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο μελέτης των αναγκών των ανθρώπων σε μια συγκεκριμέ-

νη χρονική περίοδο και τόπο. Οι υποθέσεις των παιδιών προκαλούν τη διέγερση της φαντα-

σίας, προκειμένου να προσδιορίσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Τα σημεία εστίασης στοχεύ-

ουν στην αναζήτηση κοινωνικών στοιχείων με απώτερο βέβαια σκοπό την γλωσσική άσκηση 

και εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Μέσα από την 

πρόκληση υποθέσεων και τοποθετήσεων των παιδιών, το αντικείμενο μελετάται συγχρονικά 

και διαχρονικά, δίνοντας την ευκαιρία για μελέτη, διερεύνηση, συγκρίσεις και πολιτισμικές 

αναζητήσεις παραπέμποντας στην υποστήριξη της ενεργητικής, συμμετοχικής μάθησης και 

της διαδικαστικής γνώσης. 

Τα ερωτήματα είναι ταξινομημένα σε τρία μέρη και μέσα από την περιγραφή και ανά-

λυση των έργων εξετάζονται οι γλωσσικοί στόχοι. Το κυρίαρχο αίτημα δεν είναι η «ορθή» 

απάντηση των παιδιών, αλλά η παραγωγή λόγου. Η αλληλεπίδραση είναι εμφανής μεταξύ 

εκτελεστή προγράμματος και παιδιών, παιδιών μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ καλλιτεχνικών 

έργων και παιδιών. Η άντληση των απαντήσεων δε γίνεται κύριος σκοπός, όσο η αλληλεπί-

δραση με τα έργα που γίνονται το ερέθισμα για έκφραση. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ε-

παγωγικής προσέγγισης857 επιδιώκοντας να οδηγήσουμε τα παιδιά στην ανακάλυψη οπτικών 

ενδείξεων για το εκφραστικό νόημα της τέχνης. 

H διαδικασία αυτής της μεθόδου περιλαμβάνει την απογραφή ή την απαρίθμηση των 

                                                             
855Lubar, St., (1993 ), History From Things: Essays on Material Culture, Smithsonian Books, pp. 20 - 29 
856 Kingery, W.D., (editor), (1996), Learning from Things, Method and Theory of Material Culture Studies, Washington & 
London: Smithsonian Institution Press, pp. 181 - 203 
857 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 190 
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οπτικών στοιχείων του καλλιτεχνικού έργου. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σχέσεις που υ-

πάρχουν ανάμεσα σ’ αυτά τα οπτικά στοιχεία και όταν ολοκληρωθεί η αντίληψη του έργου 

συνοψίζονται οι εντυπώσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζεται η ουσία όσων έχουν ανα-

λυθεί858. Οι λέξεις γίνονται το εργαλείο που εκφράζουν κρίσεις για τη σημασία και τις αρετές 

του έργου (προαιρετικά από το να περιοριστούμε στην αντίληψη του έργου).  

H Laura Chapman859, προτείνει τέσσερα διαδοχικά επίπεδα προσέγγισης των έργων τέ-

χνης: α΄ επίπεδο: κοιτάζω – περιγράφω, β΄ επίπεδο: ψάχνω – βρίσκω – αναλύω, γ’ επίπεδο: 

σκέπτομαι – συνδέω – ερμηνεύω, δ΄ επίπεδο: κρίνω. 

Κατά τον Ervin Panofsky860 το έργο τέχνης εξετάζεται και ερμηνεύεται σε τρία θεωρη-

τικά επίπεδα: το πρώτο λειτουργεί φαινομενολογικά, μορφολογικά και αντικειμενικά, πάνω σε 

όσα βλέπει ο θεατής, στο δεύτερο επίπεδο επιχειρείται μια πρώτη εμβάθυνση στην ανάλυση 

του θέματος, στο περιεχόμενο του έργου, το νόημα που εκφράζει καθώς και τις πολιτιστικές 

επιδράσεις. Στο τρίτο επίπεδο εξετάζεται το βαθύτερο νόημα του έργου, η ουσιαστική ερμη-

νεία του. Γίνεται σύνδεση του έργου με τις ιστορικές συνθήκες οι οποίες προκάλεσαν τη δη-

μιουργία του  και η γενικότερη σχέση του με τον πολιτισμό. 

Με την παρουσίαση των καλλιτεχνικών έργων επιδιώκεται η προσέγγιση κάθε φορά 

διαφορετικής αισθητικής και τεχνοτροπίας, οικείων στην κουλτούρα των νηπίων, αλλά με 

στόχο την αποφυγή στερεοτύπων. 

Τα επιλεγμένα έργα πρέπει να παραπέμπουν σε συγκεκριμένα γραμματικά ή συντακτι-

κά φαινόμενα ή σημασίες λέξεων. 

Θεωρούμε, ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα εφαρμοσμένο στα πλαίσια διδασκαλίας του Νη-

πιαγωγείου δεν μπορεί να είναι αυστηρά δομημένο στη μετάδοση γνώσεων και να παραπέ-

μπει σε σχολειοποίηση. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις έχουν σκοπό να αντλήσουν ένα συγκε-

κριμένο περιεχόμενο, που δεν περιορίζεται όμως σε μια μόνο «σωστή» απάντηση, επιτρέπο-

ντας παρεκβάσεις και συνωνυμίες. 

Ο τρόπος διατύπωσης (ή αναδιατύπωσης) των ερωτημάτων, έχει στόχους επικοινωνια-

κούς με παράλληλη την παραγωγή λόγου στις αποκρίσεις των παιδιών, στις οποίες θα δηλώ-

νεται ότι γνωρίζουν τη νέα πληροφορία, χωρίς άμεση αξιολόγηση τους. Η γνώση γίνεται 

κτήμα όλων με το σχήμα των ερωταποκρίσεων και αναδιατυπώσεων των ερωτημάτων. 

Με όσο το δυνατό απλό τρόπο, χωρίς διδακτισμό, πλαισιώνουμε το στόχο κάθε ερωτή-

                                                             
858 Chapman.,H. L., (1993), ο.π., σ.192 
859 Chapman, H. L., (1993), ο.π., σ. 194 
860 Panofsky, Erwin, (1991), Μελέτες Εικονολογίας, μτφρ. Α. Παππάς, εκδ. Νεφέλη, σ. 38 - 39 
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ματος με τον πολυδιάστατο κόσμο της τέχνης. 

Η εφαρμογή του διδακτικού μας σχεδιασμού εντάσσεται στο πρόγραμμα του Νηπιαγω-

γείου σαν μια λογική και συνήθης δράση.     

 

Α . Δομή της γλώσσας 

Η προσέγγιση δίνει έμφαση στη διδασκαλία της δομής της γλώσσας μέσα από τη χρήση 

της σε καταστάσεις επικοινωνίας που δημιουργούνται από την παρουσία των έργων τέχνης. 

Θεωρούμε, ότι η εσωτερίκευση και κατανόηση της δομής της γλώσσας βασίζεται στην ε-

δραίωση σχέσεων μεταξύ των βασικών δομών και του νοήματος που εκπέμπεται από το έργο 

τέχνης. Έχει γίνει ευρύτερα δεκτό, ότι τα παιδιά, όταν διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα, 

έχουν εσωτερικευμένες γνώσεις για τη φωνολογική, μορφολογική και συντακτική πλευρά της 

γλώσσας τους, που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της γλώσσας861,862. 

Με το σκεπτικό, ότι η διδασκαλία της δομής της γλώσσας έχει νόημα για αυτούς που 

βρίσκονται στο στάδιο εκμάθησης του γραπτού λόγου, ενώ στο Νηπιαγωγείο δεν διδάσκεται 

γραπτός λόγος, η διδασκαλία της δομής της γλώσσας γινόταν ως τώρα σε περιορισμένο επί-

πεδο. Ακόμη, το γεγονός, ότι η ως τώρα προσέγγιση της διδασκαλίας της δομής της γλώσσας 

προϋπέθετε την αφαιρετική ικανότητα των μαθητών, που εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν οι 

μαθητές του Νηπιαγωγείου, έκανε σχεδόν απαγορευτική τη διδασκαλία της. 

Μέχρι σήμερα από θεσμικής άποψης ο τομέας της δομής περιορίζεται στο χώρο της 

παθητικής σύνταξης, της σύνδεσης προτάσεων, των αντιθέτων λέξεων (μικροδομή), την έ-

ναρξη και λήξη ενός παραμυθιού (μακροδομή) κ.λπ. Οι αποσπασματικές αναφορές αυτού του 

τύπου δεν συνιστούν βέβαια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία της δομής της γλώσ-

σας στο Νηπιαγωγείο. 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων απόψεων διδασκαλίας της δομής της γλώσσας που ανα-

φέρθηκαν παραπάνω θεωρούμε ότι για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επιβάλλεται να υι-

οθετήσουμε μια διδακτική προσέγγιση της δομής της γλώσσας, η οποία θα έχει τα εξής χαρα-

κτηριστικά:  

α) γενικός σκοπός πρέπει να είναι η παγίωση των γλωσσικών δομών που έχουν απο-

κτήσει τα παιδιά μέχρι την ηλικία αυτή και η διεύρυνση τους, στο βαθμό που επιτρέπουν οι 

                                                             
861Chomsky, N., (1968), Γλώσσα και νους, (Language and Mind), μτφρ. Γιάννης Μανιάτης - Ιόλαος, Νίκος Πατέλης, Εκδ. 

Πολύτροπον, έτος έκδοσης στην Ελλάδα 2008, σ. 19 - 28 
862Chomsky, N.,  (2000), Η αρχιτεκτονική της γλώσσας, (The Architecture of Language),  μτφρ. Φιλιππάτος Άγγελος, εκδ. 
Καστανιώτη, έτος έκδοσης στην Ελλάδα 2003, σ. 14 - 21 
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κοινωνικοπολιτικές, ψυχολογικές και γλωσσικές προϋποθέσεις του κάθε παιδιού863,  

β) Ειδικοί στόχοι θα είναι κάθε φορά η διδασκαλία γλωσσικών δομών, με τις οποίες δεν 

είναι εξοικειωμένα τα νήπια ή τις χρησιμοποιούν με κάποια δυσκολία,  

γ) η διδασκαλία της δομής αναφέρεται τόσο στη διδασκαλία της μικροδομής όσο και 

στη διδασκαλία της μακρoδoμής864,   

δ) Δίνεται η ευκαιρία ανάδυσης της γνώσης865 που έχουν τα νήπια για τις σχέσεις που 

διέπουν τη δομή της γλώσσας σε επίπεδο μικροδομής και μακροδομής,  

ε) Δημιουργούνται συνθήκες για τη χρήση των διδασκόμενων δομών.  

Το μέρος του προγράμματος που αφορά την ανάπτυξη της δομής της γλώσσας περιέχει 

τους παρακάτω τομείς και αντίστοιχα τύπους ασκήσεων-δραστηριοτήτων. 

1. Νέες – πρωτότυπες λέξεις, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη παρατήρηση 

- προσέγγιση των έργων, και μπορούν να αφορούν ποιότητες, φαινόμενα, εκφράσεις κ.α. Εί-

ναι ακόμη ουσιαστικά που προκύπτουν από ρήματα ή το αντίθετο, επίθετα που προκύπτουν 

από ρήματα, ουσιαστικά ή επιρρήματα. 

2. Χρήση του κατάλληλου άρθρου. Οι μαθητές ασκούνται στη χρήση του κατάλληλου 

άρθρου (οριστικού και αόριστου), με έμφαση στη γενική πτώση των ονομάτων. Γίνεται ακό-

μη άσκηση στο σχηματισμό του ενικού και πληθυντικού αριθμού των ονομάτων. 

3. Οικογένειες λέξεων. Μέσα στην εξέλιξη του προγράμματος οι μαθητές καλούνται να 

βρουν λέξεις οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και προέρχονται από τη ίδια αρχική λέξη, π.χ. 

ξένος – ξενοδοχείο, κ.α. 

3α. Σύνθετες λέξεις. Με αρχικό το στάδιο της κατανόησης της σύνθεσης των λέξεων και 

της προέλευσης μιας νέας λέξης από τη συνένωση άλλων δύο, οι μαθητές καλούνται στη συνέ-

χεια να δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις, με στοιχεία μέσα από το έργο τέχνης που αναλύουν. 

Ερωτήσεις που κινητοποιούν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου μπορεί να είναι: πώς λέγεται 

ο δημιουργός του αγγείου; αγγειο-πλάστης, ποια χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για το σχέδιο, 

άσπρο + μαύρο = ασπρόμαυρο. Μπορείς να τις παρουσιάσεις; (κατασκευές, ζωγραφική). 

3β. Σύνθεση με αχώριστα μόρια, το στερητικό –α και το –ξε. Σχηματισμοί λέξεων που 

δηλώνουν το είδος των έργων καθώς και των νοημάτων που περιέχουν και βοηθούν στην κα-

λύτερη κατανόηση τους. Συνηθίζονται στη σύνθεση ως πρώτα συνθετικά, π.χ. ποιο αντικεί-

                                                             
863 Χατζησαββίδης, Σ., (2002), ο.π., σ. 42 - 44 
864 Χαραλαμπόπουλος, Αγ. & Χατζησαββίδης, Σ., (1997), Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία  και 

πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σ. 58 - 70 
865 Παπούλια-Τζελέπη, Π., (1993), «Η ανάδυση του γραμματισμού και το νηπιαγωγείο». Εμπειρική έρευνα, Γλώσσα, τ. 31, 
σ. 4 -16. 
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μενο ή στοιχείο του πίνακα, που παρατηρείς θα αλλάξει σημασία αν βάλουμε μπροστά του –α 

ή –ξε, (βαμμένος-ξεβαμμένος, γελαστός-αγέλαστος). Η δραστηριότητα μπορεί να συνοδευτεί 

και με θεατρικό παιχνίδι 

3γ. Παράγωγες λέξεις. Σχηματισμός λέξεων από άλλες λέξεις με την προσθήκη διάφο-

ρων παραγωγικών καταλήξεων στο θέμα.  

4. Υποκοριστικά ονομάτων. Είναι ουσιαστικά που προκύπτουν από άλλα ουσιαστικά (πο-

τήρι – ποτηράκι) 

5. Σημασίες λέξεων. Επιδιώκεται η αναγνώριση της σχέσης μεταξύ των σημασιών που 

μπορεί να έχει μια λέξη ή μια φράση. 

α) Ομόηχα.  Ομώνυμα ή ομόηχα είναι οι λέξεις που προφέρονται όμοια, έχουν όμως δια-

φορετική σημασία: π.χ. κλίμα – κλήμα, φύλο, φύλλο, φίλο. 

β) Συνώνυμα, λέγονται οι διαφορετικές λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία, π.χ. 

μπαμπάς- πατέρας, ραβδί-μπαστούνι866.     

γ) Παρώνυμα. Παρώνυμα ή παρώνυμες λέξεις ονομάζονται οι λέξεις που έχουν περίπου 

όμοια προφορά, ενώ συχνά δεν έχουν καμιά νοηματική σχέση μεταξύ τους, π.χ. πρότυπο – 

πρωτότυπο, μισό-χρυσό. 

6. Είδη προτάσεων. Γίνεται περιγραφή του θέματος του έργου ή κάποιας ιδέας ή της 

έκφρασης των προσώπων, της μορφής του τοπίου κ.α., που μπορεί να προκύπτουν από το έρ-

γο, με τα τρία είδη προτάσεων (καταφατικές, ερωτηματικές, αρνητικές, προτάσεις – άσκηση 

στους συντακτικούς κανόνες – χρήση ονοματικών ή ρηματικών φράσεων), καθώς και με ά-

σκηση σε προτάσεις ενεργητικές και παθητικές. 

7. Εξοικείωση με αντίθετες έννοιες. Πρόκειται για λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία, 

π.χ. ψηλός- κοντός867. 

8. Χρήση παρελθοντικών και μελλοντικών χρόνων. Επιδιώκεται η χρήση  διάφορων τύ-

πων, που φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που σημαίνει το ρήμα, δηλαδή αν γίνεται στο παρόν, 

στο παρελθόν ή στο μέλλον 

9. Ευθύς – Πλάγιος λόγος. Καλλιέργεια μέσω παραδειγμάτων, που προκύπτουν στην ανά-

λυση – ερμηνεία των έργων, για την κατανόηση των δύο ειδών λόγου. 

 

Β. Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

Το μέρος του προγράμματος που αφορά την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των 

                                                             
866Κλαίρης, Χρ., Μπαμπινιώτης, Γ., (2005),  Γραμματική της νέας ελληνικής, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σ. 20 – 45, 50 – 68, 
70  - 200 
867 Κλαίρης, Χρ., Μπαμπινιώτης, Γ., (2005), ο.π., σ.  202 - 305 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=1&aid=6&av=Ελληνικά%20Γράμματα
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νηπίων περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

α ) Παρατήρηση – περιγραφή του έργου τέχνης: Περιλαμβάνει την περιγραφή φυσικών 

καταστάσεων, ανθρώπων, ζώων, τοπίων και σχέσεων των μερών του έργου. Η μεθοδολογική 

αρχή που χρησιμοποιείται είναι η επαγωγική, όπως προτείνεται από την Laura Chapman868. 

Σύμφωνα με αυτήν γίνεται απογραφή ή απαρίθμηση των οπτικών στοιχείων του έργου και 

στη συνέχεια περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα οπτικά στοιχεία 

και, όταν το έργο γίνει απολύτως αντιληπτό, οι εντυπώσεις συνοψίζονται με τρόπο που να 

συλλαμβάνει την ουσία όσων στοιχείων παρατηρήθηκαν.    

Τα έργα εμφανίζονται μεμονωμένα (για περιγραφή) ή περισσότερα έως και τρία (μεγα-

λύτερος αριθμός θα προκαλούσε σύγχυση) με παρεμφερές θέμα, ώστε να μπορεί να γίνει 

σύνδεσή τους και να προκύψει αφήγηση 

β) Ερμηνεία του έργου τέχνης. Στο μέρος αυτό περιέχονται η έκφραση ιδεών, κρίσεων, 

καθώς και των διαθέσεων που προκύπτουν κατά την παρατήρηση και περιγραφή των έργων 

τέχνης. 

γ) Έκφραση συναισθημάτων. Σύμφωνα με τη μέθοδο S.W.T. [see, wonder, think], ο θε-

ατής του έργου καλείται, αφού το παρατηρήσει, να αναρωτηθεί για την κατάσταση που παρα-

τήρησε, να επεξεργαστεί και να εκφράσει τις σκέψεις του. 

δ) Συσχετισμός έργων. Προτείνεται η συσχέτιση έργων τέχνης του ίδιου καλλιτέχνη ή 

διαφορετικών καλλιτεχνών με συναφές θέμα και να βρουν και να εκφράσουν πιθανές ομοιό-

τητες και διαφορές που εντοπίζουν.    

ε) Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου. Δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες που ωθούν 

τους μαθητές να αναπτύξουν προσωπικό διάλογο με τα έργα τέχνης, αλλά και καταστάσεις 

επικοινωνίας και προφορικών γλωσσικών ανταλλαγών μεταξύ τους. Αναπτύσσονται σχήματα 

λόγου, όπως αυτά της παρομοίωσης και της μεταφοράς, κυριολεκτικές έννοιες, σχήματα υ-

περβολής κ.α. 

 

 

5.6 Το δείγμα της έρευνας 

 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγεία του νομού Αργολίδας και συγκεκριμένα στο 1ο 

Νηπιαγωγείο Ναυπλίου, στο 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπλίου στο 10ο Νηπιαγωγείο Άργους, στο 

                                                             
868 Chapman, H. L., (1993), ο.π.,, σ. 199 - 200 



 211 

Νηπιαγωγείο Εργατικών κατοικιών Ναυπλίου, στο Νηπιαγωγείο Ν. Κίου, στο Νηπιαγωγείου 

Δρεπάνου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου, στο Νηπιαγωγείο Κοιλάδας και στο Νηπιαγωγείο 

Ερμιόνης. Ο αριθμός των νηπίων που συμμετείχαν στην έρευνα καθορίζεται έτσι, ώστε να 

μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τις σχέσεις που υπάρχουν και οι οποίες μπορούν να μετα-

φερθούν στο σύνολο των νηπίων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 384 παιδιά νηπιακής ηλικίας, εννέα νηπιαγωγείων 

(ποσοστό 14% επί του συνόλου των Νηπιαγωγείων) του νομού Αργολίδας. Οι συμμετέχο-

ντες, ηλικίας μεταξύ τεσσάρων και έξι ετών χωρίζονται σε δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου 

(ΟΕ) και την πειραματική ομάδα (Π.Ο). Στις πειραματικές ομάδες πέραν του αναλυτικού 

προγράμματος εφαρμόσαμε το παρεμβατικό πρόγραμμα, ενώ στις ομάδες ελέγχου εφαρμό-

στηκε μόνο το αναλυτικό πρόγραμμα με τις συνήθεις δραστηριότητες. Όπως παρατηρείται 

στους παρακάτω πίνακες (1 και 2), χωρίσαμε τα νήπια σε δύο ομάδες, πειραματική και ελέγ-

χου, για να μπορέσουμε στο τέλος να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικό-

τητα του παρεμβατικού προγράμματος στην ανάπτυξη και παραγωγή του προφορικού λόγου 

σε σύγκριση με τις γλωσσικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα σημερινά νηπιαγωγεία. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρήσαμε ικανοποιητικό μέγεθος για το δείγμα μας τον  αριθ-

μό των μαθητών, οι οποίοι αποτελούν το 25% του πληθυσμού που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία 

του νομού Αργολίδας. Σαν δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός πίνακας 

νηπίων που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία του νομού Αργολίδας το σχολικό έτος 2009-10, όπως 

στοιχειοθετείται από την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης. Τα επιλεγμένα σχολεία, που αποτελούν α-

ντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των σχολείων του νομού Αργολίδας, είναι Νηπιαγω-

γεία στα οποία ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν είναι τέτοιος, ώστε να μας επιτρέψει να 

σχηματίσουμε τις δυο ομάδες ανά σχολείο, πειραματική και ελέγχου. 

Επίσης, υπήρξε άλλος ένας παράγοντας κατηγοριοποίησης του δείγματος με τρία επί-

πεδα, ο οποίος σχετιζόταν με την κατανομή του πληθυσμού. Η επιλογή του δείγματος έγινε 

με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο πρώ-

τα κατηγοριοποιούμε τα μέλη του πληθυσμού, με βάση ένα (ή/και περισσότερα) χαρακτηρι-

στικά, σε επιμέρους αμοιβαίως αποκλειόμενες ομάδες και στη συνέχεια λαμβάνουμε τυχαία, 

από κάθε τέτοια επιμέρους ομάδα του πληθυσμού χωριστά, ίσο ή τον αναλογούντα αριθμό 

περιπτώσεων του δείγματος. 

Στην έρευνά μας το δείγμα χωρίστηκε σε ομάδες - στρώματα (αστικές, ημιαστικές και 
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αγροτικές περιοχές)869 ορίστηκε ίσος αριθμός νηπιαγωγείων για το κάθε στρώμα, αντιπροσω-

πευτικά δείγματα του κάθε στρώματος  και στη συνέχεια η επιλογή των Νηπιαγωγείων έγινε 

με τυχαίο τρόπο. 

Η κατά στρώματα δειγματοληψία χρησιμοποιείται, όταν ο πληθυσμός είναι ανομοιογε-

νής (έχει μεγάλη διακύμανση), ως προς την εξεταζόμενη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό αυτού.  

Ο επιμερισμός του δείγματος γίνεται με κριτήρια τις διαφορές στη τιμή των διακυμάνσεων 

των επιμέρους στρωμάτων, ως και τις διαφορές στο κόστος επιλογής των μονάδων σε κάθε 

στρώμα870. Aκολουθήθηκε η αρχή της μεθόδου, διαίρεσης του πληθυσμού σε ομάδες (στρώ-

ματα) σχετικά ομοιογενή, ως προς το υπό μελέτη χαρακτηριστικό, αρκούμενοι σε ένα μικρό 

δείγμα από κάθε στρώμα για να εκτιμήσουμε την τιμή του χαρακτηριστικού. Στην οριακή 

περίπτωση, αν η ομοιογένεια κάθε στρώματος ήταν απόλυτη, θα αρκούσε δείγμα μιας μονά-

δας από κάθε στρώμα871. Στη συνέχεια οι εκτιμήσεις αυτές συνδυάζονται για να μας δώσουν 

την εκτίμηση για το σύνολο του πληθυσμού. Στις περιπτώσεις της κατά στρώματα δειγματο-

ληψίας τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων εξετάστηκε η ομοιογένεια των στρωμάτων είναι:  

 το είδος του οικισμού στον οποίο βρίσκονταν τα νηπιαγωγεία (αστικός, ημιαστικός, 

αγροτικός)  

 τις ηλικιακές ομάδες φοίτησης 

 το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού,  

γενικότερα δηλαδή, στοιχεία ταυτότητας από τα οποία αναμενόταν να προκύψουν ομοιογενή 

ή διαφορετικά γνωρίσματα για κάθε στρώμα. Με τη μέθοδο αυτή αποκλείεται το ενδεχόμενο 

να συμπεριλάβουμε στο δείγμα περιπτώσεις που δεν είναι αντιπροσωπευτικές ολόκληρου του 

πληθυσμού. Η αύξηση της ακρίβειας μεγαλώνει θεαματικά με την αύξηση της ομοιογένειας 

στο εσωτερικό των στρώσεων872. Οδηγεί δε σε ακριβέστερες εκτιμήσεις από την απλή τυχαία 

δειγματοληψία. 

Όσο πιο ομοιογενείς στο εσωτερικό τους είναι οι στρώσεις και όσο περισσότερο διαφέ-

ρουν μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτική είναι η στρωματοποίηση. Απόδοση εδώ σημαίνει, ότι 

με το ίδιο κόστος μελέτης η εκτίμησή είναι πιο ακριβής 

Γενικότερα, πρακτικοί, αλλά και θεωρητικοί λόγοι, οδηγούν στη στρατηγική της στρω-

                                                             
869 Αστικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός (δήμος ή κοινότητα) έχει 10.000 κατοί-
κους και άνω. Ημιαστικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός (δήμος ή κοινότητα) έχει 
2.000-9.999 κατοίκους. Αγροτικές περιοχές θεωρούνται εκείνες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός (δήμος ή κοινότητα) 
έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους.  
870 Cochran, W. G., (1977), Sampling Techniques, Third Edition, New York: John Wiley & Sons, pp. 67 - 74 
871 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., (1993), Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Αθήνα, τομ. Β: σ. 20 - 23 
872 Κουτσικόπουλος, Κ., (2002), Δειγματοληψία -Οικολογία Ι –Πάτρα, σ. 61 - 72 
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ματοποίησης, αφού:  

  Επιτρέπει την κατ’ επιλογή μεγαλύτερη συμμετοχή στο δείγμα ατόμων του πληθυ-

σμού που προέρχονται από συγκεκριμένες στρώσεις (αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει 

παράλληλες μελέτες). 

  Επιτρέπει την ανάλυση της επίδρασης πάνω στα άτομα του πληθυσμού της παραμέ-

τρου που χρησιμοποιήθηκε για τη στρωματοποίηση. 

  Επιτρέπει τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας ακόμα κι αν διακυμάνσεις στην κατανο-

μή της προσπάθειας στο χώρο ή το χρόνο είναι αναπόφευκτες (σε κάποιες περιοχές η 

πρόσβαση είναι δύσκολη ή υπάρχουν δυσχέρειες για κάποιες περιόδους π.χ. αργίες). 

  Αν γίνουν λάθη στη στην κατανομή των ατόμων στις στρώσεις, οι εκτιμήσεις παρα-

μένουν αμερόληπτες. 

  Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες για μια έστω και στοιχειώδη στρωματοποίηση, η 

στρατηγική αυτή εφαρμόζεται κατόπιν διπλής δειγματοληψίας (μια πρώτη χαλαρή 

δειγματοληψία για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του πληθυσμού και του περι-

βάλλοντος του και στη συνέχεια με βάση αυτή την πληροφορία μια σωματοποιημένη 

δειγματοληψία για τις τελικές εκτιμήσεις). Σ’ αυτή την περίπτωση το κέρδος στην 

ακρίβεια της εκτίμησης φυσικά μειώνεται873.   

 

 

 

 

Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία σύμφωνα με τις ερευνητικές ομάδες της έρευνας 

 

α/α ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ν % 

1 ΑΣΤΙΚΕΣ 195 50,8% 

2 ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 99 25,8% 

3 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 90 23,4% 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στοιχεία σύμφωνα με τη συμμετοχή των περιοχών της έρευνας 

 

 

5.7 Ο τρόπος υλοποίησης 

 

                                                             
873 Ψαρρού, Μ. &  Ζαφειρόπουλος, Κ., (2001), Επιστημονική Ερευνα, Αθήνα:Τυπωθήτω, σ. 176 - 208 

 ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΑΔΩΝ Ν % 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

1 πειραματική 210 54,7% 

2 ελέγχου 174 45,3% 
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Η έρευνα υλοποιείται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα παιδιά, και των δύο ομά-

δων, πειραματικής και ελέγχου, εξετάζονται ατομικά, με σκοπό να ελεγχθεί το επίπεδο ανά-

πτυξης των στοιχείων που συγκροτούν τον προφορικό τους λόγο (λεξιλογίου, είδη προτάσε-

ων και ποιότητας σύνταξης, αριθμός ουσιαστικών, επιθέτων κ.α., καθώς και την κατανόηση 

εννοιών). Τα ερωτήματα της συνέντευξης βασίζονται σε έννοιες που υπάρχουν στο οικείο 

γλωσσικό τους περιβάλλον, πριν ακόμη (οι πειραματικές ομάδες) τις διδαχθούν. Για τις ανά-

γκες της εξέτασης, η οποία διαρκεί δέκα λεπτά περίπου, χρησιμοποιείται δοκιμασία με ατομι-

κό δελτίο ημιδομημένης συνέντευξης. Στη δεύτερη φάση, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα, που ονομάζουμε «Γλωσσικό Σχεδιασμό», για την Π.Ο. και το συνηθισμένο πρό-

γραμμα του Νηπιαγωγείου, για την Ο.Ε., στοχεύοντας και τα δύο στον εμπλουτισμό του λό-

γου των παιδιών. Το πρόγραμμα και των δύο ομάδων έχει την ίδια διάρκεια χρόνου. Στην 

τρίτη φάση, και μετά την πάροδο δύο περίπου μηνών από το πέρας του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος, οι συμμετέχοντες εξετάζονται εκ νέου, με το ίδιο «εργαλείο» και τις ίδιες διαδικα-

σίες της πρώτης φάσης. Επαναλαμβάνεται δηλαδή η δοκιμασία με το ίδιο δελτίο ημιδομημένης 

συνέντευξης για καθέναν από τους εξεταζόμενους, όπως και στην πρώτη φάση της έρευνας.. 

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να ελεγχθεί, μετά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, το ενδεχό-

μενο βελτίωσης, του αρχικού επίπεδου ανάπτυξης του προφορικού λόγου των νηπίων. 

H διαμόρφωση των ερωτημάτων της συνέντευξης αφορούν τις έννοιες άνθρωπος, φύση 

και αντικείμενο, όρων που συναντούνται κατά την ανάλυση και ερμηνεία των έργων τέχνης, -

αφού τα θέματα των έργων περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες αυτές- στο πρόγραμμα ε-

φαρμογής, το Γλωσσικό Σχεδιασμό και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μετρήσιμο στοιχείο. 

Θεωρούμε, ότι οι έννοιες αυτές υπάρχουν στο γνωστικό πεδίο του νηπίου πριν την είσοδό του 

στο Νηπιαγωγείο και μπορεί να αναφέρεται μέσα από το λόγο του σε αυτές.                             

 

 

5.8 Προερευνητικό στάδιο - 

αναδιαμόρφωση ερωτημάτων συνέντευξης 

 

Επειδή τα ερωτήματα της συνέντευξης κρίθηκαν ως απολύτως σημαντικά για την από-

δοση τους στα βασικά ερωτήματα της έρευνας, η εφαρμογή της συνέντευξης εξελίχθηκε σε 

δύο περιόδους. Στην πρώτη φάση, η συνέντευξη εφαρμόστηκε διερευνητικά, για την ανίχνευ-

ση τυχόν αδυναμιών στη διατύπωση των ερωτημάτων και στην κατανόηση των εννοιών από 

τα παιδιά. Η εφαρμογή της συνέντευξης έγινε με τυχαία επιλογή σε ένα νηπιαγωγείο της κάθε 

περιοχής έρευνας (αγροτική – ημιαστική – αστική). Στη δεύτερη φάση, αφού λήφθηκαν υπό-
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ψη τα πορίσματα της πρώτης εφαρμογής και εντοπίστηκαν οι όποιες αδυναμίες,  η συνέντευ-

ξη εφαρμόστηκε σε όλες τις ομάδες των επιλεγμένων για την έρευνα Νηπιαγωγείων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Τα παιδιά και των δύο ομάδων (Π.Ο και ΟΕ) και στα τρία νηπιαγωγεία παρουσίασαν 

κάποιες δυσκολίες στην περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος» ενώ περιέγραψαν ευκολότερα 

την έννοια «πρόσωπο». Πολλές φορές υπήρχε σύγχυση των δύο εννοιών. Δυσκολίες παρου-

σιάστηκαν στην απόδοση της έννοιας «παιδί», αλλά και στην έκφραση συναισθημάτων, που 

γινόταν με λίγες στερεότυπες λέξεις. Οι έννοιες «θάλασσα» και «κήπος» ήταν ευκολότερες 

στην περιγραφή και απόδοσή τους. Συχνά υπήρξε παρεξήγηση της έννοιας «παρατηρώ», 

συνδέοντας την με την έννοια «κάνω παρατήρηση» (επίπληξη) και κατ’ επέκταση «πρέπει να 

πειθαρχήσω». Η έννοια «αντικείμενο» ήταν άγνωστη στα περισσότερα παιδιά, ενώ σε κά-

ποιες περιπτώσεις μπορούσαν να βρουν τη χρήση αντικειμένων, αλλά όχι να τα ορίσουν. 

Για τους παραπάνω λόγους τα ερωτήματα αναδιαμορφώθηκαν ως εξής: αντικαταστά-

θηκε το ερώτημα «Τι σημαίνει παρατηρώ» και «Τι μπορείς να παρατηρήσεις» με το ερώτημα 

«Όταν η δασκάλα μας πει παρατηρήστε την εικόνα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε;» θεωρώντας 

ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο οικείο στο παιδί και μπορεί να εκφράσει τις γνώσεις που 

κατέχει. 

Αντικαταστάθηκαν επίσης τα ερωτήματα «Τι σημαίνει αντικείμενο;» και «Πώς μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε  κάποια αντικείμενα;» με το ερώτημα «Ποια πράγματα μπορείς 

να τα καταλάβεις αν τα δεις ή αν τα αγγίξεις;» και «πώς μπορείς να περιγράψεις ένα διαφορε-

τικό μολύβι;» δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια πιο οριοθετημένη και πιο συγκεκριμένη περιο-

χή απαντήσεων, αλλά και τη δυνατότητα να εκφραστούν περιγράφοντας γνωστά αντικείμενα. 

Το ερώτημα «Πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος για έναν άλλο άνθρωπο;» κρίθηκε 

πολύ γενικό και χωρίς να δίνει πολλές δυνατότητες λεκτικής απόδοσης, εξαιτίας του γνωστι-

κού επιπέδου των παιδιών, για τους λόγους αυτούς αντικαταστάθηκε από τα ερωτήματα, 

«Πώς νιώθεις όταν παίζεις με τους φίλους σου;» και «Πώς θα ένιωθες αν οι φίλοι σου δεν σε 

έπαιζαν;» Προσφέροντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν συναισθηματικές κατα-

στάσεις που διαχειρίζονται καθημερινά και να δείξουν, χωρίς προβληματισμό, το επίπεδο του 

προφορικού λόγου που κατέχουν. 

 

 

5.9 Στατιστική ανάλυση 
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Στην ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας, χρησιμοποιήσαμε και στατιστικές με-

θόδους για την εξέταση των διαφορών μεταξύ της πειραματικής ομάδας με την ομάδα ελέγ-

χου στις τρεις περιοχές, αστικές, ημιαστικές και αγροτικές. Η εξέταση αυτή γίνεται σε δύο 

ξεχωριστές χρονικές περιόδους. Η πρώτη αφορά την χρονική στιγμή κατά την οποία έγιναν οι 

αρχικές συνεντεύξεις και η δεύτερη την χρονική στιγμή κατά την οποία έγιναν οι τελικές συ-

νεντεύξεις. Ο έλεγχος για την ύπαρξη διαφορών, μεταξύ των δύο ομάδων, γίνεται για όλες τις 

ερωτήσεις. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων χρησιμοποιούμε τους εξής στατιστικούς 

ελέγχους: Mann Whitney και το chi square.   

Για τους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιείται το Mann-Whitney U 

τεστ. Είναι μη παραμετρικό τεστ, δεν απαιτούνται υποθέσεις για την κατανομή του πληθυ-

σμού, είναι δηλαδή ελεύθερο κατανομής. Συγκρίνει δύο ή περισσότερες ομάδες περιπτώσεων 

μιας μεταβλητής και αποφαίνεται εάν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά-

μεσα στις ομάδες αυτές (Asymp. Sig.). Ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας πραγματο-

ποιείται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p= 0,05 ή 5%. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγ-

χου (Asymp.Sig.) είναι μικρότερο από το 0,05, τότε οι παρατηρούμενες διαφορές είναι στατι-

στικά σημαντικές και συνεπώς μπορεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων στο σύνολο  

του πληθυσμού, ενώ εάν είναι μεγαλύτερο από το 0,05 οι παρατηρούμενες διαφορές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές και δε μπορεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων στο σύνολο του 

πληθυσμού. Όταν ο έλεγχος δίνει τιμές κοντά στο 0,1, τότε οι παρατηρούμενες διαφορές είναι 

οριακά στατιστικά μη σημαντικές και σημειώνεται παραπλεύρως ένας αστερίσκος. 

Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney874 εφαρμόζεται για ελέγχους ισότητας μέσων με-

ταξύ δύο δειγμάτων τα οποία είναι ανεξάρτητα (ή μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ανεξάρ-

τητα). Στην περίπτωση, όπου η κατανομή των πληθυσμών από τους οποίους προέρχονται τα 

μελετώμενα «δείγματα» δεν είναι η κανονική κατανομή, τότε χρησιμοποιούνται οι μη παρα-

μετρικές μέθοδοι, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των παρατηρήσεων και όχι οι 

πραγματικές τιμές των παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εφαρμογή τους και 

στην περίπτωση «δειγμάτων» με μικρό αριθμό παρατηρήσεων. Στις μη παραμετρικές μεθό-

δους, η μηδενική υπόθεση δεν αφορά στη σύγκριση των μέσων τιμών των πληθυσμών από 

τους οποίους προέρχονται τα «δείγματα», αλλά στη σύγκριση των διαμέσων. Στην περίπτωση 

όπου τα «δείγματα» είναι δύο και ανεξάρτητα μεταξύ τους χρησιμοποιείται ο στατιστικός έ-

                                                             
874 Foster J, Barkus E, Yavorsky C., (2006), Understanding and using advanced statistics. SAGE Publications, London, pp. 
89 - 126 
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λεγχος Mann-Whitney U ή, αλλιώς, έλεγχος αθροίσματος διατάξεων του Wilcoxon (Wilcoxon 

rank-sum test) ή, αλλιώς, έλεγχος Mann-Whitney-Wilcoxon. Στην περίπτωση, όπου τα «δείγ-

ματα» είναι δύο, αλλά ανά ζεύγη, οπότε για κάθε παρατήρηση στην πρώτη ομάδα υπάρχει μια 

αντίστοιχη παρατήρηση στη δεύτερη ομάδα, χρησιμοποιείται ο έλεγχος προσημασμένης διά-

ταξης του Wilcoxon (Wilcoxon signed-ranked test)875 ή ο έλεγχος προσήμου (sign test)876. 

Το στατιστικό τεστ x2 (Chi-Square test)877είναι ίσως το πιο δηµοφιλές µη παραµετρικό 

τεστ και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις, όπου τα «δείγματα» είναι ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του, ανάλογα µε το διαθέσιµο αριθµό δειγµάτων και 

το στόχο της ανάλυσης. Ο ερευνητής έχει στη διάθεση του ένα δείγµα ποιοτικών δεδοµένων 

οργανωµένο σε ονοµαστικές κατηγορίες, και ο στόχος είναι να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµέ-

να αυτά, ώστε να προσδιοριστεί η αναλογία (ή το ποσοστό) του πληθυσµού που ανήκει στην 

κάθε κατηγορία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διατυπώνεται µια µηδενική υπόθεση, 

που είτε δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση στις διαθέσιµες ονοµαστι-

κές κατηγορίες (no-preference null-hypothesis), είτε δηλώνει, ότι τα ποσοστά που προτιμού-

νται από τα υποκείμενα δε διαφέρουν από τα ποσοστά άλλων πληθυσμών, οι οποίοι αποτε-

λούν το σηµείο αναφοράς (nodifference from a comparison population). Και στις δύο περι-

πτώσεις, αυτό που προσδιορίζει η µηδενική υπόθεση είναι ο αναµενόµενος αριθµός 

(expected frequency – fe) των υποκειµένων που ανήκει σε κάθε ονοµαστική κατηγορία. Ο 

έλεγχος υποθέσεων που ακολουθεί αξιολογεί αυτή τη µηδενική υπόθεση, συγκρίνοντας τον 

αριθµό των υποκειμένων (ή τα ποσοστά), που αναµένεται σε κάθε ονοµαστική κατηγορία µε 

τον αριθµό των υποκειµένων που παρατηρείται, ότι ανήκει σε κάθε ονοµαστική κατηγορία 

(observed frequency - fo), µε βάση τις µετρήσεις του δείγµατος. Ο στατιστικός δείκτης ελέγ-

χου που χρησιμοποιείται γι’ αυτή την αξιολόγηση είναι το x2 . 

Ο έλεγχος x2 είναι ένα πολύ χρήσιμο στατιστικό κριτήριο, καθώς μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για να κρίνει ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με κατηγορικού 

τύπου δεδομένα και έχει την μορφή:  

Η0:  Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές δηλαδή είναι  

                                                             
875 Ο έλεγχος προσηµασµένης διάταξης Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test), εφαρμόζεται, όταν οι µετρήσεις είναι κατά 
ζεύγη. Στη µηδενική υπόθεση δεχόµαστε, ότι η διάµεσος διαφορά είναι 0. Γίνεται δηλαδή η δια υπόθεση µε τον προσηµικό 
έλεγχο. Οι διατάξεις ορίζονται µε βάση την απόλυτη τιµή της διαφοράς, ενώ οι προσηµασµένες διατάξεις προκύπτουν από 
τη διάταξη επί το πρόσηµο της διαφοράς. Το άθροισµα των θετικών προσηµασµένων διατάξεων προσεγγίζει την κανονική 
κατανοµή. 
876 Ο έλεγχος προσήμου ελέγχει την διάμεσο ενός πληθυσμού. Στηρίζεται στην ταξινόμηση των διαφορών σε μικρότερες και 
μεγαλύτερες της τιμής της διαμέσου στην και στη συνέχεια ελέγχεται αν η αναλογία αυτή είναι ίση με 0.5. (Ιωαννίδης, Δ., 

(2004), Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Α ,́ εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, σ. 14 - 21 
877 Κατσάνος Χ. & Αβούρης Ν., Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών ∆εδοµένων Συνεργασίας, κεφ. 22, karagi-
an.users.uth.gr/cscl/22-Katsanos-Avouris  
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Η1: Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές  

ή  

Η0:  Οι παρατηρηθείσες συχνότητες είναι ίσες με τις αναμενόμενες συχνότητες  

Η1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές και τις εκτιμώμενες συχνότητες 

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως: 

o Έλεγχος καλής προσαρμογής: σε αυτή την περίπτωση ο x2 έλεγχος προσδιορίζει, αν 

η απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές και τις εκτιμώμενες τιμές παρατηρήσεων είναι στατι-

στικά σημαντική. 

o Έλεγχος ανεξαρτησίας: σε αυτή την περίπτωση με απλά λόγια το να γνωρίζεις τις τι-

μές για μια μεταβλητή, δεν σου λέει τίποτα για τις τιμές της άλλης878. 

Στην έρευνά μας, ο πρώτος στατιστικός έλεγχος αφορά δύο μεταβλητές εκ των οποίων 

η μια είναι κατηγορική με δύο επίπεδα (Π.Ο & Ο.Ε) ενώ η δεύτερη είναι ποσοτική (αφορά 

τον αριθμό των λέξεων και των προτάσεων, που έχουν πει τα παιδιά). 

Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney879 εξετάζει κατά πόσο οι διάμεσες τιμές των δύο 

κατηγοριών (πειραματικών ομάδων και ομάδων ελέγχου) σε μια ερώτηση είναι ίσοι ή όχι (ε-

πιλέχθηκε αυτός ο έλεγχος παρά το t-test διότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή). Στην περίπτωση που είναι ίσοι τότε προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά 

μεταξύ των δύο κατηγοριών σε αυτή την ερώτηση. Ο δεύτερος στατιστικός έλεγχος (chi 

square) αφορά και αυτός δύο μεταβλητές, αλλά εδώ και οι δύο είναι κατηγορικές. Ο έλεγχος 

αυτός εξετάζει αν οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι ανεξάρ-

τητες ή όχι της ομάδας (Πειραματική Ομάδα και Ομάδα Ελέγχου) στην οποία ανήκουν τα 

παιδιά. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε α = 0,05. 

 

 

 

                                                             
878 Ντζούφρας, Ι., (2005), Ανάλυση Δεδομένων, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Τμήμα 
Στατιστικής, σ. 24 - 39 
879 Foster, J, Barkus, E, Yavorsky, C., (2006), ο.π., pp. 89 - 126 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

6.1 Περίληψη 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από συγκρι-

τικούς πίνακες και για τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα εξετάζουμε την ύπαρξη διαφορών μετα-

ξύ των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου στις τρεις περιοχές, αστικές, ημιαστι-

κές και αγροτικές, στις δύο ξεχωριστές χρονικές περιόδους της εξέτασης. Η πρώτη αφορά τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία έγιναν οι αρχικές συνεντεύξεις και η δεύτερη τη χρονική 

στιγμή κατά την οποία έγιναν οι τελικές συνεντεύξεις. Ο έλεγχος για την ύπαρξη διαφορών 

μεταξύ των δύο ομάδων γίνεται για όλες τις ερωτήσεις της συνέντευξης και αξιολογούνται με 

την μέθοδο ταξινόμησης Bloom, αλλά και με τους στατιστικούς ελέγχους Μann Whitney και 

Chi square. 

 

 

6.2 Επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας 

 

Από τη συγκριτική μελέτη των επιδόσεων των δύο ομάδων, πειραματικών και ομάδων 

ελέγχου  σε όλες τις μελετώμενες περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές), προέκυψαν εν-

διαφέρουσες παρατηρήσεις και σχολιασμοί και αποτέλεσαν τη βάση για την απάντηση των 

ερωτημάτων που έθεσε η έρευνά μας. Η οργάνωση, η ανάλυση και η επεξεργασία του εμπει-

ρικού υλικού έγινε με άξονα τρείς βασικές θεματικές: α) τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, β) 

τη συντακτική ανάπτυξη της γλώσσας και γ) τη σημασιολογική ανάπτυξη της γλώσσας των 

παιδιών. Ειδικότερα παρατηρήθηκαν και σχολιάστηκαν τα ακόλουθα:     

Όσον αφορά τον έλεγχο του λεξιλογίου: 

α) Ο εντοπισμός τυχόν διαφορών, ως προς τον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιούν 

στην περιγραφή συγκεκριμένων εννοιών, (άνθρωπος, φύση, αντικείμενο), οι πειραματικές και 

οι ομάδες ελέγχου, στα ερωτήματα της συνέντευξης 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13. 

β) Ο έλεγχος της ποσότητας των ουσιαστικών, των επιθέτων, των ρημάτων και των ε-

πιρρημάτων στον προφορικό λόγο, όπως προκύπτει από το σύνολο των ερωτημάτων της συ-

νέντευξης, ανάμεσα στις πειραματικές και τις ομάδες ελέγχου στα ερωτήματα 4 και 11 της 

συνέντευξης. 
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Όσον αφορά τον έλεγχο της συντακτικής ανάπτυξης της γλώσσας: 

α) Ο έλεγχος του είδους της σύνταξης των προτάσεων που χρησιμοποιούνται από τις 

πειραματικές και τις ομάδες ελέγχου, δηλαδή τη χρήση σωστής ή ελλιπούς σύνταξης, στα 

ερωτήματα (5, 6, 7, 12, 14) της συνέντευξης. 

β) Ο εντοπισμός τυχόν διαφορών ως προς την ποιότητα των προτάσεων που χρησιμο-

ποιούνται ανάμεσα στις πειραματικές και τις ομάδες ελέγχου στα ερωτήματα (5, 6, 7, 12, 14) 

της συνέντευξης. 

Όσον αφορά τον έλεγχο της σημασιολογικής ανάπτυξης της γλώσσας: 

α) Ο έλεγχος κατανόησης, ανάμεσα στις πειραματικές και τις ομάδες ελέγχου, στα ερω-

τήματα της συνέντευξης, που αφορούν τις έννοιες άνθρωπος (1, 2, 3), φύση (8, 9, 10, 11), α-

ντικείμενο (13,14). 

β) Oι επιδόσεις των δύο ομάδων σε λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα, χαρακτηρι-

σμούς και γενικές έννοιες. 

γ) Ο έλεγχος της ποσότητας των συνδέσμων και επιρρημάτων των ερευνώμενων ειδών, 

των προθέσεων, των ρημάτων κίνησης και του σχήματος της παρομοίωσης, ως στοιχεία από-

δειξης της ανάπτυξης της σημασιολογικής πλευράς της γλώσσας. 

 

 

6.3 Συγκριτικοί πίνακες παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ομάδων 

στις αρχικές και τις τελικές συνεντεύξεις 

 

α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Το σύνολο των λέξεων που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να διαχειρίζεται το περιβάλλον 

στο οποίο ζει και κινείται, συνιστά το λεξιλόγιό του880, αποτελεί δε τη βάση της γνωστικής 

εξέλιξής του. Το λεξιλόγιο ενός παιδιού εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα και τη συχνότητα 

των εμπειριών του και είναι το ίδιο που κινητοποιεί το μηχανισμό για την πρόκληση νέας μά-

θησης, οργανώνοντας τις εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τις με τη μορφή νέων εννοιών881. 

Στους παρακάτω πίνακες γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

δύο ομάδων, πειραματικών και ελέγχου, μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων. Τα απο-

τελέσματα είναι ομαδοποιημένα, ώστε να δίνουν την εικόνα ανάπτυξης σε κάθε εξεταζόμενο 

τομέα της έρευνάς μας, αλλά και σε κάθε ερώτημα της συνέντευξης ξεχωριστά. Τα αποτελέ-

σματα αυτά προκύπτουν πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος του «Γλωσσικού 

Σχεδιασμού» και αφορούν τις διαφορές στην ποσότητα του λεξιλογίου που χρησιμοποιεί το 

                                                             
880 Wendler, J. & Seidner, W., (1970), Lehrbuch der Phoniatric, Leipzig, p. 160 
881 Γκοττέ, Ρ., (2002), Γλώσσα και παιχνίδι στο νηπιαγωγείο, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. σ. 14  -17 
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κάθε παιδί προκειμένου να περιγράψει κάποια έννοια.  

1η ερώτηση: «Πώς θα περιέγραφες έναν άνθρωπο;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 42 37,8% 15 17,9% 

Κατανόηση 9 8,1% 21 25,0% 

Εφαρμογή 60 54,1% 48 57,1% 

Σύνολο 111 100% 84 100% 

Τελική 

Γνώση 6 5,4% 21 25,0% 

Κατανόηση 6 5,4% 6 7,1% 

Εφαρμογή 99 89,2% 57 67,9% 

 Σύνολο 111 100% 84 100% 

Πίνακας 3: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πρώτη ερώτηση μεταξύ αρχικής και τελι-

κής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 9 17,6% 15 31,3% 

Κατανόηση 12 23,5% 6 12,5% 

Εφαρμογή 30 58,8% 27 56,3% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 24 63,2% 

Κατανόηση 12 23,5% 2 5,3% 

Εφαρμογή 39 76,5% 12 31,6% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 4: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πρώτη ερώτηση μεταξύ αρχικής και τελι-

κής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 9 18,8% 9 21,4% 

Κατανόηση 3 6,3% 3 7,1% 

Εφαρμογή 36 75,0% 30 71,4% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 3 6,3% 18 42,9% 

Κατανόηση 3 6,3% 9 21,4% 

Εφαρμογή 42 87,5% 15 35,7% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 
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Πίνακας 5: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πρώτη ερώτηση μεταξύ αρχικής και τελι-

κής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

Η σύγκριση μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων στην πρώτη ερώτηση της συνέ-

ντευξης, στις αστικές περιοχές δείχνει, ότι οι Π.Ο. κατατάσσονται στις τελικές μετρήσεις 

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους (89,2%, βλ. πιν. 3) στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Ε-

φαρμογής. Το γεγονός μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη, ότι τα παιδιά των Π.Ο. 

κατανόησαν με το πέρας του προγράμματος σε υψηλό βαθμό την έννοια «άνθρωπος». Τα 

παιδιά των Ο.Ε. παρουσίασαν εξέλιξη, παραμένοντας ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό τους 

(25% , βλ. πιν. 3) στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, της Γνώσης ενώ αντίστοιχα στο επίπεδο της 

Εφαρμογής υπάρχει μικρή αύξηση (10% περίπου, βλ. πιν. 3).  

Στις ημιαστικές περιοχές παρατηρείται, ότι τα παιδιά των Π.Ο. φτάνουν στην τελική 

φάση στο δεύτερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο της Κατανόησης και Εφαρμογής αντίστοιχα, 

ενώ τα παιδιά των Ο.Ε. παρουσιάζουν εικόνα καθυστέρησης στις αποδόσεις τους, αφού αυ-

ξάνεται το ποσοστό των επιδόσεών τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, ενώ μειώνεται στο 

τρίτο, της Εφαρμογής (βλ. πιν. 4). Το γεγονός αυτό οδηγεί στη διατύπωση της άποψης, ότι 

η έννοια «άνθρωπος» παρουσιάζει ακόμη δυσκολία στην κατανόησή της στις ημιαστικές 

περιοχές. Θεωρούμε, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας της φύσης των πληροφοριών 

και του τρόπου που αυτές δίνονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μέσα από το 

καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Αντίθετα κατά την υλοποίηση του προγράμμα-

τος στις πειραματικές ομάδες, η αξιοποίηση της πρωταρχικής μορφής του οπτικού αλφαβη-

τισμού, της αναγνώρισης δηλαδή των εικόνων, με στόχο την «αντιληπτική ευαισθητοποίη-

ση», ήταν η αιτία της διαφοροποίησης των επιδόσεων τους στις τελικές μετρήσεις.  

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι αγροτικές περιοχές, όπου οι Π.Ο. μειώνουν το 

ποσοστό τους στο πρώτο επίπεδο με αντίστοιχη αύξηση στο τρίτο επίπεδο (κατά 12,5%, βλ. 

πιν. 5). Αντίθετα, οι μαθητές των Ο.Ε. αυξάνουν το ποσοστό τους στο πρώτο επίπεδο 

(42,9%, βλ. πιν. 5) και μειώνοντας το (35,7%, βλ. πιν. 5) στο τρίτο γνωστικό επίπεδο. Το 

συμπέρασμα για την κατανόηση της έννοιας είναι το ίδιο με των ημιαστικών περιοχών.  

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις με τη μέθοδο Bloom επιβεβαιώνεται και από τις 

μετρήσεις με τη μέθοδο chi square, όπου υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστι-

κό επίπεδο της πρώτης ερώτησης, μεταξύ Π.Ο και Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη 

x2=16,213, df=2, p<0,01 για τις αστικές περιοχές, x2=44,487, df=2, p<0,01 για τις ημιαστι-

κές περιοχές και x2=26,22, df=2, p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν.1α, 8α, 

15α). 
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2η ερώτηση: «Πόσα διαφορετικά πράγματα μπορείς να ονομάσεις σε ένα πρόσωπο;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 16 15,7% 18 21,7% 

Κατανόηση 31 30,4% 23 27,7% 

Εφαρμογή 55 53,9% 42 50,6% 

Σύνολο 102 100% 83 100% 

Τελική Γνώση 3 2,9% 38 45,8% 

Κατανόηση 6 5,9% 30 36,1% 

Εφαρμογή 93 91,2% 15 18,1% 

 Σύνολο 102 100% 93 100% 

Πίνακας 6: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δεύτερη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 9 17,6% 14 36,8% 

Κατανόηση 15 29,4% 8 21,1% 

Εφαρμογή 27 52,9% 16 42,1% 

Σύνολο 51 100% 38 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 14 36,8% 

Κατανόηση 6 11,8% 5 13,2% 

Εφαρμογή 45 88,2% 19 50,0% 

  Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας7: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δεύτερη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 12 25,0% 12 28,6% 

Κατανόηση 15 31,3% 3 7,1% 

Εφαρμογή 21 43,8% 27 64,3% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 6 12,5% 24 57,1% 

Κατανόηση 0 ,0% 3 7,1% 

Εφαρμογή 42 87,5% 15 35,7% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

Πίνακας 8: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δεύτερη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων, για 
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την δεύτερη ερώτηση της συνέντευξης, παρατηρείται στις Π.Ο. των αστικών περιοχών θεαμα-

τική άνοδος με αύξηση του ποσοστού των επιδόσεων στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρ-

μογής, κατά 37% (βλ. πιν. 6). Αντίθετα, οι Ο.Ε. παρουσιάζουν αντίστροφη πορεία με αύξηση 

του ποσοστού του πρώτου γνωστικού επιπέδου και μείωση του ποσοστού του τρίτου γνωστικού 

επιπέδου (κατά 32%, βλ πιν. 6). Στις ημιαστικές περιοχές οι Π.Ο. αυξάνουν τα ποσοστά τους 

στο τρίτο επίπεδο, της Εφαρμογής, περισσότερο από 30%, ενώ η βελτίωση των Ο.Ε. είναι πολύ 

μικρότερη (κατά 7%, βλ. πιν. 7). Οι Π.Ο. των αγροτικών περιοχών φαίνεται, ότι βελτίωσαν σε 

υψηλό βαθμό τις επιδόσεις τους φτάνοντας στο ποσοστό 87,5% στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, 

ενώ αντίθετα οι Ο.Ε. παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, αυξά-

νοντας αντίστοιχα το ποσοστό στο πρώτο επίπεδο. Παρατηρείται, ότι και στις τρεις ομάδες ε-

λέγχου και στις τρεις περιοχές έρευνας, υπάρχει αύξηση ή στασιμότητα του ποσοστού του 

πρώτου επιπέδου κατά την τελική φάση. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί έχει σαν βάση τη δια-

φορά μεταξύ του πληροφοριακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα του «Γλωσσικού 

Σχεδιασμού» για την κατανόηση του κόσμου και του εαυτού του κάθε μαθητή και εκείνου που 

χρησιμοποιείται στο καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για την ερμηνεία των εννοιών. 

Τα παραπάνω αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για την συμβολή του εφαρμοζόμενου προγράμ-

ματος, σε περιπτώσεις κατανόησης εννοιών, που συχνά συγχέονται μεταξύ τους από την ηλικια-

κή ομάδα που εξετάζουμε, όπως τις έννοιες πρόσωπο και άνθρωπος. Όμοια, κατά τις μετρήσεις 

με τη μέθοδο chi square, παρατηρείται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό 

επίπεδο της δεύτερης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο. και των Ο.Ε. κατά την τελική συνέντευξη x2= 

100,279, df=2, p<0,01 για τις αστικές περιοχές, x2=23,251, df=2, p<0,01 για τις ημιαστικές πε-

ριοχές και x2=26,306, df=2, p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 2α, 9α, 16α). 

 

3η ερώτηση: «Tι σκέπτεσαι, όταν ακούς τη λέξη “παιδί”;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 93 83,8% 63 75,0% 

Κατανόηση 9 8,1% 21 25,0% 

Εφαρμογή 9 8,1% 0 ,0% 

Σύνολο 111 100% 84 100% 

Τελική 

Γνώση 45 40,5% 69 82,1% 

Κατανόηση 54 48,6% 9 10,7% 

Εφαρμογή 12 10,8% 6 7,1% 

 Σύνολο 111 100% 84 100% 

Πίνακας 9: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην τρίτη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 
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Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 45 88,2% 36 75,0% 

Κατανόηση 6 11,8% 9 18,8% 

Εφαρμογή 0 ,0% 3 6,3% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική 

Γνώση 21 41,2% 33 86,8% 

Κατανόηση 27 52,9% 5 13,2% 

Εφαρμογή 3 5,9% 0 ,0% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 10: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην τρίτη ερώτηση μεταξύ αρ-

χικής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 48 100,0% 42 100,0% 

Κατανόηση 0 ,0% 0 ,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 9 18,8% 30 71,4% 

Κατανόηση 18 37,5% 12 28,6% 

Εφαρμογή 21 43,8% 0 ,0% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

Πίνακας 11: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην τρίτη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Στην τρίτη ερώτηση της συνέντευξης στις αστικές περιοχές κατά την τελική συνέντευξη, τα 

παιδιά των Π.Ο. μειώνουν το ποσοστό του πρώτου επιπέδου, της Γνώσης, κατά 40% με αντίστοι-

χη αύξηση (40%) στις επιδόσεις τους στο δεύτερο επίπεδο, της Κατανόησης. Οι Ο.Ε. διατηρούν 

τα ίδια περίπου ποσοστά, στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, στην αρχική και τελική συνέντευξη (βλ. 

πιν. 9). Μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη, ότι οι Π.Ο. εδραιώνουν και συμπληρώνουν τη 

γνώση τους για την έννοια «παιδί», ενώ οι Ο.Ε. διατηρούν τις αρχικές τους γνώσεις για την ίδια 

έννοια. Στις ημιαστικές περιοχές παρατηρείται ότι τα παιδιά των Π.Ο. να παρουσιάζουν μείωση 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό (40% περίπου) από το πρώτο επίπεδο (βλ. πιν. 10) και αντίστοιχη αύ-

ξηση του ποσοστού του δεύτερου γνωστικού επιπέδου, ενώ ένα μικρό ποσοστό περνά και στο 

τρίτο επίπεδο. Οι Ο.Ε. (στις οποίες κάποια παιδιά δεν απάντησαν στην τελική φάση στο ερώτη-

μα) διατηρούν τα ποσοστά τους σε αρχικό και τελικό επίπεδο χωρίς αξιοσημείωτες διαφοροποιή-
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σεις. Στις αγροτικές περιοχές έχουμε μείωση του ποσοστού του πρώτου γνωστικού επιπέδου για 

τις Π.Ο. κατά 80% περίπου με αντίστοιχη αύξηση του δεύτερου και τρίτου επιπέδου, της Κατα-

νόησης και της Εφαρμογής, αντίστοιχα. Το γεγονός μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη μεγάλη 

βελτίωση στις ομάδες, όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, στην κατανόηση της έννοιας «παιδί» 

και την λεκτική της έκφραση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις με τη 

μέθοδο chi square, όπου υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της τρίτης 

ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη x2=36,150, df=2, p<0,01 για 

τις αστικές περιοχές, x2=19,305, df=2, p<0,01 για τις ημιαστικές περιοχές και x2=33,255, df=2, 

p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 3α, 10α, 17α). 

 

8η ερώτηση «Ξέρεις τι είναι "φως";» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 81 73,0% 69 82,1% 

Κατανόηση 21 18,9% 12 14,3% 

Εφαρμογή 9 8,1% 3 3,6% 

Σύνολο 111 100% 84 100% 

Τελική 

Γνώση 66 59,5% 66 78,6% 

Κατανόηση 45 40,5% 18 21,4% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 111 100% 84 100% 

Πίνακας 12: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην όγδοη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική Αρχική Γνώση 46 90,2% 48 100,0% 

Κατανόηση 5 9,8% 0 ,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική Γνώση 36 70,6% 36 94,7% 

Κατανόηση 15 29,4% 2 5,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 13: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην όγδοη ερώτηση μεταξύ αρχικής 
και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 
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Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 40 83,3% 39 92,9% 

Κατανόηση 8 16,7% 3 7,1% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 30 62,5% 36 85,7% 

Κατανόηση 18 37,5% 6 14,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

Πίνακας 14: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην όγδοη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Η όγδοη ερώτηση της συνέντευξης εξετάζει την κατανόηση και λεκτική έκφραση της έν-

νοιας «φως». Τα παιδιά των Π.Ο. στις αστικές περιοχές κατά την τελική φάση μειώνουν το πο-

σοστό που παρουσίασαν στο πρώτο γνωστικό επίπεδο κατά την αρχική συνέντευξη με αντί-

στοιχο υπερδιπλασιασμό του ποσοστού τους (40,5%) στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κα-

τανόησης (βλ. πιν.12). Τα παιδιά των Ο.Ε. διατηρούν τα ίδια ποσοστά στις επιδόσεις τους, με 

μικρές διαφοροποιήσεις σε αρχικό και τελικό επίπεδο. Δεν σημειώνονται σημαντικές αλλαγές 

και για τις δύο ομάδες στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής. Η ερμηνεία, η οποία μπο-

ρεί να δοθεί, στηρίζεται στο γεγονός, ότι η έννοια που εξετάζεται στο όγδοο ερώτημα, θεωρεί-

ται αφηρημένη έννοια, που είναι γνωστή στα παιδιά, αλλά με ασαφές περιεχόμενο και γι’ αυτό 

η νοηματική απόδοσή της έφτασε μέχρι το επίπεδο της Κατανόησης. Ωστόσο, οι Π.Ο. παρου-

σιάζουν σαφή εικόνα διαφοράς και βελτίωσης των επιδόσεων τους, που θεωρούμε, ότι δικαιο-

λογείται από την επίδραση του εφαρμοζόμενου προγράμματος και τον τρόπο προσέγγισης της 

έννοιας. Μικρή βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών των Π.Ο. παρατηρείται στις ημιαστικές 

και στις αγροτικές περιοχές στην κατανόηση και λεκτική απόδοση της έννοιας μεταξύ αρχικών 

και τελικών μετρήσεων. Μικρές διακυμάνσεις διαπιστώνονται και στις Ο.Ε. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα στην επίδραση του εφαρμοζόμενου προγράμματος και 

στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών ανάλογα με τις περιοχές. Υποθέτουμε, ότι οι διαφο-

ρετικές εμπειρίες και η γενικότερη κουλτούρα των αστικών περιοχών στάθηκε δεκτικότερη 

στην διαφορετική προσέγγιση της έννοιας μέσα από το πρόγραμμα και συνέβαλαν στο σχημα-

τισμό καλύτερων επιπέδων κατανόησης. Όμοια εικόνα παρουσιάζεται στις μετρήσεις με τη μέ-

θοδο chi square, όπου υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της όγδοης 

ερώτησης μεταξύ των  Π.Ο και των Ο.Ε για τις αστικές την τελική συνέντευξη, αφού x2= 

7,986, df=1, p<0,01, x2=8,218, df=1, p<0,01 για τις ημιαστικές περιοχές και x2=6,173, df=2, 

p<0,05 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 4α, 11α, 18α). 
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Ερώτηση 9: «Φαντάσου πόσα πράγματα μπορείς να δεις από ένα “ανοιχτό παράθυρο”» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 27 24,3% 27 32,1% 

Κατανόηση 36 32,4% 21 25,0% 

Εφαρμογή 48 43,2% 36 42,9% 

Σύνολο 111 100% 84 100% 

Τελική 

Γνώση 6 5,4% 18 21,4% 

Κατανόηση 9 8,1% 21 25,0% 

Εφαρμογή 96 86,5% 45 53,6% 

 Σύνολο 111 100% 84 100% 

Πίνακας 15: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην ένατη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 13 25,5% 12 25,0% 

Κατανόηση 13 25,5% 15 31,3% 

Εφαρμογή 25 49,0% 21 43,8% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 9 23,7% 

Κατανόηση 3 5,9% 15 39,5% 

Εφαρμογή 48 94,1% 14 36,8% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 16: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην ένατη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 15 31,3% 12 28,6% 

Κατανόηση 15 31,3% 12 28,6% 

Εφαρμογή 18 37,5% 18 42,9% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 3 6,3% 12 28,6% 

Κατανόηση 9 18,8% 12 28,6% 

Εφαρμογή 36 75,0% 18 42,9% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

Πίνακας 17: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην ένατη ερώτηση μεταξύ 

αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 
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Στην ένατη ερώτηση της συνέντευξης γίνεται προσπάθεια να μετρηθούν οι λέξεις που 

μπορούν αυθόρμητα να εκφράσουν τα παιδιά και οι οποίες ανήκουν στην εξεταζόμενη έννοια 

«φύση» με την ευρύτερή της σημασία. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αρχικών 

και τελικών μετρήσεων διαπιστώνεται μεγάλη διαφοροποίηση, ως προς τα ποσοστά που ση-

μειώνουν οι Π.Ο. στις αστικές περιοχές, οι οποίες φτάνουν στην τελική φάση, στο τρίτο γνω-

στικό επίπεδο με ποσοστό 86,5% (βλ. πιν. 15). Οι Ο.Ε. σημειώνουν πρόοδο, όμως με μικρό-

τερα ποσοστά (53,6%), (βλ. πιν.15). Στις ημιαστικές περιοχές οι Π.Ο. αυξάνουν τις επιδόσεις 

τους στην τελική φάση σε ποσοστό 94,1% στο τρίτο επίπεδο της Εφαρμογής (βλ. πιν. 16), 

ενώ οι Ο.Ε. παρουσιάζουν μείωση των επιδόσεών τους στην τελική φάση στο τρίτο γνωστικό 

επίπεδο σε 36,8% (βλ. πιν. 16). Οι Π.Ο. των αγροτικών περιοχών ακολουθούν παρόμοια εξέ-

λιξη, διπλασιάζοντας το ποσοστό τους στις τελικές μετρήσεις στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, 

της Εφαρμογής, σε 75%. Αντίθετα οι Ο.Ε. παρουσιάζουν στασιμότητα των επιδόσεων τους 

(βλ. πιν. 17). Τα αποτελέσματα κρίνονται ως απόλυτα ικανοποιητικά, αφού αποτελούν από-

δειξη για την κατάκτηση της νέας γνώσης μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος και 

ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο το περιεχόμενο μιας έννοιας γίνεται γνωστό σε βάθος, ό-

ταν παρουσιάζεται μέσα από την ανάλυση καλλιτεχνικών δημιουργιών.  

Υπάρχει επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων, αφού σημειώνεται στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της ένατης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά 

την αρχική και την τελική συνέντευξη, όπως φαίνεται από τις μετρήσεις με τη μέθοδο chi 

square, όπου x2=26,007, df=2, p<0,01 για τις αστικές περιοχές, x2=34,482, df=2, p<0,01 για 

τις ημιαστικές περιοχές και x2=11,48, df=2, p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 

5α, 12α, 19α). 

 

10η Ερώτηση: «Τι σκέπτεσαι όταν ακούς τη λέξη “κήπος”;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 60 54,1% 42 50,0% 

Κατανόηση 36 32,4% 30 35,7% 

Εφαρμογή 15 13,5% 12 14,3% 

Σύνολο 111 100% 84 100% 

Τελική 

Γνώση 15 13,5% 48 57,1% 

Κατανόηση 51 45,9% 24 28,6% 

Εφαρμογή 45 40,5% 12 14,3% 

 Σύνολο 111 100% 84 100% 

Πίνακας 18: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη ερώτηση μεταξύ αρχικής και τελι-

κής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 
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Περιοχή Ταξινομία Bloom 

Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 39 76,5% 27 56,3% 

Κατανόηση 9 17,6% 21 43,8% 

Εφαρμογή 3 5,9% 0 ,0% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 23 60,5% 

Κατανόηση 18 35,3% 13 34,2% 

Εφαρμογή 33 64,7% 2 5,3% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 19: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 33 68,8% 30 71,4% 

Κατανόηση 15 31,3% 9 21,4% 

Εφαρμογή 0 ,0% 3 7,1% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 3 6,3% 21 50,0% 

Κατανόηση 30 62,5% 18 42,9% 

Εφαρμογή 15 31,3% 3 7,1% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

Πίνακας 20: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη ερώτηση μεταξύ 

αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Από τη σύγκριση των μετρήσεων μεταξύ αρχικής και τελικής φάσης για την δέκατη 

ερώτηση της συνέντευξης, που αφορά τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την ευρύτερη κα-

τανόηση και απόδοση της έννοιας «φύση», διαπιστώνεται, ότι οι Π.Ο. στις αστικές περιοχές 

μειώνουν θεαματικά το ποσοστό τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο και τριπλασιάζουν στην 

τελική φάση το ποσοστό των επιδόσεων τους στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής, σε 

40,5% (βλ. πιν. 18), ενώ οι Ο.Ε. παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα. Άνοδος διαπιστώνε-

ται και στις Π.Ο. των ημιαστικών περιοχών, οι οποίες διπλασιάζουν το ποσοστό τους στο 

δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης, σε 35,3% και πολλαπλασιάζουν το ποσοστό στο 

τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής, σε 64,7% (βλ. πιν. 19). Στις αγροτικές περιοχές οι 

Π.Ο. παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του ποσοστού των επιδόσεων τους στο δεύτερο και τρίτο 

γνωστικό επίπεδο, ενώ οι Ο.Ε. παρουσιάζουν μια μάλλον σταθερή εικόνα με μικρές διακυ-
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μάνσεις στο πρώτο και δεύτερο γνωστικό επίπεδο (βλ. πιν. 20). Θεωρούμε, ότι οι υψηλές επι-

δόσεις των παιδιών των Π.Ο. δικαιολογούνται από το γεγονός της συχνής εμφάνισης της έν-

νοιας «φύση» μέσα στα έργα τέχνης που αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες και τις παραστάσεις τους και βοηθώντας τα να 

κατανοήσουν τις μορφολογικές και εννοιολογικές ιδιαιτερότητες μέσα από γλωσσική άσκη-

ση. Τα αποτελέσματα συμφωνούν και με αυτά που προκύπτουν με τη μέθοδο chi square, ό-

που υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της δέκατης ερώτησης μετα-

ξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη, αφού x2=43,201, df=2, p<0,01 για τις 

αστικές περιοχές, x2=34,482, df=2, p<0,01 για τις ημιαστικές περιοχές και x2=24,208, df=2, 

p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 6α, 13α, 20α)  

 

Ερώτηση 13: «Ποια πράγματα μπορείς να τα καταλάβεις, αν τα δεις, ή αν τα αγγίξεις;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 24 23,5% 21 33,3% 

Κατανόηση 45 44,1% 27 42,9% 

Εφαρμογή 33 32,4% 15 23,8% 

Σύνολο 102 100% 63 100% 

Τελική 

Γνώση 6 5,9% 18 28,6% 

Κατανόηση 26 25,5% 24 38,1% 

Εφαρμογή 70 68,6% 21 33,3% 

 Σύνολο 102 100% 63 100% 

Πίνακας 21: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τρίτη ερώτηση μεταξύ 

αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 

Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 27 52,9% 36 75,0% 

Κατανόηση 18 35,3% 3 6,3% 

Εφαρμογή 6 11,8% 9 18,8% 

Σύνολο 51 100% 48 100% 

Τελική 

Γνώση 6 11,8% 22 57,9% 

Κατανόηση 9 17,6% 10 26,3% 

Εφαρμογή 36 70,6% 6 15,8% 

 Σύνολο 51 100% 38 100% 

Πίνακας 22: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τρίτη ερώτηση μεταξύ 

αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 
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Περιοχή Ταξινομία Bloom 

Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 27 56,3% 24 57,1% 

Κατανόη-

ση 

12 25,0% 6 14,3% 

Εφαρμογή 9 18,8% 12 28,6% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 6 12,5% 30 71,4% 

Κατανόη-

ση 

12 25,0% 12 28,6% 

Εφαρμογή 30 62,5% 0 ,0% 

 Σύνολο 48 100% 42 100% 

  Πίνακας 23: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τρίτη ερώτηση μεταξύ  

               αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Στην δέκατη τρίτη ερώτηση της συνέντευξης επιδιώκεται η μέτρηση της κατανόησης 

από πλευράς παιδιών, της έννοιας «αντικείμενο» και η λεκτική απόδοσή της. Μέσω του ερω-

τήματος, παρέχεται η ευκαιρία στις ομάδες των παιδιών να αποδώσουν περιγραφικά ένα οι-

κείο σε αυτά αντικείμενο, το μολύβι, ενώ παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή 

να μελετήσει τις διαφορές του προφορικού τους λόγου συγκρίνοντας τις τελικές με τις αρχι-

κές απαντήσεις της ίδιας ερώτησης. Παρατηρείται, ότι τα παιδιά των Π.Ο. στις αστικές περιο-

χές διπλασίασαν το ποσοστό των επιδόσεων τους στο τρίτο γνωστικό επίπεδο σε 64,86%, στο 

τελικό στάδιο, ενώ οι Ο.Ε. παρουσίασαν πολύ μικρή βελτίωση (βλ. πιν. 21). Στις ημιαστικές 

περιοχές οι Π.Ο. μειώνουν τα ποσοστά τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο με αντίστοιχη αύ-

ξηση στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής (70,6%, βλ. πιν. 22). Η εξέλιξη των Ο.Ε. 

φτάνει μέχρι το δεύτερο γνωστικό επίπεδο σε ποσοστό 26,3%, ενώ παρατηρείται και πτώση 

στο ποσοστό του τρίτου γνωστικού επιπέδου σε 15,8% (βλ. πιν. 22). Η εικόνα αυτή, η οποία 

σημειώνεται και σε άλλα ερωτήματα της συνέντευξης δικαιολογείται από το γεγονός, ότι η 

ανάπτυξη και η νοηματοδότηση της γλώσσας είναι ανάλογη αυτών που διαχειρίζεται το παι-

δί882 συμμετέχοντας ενεργητικά στην κατάκτησή της, αλληλεπιδρώντας με τους συνομήλι-

κους, τους ενήλικες και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας ικανότητες επιχειρηματολογίας και 

διαπραγμάτευσης883. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται και στις αγροτικές περιοχές με τα παιδιά 

των Π.Ο. να πολλαπλασιάζουν τις επιδόσεις τους στο τρίτο γνωστικό επίπεδο και εκείνα των 

Ο.Ε. να σημειώνουν αντίστροφη πορεία με αύξηση του ποσοστού του πρώτου και δεύτερου 

                                                             
882 Katz, L.G.& Chard, S. C., (2004), ο.π., σ. 99 - 100 
883 Duffy, B., (2006), ο.π., pp. 151 - 162 
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γνωστικού επίπεδου, της Γνώσης και της Κατανόησης και μηδενικές επιδόσεις στο τρίτο 

γνωστικό επίπεδο. Με δεδομένο, ότι η γνώση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία δεν 

συμμετέχει μόνο η μνήμη, αλλά η βούληση και η φαντασία, καταστάσεις στις οποίες στόχευε 

το πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού, μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις πολύ καλές 

επιδόσεις των παιδιών των Π.Ο. Τα αποτελέσματα εκτός από ενθαρρυντικά, αποτελούν από-

δειξη στο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες και εξαρχής στο-

χοθετημένες προς κατανόηση έννοιες, έφερε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα κατά την 

εφαρμογή του. Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτει και από τις μετρήσεις 

με τη μέθοδο chi square, αφού υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο 

της δέκατης τρίτης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη. Συ-

γκεκριμένα, x2=17,347, df=2, p<0,01 για τις αστικές περιοχές, x2=29,351, df=2, p<0,01 για 

τις ημιαστικές περιοχές και x2=45,804, df=2, p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ. πιν. 

7α, 14α, 21α).  

 

 

 

β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας το παιδί χρησιμοποιεί προτάσεις του τύπου 

«υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο»884. Οι προτάσεις των παιδιών εμπλουτίζονται με γραμματι-

κά φωνήματα, τα οποία είναι: προθέσεις, προσωπικές αντωνυμίες, βοηθητικά ρήματα και άρ-

θρα. Το μήκος των προτάσεων, καθώς και η συντακτική δομή παρουσιάζουν ραγδαίο ρυθμό 

ανάπτυξης885. Μέχρι την είσοδό του στο σχολείο το παιδί έχει ήδη κατακτήσει τη σύνταξη σε 

επίπεδο όμοιο σχεδόν με των ενηλίκων. Υπάρχουν βέβαια ατομικές διαφορές στις γλωσσικές 

επιδόσεις, οι οποίες είναι συνάρτηση του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται886. Γενικά 

επικρατούν η παρατακτική σύνδεση και η συχνή χρήση συμπλεκτικών συνδέσμων, ο ευθύς λό-

γος, οι χρονικές και οι ενδοτικές προτάσεις, ενώ οι αιτιολογικές εμφανίζονται αργότερα. 

Στην παρούσα εργασία για την εξέταση της συντακτικής ανάπτυξης της γλώσσας των 

παιδιών, χρησιμοποιείται ποιοτικός και ποσοτικός δείκτης πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος. Με τον ποιοτικό έλεγχο ερευνώνται τα είδη των προτάσεων που χρησιμοποι-

ήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και του χαρακτήρα των προ-

                                                             
884 Κακαβούλης, Α., (1993), Γνωστική ανάπτυξη και αγωγή. (2η έκδ). Αθήνα: Έκδοση συγγραφέα, σ. 29 - 33 
885 Κακαβούλης, Α., (1993),ο.π., σ. 49 - 54 
886 Μήτση, Ναπ., (1996), Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη, εκ-
δ.Gutenberg, Αθήνα, σ. 72 - 80 
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τάσεων, ώστε, όταν η πρόταση έχει τη μορφή περιγραφής, ορισμού, χαρακτηρισμού, αναγνώ-

ρισης, έκθεσης, δήλωσης ή εντοπισμού, θεωρούμε ότι το παιδί βρίσκεται στο 1ο επίπεδο, της 

Γνώσης. Όταν η πρόταση που χρησιμοποιεί έχει τη μορφή, παράφρασης, εξήγησης, συσχέτι-

σης, παραδειγμάτων, διαπιστώσεων ή συγκρίσεων, θεωρούμε ότι το παιδί βρίσκεται στο 2ο 

επίπεδο, της Κατανόησης. Για τις προτάσεις που έχουν τη μορφή, γενίκευσης, πρόβλεψης ή 

οργάνωσης σχεδιασμού, θεωρούμε ότι το παιδί βρίσκεται στο 3ο επίπεδο, της Εφαρμογής. Χα-

ρακτηρίζονται επίσης ως ελλιπείς, οι προτάσεις που δεν περιέχουν τους βασικούς όρους της 

πρότασης (π.χ. υποκείμενο, ή κατηγόρημα), ενώ ως προτάσεις με σωστή σύνταξη θεωρούνται 

εκείνες που περιέχουν όλους τους βασικούς όρους της πρότασης (π.χ. υποκείμενο, ρήμα, αλ-

λά και προσδιορισμούς)887.  

 

Ερώτηση 5.1 «Πώς νιώθεις όταν παίζεις με τους φίλους σου; » 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 93 86,1% 72 92,3% 

Κατανόηση 15 13,9% 6 7,7% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 108 100% 78 100% 

Τελική 

Γνώση 54 50% 57 73,1% 

Κατανόηση 51 47,2% 21 26,9% 

Εφαρμογή 3 2,8% 0 ,0% 

 Σύνολο 108 100% 78 100% 

Πίνακας 24: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πέμπτη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 48 100,0% 42 100,0% 

Κατανόηση 0 ,0% 0 ,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 25 52,1% 36 94,7% 

Κατανόηση 23 47,9% 2 5,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 48 100% 38 100% 

                                                             
887 Τσολάκης, Χ., (1991), Νεοελληνική Γραμματική, εκδ. ΟΕΔΒ, σ.10 -13 
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Πίνακας 25: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πέμπτη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

N % N % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 48 93,75% 33 91,7% 

Κατανόηση 0 ,0% 3 8,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 36 100% 

Τελική 

Γνώση 13 28,3% 25 69,4% 

Κατανόηση 27 58,7% 11 30,6% 

Εφαρμογή 6 13% 0 ,0% 

 Σύνολο 46 100% 36 100% 

Πίνακας 26: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην πέμπτη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Oι ερωτήσεις 5.1, 6.1, 7.1, της συνέντευξης έχουν στόχο την εύρεση της ποιότητας των 

προτάσεων που χρησιμοποιούνται στο λόγο των παιδιών. Από τη σύγκριση μεταξύ αρχικών 

και τελικών μετρήσεων στην 5.1 ερώτηση, στις αστικές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι τα παι-

διά των Π.Ο. στο αρχικό στάδιο χρησιμοποιούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδόσεών 

τους, (86,1%), (βλ. πιν. 24), προτάσεις που εκφράζουν περιγραφή, ορισμό ή χαρακτηρισμό 

και ανήκουν στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, ενώ κατά τις τελικές μετρήσεις παρατηρείται μεί-

ωση του ποσοστού σε αυτό το επίπεδο και αντίστοιχα αύξηση του ποσοστού τους στο δεύτε-

ρο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης, (47,2%), (βλ. πιν. 24), με προτάσεις που εκφράζουν 

εξηγήσεις, συσχετίσεις, παραφράσεις, παραδείγματα ή συγκρίσεις. Εμφανίζεται ακόμη, μικρό 

ποσοστό και στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής, με προτάσεις που αφορούν γενι-

κεύσεις. Τα παιδιά των Ο.Ε. κατά το τελικό στάδιο μειώνουν και αυτά το ποσοστό τους στο 

πρώτο επίπεδο με αντίστοιχη αύξηση των επιδόσεών στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κα-

τανόησης (26,9%), (βλ. πιν. 24), ωστόσο με πολύ μικρότερα ποσοστά. Στις ημιαστικές περιο-

χές οι Π.Ο., ενώ βρίσκονταν αρχικά στο πρώτο γνωστικό επίπεδο στο σύνολο των επιδόσεών 

τους με προτάσεις που αφορούσαν μόνο χαρακτηρισμούς, φτάνουν στην τελική φάση στο 

δεύτερο γνωστικό επίπεδο με ποσοστό 47,9%, (βλ. πιν. 25) με προτάσεις της μορφής Σύγκρι-

σης, Συσχετισμού, Παράφρασης και Εξήγησης. ενώ στις Ο.Ε. παρατηρείται μικρότερη συμ-

μετοχή στην απάντηση του ερωτήματος και παραμονή τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο 

σχεδόν στο σύνολό τους (94,7%) χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις (βλ. πιν. 25). Στις Π.Ο. 

των αγροτικών περιοχών κατά τις τελικές μετρήσεις μειώνεται το ποσοστό των επιδόσεών 
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τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, ενώ αυξάνονται τα ποσοστά τους στο δεύτερο γνωστικό 

επίπεδο (60%), παρουσιάζοντας επίσης άνοδο και στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμο-

γής (13,3%) (βλ. πιν. 26) με προτάσεις του τύπου διαπίστωσης, παραδειγμάτων, παράφρασης, 

εξήγησης και γενικεύσεων αντίστοιχα. Οι Ο.Ε. διατηρούν ένα μεγάλο ποσοστό στο πρώτο 

γνωστικό επίπεδο (69,4%, βλ. πιν. 26) και αυξάνουν τις επιδόσεις τους στο δεύτερο γνωστικό 

επίπεδο, της Κατανόησης (30,8%) με χαμηλότερα όμως ποσοστά και χωρίς εμφάνιση επιδό-

σεων τους στο τρίτο γνωστικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα συμφωνούν και με αυτά που προ-

κύπτουν από την ανάλυση Chi square, όπου διαπιστώνεται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση στο γνωστικό επίπεδο μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη, αφού 

x2 =33,793, df=7, p<0,01 για τις αστικές περιοχές, x2 =21,372 , df=5, p<0,05, για τις ημιαστι-

κές περιοχές και x2 =36,369, df= 6,  p<0,01 για τις αγροτικές περιοχές (βλ. παρ.1, πιν. 40, 

40α, 45, 45α, 50, 50α).  

 

Ερώτηση 6.1: «Πώς θα ένιωθες αν οι φίλοι σου δεν σε έπαιζαν;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 85 79,4% 69 88,5% 

Κατανόηση 6 5,6% 3 3,8% 

Εφαρμογή 16 15,0% 6 7,7% 

 Σύνολο 107 100% 78 100% 

Τελική 

Γνώση 37 34,6% 57 73,1% 

Κατανόηση 6 5,6% 12 15,4% 

Εφαρμογή 64 59,8% 9 11,5% 

 Σύνολο 107 100% 78 100% 

Πίνακας 27: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έκτη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 45 88,2% 33 84,6% 

Κατανόηση 0 ,0% 0 ,0% 

Εφαρμογή 6 11,8% 6 15,4% 

Σύνολο 51 100% 39 100% 

Τελική 

Γνώση 18 35,3% 19 55,9% 

Κατανόηση 12 23,5% 8 23,5% 

Εφαρμογή 21 41,2% 7 20,6% 
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 Σύνολο 51 100% 34 100% 

Πίνακας 28: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έκτη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 27 60,0% 33 84,6% 

Κατανόηση 0 ,0% 0 ,0% 

Εφαρμογή 18 40,0% 6 15,4% 

Σύνολο 45 100% 39 100% 

Τελική 

Γνώση 18 40,0% 30 90,9% 

Κατανόηση 0 ,0% 3 9,1% 

Εφαρμογή 27 60,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 45 100% 33 100% 

Πίνακας 29: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έκτη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Μέσω της 6.1 ερώτησης της συνέντευξης, παρέχεται η δυνατότητα περισσότερης έκ-

φρασης στο ερωτώμενο παιδί, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην προηγούμενη ερώτηση 

5.1. Από τον έλεγχο των μετρήσεων εξακριβώνεται, ότι οι Π.Ο. των αστικών περιοχών αντι-

στρέφουν την εικόνα που παρουσιάζουν σε αρχικό στάδιο με το μεγαλύτερό τους ποσοστό 

στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, της Γνώσης, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο στο τρίτο γνωστικό 

επίπεδο, της Εφαρμογής, στο τελικό στάδιο (59,8%, βλ. πιν. 27) με προτάσεις επί το πλείστον 

της μορφής, προβλέψεων. Οι Ο.Ε. διατηρούν τα ίδια ποσοστά μεταξύ αρχικών και τελικών 

μετρήσεων χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές (βλ. πιν. 27) και προτάσεις που αφορούν περισσότερο 

χαρακτηρισμούς και δηλώσεις. Στις ημιαστικές περιοχές, όπου σε αρχικό στάδιο οι  Π.Ο φαί-

νονταν μοιρασμένες μεταξύ πρώτου και τρίτου γνωστικού επιπέδου, στις τελικές μετρήσεις 

εμφανίζουν μείωση στο πρώτο επίπεδο και αντίστοιχα αύξηση των επιδόσεων τους στο δεύ-

τερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο (βλ. πιν. 28) με προτάσεις επί το πλείστον της μορφής προ-

βλέψεων. Οι Ο.Ε. μειώνουν και αυτές το ποσοστό τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο με αντί-

στοιχη αύξηση του δεύτερου και τρίτου επιπέδου με μικρότερα όμως ποσοστά (βλ. πιν. 28). 

Στις αγροτικές περιοχές οι Π.Ο. αντιστρέφουν την εικόνα των αρχικών μετρήσεων με αύξηση 

των ποσοστών τους στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, ενώ οι Ο.Ε. παρουσιάζουν στασιμότητα έως 

μικρή πτώση των επιδόσεων τους (βλ. πιν. 29). Το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα 

του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται στο Νηπιαγωγείο και από το πόσο εξυπηρετεί την 

επικοινωνία και τη χρήση του λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Το εφαρμοσμέ-

νο πρόγραμμα του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» από την άλλη, με στόχο την μορφοσυντακτική 

ανάπτυξη της γλώσσας του παιδιού, περιείχε οργανωμένο γλωσσικό υλικό με περιεχόμενο 
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αναφορές πάνω στα έργα τέχνης. Με τον τρόπο αυτό, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή 

των παιδιών με δημιουργικό τρόπο, υλοποιούνται οι στόχοι του προγράμματος, που αναφέ-

ρονται στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου και στην κατανόηση της δομής της γλώσσας.  

 

Ερώτηση 7.1: «Με ποιους τρόπους μπορείς να δείξεις πως είσαι χαρούμενος/η;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 18 17,1% 9 12,5% 

Κατανόηση 87 82,9% 63 87,5% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 105 100% 72 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 12 16,7% 

Κατανόηση 89 84,8% 60 83,3% 

Εφαρμογή 16 15,2% 0 ,0% 

 Σύνολο 105 100% 72 100% 

Πίνακας 30: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έβδομη ερώτηση μεταξύ αρχι-

κής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 27 56,3% 9 36,0% 

Κατανόηση 21 43,8% 16 64,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 25 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 6 24,0% 

Κατανόηση 39 86,7% 19 76,0% 

Εφαρμογή 6 13,3% 0 ,0% 

 Σύνολο 45 100% 25 100% 

Πίνακας 31: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έβδομη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 
Αρχική 

Γνώση 18 42,9% 10 37,0% 

Κατανόηση 24 57,1% 17 63,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 42 100% 27 100% 

Τελική Γνώση 0 ,0% 0 ,0% 
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Κατανόηση 34 81,0% 27 100,0% 

Εφαρμογή 8 19,0% 0 ,0% 

 Σύνολο 42 100% 27 100% 

Πίνακας 32: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην έβδομη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Με το ερώτημα 7.1 της συνέντευξης συνεχίζεται η μέτρηση της ποσότητας και ποιότη-

τας των προτάσεων που χρησιμοποιούν οι ομάδες πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμ-

ματος, προκειμένου να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Στις αστικές περιοχές παρατηρείται 

στις τελικές μετρήσεις, οι Π.Ο. να σημειώνουν υψηλά ποσοστά στο δεύτερο και τρίτο γνω-

στικό επίπεδο στο σύνολό τους. Η εικόνα επιτρέπει να συμπεράνουμε τη σαφή βελτίωση της 

ποιότητας των χρησιμοποιούμενων προτάσεων, που αφορούν παραδείγματα, εξηγήσεις και 

διαπιστώσεις. Οι Ο.Ε. παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με μικρή άνοδο στο πρώτο γνω-

στικό επίπεδο (βλ. πιν. 30) και προτάσεις του τύπου δηλώσεων και περιγραφών. Επιβεβαιώ-

νεται, ότι η εργασία πάνω στα έργα τέχνης η οποία επιτρέπει την παρατήρηση σε ευρύ φάσμα 

βοηθά την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων888, οδηγώντας στην επίτευξη υψηλότερων στό-

χων μέσω διαδικασιών και δημιουργίας, κάτι που δεν επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό με το 

καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν 

τη δυνατότητα χωρίς να μιμούνται, αλλά αναλύοντας τα μηνύματα και βγάζοντας τους δικούς 

τους κανόνες και τα δικά τους συμπεράσματα, να κάνουν τη σύνδεσή τους με γραμματικά και 

συντακτικά φαινόμενα. 

Στις ημιαστικές περιοχές οι Π.Ο. παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο στα ποσοστά τους, αφού 

μηδενίζεται η παρουσία τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο και αυξάνεται αντίστοιχα στο δεύ-

τερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο (86,7% και 13,3% αντίστοιχα, βλ. πιν. 31) με προτάσεις της 

μορφής παραδειγμάτων, συσχετίσεων και γενικεύσεων. Οι Ο.Ε. παρουσιάζουν άνοδο, ωστόσο 

με μικρότερο ποσοστό με προτάσεις του τύπου δηλώσεων και παραδειγμάτων, χωρίς να φτά-

νουν στο τρίτο γνωστικό επίπεδο. Εντυπωσιακή είναι η εικόνα των Π.Ο. στις αγροτικές περιο-

χές που αφήνουν το πρώτο γνωστικό επίπεδο και αυξάνουν θεαματικά τις επιδόσεις τους στο 

δεύτερο και τρίτο επίπεδο προτάσεων, με χρήση προτάσεων που αφορούν παραδείγματα, συ-

σχετίσεις και γενικεύσεις. Αντίθετα οι Ο.Ε. παρουσιάζουν αρνητική πορεία με αποκλειστική 

τους εμφάνιση στο πρώτο γνωστικό επίπεδο (βλ. πιν. 32) και προτάσεις που αφορούν δηλώσεις. 

Θεωρούμε, ότι αυτό συμβαίνει, επειδή δεν αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό βαθμό από το ε-

νεργό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, εκείνες οι αντιληπτικές δεξιότητες, που θα χρησιμοποιη-

                                                             
888 Voris, H. H., (1986), ο.π., pp. 18 - 22 
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θούν από τα παιδιά για να γίνουν προσεκτικές παρατηρήσεις που στη συνέχεια θα αξιοποιη-

θούν σαν βάση για περιγραφές, συγκρίσεις και αντιπαραβολές, αναλύσεις, συμπεράσματα, 

σχηματισμό υποθέσεων και ανάπτυξη επιχειρημάτων, που αποτελούν στο σύνολό τους γλωσ-

σικές πράξεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τη μέτρηση με τη μέθοδο 

chi square, κατά την οποία, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση  μεταξύ των δύο ομάδων για 

την έβδομη ερώτηση της συνέντευξης κατά το τελικό στάδιο για τις αστικές περιοχές 

(x2=69,990, df=7, p<0,01), για τις ημιαστικές περιοχές (x2=24,049, df=4, p<0,01) και για τις 

αγροτικές περιοχές (x2=26,560, df=3, p<0,01). Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ομάδων για τις ερωτήσεις, 5.1, 6.1, 7.1, αναφέρονται και στην ανάλυση με τη μέθοδο Mann 

Whitney, αφού όλα τα p-values (asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,05. Οι Π.Ο. έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα από τις Ο.Ε στις προαναφερθείσες ερωτήσεις της συνέντευξης κατά την τελική 

φάση στις αστικές περιοχές (βλ. παρ.3, πιν. 62, 62α, 66, 66α, 70, 70α). Συμπερασματικά, η με-

λέτη των παραπάνω ερωτημάτων (5.1, 6.1, 7.1) που εξετάζουν την συντακτική εξέλιξη και την 

ποιότητα των προτάσεων, καταλήγει στη θετική επίδραση της εφαρμογής του προγράμματος 

του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» στον προφορικό λόγο των παιδιών.  

 

Ερώτηση 12: «Όταν η δασκάλα μας πει: "παρατηρήστε την εικόνα", τι πρέπει να κάνουμε;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 69 74,2% 8 19,0% 

Κατανόηση 24 25,8% 34 81,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 93 100% 42 100% 

Τελική 

Γνώση 16 17,2% 7 16,7% 

Κατανόηση 77 82,8% 35 83,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 93 100% 42 100% 

Πίνακας 33: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δωδέκατη ερώτηση μεταξύ αρ-

χικής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική Αρχική 

Γνώση 36 75% 13 68,4% 

Κατανόηση 12 25,0% 6 31,6% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 19 100% 
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Τελική 

Γνώση 0 ,0% 1 5,3% 

Κατανόηση 48 100,0% 18 94,7% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 48 100% 19 100% 

Πίνακας 34: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δωδέκατη ερώτηση μεταξύ αρχικής 

και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική 

Αρχική 

Γνώση 16 38,1% 12 100,0% 

Κατανόηση 26 61,9% 0 ,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 42 100% 12 100% 

Τελική 

Γνώση 10 23,8% 12 100,0% 

Κατανόηση 32 76,2% 0 ,0% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 42 100% 12 100% 

Πίνακας 35: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δωδέκατη ερώτηση μεταξύ αρ-

χικής και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Το δωδέκατο ερώτημα της συνέντευξης εξετάζει επίσης, την συντακτική εξέλιξη στο 

λόγο των παιδιών. Αναφέρεται στην ευρύτερη έννοια «αντικείμενο». Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται σαφής άνοδος στα ποσοστά επιδόσεων των Π.Ο των αστικών 

περιοχών, καθώς μειώνονται τα ποσοστά τους από το πρώτο γνωστικό επίπεδο (74,2%, βλ. 

πιν. 33) στις αρχικές μετρήσεις, με αντίστοιχη άνοδο στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κα-

τανόησης, (82,8%, βλ. πιν. 33), κατά τις τελικές μετρήσεις. Οι Ο.Ε. βρίσκονται στα ίδια επί-

πεδα και διατηρούν σε γενικές γραμμές τα ποσοστά των επιδόσεών τους σε αρχικές και τελι-

κές μετρήσεις. Στις ημιαστικές περιοχές τα παιδιά των Π.Ο. φτάνουν στο σύνολό τους στο 

δεύτερο γνωστικό επίπεδο. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι Ο.Ε. Μικρή εξέλιξη παρα-

τηρείται στις Π.Ο. των αγροτικών περιοχών με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να σημειώνεται 

στο επίπεδο της Κατανόησης, ενώ οι Ο.Ε. παραμένουν στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, της 

Γνώσης. Γενικότερα, στην δωδέκατη ερώτηση της συνέντευξης δεν σημειώθηκαν επιδόσεις 

στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής. Θεωρούμε, ότι το ερώτημα, έχοντας έναν γενικό 

χαρακτήρα, προκάλεσε τους ερωτώμενους στην εύρεση απαντήσεων, που σημείωσαν μεγάλη 

ποικιλία κατά την αξιολόγησή τους για την κατανόηση του νοήματος. Και ενώ αυτό παρου-
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σίασε αρχικά δυσκολίες για όλες τις ομάδες, φαίνεται να εξομαλύνεται για τις Π.Ο. κατά το 

τελικό στάδιο. Τα άτομα των Ο.Ε. απάντησαν σε μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου τους 

με διατήρηση, επί του αριθμού αυτού, ή μικρή βελτίωση των ποσοστών των επιδόσεών τους. 

Από τον έλεγχο Chi-Square, διαπιστώνεται επίσης, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

κατά το τελικό στάδιο στις αστικές περιοχές (x2=7,934, df=2, p<0,05), στις ημιαστικές περιο-

χές (x2=45,849, df=3, p<0,01) και στις αγροτικές περιοχές (x2=54,000 df=3, p<0,01). 

 

Ερώτηση 14: «Πώς φαντάζεσαι ένα διαφορετικό μολύβι;» 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αστική 

Αρχική 

Γνώση 67 71,3% 56 81,2% 

Κατανόηση 27 28,7% 13 18,8% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 94 100% 69 100% 

Τελική 

Γνώση 19 20,2% 38 55,1% 

Κατανόηση 46 48,9% 31 44,9% 

Εφαρμογή 29 30,9% 0 ,0% 

Σύνολο 94 100% 69 100% 

Πίνακας 36: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τέταρτη ερώτηση μετα-

ξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης στις αστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Ημιαστική 

Αρχική 

Γνώση 26 57,8% 4 16,7% 

Κατανόηση 19 42,2% 20 83,3% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 45 100% 24 100% 

Τελική 

Γνώση 0 ,0% 11 45,8% 

Κατανόηση 10 22,2% 13 54,2% 

Εφαρμογή 35 77,8% 0 ,0% 

Σύνολο 45 100% 24 100% 

Πίνακας 37: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τέταρτη ερώτηση μετα-

ξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 

 

Περιοχή Ταξινομία Bloom 
Π.Ο Ο.Ε 

Ν % Ν % 

Αγροτική Αρχική Γνώση 21 46,7% 19 70,4% 
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Κατανόηση 24 53,3% 8 29,6% 

Εφαρμογή 0 ,0% 0 ,0% 

Σύνολο 45 100% 27 100% 

Τελική 

Γνώση 15 33,0% 27 100,0% 

Κατανόηση 27 60,0% 0 ,0% 

Εφαρμογή 3 7,0% 0 ,0% 

Σύνολο 45 100% 27 100% 

Πίνακας 38: Κατάταξη στην ταξινομία Bloom στην δέκατη τέταρτη ερώτηση μεταξύ 

αρχικής  και τελικής συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 

 

Η δέκατη τέταρτη ερώτηση της συνέντευξης εξέτασε την κατανόηση της έννοιας «αντι-

κείμενο» μέσα από τη δόμηση προτάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή του τε-

λευταίου. Δόθηκε με τον τρόπο αυτό η ευκαιρία παρακολούθησης και της εξέλιξης της συ-

ντακτικής ικανότητας των παιδιών. Από τους πίνακες μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι στις 

αστικές περιοχές τα παιδιά των Π.Ο. έδειξαν μεγάλη βελτίωση των επιδόσεών τους με σαφή 

κατανόηση και σωστές περιγραφές της έννοιας. Και ενώ αρχικά βρίσκονταν στο πρώτο γνω-

στικό επίπεδο (71,3%, βλ. πιν. 36) κατατάσσονται στο δεύτερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο 

μετά το τέλος του προγράμματος, στις τελικές συνεντεύξεις (48,9% και 30,9% αντίστοιχα, 

βλ. πιν. 36). Τα παιδιά των Ο.Ε. βελτιώνουν τα ποσοστά τους χωρίς όμως να φτάνουν μέχρι 

το τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογή.  

Όμοιες διαπιστώσεις υπάρχουν και για τις ημιαστικές περιοχές, όπου οι Π.Ο. σημειώ-

νουν επιδόσεις στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης και ακόμη ψηλότερες στο 

τρίτο γνωστικό επίπεδο (22,2% και 77,8% αντίστοιχα, βλ. πιν. 37). Αντίθετα, παρατηρείται 

εικόνα αρνητικής πορείας για τις Ο.Ε. με αύξηση των ποσοστών τους στο πρώτο γνωστικό 

επίπεδο. Πιθανή εξήγηση του γεγονότος είναι, ότι δεν είναι επαρκής η χρήση γλωσσικών 

συμβόλων, που να εξοικειώνουν το μαθητή με την αφηρημένη φύση του συμβολικού συστή-

ματος και κατά συνέπεια να καλλιεργούν τη νοητική υποδομή που απαιτείται για την επεξερ-

γασία του.  

Εικόνα σαφούς βελτίωσης παρουσιάζουν και οι Π.Ο. των αγροτικών περιοχών, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνεται κατά το τελικό στάδιο στο δεύτερο γνωστικό επίπε-

δο και μικρότερο στο τρίτο γνωστικό επίπεδο. Οι Ο.Ε. επιδεικνύουν σταθερή έως αρνητική 

πορεία με το σύνολο των επιδόσεων τους να συγκεντρώνεται στο πρώτο γνωστικό επίπεδο 

(βλ. πιν. 38). Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει στην αντίθεση του περιεχομένου και του τρό-

που  λειτουργίας του καθημερινού προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε ό,τι αφορά τη γλωσ-
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σική ανάπτυξη συγκριτικά με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. Θεωρούμε, ότι τα νέα στοιχεία 

που εισάγει το πρόγραμμα του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» ευνόησαν την ανάπτυξη του προ-

φορικού λόγου των παιδιών -ιδιαίτερα εκείνων που ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα-. Οι 

οργανωμένες δραστηριότητες γλωσσικού προσανατολισμού αναφορικά με τη δημιουργικότη-

τα που ανέπτυσσαν κάθε φορά, βελτίωσαν την ευχέρεια και την ευελιξία της σκέψης και φυ-

σικά την έκφραση των παιδιών. 

Διαπιστώνεται ακόμη, μέσω των μετρήσεων με τη μέθοδο Μann Whitney, ότι κατά την 

τελική συνέντευξη στα ερωτήματα δώδεκα και δεκατέσσερα, δεν υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική διαφορά για το δωδέκατο ερώτημα της συνέντευξης καθώς p-values (asymp.sig) είναι 

μεγαλύτερο του 0,05 (εξαιρούνται οι αγροτικές περιοχές) και οι ομάδες, πειραματικές και ε-

λέγχου, βρίσκονται στα ίδια περίπου γνωστικά επίπεδα, ενώ για το δέκατο τέταρτο ερώτημα 

p< 0,01, όπου υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων και οι Π.Ο έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα έναντι των παιδιών των Ο.Ε. στο τελικό στάδιο σε όλες τις περιοχές 

έρευνας (βλ. παρ. 3, πιν. 64, 64α, 68, 68α, 72, 72α). 

 

 

γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η ανάπτυξη των λεξικών σημασιών χαρακτηρίζεται από τρία φαινόμενα: τον αυξανό-

μενο εμπλουτισμό των λεξικών μονάδων, τη μάθηση όλο και περισσότερων αφηρημένων και 

μεταφορικών λέξεων, αλλά και την οργάνωση των αποκτημένων λέξεων σε σημασιολογικά 

πεδία. Ο αριθμός των λέξεων αυξάνεται ταχύτατα όσο αυξάνονται και οι εμπειρίες του παι-

διού. Σύμφωνα με την Carey889, το παιδί των έξι ετών γνωρίζει 14.000 λέξεις, που σημαίνει, 

ότι μαθαίνει περίπου οχτώ λέξεις την ημέρα. Στην πορεία εκμάθησης και κατηγοριοποίησης 

των λέξεων και εξαγωγής σημασιών φαίνεται, ότι τα παιδιά στηρίζονται και σε άλλες πληρο-

φορίες, όπως οι γραμματικές ιδιότητες των λέξεων. Μετά δηλαδή, από την συντακτική ταξι-

νόμηση των λέξεων, προχωρούν σε υποθέσεις για τις σημασίες των λέξεων, ανάλογα με το αν 

μια λέξη είναι ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο κ.ά.890. Τον ισχυρισμό ενισχύουν οι έρευνες του 

Brown891, που καταλήγουν στο ότι οι σημασιολογικές κατηγορίες βασίζονται και σε γραμμα-

                                                             
889 Carey, S., (1978), «The child as word learner». In M. Halle, J. Bresnan, & G. A. Miller (Eds.), Linguistic theory and psy-
chological reality, pp. 264 – 293. Cambridge, MA: MIT Press 
890 Κατή, Δ. & Καρούσου, Α., (2009), «Το νόημα των εκφωνημάτων κατά τη μετάβαση από την προλεκτική στη λεκτική 

επικοινωνία: Δεδομένα από δύο ελληνόφωνα παιδιά». Περιοδικό Ερευνώντας τον Κόσμο  του Παιδιού, 8: σ. 53 - 72 
891 Brown, R., (1957), «Linguistic determinism and the part of speech». Journal of Abnormal and Social Psychology, 55, pp. 1 – 
5. 
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τικές πληροφορίες. 

Ο έλεγχος της σημασιολογικής ανάπτυξης της γλώσσας στην έρευνά μας γίνεται με τη 

μελέτη στις επιδόσεις των δύο ομάδων, πειραματικών και ελέγχου, σε λέξεις που εκφράζουν 

συναισθήματα, χαρακτηρισμούς και γενικές έννοιες, καθώς και της ποσότητας των συνδέ-

σμων και επιρρημάτων των ερευνώμενων ειδών, των προθέσεων, των ρημάτων κίνησης και 

του σχήματος της παρομοίωσης, ως στοιχεία απόδειξης της ανάπτυξης της σημασιολογικής 

πλευράς της γλώσσας.        

Η περιγραφή με τη βοήθεια της σύγκρισης ή της αντίθεσης με αντιπαραβολή του περι-

γραφόμενου έργου, προς αντικείμενα, καταστάσεις ή φαινόμενα που είναι ήδη γνωστά, τα 

νέα στοιχεία εντάσσονται στο προηγούμενο γνωστικό επίπεδο εμπλουτίζοντάς το892. To δομι-

κό σχήμα (εδώ ο Γλωσσικός Σχεδιασμός) που χρησιμοποιείται για να αποδώσει τις νέες πλη-

ροφορίες στον αποδέκτη (το παιδί), έχει μια οργάνωση αποδίδοντας το «είναι», δηλαδή αυτό 

που έχει κάθε φορά μπροστά του. Αυτή η περιγραφή του «πραγματικού» εστιάζει πάνω στην 

εικόνα ή το αντικείμενο και τις λεπτομέρειές του, εκπληρώνοντας τον απώτερο στόχο, την 

παραγωγή λόγου και μάλιστα με μια λογική ακολουθία, από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα και 

από τα γενικά στα πιο συγκεκριμένα. Η ανάλυση – ερμηνεία των έργων μέσω περιγραφών, 

παρέχουν το πλαίσιο ανάπτυξης συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων, όπως είναι τα ουσια-

στικά ονόματα, τα επιρρήματα, τα κατηγορήματα και τα επίθετα, οι ρηματικές φράσεις, κα-

θώς και τα βοηθητικά ρήματα για την σύνδεση των προσδιορισμών με τα περιγραφόμενα. 

Από τον έλεγχο των ερωτημάτων τέσσερα και έντεκα της συνέντευξης επιδιώκεται  η 

εξακρίβωση του επιπέδου διαφοροποίησης στην χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και 

επιρρημάτων. Μέσω των ερωτημάτων της συνέντευξης, ζητήθηκε από του μαθητές να περι-

γράψουν τις «κινήσεις» που γνωρίζουν να κάνουν ή να γίνονται στο χώρο, καθώς και την πε-

ριγραφή της έννοιας «θάλασσα» αντίστοιχα, με στόχο να αποδώσουν τη γνώση για το ερώτη-

μα με ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα και επιρρήματα (βλ. Παράρτημα 3, πιν. 22, 22α, 23, 23α, 

24, 24α, σ. 337 - 342). 

Η σημασιολογική ανάλυση της έρευνας παρουσιάζεται με τη μέθοδο Mann-Whitney 

U893 και όχι με την ταξινομία Bloom. Θεωρήθηκε, ως η καλύτερη επιλογή για την ανάλυση 

των ερωτημάτων της συνέντευξης, που εξυπηρετούσαν τον σημασιολογικό τομέα, επειδή 

διαφορετικά, θα χάνονταν σημαντικές πληροφορίες και θα μειωνόταν η ακρίβεια των απα-

                                                             
892 Πολίτης, Π., (2006), «Γένη και Είδη του λόγου», H Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα,  www.greek-language.gr 
893 Ντζούφρας, Ι., (2005), Ανάλυση Δεδομένων, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Στατιστικής, σ. 24 - 39 
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ντήσεων, όταν θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες τρεις κατηγορίες το πλήθος 

και η ποιότητα των λέξεων που έχουν εκφραστεί από τα παιδιά.  

Τις επιτεύξεις των παιδιών σε λέξεις που αφορούν γλωσσικά στοιχεία (επιρρήματα, 

προθέσεις, ποσοτικά επίθετα, σύνδεσμοι, παρομοιώσεις), καθώς και λέξεις που ερμηνεύονται 

ως, χαρακτηριστικά, συναισθήματα και γενικές έννοιες και για τις τρεις περιοχές έρευνας, 

δηλαδή στις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, παρακολουθούμε στα παρακάτω 

γραφήματα (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

 

Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του Σημασιολογικού τομέα 

 

Γράφημα 1: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε γλωσσικά στοιχεία στις 

αστικές περιοχές 

Η εικόνα που παρουσιάζει το παραπάνω γράφημα (γράφημα 1) δείχνει την αυξητική 

τάση των επιδόσεων των πειραματικών ομάδων έναντι των ομάδων ελέγχου. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελούν οι προθέσεις, όπου στις ομάδες ελέγχου παρουσιάζεται μεγαλύτερο 

ποσοστό εμφάνισης μεταξύ της αρχικής και τελικής συνέντευξης (οι ποσοστιαίες μεταβολές 

αναφέρονται στην αύξηση ή στην μείωση του μέσου αριθμού του είδους των λέξεων που 

αναφέρονται κατά μέσο από ένα παιδί μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης). Η εικόνα 

αυτή, της εμφάνισης αύξησης του ποσοστού των προθέσεων στον προφορικό λόγο των 

παιδιών των ομάδων ελέγχου, δικαιολογείται από το γεγονός του μειωμένου ποσοστού 

εμφάνισης των άλλων γραμματικών και συντακτικών τύπων. Πιο συγκεκριμένα, η έκφραση 

με περισσότερες προθέσεις καταδυκνύει την αδυναμία έκφρασης με περισσότερα 

επιρρήματα, συνδέσμους ή ποσοτικά επίθετα. Μέσω της ανάγνωσης της εικόνας ή του αντι-

κειμένου, όπως αυτά λειτούργησαν κατά την εκτέλεση του εφαρμοζόμενου προγράμματος, 

δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά των Π.Ο. να αποκωδικοποιήσουν τα οπτικά μηνύματα και να 

αξιοποιήσουν τις καλλιτεχνικές μορφές στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και γενικότε-
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ρα την παραγωγή λόγου.  

 

Γράφημα 2: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε λέξεεις που εκφράζουν 

συναισθήματα, χαρακτηριστικά και γενικές έννοιες στις αστικές περιοχές 

Εξετάζοντας το παραπάνω γράφημα (γράφημα 2), διαπιστώνεται ανοδική τάση των 

Π.Ο έναντι των Ο.Ε. στους τομείς των λέξεων, που χρησιμοποιήθηκαν για την έκφραση 

συναισθημάτων και χαρακτηριστικών, ενώ στο τομέα των γενικών εννοιών υπάρχει βελτίωση 

και για τις δύο ομάδες. Στον τομέα έκφρασης των συναισθημάτων και των χαρακτηριστικών 

η βελτίωση είναι θεαματική για τις Π.Ο. Είναι αναγκαίο να τονιστεί, ότι, όχι μόνο υπήρξε 

βελτίωση ποσοτικά στις Π.Ο κατά μέσο όρο, αλλά, ότι υπήρχε και ποιοτική βελτίωση. Η 

ποιοτική βελτίωση βασίζεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών των Π.Ο στην αρχική 

συνέντευξη δεν είχε αναφέρει καμία λέξη που να εκφράζει συναίσθημα ή κάποια γενική 

έννοια, ενώ αναφέρθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στην τελική συνέντευξη. Κάτι αντίστοιχο δεν 

παρατηρήθηκε στις Ο.Ε. Το ιδιαίτερα βελτιωμένο ποσοστό, που παρουσιάζουν οι λέξεις, που 

σημαίνουν συναισθήματα και χαρακτηρισμούς στις Π.Ο., φαίνεται να προκύπτει εξαιτίας της 

καλλιέργειας των συγκεκριμένων ειδών λέξεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Οι 

γενικές έννοιες αυξάνονται και στις δυο ομάδες, (πειραματικές και ελέγχου), με δεδομένο, ότι 

και οι δυο ομάδες ακολουθούν (η πειραματική ομάδα, κατά τον χρόνο που δεν διδάσκεται το 

πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού) το ισχύον πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, (ΔΕΠΠΣ, 

μέθοδος project). 
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Γράφημα 3: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε γλωσσικά 

στοιχεία στις ημιαστικές περιοχές 

Στο γράφημα 3 εμφανίζονται οι επιδόσεις των ομάδων Π.Ο και Ο.Ε των ημιαστικών 

περιοχών στη χρήση επιρρημάτων, παρομοιώσεων συνδέσμων, ρημάτων (κίνησης), ποσοτικά 

επίθετα κ.α. -στοιχείων που η συχνή εμφάνισή τους στη γλώσσα αποδεκνύει την ανάπτυξη 

του σημασιολογικού τομέα-. Διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση των Π.Ο. έναντι των 

Ο.Ε. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν τα τροπικά επιρρήματα, όπου οι Ο.Ε έχουν μεγαλύτερη 

βελτίωση, μεταξύ της αρχικής και τελικής συνέντευξης (οι ποσοστιαίες μεταβολές 

αναφέρονται στην αύξηση ή στην μείωση του μέσου αριθμού του είδους των λέξεων που 

αναφέρονται κατά μέσο από ένα παιδί μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης). Τα καλύτε-

ρα αποτελέσματα που παρατηρούνται στις επιδόσεις των παιδιών των Π.Ο ερμηνεύονται από 

το γεγονός, ότι η εφαρμογή του προγράμματος του Γλωσσικού Σχεδιασμού δημιούργησε τις 

συνθήκες, που παρότρυναν τους μαθητές να αναπτύξουν προσωπικό διάλογο με τα έργα τέ-

χνης, αλλά και καταστάσεις επικοινωνίας και προφορικών γλωσσικών ανταλλαγών μεταξύ 

τους. Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν σχήματα λόγου, όπως αυτά της παρομοίωσης, κυριο-

λεκτικές έννοιες, χρήση επιθέτων κ.α. 

 

 

Γράφημα 4: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε λέξεεις που εκφράζουν 

συναισθήματα, χαρακτηρισστικά και γενικές έννοιες στις ημιαστικές περιοχές 

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα (γράφημα 4), ανοδική τάση των 

επιδόσεων των παιδιών των .Ο. έναντι των Ο.Ε., στους τομείς έκφρασης των συναισθημάτων 

και των γενικών εννοιών, ενώ στο τομέα των χαρακτηριστικών δεν υπάρχει καμία μεταβολή 

και για τις δύο ομάδες. Στον τομέα έκφρασης των συναισθημάτων και των γενικών εννοιών η 

βελτίωση είναι θεαματική για τις Π.Ο., ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη βελτίωση στον 

τομέα των λέξεων που αφορούν χαρακτηριστικά. Είναι αναγκαίο να τονιστεί, ότι όχι μόνο 

υπήρξε βελτίωση ποσοτικά στις Π.Ο., κατά μέσο όρο, αλλά, ότι υπήρχε και ποιοτική 

βελτίωση. Η ποιοτική βελτίωση βασίζεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών των Π.Ο 

στην αρχική συνέντευξη δεν είχε αναφέρει καμία λέξη ή φράση που να δηλώνει συναίσθημα 

ή κάποια γενική έννοια, ενώ αναφέρεται ένας σοβαρός αριθμός τέτοιων λέξεων στην τελική 

συνέντευξη. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε στις Ο.Ε.  
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Γράφημα 5: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε γλωσσικά στοιχεία στις 

αγροτικές περιοχές 

Εμφανής είναι η αυξητική τάση στις επιδόσεις των παιδιών των Π.Ο έναντι των Ο.Ε. 

των αγροτικών περιοχών στη χρήση των γλωσσικών στοιχείων που αποτελούν δείκτες 

ανάπτυξης του σημασιολογικού τομέα της γλώσσας (γράφημα 5). Στα τοπικά επιρρήματα, 

στους χρονικούς συνδέσμους και στα ποσοστικά επιρρήματα υπάρχουν καλύτερα 

αποτελέσματα για τις ομάδες ελέγχου, ενώ στους υπόλοιπους τομείς, των Π.Ο. (οι 

ποσοστιαίες μεταβολές αναφέρονται στην αύξηση ή στην μείωση του μέσου αριθμού του 

είδους των λέξεων, που αναφέρονται κατά μέσο από ένα παιδί μεταξύ αρχικής και τελικής 

συνέντευξης). Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα ενίσχυσε την περιοχή των εμπειριών μέσω ερω-

τημάτων που ερευνούν την πληροφορία που περιέχουν τα καλλιτεχνικά έργα και βοήθησαν 

στον εμπλουτισμό της γλώσσας. 

 

 

Γράφημα 6: Ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αρχικής και τελικής συνέντευξης σε λέξεις που εκφράζουν 

συναισθήματα, χαρακτηρισστικά και γενικές έννοιες στις αγροτικές περιοχές 

 

Από τον έλεγχο του παραπάνω γραφήματος (γράφημα 6), διαπιστώνεται μια σχετική 
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άνοδο των επιδόσεων των παιδιών των Π.Ο έναντι των παιδιών των Ο.Ε στους τομείς των 

χαρακτηριστικών και των γενικών εννοιών, ενώ στο τομέα των συναιθημάτων υπήρξε 

βελτίωση και για τις δύο ομάδες (για τις Ο.Ε δεν παρουσιάζεται στο γράφημα η ένδειξη για 

την αντίστοιχη βελτίωση των λέξεων που αφορούν συναισθήματα, διότι στην αρχική 

συνέντευξη τα παιδιά δεν ανέφεραν καμία λέξη που να παραπέμπει σε αυτού του είδους 

λέξεις).  

 

 

6.4 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του λεξιλογίου 

 

Γράφημα 7: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλο-

γίου στις αρχικές μετρήσεις των αστικών περιοχών 

 

Το παραπάνω γράφημα δίνει την εικόνα του σημείου εκκίνησης των ομάδων, πειραμα-

τικών και ελέγχου, όπως καταγράφεται στις αρχικές συνεντεύξεις. Οι ομάδες βρίσκονται στα 

ίδια επίπεδα με μικρές αποκλίσεις στην πρώτη και τρίτη ερώτηση της συνέντευξης, που δεν 

αλλοιώνει όμως την ποιότητα του γνωστικού επιπέδου των ομάδων. 
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Γράφημα 8: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλογίου  στις τελικές 

μετρήσεις των αστικών περιοχών 

 

 

Από το προηγούμενο γράφημα (γράφημα 8), διαπιστώνεται, ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στην αστική περιοχή 

κατά την διάρκεια της τελευταίας συνέντευξης στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 8, 9, 10 και 13 που 

εξετάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου (γράφημα 8). Τα παιδιά των πειραματικών ομάδων 

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά στους τομείς της Κατανόησης (2ο γνωστικό επίπεδο) και 

της Εφαρμογής (3ο γνωστικό επίπεδο), έναντι των παιδιών των ομάδων ελέγχου (βλ. πιν. 3 

– πιν. 23, σ. 221 – σ. 232). Διαπιστώνεται επίσης, ότι η βελτίωση των παιδιών των 

πειραματικών ομάδων σε σχέση με την αρχική συνέντευξη είναι θεαματική, ενώ των 

ομάδων ελέγχου, όπου υπήρχε βελτίωση, είναι σε λογικά πλαίσια. Τα αποτελέσματα οδη-

γούν στη διατύπωση της άποψης, ότι η χρήση οπτικού υλικού είναι δυνατόν να βελτιώσει 

τους τρόπους πρόσληψης της γνώσης από τους μαθητές, να τους βοηθήσει στην ανάγνωση 

της εικόνας ή του αντικειμένου και της αποκωδικοποίησης των οπτικών μηνυμάτων, έτσι, 

ώστε η προσέγγιση των καλλιτεχνικών μορφών να καταλήγει στον εμπλουτισμό του λεξι-

λογίου και την παραγωγή λόγου. 
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Γράφημα 9: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στις αρχικές 

μετρήσεις των ημιαστικών περιοχών 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα οι ομάδες των ημιαστικών περιοχών, πειραματικές 

και ελέγχου, βρίσκονται στα ίδια επίπεδα κατά τις αρχικές συνεντεύξεις με μικρές αποκλίσεις 

στα ερωτήματα 8, 10 και 13, χωρίς να δημιουργείται εικόνα αλλοίωσης επί των συνολικών 

μετρήσεων. 

 
Γράφημα 10: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στις τελικές 

μετρήσεις των ημιαστικών περιοχών 
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Στο γράφημα 10 παρουσιάζονται οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των 

πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου στις ημιαστικές περιοχές κατά την διάρκεια 

της τελευταίας συνέντευξης στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 8, 9, 10 και 13 της συνέντευξης που 

εξετάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Τα παιδιά των πειραματικών ομάδων εμφανίζουν 

υψηλότερα ποσοστά στους γνωστικούς τομείς της Κατανόησης και της Εφαρμογής έναντι 

των παιδιών των ομάδων ελέγχου. Η βελτίωση που παρατηρείται μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

θεαματική σε σχέση με την αρχική συνέντευξη, ενώ στις ομάδες ελέγχου παρατηρείτε κατά 

περίπτωση και πτώση των επιδόσεων τους. Θεωρούμε, ότι οι δραστηριότητες του προγράμ-

ματος σχεδιασμένες με κριτήριο το επίπεδο και τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, αλλά 

και τα ευρύτερα ενδιαφέροντά τους αποτέλεσαν ευκαιρία για ανακαλυπτική μάθηση, λει-

τουργώντας βιωματικά και έγιναν ερέθισμα για γλωσσική άσκηση και εμπειρία. 

 

 

Γράφημα 11: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στις αρχικές 

μετρήσεις των αγροτικών περιοχών 

Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει το παραπάνω γράφημα (11), διαπιστώνεται, 

ότι κατά τις αρχικές συνεντεύξεις των ομάδων, πειραματικών και ελέγχου, στις αγροτικές 

περιοχές, οι ομάδες βρίσκονται στα ίδια γνωστικά επίπεδα (βλ.πιν. 3 – πιν. 23, σ. 221 – σ. 

232), με μικρή απόκλιση στο δεύτερο ερώτημα της συνέντευξης, που δεν αποτελεί σημείο 

διαφοροποίησης του επιπέδου των ομάδων. 
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Γράφημα 12: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στις τελικές 

μετρήσεις των αγροτικών περιοχών 

 

Από την εξέταση του παραπάνω γραφήματος, (γράφημα 12), διαπιστώνονται διαφορές 

μεταξύ των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου στις αγροτικές περιοχές, κατά την 

τελική συνέντευξη στα ερωτήματα 1, 2, 3, 8, 9, 10, και 13. Οι πειραματικές ομάδες εμφανί-

ζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά στο δεύτερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης και 

της Εφαρμογής αντίστοιχα, έναντι των ομάδων ελέγχου, στις οποίες παρατηρείται και πτώση 

των επιδόσεων τους (βλ. πιν.3 - πιν. 23, σ. 221 – σ. 232).  

Η χρήση οπτικών παραστάσεων, αντικειμένων, συμβολικών παραστάσεων με περιεχό-

μενο στοιχεία πραγματικά και φανταστικά προκάλεσαν την έξαψη της φαντασίας των μαθη-

τών και προώθησαν τον τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας, ενώ κατά την πορεία εξέλι-

ξης του προγράμματος παρέπεμπαν σε συγκεκριμένα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα. 
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6.5 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του Συντακτικού τομέα 

 

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις, που αφορούν τις επιδόσεις των παιδιών στον 

συντακτικό τομέα και απεικονίζουν τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από την ανάλυση της 

πέμπτης, της έκτης, της έβδομης, της δωδέκατης και της δέκατης τέταρτης ερώτησης της 

συνέντευξης, παρατηρείται, ότι στις πειραματικές ομάδες, υπάρχει σταθερά μείωση των 

μονολεκτικών προτάσεων (αφού αντίστοιχα παρατηρήθηκε αύξηση των σωστών συντακτικά 

προτάσεων) και στις τρεις περιοχές, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την μείωση που 

παρατηρείται στις ομάδες ελέγχου. Τις επιδόσεις των ομάδων σε αρχικό και τελικό στάδιο 

παρακολουθούμε στα παρακάτω γραφήματα. 

Αστικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 

 

Γράφημα 13: Γραφική απεικόνιση ανάπτυξης των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις αρχικές 

συνεντεύξεις στις αστικές περιοχές 

 

Αστικές περιοχές, τελική συνέντευξη

 
Γράφημα 14: Γραφική απεικόνιση ανάπτυξης των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις τελικές 

συνεντεύξεις στις αστικές περιοχές 
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Στις αστικές περιοχές, στην πέμπτη ερώτηση της συνέντευξης, τα παιδιά καλούνται να 

απαντήσουν στο ερώτημα «πώς νιώθεις όταν παίζεις με του φίλους σου» με σκοπό τη μέτρη-

ση της ποσότητας και του είδους των προτάσεων που χρησιμοποιούν, καθώς και το είδος της 

σύνταξης. Στις Π.Ο κατηγοριοποιήθηκαν 42 παιδιά από τα 108 (38,9%) στο επίπεδο της σω-

στής σύνταξης, ενώ στις Ο.Ε.   14 από τα 81 παιδιά (17,3 %). Τα παιδιά των Π.Ο εμφανίζουν 

σαφώς καλύτερη επίδοση.  

Στην έκτη ερώτηση της συνέντευξης ζητείται από τα παιδιά των δύο ομάδων να απα-

ντήσουν στο «πώς θα ένιωθες αν οι φίλοι σου δεν σε έπαιζαν;». Ο στόχος είναι ο ίδιος με αυ-

τόν της προηγούμενης ερώτησης. Η επανάληψη ερωτήσεων παρόμοιου τύπου δίνει περισσό-

τερες δυνατότητες έκφρασης και ευκαιρίες παρουσίασης της ποιότητας και του περιεχομένου 

του προφορικού λόγου των παιδιών. Όπως προκύπτει από τις τελικές μετρήσεις, το 55,7% 

των παιδιών των Π.Ο εκφράζονται με σωστές συντακτικά προτάσεις, έναντι ποσοστού 29,6% 

για τα παιδιά των Ο.Ε.   

Στην έβδομη ερώτηση της συνέντευξης ζητείται να περιγράψουν «τους τρόπους με τους 

οποίους δείχνουν ότι είναι χαρούμενα». O στόχος σ’ αυτή την ερώτηση είναι η κινητοποίηση 

της λεκτικής έκφρασης των παιδιών πάνω σε οικείο θέμα, ώστε να μετρηθούν η ποιότητα και 

η ποσότητα των προτάσεων που χρησιμοποιούν στο λόγο τους. Από τις τελικές μετρήσεις 

φαίνεται, ότι τα παιδιά των Π.Ο. αυξάνουν τα ποσοστά των επιδόσεών τους σε 42,7% έναντι 

14,5% των παιδιών των Ο.Ε. και βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο σύνταξης των προτάσεων. 

Στην δωδέκατη ερώτηση της συνέντευξης τα παιδιά και των δύο ομάδων πρέπει να ερ-

μηνεύσουν τη φράση «παρατηρήστε την εικόνα», με στόχο τον έλεγχο της κατανόησης της 

έννοιας «παρατηρώ» και της ποιότητας της σύνταξης των προτάσεων που χρησιμοποιούν. 

Διαπιστώνεται, ότι το 28% των παιδιών των Π.Ο χρησιμοποιεί σωστές συντακτικά προτάσεις, 

έναντι ποσοστού 11,9% για τα παιδιά των Ο.Ε.         

Στην δέκατη τέταρτη ερώτηση της συνέντευξης ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν 

«ένα περίεργο μολύβι», με στόχο τον έλεγχο του είδους της σύνταξης που χρησιμοποιούν, 

καθώς και την ποιότητα των προτάσεων. Παρατηρείται, ότι το 27,7% των παιδιών των Π.Ο 

εκφράζονται με σωστές συντακτικά προτάσεις έναντι ποσοστού 10,1% για τα παιδιά των 

Ο.Ε. Κρίνοντας από την συνολική εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες των αστικών περιο-

χών, συμπεραίνουμε, ότι υπήρξε αξιόλογη βελτίωση στην συντακτική ανάπτυξη του προφο-

ρικού λόγου των παιδιών των πειραματικών ομάδων έναντι των ομάδων ελέγχου. Η συμμετο-

χή στο πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού πρόσφερε ευκαιρίες εμπλουτισμού και άσκη-

σης του προφορικού  λόγου των μαθητών κινητοποιώντας τη σκέψη και τη φαντασία τους. 
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Ημιαστικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 

 

Γράφημα 15: Γραφική απεικόνιση των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις αρχικές συνεντεύ-

ξεις στις ημιαστικές περιοχές 

 

Ημιαστικές περιοχές, τελική συνέντευξη 

 

Γράφημα 16: Γραφική απεικόνιση των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις τελικές συνεντεύξεις 
στις ημιαστικές περιοχές 

Στις ημιαστικές περιοχές, στην πέμπτη ερώτηση της συνέντευξης οι Π.Ο που βρίσκο-

νταν κατά το αρχικό στάδιο εξ ολοκλήρου στο επίπεδο της ελλιπούς σύνταξης, κατά το τελι-

κό στάδιο εμφανίζουν πρόοδο που φτάνει το ποσοστό 35,3% στο επίπεδο των σωστών συ-

ντακτικά προτάσεων. Οι Ο.Ε παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα στο τελικό στάδιο, χωρίς 

να σημειώνουν αποτελέσματα στο επίπεδο των σωστών συντακτικά προτάσεων. Στην έκτη 

ερώτηση της συνέντευξης το 52,9% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της 

σωστής σύνταξης στο τελικό στάδιο έναντι ποσοστού 44,1% για τα παιδιά των Ο.Ε.  
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Παρατηρείται επίσης, στην έβδομη ερώτηση της συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές, 

ότι το 40,0% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της σωστής σύνταξης έναντι 

ποσοστού 31,8% για τα παιδιά των Ο.Ε. Οι Π.Ο. βελτιώνουν τα ποσοστά τους στο επίπεδο 

των σωστά συντακτικά προτάσεων και στην δωδέκατη ερώτηση της συνέντευξης σε ποσοστό 

31,3% έναντι 25% που ήταν στο αρχικό στάδιο. Οι Ο.Ε. παρουσιάζουν μικρότερη πρόοδο με 

ποσοστό 26,3% σε τελικό στάδιο έναντι ποσοστού 21,1% που σημείωναν αρχικά στο επίπεδο 

των σωστών συντακτικά προτάσεων.  

Κατά την τελική φάση των συνεντεύξεων στη δέκατη τέταρτη ερώτηση διαπιστώνεται, 

ότι το 68,9% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της σωστής σύνταξης  έναντι 

ποσοστού 20,8% για τα παιδιά των Ο.Ε.  

Η εικόνα των πειραματικών ομάδων δείχνει σαφώς βελτιωμένη με τα παιδιά των Π.Ο. 

να εμφανίζουν καλύτερα ποσοστά σωστής σύνταξης των προτάσεων στα σχετικά ερωτήματα 

της συνέντευξης. Ο ρόλος του εφαρμοζόμενου προγράμματος κρίνεται ευεργετικός για τον 

προφορικό λόγο των παιδιών βασιζόμενος σε δραστηριότητες, τεχνικές και μέσα με θεματική 

ποικιλία, που στόχευαν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου των προτάσεων.  

 

Αγροτικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 

 

Γράφημα 17: Γραφική απεικόνιση των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις αρχικές συνεντεύ-

ξεις στις αγροτικές περιοχές 
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Αγροτικές περιοχές, τελική συνέντευξη 

 

Γράφημα 18: Γραφική απεικόνιση των σωστών συντακτικά ή ελλιπών προτάσεων κατά τις τελικές συνεντεύξεις 

στις αγροτικές περιοχές 

 

Στις αγροτικές περιοχές κατά τις τελικές μετρήσεις της πέμπτης ερώτησης της συνέ-

ντευξης, διαπιστώνεται, ότι  από τα παιδιά των Π.Ο κατηγοριοποιήθηκαν στο επίπεδο της 

σωστής σύνταξης το 60% των ερωτώμενων παιδιών, παρουσιάζοντας εμφανή πρόοδο συ-

γκριτικά με τις επιδόσεις που σημειώθηκαν στις αρχικές συνεντεύξεις, ενώ στις Ο.Ε. παρατη-

ρείται πτώση των επιδόσεων μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων με σωστές συντα-

κτικά προτάσεις μόνο στο 7,7% των ερωτώμενων παιδιών.  

Στην έκτη ερώτηση κατά τις τελικές συνεντεύξεις το 46,7% των παιδιών των Π.Ο κα-

τατάσσονται στο επίπεδο της σωστής σύνταξης έναντι ποσοστού 9,1% για τα παιδιά των Ο.Ε. 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων διαπιστώ-

νεται άνοδος στα ποσοστά σωστής σύνταξης των Π.Ο. και αντίθετα πτώση των επιδόσεων 

των Ο.Ε. Η ίδια εικόνα ανόδου του ποσοστού των σωστών συντακτικά προτάσεων για τα 

παιδιά των Π.Ο. παρατηρείται και στην έβδομη ερώτηση, όπου στις τελικές συνεντεύξεις 

φτάνει το ποσοστό 35,9% έναντι ποσοστού 12,5% για τα παιδιά των Ο.Ε. Σημειώνεται δηλα-

δή μείωση των επιδόσεών τους συγκριτικά με το αρχικό τους επίπεδο.  

Στην δωδέκατη ερώτηση της συνέντευξης κατά το τελικό στάδιο διαπιστώνεται, ότι με 

μικρή πτώση το 21,4 % των παιδιών των Π.Ο κατατάσσεται στο επίπεδο της σωστής σύντα-

ξης έναντι μηδενικού ποσοστού διαφοροποίησης για τα παιδιά των Ο.Ε. που παραμένουν στο 

επίπεδο των ελλιπών συντακτικά προτάσεων. Στη δέκατη τέταρτη ερώτηση το ποσοστό των 

ελλιπών συντακτικά προτάσεων των παιδιών των Π.Ο. μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται το 

ποσοστό των σωστών συντακτικά προτάσεων σε ποσοστό 35,6%. Αντίθετα για τα παιδιά των 
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Ο.Ε. παρατηρείται μείωση του ποσοστού των σωστών συντακτικά προτάσεων και αντίστοιχη 

αύξηση των ελλιπών συντακτικά προτάσεων.  

Αναμφισβήτητα, η επίδραση του εφαρμοζόμενου προγράμματος για την προώθηση του 

προφορικού λόγου κρίνεται θετική, αφού επηρέασε και διαφοροποίησε συντακτικά τον προ-

φορικό λόγο των παιδιών. Τα παιδιά των πειραματικών ομάδων ενίσχυσαν τον λόγο τους με 

σωστές συντακτικά προτάσεις σε αντίθεση με την εικόνα των παιδιών των ομάδων ελέγχου 

που παρουσίασε στασιμότητα στην εξέλιξή της. Η απάντηση στην αρνητική πορεία της συ-

ντακτικής ανάπτυξης στον προφορικό λόγο των παιδιών των ομάδων ελέγχου θεωρούμε, ότι 

βρίσκεται στο πρόγραμμα που ακολουθείται, στο περιεχόμενο και τους ρυθμούς του. Η επα-

νάληψη των ίδιων διδακτικών μοτίβων και η στατικότητα στα θέματα και τον τρόπο παρου-

σίασης τους, αποδεικνύεται, ότι δεν βοήθησε αρκετά στην ανάπτυξη του συντακτικού μέρους 

της γλώσσας. Πιθανόν ακόμη, αφού αναφερόμαστε σε αγροτικές περιοχές, τα συγκεκριμένα 

παιδιά να έχουν ανάγκη κάποιες περισσότερο ενισχυμένες καταστάσεις για τη βελτίωση του 

προφορικού τους λόγου, με δεδομένο τις περιορισμένες γενικότερα εμπειρίες αυτών των ο-

μάδων. Καταλήγουμε ωστόσο στο συμπέρασμα, ότι η σύνδεση γλώσσας και τέχνης, με στόχο 

την προώθηση του λόγου των παιδιών, ενεργοποιεί την αντίληψη και ευνοεί τη δημιουργική 

σκέψη τους. Η χρήση συγκεκριμένων ερωτημάτων κατά την διεξαγωγή του προγράμματος 

αναφορικά με το έργο και την εικόνα που αυτό παρουσιάζει, μπόρεσε να δημιουργήσει κατα-

νοητό επικοινωνιακό λόγο.  

 

 

6.6 Γραφικές απεικονίσεις ελέγχου της ποιότητας των προτάσεων σύμφωνα με την 

ταξινόμηση Bloom 

Στις επόμενες γραφικές παραστάσεις, 13, 14, 15, 16, 17, 18, απεικονίζεται η ανάπτυξη 

των ποιοτήτων των προτάσεων που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο των ομάδων 

προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα 5, 6, 7, 12 και 14 της συνέντευξης που ελέγχουν 

τον συντακτικό τομέα της γλώσσας και στις τρεις περιοχές έρευνας. Παρατηρείται, ότι, ενώ 

οι αρχικές επιδόσεις των ομάδων κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα υπάρχουν αξιόλογες 

διαφοροποιήσεις για τις Π.Ο. στις τελικές μετρήσεις. Ανάλυση και σχολιασμός των επιδόσε-

ων των ομάδων γίνεται μετά την παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων στους πίνακες. 

 

Αστικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 
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Γράφημα 19: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 
κατά τις αρχικές συνεντεύξεις 

 

Αστικές περιοχές, τελική συνέντευξη 

 

Γράφημα 20: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 

κατά τις τελικές συνεντεύξεις 

 

Στον ποιοτικό έλεγχο της πέμπτης ερώτησης της συνέντευξης παρατηρείται, ότι οι επι-

δόσεις των Π.Ο. των αστικών περιοχών, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους (88,9%) στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, με προτάσεις της μορφής χαρακτηρι-
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σμού ή δηλώσεων, ενώ στην τελική φάση διαμορφώνουν στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο το 

ποσοστό τους σε 47,3% και προτάσεις που εκφράζουν εξηγήσεις, παραφράσεις, διαπιστώσεις 

και συσχετίσεις, ενώ σημειώνεται και ένα μικρό ποσοστό (2,8%) στο τρίτο γνωστικό επίπεδο 

με προτάσεις που αφορούν γενικεύσεις. Τα παιδιά των Ο.Ε. που αρχικά βρίσκονταν (σε πο-

σοστό 92,3%) στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, στις τελικές μετρήσεις παραμένει το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους (73,1%), στο ίδιο επίπεδο με προτάσεις τύπου, χαρακτηρισμού, περιγραφής ή 

δήλωσης, ενώ φαίνεται να περνά στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο το 26,9% που εκφράζεται με 

διαπιστώσεις και παραδείγματα (βλ. πιν. 24 και παρ. 3, πιν. 40). 

Από τον έλεγχο της ποιότητας των προτάσεων της έκτης ερώτησης της συνέντευξης, 

στις αστικές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι οι Π.Ο. αυξάνουν τα ποσοστά των επιδόσεών τους 

κατά την τελική φάση και η πλειοψηφία τους περνά στο τρίτο γνωστικό επίπεδο (59,8%), με 

προτάσεις επί το πλείστον της μορφής, προβλέψεων. Οι Ο.Ε. παραμένουν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους (73,1%) στο πρώτο γνωστικό επίπεδο με προτάσεις που αφορούν στο μεγαλύ-

τερο ποσοστό τους χαρακτηρισμούς και δηλώσεις (βλ. πιν. 27 και παρ.3, πιν.41). 

Με την ποιοτική ανάλυση της έβδομης ερώτησης, διαπιστώνεται, ότι οι απαντήσεις των 

Π.Ο. ξεπέρασαν το πρώτο γνωστικό επίπεδο και κατά την τελική φάση αφορούν επί το πλεί-

στον παραδείγματα, εξηγήσεις και διαπιστώσεις σε ποσοστό 84,8%, δηλαδή κατατάσσονται 

στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom, της Κατανόησης ενώ υπάρχει και ένα μικρότερο 

ποσοστό (15,2%) με προτάσεις που δηλώνουν γενικεύσεις και κατατάσσεται στο τρίτο γνωστι-

κό επίπεδο, της Εφαρμογής. Οι Ο.Ε. διατηρούν ποσοστό 16,7% (βλ. πιν. 30 και παρ.3, πιν.42) 

στο πρώτο γνωστικό επίπεδο με προτάσεις τύπου περιγραφών και χαρακτηρισμών και το μεγα-

λύτερο ποσοστό τους (83,3%) κατατάσσεται στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης, 

με προτάσεις που αναφέρονται σε παραδείγματα, παραφράσεις, συσχετίσεις και εξηγήσεις. 

Στην ποιοτική ανάλυση της δωδέκατης ερώτησης της συνέντευξης στις αστικές περιο-

χές, παρατηρείται, (βλ. πιν. 33) το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων των παιδιών των 

Π.Ο. κατά το τελικό στάδιο (82,8%), ότι είναι εξηγήσεις, παραφράσεις και παραδείγματα, η 

κατάταξή τους δηλαδή γίνεται στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης. Στις Ο.Ε. οι 

συμμετέχοντες είναι αριθμητικά λιγότεροι (λόγω αδυναμίας απάντησης στο συγκεκριμένο 

ερώτημα) και οι απαντήσεις χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως εξηγήσεις στο μεγαλύτερό 

τους ποσοστό (83,3%) και κατατάσσονται στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο, της Κατανόησης 

(βλ. παρ.3, πιν.43). 

Στην ποιοτική ανάλυση της δέκατης τέταρτης ερώτησης της συνέντευξης στις αστικές 

περιοχές, παρατηρείται, ότι οι απαντήσεις των Π.Ο. διαμορφώνονται ως εξής, οι Π.Ο. μειώ-
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νουν το ποσοστό τους (από 71,3% σε 20,2%, βλ. πιν. 36) στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, που 

αφορούσε προτάσεις που εκφράζουν δηλώσεις και περιγραφές, ενώ αυξάνεται το ποσοστό 

του δεύτερου γνωστικού επιπέδου σε 48,9% και σημειώνεται επίσης ποσοστό 30,9% στο τρί-

το γνωστικό επίπεδο με προτάσεις που αφορούν προβλέψεις και γενικεύσεις (βλ. πίν. 36). Α-

ξιοσημείωτο είναι το γεγονός της ποικιλίας των απαντήσεων σε όλα τα γνωστικά επίπεδα. Οι 

Ο.Ε. μειώνουν το ποσοστό τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο, εξακολουθεί όμως ένα μεγάλο 

ποσοστό τους (55,1%) να παραμένει εκεί. Δεν σημειώνονται επίσης, ποσοστά στο τρίτο γνω-

στικό επίπεδο και ποικιλία στα είδη των προτάσεων (βλ. παρ.3, πιν.44). Όπως έχει τονιστεί 

και σε άλλα σημεία της παρούσας εργασίας, μέσα από τη σύγκριση των δύο ομάδων, η μικρή 

πρόοδος έως στασιμότητα που διαφαίνεται στις ομάδες ελέγχου, δεν μπορεί να αποδοθεί σε 

άλλο παράγοντα, παρά στην παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος του Νηπιαγωγεί-

ου, που δείχνει να προσφέρει οριακά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η παρακολούθη-

ση του προγράμματος του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» βοήθησε τα παιδιά των Π.Ο. στην έκ-

φραση των συναισθημάτων τους και προσέφερε αισθητικά κριτήρια, ενέργειες, δηλαδή, που  

προώθησαν άμεσα τη γλωσσική  παραγωγή των μαθητών. 

 

Ημιαστικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 

 

Γράφημα 21: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 

κατά τις αρχικές συνεντεύξεις 

 

Ημιαστικές περιοχές, τελική συνέντευξη 
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Γράφημα 22: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 

κατά τις τελικές συνεντεύξεις 

 

Στην ποιοτική ανάλυση της πέμπτης ερώτησης της συνέντευξης στις ημιαστικές περιο-

χές, όπως καταγράφεται στο παραπάνω γράφημα (22), διαπιστώνεται για τις Π.Ο. μεγάλη 

διαφοροποίηση των ποσοστών των επιδόσεων μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων. 

Συγκεκριμένα, οι Π.Ο. μειώνουν το ποσοστό του πρώτου γνωστικού επιπέδου από 100% σε 

52,9%, ενώ σημειώνεται ένα μεγάλο ποσοστό, 47,1%, στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο της Κα-

τανόησης, με προτάσεις που αφορούν, εξηγήσεις, παραφράσεις, συσχετίσεις, και συγκρίσεις 

(βλ. πιν. 25). Στις Ο.Ε. παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση του ποσοστού των επιδόσεων των 

παιδιών στο πρώτο γνωστικό επίπεδο (από 100% σε 94,7%) με προτάσεις που εκφράζουν κυ-

ρίως χαρακτηρισμούς και περιγραφές (βλ. παρ.3, πιν.30). 

Από τον έλεγχο της ποιοτικής ανάλυσης της έκτης ερώτησης της συνέντευξης στις η-

μιαστικές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι τα παιδιά των Π.Ο. παρουσιάζουν στην τελική φάση 

μείωση των ποσοστών των επιδόσεων τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο (από 88,2% σε 

35,3%) με προτάσεις που εκφράζουν χαρακτηρισμούς και άνοδο στο δεύτερο και στο τρίτο 

γνωστικό επίπεδο (από 11,8% σε 41,2%) με προτάσεις που αφορούν εξηγήσεις, διαπιστώσεις 

και προβλέψεις αντίστοιχα (βλ. πιν. 28). Εικόνα ανόδου παρουσιάζουν και οι Ο.Ε. στο τρίτο 

γνωστικό επίπεδο (15,4%) και αντίστοιχη μείωση των ποσοστών τους στο πρώτο γνωστικό 

επίπεδο με μικρότερα όμως ποσοστά (βλ. παρ.3, πιν.31).  

Στον ποιοτικό έλεγχο της έβδομης ερώτησης της συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές, 
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διαπιστώνουμε την άνοδο των Π.Ο. από το πρώτο γνωστικό επίπεδο, όπου βρίσκονταν στο με-

γαλύτερο ποσοστό τους (56,3%) στο δεύτερο και τρίτο γνωστικό επίπεδο με ποσοστά 86,7% 

και 13,3% αντίστοιχα, με προτάσεις που εκφράζουν παραδείγματα, εξηγήσεις και γενικεύσεις 

(βλ. πιν.31). Οι επιδόσεις των παιδιών των Ο.Ε. παρουσιάζουν αύξηση στο δεύτερο γνωστικό 

επίπεδο σε ποσοστό 76%, με προτάσεις της μορφής παραδειγμάτων, εξηγήσεων και συσχετί-

σεων (βλ. πιν. 31) χωρίς όμως να φτάνουν μέχρι το τρίτο γνωστικό επίπεδο (βλ. παρ. 3, πιν. 

32). 

Στον ποιοτικό έλεγχο της δωδέκατης ερώτησης της συνέντευξης στις ημιαστικές περιο-

χές (βλ. πιν. 31), παρατηρείται οι Π.Ο. να βελτιώνουν την έκφρασή τους με χρήση προτάσε-

ων που εκφράζουν εξηγήσεις και παραδείγματα (75% και 25% αντίστοιχα) κατά το τελικό 

στάδιο, ενώ οι Ο.Ε., που συμμετέχουν με μικρότερο αριθμό σε αυτό το ερώτημα της συνέ-

ντευξης, χρησιμοποιούν προτάσεις που αφορούν εξηγήσεις σε ποσοστό 94,7%, αλλά και προ-

τάσεις πρώτου γνωστικού επιπέδου που αφορούν ορισμούς (βλ. παρ.3, πιν. 33). 

Στην ποιοτική ανάλυση της δέκατης τέταρτης ερώτησης της συνέντευξης στις ημιαστι-

κές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι οι Π.Ο. αφήνουν το πρώτο γνωστικό επίπεδο της αρχικής 

φάσης, μειώνουν και το ποσοστό του δεύτερου γνωστικού επιπέδου (από 42,2% σε 22,2%) με 

προτάσεις που αφορούν εξηγήσεις και παραδείγματα και σημειώνουν κατά το τελικό στάδιο 

υψηλά ποσοστά στο τρίτο γνωστικό επίπεδο (77,7%) με προτάσεις που εκφράζουν προβλέ-

ψεις κα γενικεύσεις. Οι Ο.Ε. μειώνουν το ποσοστό των επιδόσεών τους στο δεύτερο γνωστι-

κό επίπεδο (από 83,3% σε 70,8%), ενώ αυξάνουν το ποσοστό στο πρώτο γνωστικό επίπεδο με 

προτάσεις της μορφής περιγραφών και χαρακτηρισμών (βλ. παρ. πιν. 49 και. παρ.3, πιν. 34).  

Αγροτικές περιοχές, αρχική συνέντευξη 

 

Γράφημα 23: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 

κατά τις αρχικές συνεντεύξεις 
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Αγροτικές περιοχές, τελική συνέντευξη 

 

Γράφημα 24: Γραφική απεικόνιση της κατάταξης κατά Bloom για την ανάπτυξη της ποιότητας των προτάσεων 
κατά τις τελικές συνεντεύξεις 

 

Με την ποιοτική ανάλυση του πέμπτου ερωτήματος της συνέντευξης στις αγροτικές πε-

ριοχές διαπιστώνεται μεγάλη διαφοροποίηση των επιδόσεων των Π.Ο., αφού μειώνουν θεα-

ματικά τα ποσοστά του πρώτου γνωστικού επιπέδου (από 93,75% σε 28,3%) και αυξάνουν τα 

ποσοστά των επιδόσεών τους στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο σε 58,7% με προτάσεις τύπου, 

διαπιστώσεων, εξηγήσεων και παραφράσεων και στο τρίτο γνωστικό επίπεδο με ποσοστό 

13% και προτάσεις που εκφράζουν γενικεύσεις. Οι Ο.Ε. που σε αρχικό στάδιο βρίσκονται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου στο πρώτο γνωστικό επίπεδο (ποσοστό 91,7%), κατά την τελική φάση 

μειώνουν αυτό το ποσοστό σε 69,4% με όμοιας ποιότητας προτάσεις όπως αρχικά και ση-

μειώνουν επίσης ποσοστά 30,6% στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο με προτάσεις που αφορούν 

διαπιστώσεις και παραδείγματα (βλ. παρ.3, πιν.50). 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα της ποιοτικής ανάλυσης της έκτης ερώτησης 

στις αγροτικές περιοχές, οι Π.Ο. αυξάνουν τα ποσοστά των επιδόσεών τους στο δεύτερο 

γνωστικό επίπεδο  με προτάσεις που αφορούν χαρακτηρισμούς, ενώ κινούνται με υψηλά πο-

σοστά (αρχικά 40% και τελικά 60%) στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, με προτάσεις που έχουν τη 

μορφή προβλέψεων αρχικά και γενικεύσεων και προβλέψεων στο τελικό στάδιο. Οι Ο.Ε. πα-

ρουσιάζουν πτώση των επιδόσεών στο τρίτο γνωστικό επίπεδο (από 15,4% σε 9.1%) και κα-

ταγράφουν κατά το τελικό στάδιο το μεγαλύτερο ποσοστό τους (90,9%), στο πρώτο γνωστικό 

επίπεδο, με προτάσεις της μορφής (βλ. παρ. 3, πιν. 51). 
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Στην ποιοτική ανάλυση της έβδομης ερώτησης της συνέντευξης στις αγροτικές περιο-

χές, τα παιδιά των Π.Ο. παρουσιάζουν πρόοδο κατά το τελικό στάδιο, αφού ανεβάζουν τα 

ποσοστά των επιδόσεών τους στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο (από 57,1% σε 81%)με προτά-

σεις επί το πλείστον της μορφής παραδειγμάτων και συσχετίσεων. Παρουσιάζουν επίσης κα-

λά αποτελέσματα και στο τρίτο γνωστικό επίπεδο (19%) με προτάσεις που αφορούν γενικεύ-

σεις. Οι Ο.Ε. μειώνουν τα ποσοστά των επιδόσεών τους στο πρώτο γνωστικό επίπεδο και μέ-

σω των επιδόσεών τους κατατάσσονται εξ ολοκλήρου (100% στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο 

με προτάσεις που αφορούν μόνο παραδείγματα, χωρίς επιδόσεις στο τρίτο γνωστικό επίπεδο 

(βλ. παρ.3, πιν. 52). 

Στην ποιοτική ανάλυση της δωδέκατης ερώτησης της συνέντευξης στις αγροτικές πε-

ριοχές, παρατηρείται για τις Π.Ο. μείωση του ποσοστού των επιδόσεων τους από το πρώτο 

γνωστικό επίπεδο, όπου εκφράζονταν με περιγραφές, (σε ποσοστό 38,1%), στο δεύτερο γνω-

στικό επίπεδο στο 76,2% του πληθυσμού τους, με ποικιλία προτάσεων που αφορούν εξηγή-

σεις, παραδείγματα και διαπιστώσεις. Οι Ο.Ε. παρουσιάζουν στασιμότητα στο πρώτο γνωστι-

κό επίπεδο (σε ποσοστό 100%) με προτάσεις τύπου περιγραφών (βλ. παρ. 3, πιν. 52). 

Η ποιοτική ανάλυση της δέκατης τέταρτης ερώτησης της συνέντευξης στις αγροτικές 

περιοχές  εμφανίζει τις Π.Ο, να μειώνουν τα ποσοστά των επιδόσεών τους στο πρώτο γνω-

στικό επίπεδο (από 46,7% σε 33%) και αύξηση του ποσοστού του δεύτερου γνωστικού επιπέ-

δου (από 53,3% σε 60%), ενώ υπάρχουν και επιδόσεις τρίτου γνωστικού επιπέδου σε ποσο-

στό 7%. Οι απαντήσεις των Π.Ο. αφορούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους προτάσεις της 

μορφής, παραδειγμάτων, εξηγήσεων συγκρίσεων και παραφράσεων. Οι Ο.Ε. φαίνεται να πα-

ρουσιάζουν γενικότερη πτώση των επιδόσεων τους και ολοκληρωτική κατάταξή τους κατά 

τις τελικές μετρήσεις στο πρώτο γνωστικό επίπεδο (από 70,4% σε 100%), με προτάσεις επί το 

πλείστον της μορφής περιγραφών, δηλώσεων και χαρακτηρισμών (βλ. παρ. 3, πιν. 53). 

 

 

 

6.7 Γραφικές απεικονίσεις ανάπτυξης του είδους των προτάσεων (συντακτικός τομέας) 

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται τα είδη των προτάσεων που αναπτύχθηκαν, 

καθώς και το ποσοστό εμφάνισής τους μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων και στις 

τρεις περιοχές ελέγχου. 
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Γράφημα 25: Γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης του είδους των προτάσεων στις αστικές περιοχές 

 

Την εικόνα του είδους των προτάσεων που αναπτύχθηκαν και από τις δυο ομάδες στις 

αστικές περιοχές, παρουσιάζει το παραπάνω γράφημα (γράφημα 25). Παρατηρείται, ότι τις 

πειραματικές ομάδες υπάρχει σταθερά μείωση των μονολεκτικών προτάσεων, η οποία είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη  από την μείωση που παρατηρείται τις ομάδες ελέγχου. Διαπιστώνεται 

ακόμη αύξηση των αναφορικών προτάσεων και των πλάγιων ερωτήσεων για τις πειραματικές 

ομάδες, ενώ οι ομάδες ελέγχου αυξάνουν τις βουλητικές και χρονικές προτάσεις. 

 

 

Γράφημα 26: Γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης του είδους των προτάσεων στις ημιαστικές περιοχές 
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Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν για τα είδη των προτάσεων που αναπτύχθηκαν και 

από τις δυο ομάδες στις ημιαστικές περιοχές, περιγράφονται στο προηγούμενο γράφημα 

(γράφημα 26). Παρατηρείται, ότι στις πειραματικές ομάδες υπάρχει σταθερά μείωση των 

μονολεκτικών προτάσεων, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την μείωση που 

παρατηρείται στις ομάδες ελέγχου. Διαπιστώνεται ακόμη, ότι οι πειραματικές ομάδες 

αυξάνουν τις βουλητικές, χρονικές και αναφορικές προτάσεις, καθώς και τις πλάγιες 

ερωτήσεις, ενώ οι ομάδες ελέγχου αυξάνουν τα ποσοστά εμφάνισης των χρονικών και 

αιτιολογικών προτάσεων.     

 

 

Γράφημα 27: Γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης του είδους των προτάσεων 

 

Yπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τις Π.Ο των αγροτικών περιοχών, ότι παρουσιάζουν 
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πλάγιες ερωτήσεις, ενώ οι ομάδες ελέγχου διατηρούν ακόμα τις μονολεκτικές προτάσεις και 

αναπτύσσουν τις χρονικές και αιτιολογικές προτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

7.1 Περίληψη 

 

H παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ανάπτυξης και καλλιέργειας 

του προφορικού λόγου που προέρχεται από την επαφή με τα έργα τέχνης. Σε αυτό το κεφάλαιο 

γίνεται ο έλεγχος των ερωτημάτων που έθεσε η έρευνα, αξιολογούνται τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής επεξεργασίας και διατυπώνονται τα συμπεράσματα και οι ερευνητικές προτάσεις. 

 

 

7.2 Έλεγχος των ερευνητικών ερωτημάτων 

 

Ο έλεγχος των ερωτημάτων της έρευνας τα οποία διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο της 

προβληματικής, γίνεται με τη σύγκριση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Ελέγχεται ακόμη, κατά πόσο η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος προαγω-

γής του προφορικού λόγου των νηπίων, εκτός του αναλυτικού προγράμματος, υποστηρίζει 

περισσότερο την ανάπτυξη της γλώσσας. Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα από τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, να ελεγχθεί ποιο είναι το επίπεδο διαφοροποίησης και 

ανάπτυξης του προφορικού λόγου, α) στα πλαίσια εμπλουτισμού του λεξιλογίου, στη χρήση 

ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων, β) στα πλαίσια της συντακτικής ανάπτυξης, 

στη χρήση, δηλαδή σωστών συντακτικά προτάσεων, τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων 

που χρησιμοποιούνται, και γ) στα πλαίσια της σημασιολογικής ανάπτυξης, την κατανόηση 

και έκφραση εννοιών, μέσα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα καθόρισαν και τον τρόπο της έρευνας μας, δηλαδή τη χρη-

σιμοποίηση δύο ομάδων πειραματικής και ελέγχου. Στην πειραματική ομάδα χρησιμοποιήθη-

κε το παρεμβατικό πρόγραμμα και στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκαν δραστηριότητες από 

το αναλυτικό πρόγραμμα. Προηγήθηκε έλεγχος των ερωτημάτων της συνέντευξης σε πειρα-

ματικές και ομάδες ελέγχου σε Νηπιαγωγεία των τριών ερευνώμενων περιοχών. Έγιναν οι 

απαραίτητες διορθώσεις, και μέσω συνέντευξης, συλλέχθηκαν τα πρώτα στοιχεία για το επί-

πεδο του λόγου των παιδιών. Στη συνέχεια έγινε η εφαρμογή του προγράμματος του Γλωσσι-

κού Σχεδιασμού και στο τέλος τα παιδιά εξετάστηκαν και πάλι στα ίδια ερωτήματα με την 

πρώτη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα των δύο συνεντεύξεων, αρχικών και τελικών (για τις 
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δύο ομάδες και στις τρεις περιοχές) και η επεξεργασία τους με τις απαιτήσεις της στατιστικής 

ανάλυσης, αλλά και την ταξινομία του Βloom, προσδιόρισαν την θετική ή όχι απάντηση στα 

ερωτήματά μας. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αν δηλαδή υπάρχουν διαφορές στη γλωσσική παρα-

γωγή των νηπίων μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος γλωσσικού σχεδιασμού, αξιο-

λογήθηκαν τα αποτελέσματα, που αφορούν τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 8, 9, 10 και 13 της συ-

νέντευξης που στοχεύουν στη μέτρηση του εμπλουτισμού του λεξιλογίου. Η στατιστική 

επεξεργασία των τελικών δοκιμασιών, μεταξύ πειραματικών και ομάδων ελέγχου, έδει-

ξε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αρχικών και τελικών μετρή-

σεων μεταξύ των δύο ομάδων πειραματικών και ελέγχου894. Η βελτίωση, που παρατη-

ρήθηκε στις ομάδες ελέγχου, δεν ήταν του ίδιου επιπέδου προαγωγής με αυτό των πει-

ραματικών ομάδων895. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και στην ταξινομία του Bloom, 

όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των πειραματικών ομάδων περνά στο ψηλότερο επίπεδο, 

της Εφαρμογής. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μας, ότι δηλαδή το παρεμβατικό πρό-

γραμμα είχε θετική επίδραση στο επίπεδο προαγωγής της γλωσσικής παραγωγής των 

παιδιών. Κατά τις αρχικές μετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, πειραματικών και ελέγ-

χου, δεν προέκυψαν διαφορές στατιστικά σημαντικές. Όμοια και στην ταξινομία του 

Bloom, οι δύο ομάδες αρχικά φαίνεται να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. 

Για τις αστικές περιοχές, οι επιδόσεις των παιδιών των πειραματικών ομάδων σε σχέση 

με την αρχική συνέντευξη είναι πολύ υψηλές, ενώ των ομάδων ελέγχου, όπου υπήρχε 

βελτίωση είναι μιας αναμενόμενης προόδου που προκύπτει από τη λειτουργία του 

προγράμματος του Νηπιαγωγείου (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 1 – πίν. 7α, σ. 314 – 320). Για τις 

ημιαστικές περιοχές, η πρόοδος των παιδιών των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την 

αρχική συνέντευξη είναι θεαματική, ενώ των ομάδων ελέγχου, όπου υπήρχε, είναι στα 

πλαίσια μιας αναμενόμενης προόδου λόγω εξέλιξης του καθημερινού προγράμματος του 

Νηπιαγωγείου. Στην ταξινομία του Bloom τα παιδιά των πειραματικών ομάδων εμφανίζουν 

υψηλότερα ποσοστά στους τομείς της Κατανόησης και της Εφαρμογής έναντι των παιδιών 

των ομάδων ελέγχου (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 8 – πίν. 14α, σ. 321 – 327). Για τις αγροτικές 

περιοχές, η βελτίωση των παιδιών των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την αρχική 

συνέντευξη είναι υψηλή, ενώ στις ομάδες ελέγχου παρατηρούμε σχετική πτώση των 

επιδόσεων τους. Το τελευταίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της επανάληψης 

                                                             
894 Βλέπε αναλυτικούς πίνακες αποτελεσμάτων στις αρχικές και τελικές συνεντεύξεις των δύο ομάδων με την ταξινομία 
Bloom και τη μέθοδο Chi-Square, Παράρτημα 3, πίν. 1 – πίν. 21 α, σ. 314 – 336. 
895 Ο.π., Παράρτημα 3, πίν. 1 – πίν. 21α, σ. 314 – 336 
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του ίδιου μοτίβου άσκησης της γλώσσας, που δεν προσφέρει νέα στοιχεία και δεν προκαλεί 

το ενδιαφέρον των μαθητών (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 15 – πίν. 21α, σ. 329 – 336). 

Τα προηγούμενα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τον έλεγχο των δεδομένων 

της έρευνας με τη μέθοδο Mann Whitney (βλ. πιν. 55  – πιν. 60α, σ. 371 – 379).  

Τα ευρήματα από την στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμά-

των της έρευνας και συγκεκριμένα των απαντήσεων των παιδιών στις ερωτήσεις 5, 6, 7, 

12 και 14 της συνέντευξης, απαντούν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για το πόσο η 

χρήση έργων τέχνης στο πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού βελτιώνει τον προφο-

ρικό λόγο των νηπίων σε θέματα συντακτικής χρήσης της γλώσσας. Η ανάλυση των πε-

ριεχομένων, ποσοτικά και ποιοτικά, έδειξε την αύξηση της χρήσης ολοκληρωμένων 

προτάσεων προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 25 – πίν. 39α, 

σ. 343 – 357). Υπάρχουν επίσης διαφορές στις παραγόμενες προτάσεις, μεταξύ των δύο 

ομάδων, όπου οι μονολεκτικές απαντήσεις που κυριαρχούσαν στις αρχικές συνεντεύξεις 

και στις δυο ομάδες, εμπλουτίζονται και μετασχηματίζονται για τις πειραματικές ομά-

δες, σε δευτερεύουσες προτάσεις (αιτιολογικές, υποθετικές, χρονικές κ.α.) ή κύριες προ-

τάσεις με σωστή σύνταξη (βλ. γραφήματα 7 - 12, σ. 249 – 253). 

Ο προφορικός λόγος των παιδιών εμπλουτίστηκε με κύριες προτάσεις που έχουν 

σωστή σύνταξη, ενώ με τη χρήση δευτερευουσών προτάσεων ολοκληρώνονται τα νοή-

ματα που θέλουν να εκφράσουν. Πιο αναλυτικά, αυξάνεται η χρήση αιτιολογικών συν-

δέσμων και η παραγωγή αιτιολογικών προτάσεων, ώστε η γλώσσα να εκφράσει σφαιρι-

κές αντιλήψεις και να αιτιολογήσει καταστάσεις (βλ. γραφήματα 19, 20, 21, σ. 260 – σ. 

262). Με ανάλογους συνδέσμους δημιουργούνται βουλητικές προτάσεις για την έκφρα-

ση απόψεων, καθώς επίσης χρονικών και υποθετικών συνδέσμων και παραγωγή αντί-

στοιχων προτάσεων. Παρατηρήθηκε εμφάνιση πλαγίων ερωτήσεων, όταν εκφράζονται 

προσωπικές παρατηρήσεις και σχημάτων παρομοίωσης, που αποδεικνύουν τη νοητική 

ευελιξία (βλ. γραφήματα 19, 20, 21, σ. 261 – σ. 263). 

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για το πόσο το πρόγραμμα γλωσσικού σχεδιασμού 

βελτιώνει τον προφορικό λόγο των νηπίων στη σημασιολογική χρήση των λέξεων, θέ-

σαμε σαν δεδομένο, ότι η εκμάθηση της σημασίας της λέξης δεν αποτελεί απλά συνδυασμό 

φωνημάτων, αλλά απαιτείται αναφορά σε αντικείμενα, γεγονότα ή σχέσεις και ότι η σημασία 

των προτάσεων εξαρτάται από τις σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις π.χ. σχέσεις χώρου, ποσοτικές 

σχέσεις, σχέσεις μεγέθους, χρονικές σχέσεις και, ότι η ικανότητα κατανόησης τέτοιων λέξεων 
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αποτελεί το κυριότερο σημασιολογικό επίτευγμα της προσχολικής περιόδου896. Για το λόγο 

αυτό μετρήθηκε πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος μας, η ικανότητα των παι-

διών: στη χρήση, παρομοιώσεων, προθέσεων, χρήσης ρημάτων κίνησης, επίθετων που εκ-

φράζουν ποσότητα και αποτέλεσμα μετρήσεων, επιρρήματα τοπικά, τροπικά, ποσοτικά και 

χρονικά. Τα ευρήματα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τη σύγκριση  αρχικών και 

τελικών μετρήσεων, αποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις προηγούμε-

νες κατηγορίες μεταξύ των πειραματικών και ομάδων ελέγχου σε όλες τις περιοχές (βλ. γρα-

φήματα 22, 24, 26, σ. 264, 266, 268 αντίστοιχα).  

Η ανάλυση για τη χρήση λέξεων, που εκφράζουν συναισθήματα, χαρακτηρισμούς 

και γενικές, αφηρημένες έννοιες, δείχνει αύξηση των λέξεων αυτών στις Π.Ο. έναντι 

των Ο.Ε., (βλ. γραφήματα 23, 25, 27, σ. 265, 268, 269 αντίστοιχα) και συνηγορεί στο 

ότι οι δραστηριότητες γλώσσας μέσα από το πεδίο της τέχνης, διαμόρφωσαν τη σκέψη 

σε μια πολυπλοκότερη έκφραση με νοηματική ποικιλία. Η συγκριτική μελέτη έδειξε ε-

πίσης, ότι οι ομάδες ελέγχου παρουσιάζουν κάποια βελτίωση, όχι όμως συστηματική, 

αλλά κατά περίπτωση. Οι πειραματικές ομάδες σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου παρου-

σιάζουν αύξηση της κατανόησης των εννοιών, ενώ οι δεύτερες παραμένουν στάσιμες ή 

μειώνουν το επίπεδο κατανόησης εννοιών και έκφρασης. Συγκεκριμένα τα παιδιά των 

πειραματικών ομάδων δείχνουν μεγάλα ποσοστά κατανόησης των εννοιών «άνθρωπος», 

«φύση», «αντικείμενο», όπως φαίνεται από τις μετρήσεις των αντίστοιχων ερωτημάτων 

της συνέντευξης και αποδεικνύεται με την παραγωγή πολυάριθμων λέξεων σχετικών με 

τις έννοιες αυτές (βλ. πιν.3 - πιν. 23, σ. 221 – σ. 232).  

 

 

7.3 Διαπιστώσεις από την ποιοτική επεξεργασία δεδομένων 

 

Κατά την Chapman897, το λεξιλόγιο του παιδιού αναπτύσσεται ταχύτερα, όταν οι λέξεις 

συνδέονται με αντικείμενα και εικόνες που το αφορούν. Ουσιαστικά, επίθετα και επιρρήματα 

χρησιμοποιούνται, όταν γίνεται αναφορά στις ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στα έργα που πα-

ρατηρούνται, για να εκφραστούν αντιδράσεις των αισθήσεων και των συναισθημάτων.  

Από την επεξεργασία των δεδομένων, διαπιστώθηκε επίσης αύξηση του λεξιλογίου τό-

σο στις πειραματικές όσο και στις ομάδες ελέγχου, ωστόσο τα ποσοστά των πειραματικών 

                                                             
896 Katz, J. J., Fodor, A. J., (1963), «The Structure of a Semantic Theory», Language, Vol. 39, No. 2. (Apr. – Jun., 1963), pp. 

170 - 210. 
897 Chapman, L.,(1993), ο.π., σ. 146  
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ομάδων είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Θεωρούμε, ότι αυτό συνέβη, διότι μέσα από το πρό-

γραμμα παρέμβασης, υπήρξαν ευκαιρίες για πλουσιότερες και ποικίλες εμπειρίες με στοχευ-

μένη την κάθε διδασκαλία σε συγκεκριμένο κάθε φορά γλωσσικό φαινόμενο.  

Βελτίωση διαπιστώθηκε ακόμη, στα επίπεδα κατανόησης εννοιών και στις πειραματι-

κές και στις ομάδες ελέγχου, με σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά για τις πρώτες (βλ. πιν. 3 – πιν. 

23, σ. 221 – σ. 232). Το γεγονός δικαιολογείται, καθώς στις πειραματικές ομάδες, οι διδα-

σκαλίες παρείχαν ένα ευρύ φάσμα εννοιών, αλλά και το χώρο επεξεργασίας αυτών των εν-

νοιών. Η αρχική δυσκολία και στα δύο είδη ομάδων, στον ορισμό της έννοιας «αντικείμενο», 

αλλά και στην περιγραφή γνωστού αντικειμένου, φαίνεται να εξαλείφεται στις τελικές συνε-

ντεύξεις στις πειραματικές ομάδες, αφού παρουσιάζεται αύξηση των παραγομένων προτάσε-

ων (βλ. πιν. 33 – πιν. 38, σ. 240 – 243).  

Οι πειραματικές ομάδες χρησιμοποίησαν επίθετα και ουσιαστικά, όσο και οι ομάδες ε-

λέγχου, με τον μέσο όρο όμως των πειραματικών ομάδων υψηλότερο, αλλά και με ποιοτικές 

διαφορές (βλ. Παράρτημα 3, πιν. 22 – πιν. 24α, σ. 337 – σ. 342 αντίστοιχα).  

Διαπιστώνεται, ότι υπάρχουν διαφορές στην παραγωγή ουσιαστικών, επιθέτων, 

ρημάτων (κίνησης), επιρρημάτων και συνδέσμων μεταξύ των πειραματικών ομάδων και 

των ομάδων ελέγχου στις τελικές μετρήσεις και στις τρεις περιοχές έρευνας (βλ. γραφή-

ματα 22, 24, 26, σ. 264, 266, 268 αντίστοιχα).  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνάς μας, η αύξηση των ουσιαστικών ήταν κυρίως λέ-

ξεις που σχετίζονταν με έννοιες που καλλιεργήθηκαν και κατανοήθηκαν μέσα στο παρεμβα-

τικό πρόγραμμα. Τα ουσιαστικά που χρησιμοποίησαν οι ομάδες ελέγχου ήταν σε πολύ μεγα-

λύτερα ποσοστά της μορφής, απλών αναφορών, δηλαδή κατατάσσονται στο πρώτο γνωστικό 

επίπεδο κατά Bloom, ενώ οι πειραματικές ομάδες χρησιμοποιούν στις τελικές συνεντεύξεις 

περισσότερα ουσιαστικά που δηλώνουν, εξηγήσεις, ορισμούς, συσχετίσεις, παραδείγματα και 

γενικεύσεις και κατατάσσονται στην πλειοψηφία τους στο δεύτερο και τρίτο γνωστικό επίπε-

δο κατά την ταξινόμηση Bloom (βλ. πιν. 3 – πιν. 23, σ. 221 – σ. 232). Η επιρροή της εικόνας 

του έργου ή το αντικείμενο, φαίνεται να λειτούργησε παρακινώντας την αναπαραστατική α-

ντίληψη των παιδιών. Το ίδιο προκύπτει και για την αύξηση των ρημάτων (κίνησης), αφού 

κάθε φορά που τα παιδιά βρίσκονταν μπροστά σε ένα έργο τέχνης προκειμένου να το περι-

γράψουν, να το αναλύσουν και να το ερμηνεύσουν, δρούσαν τα ίδια μέσα στο έργο αναλαμ-

βάνοντας ρόλους που ανέφεραν και περιέγραφαν στις προτάσεις που διατύπωναν (βλ. γραφ. 

22 - σ. 264, γραφ. 24 – σ. 266, γραφ. 26 – σ. 268). 

Τα άτομα των πειραματικών ομάδων δεν παρέλειπαν να παρουσιάσουν και κινητικά τα 
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ρήματα που εξέφραζαν στο λόγο τους, αποδεικνύοντας την ουσιαστική κατανόηση των εν-

νοιών τους, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στις ομάδες ελέγχου. Οι τελευταίες έδειξαν να μη 

συσχετίζουν απόλυτα λέξεις με έννοιες και πολύ περισσότερο στη χρήση των ρημάτων. Συ-

γκεκριμένα για τον εξεταζόμενο χώρο, που αφορά την ανάπτυξη ρημάτων κίνησης, η 

έρευνα αποδεικνύει την αύξηση των ποσοστών χρήσης αυτών των ρημάτων και δείχνει 

να συμφωνεί με τις απόψεις των μελετητών898.  

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα και οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

παιδιών μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων στην ένατη ερώτηση της συνέντευξης 

που ελέγχει τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Οι παρακάτω αναφορές είναι από το 3ο Νηπια-

γωγείο Ναυπλίου, (αστική περιοχή) στην ένατη ερώτηση συνέντευξης: 

«Πόσα πράγματα μπορείς να δεις από ένα ανοιχτό παράθυρο;»: 

Αρχική συνέντευξη (Π.Ο.),1ο υποκείμενο: Πολυκατοικίες / 2ο υποκείμενο: τον ήλιο 

Τελική συνέντευξη (Π.Ο.), 1ο υποκείμενο: Σπιτάκια, δέντρα, λουλούδια, σύννεφα και ή-

λιο, λιβάδια, βουνά, χιόνια, σχολεία και άλλες γειτονιές / 2ο υποκείμενο: το πρωί, τη νύχτα, το 

φεγγάρι, τον ήλιο, τα αυτοκίνητα, τους ανθρώπους, τα σπίτια και το χορτάρι. 

Αρχική συνέντευξη (Ο.Ε.):1ο υποκείμενο: τους ανθρώπους και άλλα σπίτια / 2ο υποκεί-

μενο: το αστέρι και το φεγγάρι 

Τελική συνέντευξη (Ο.Ε): 1ο υποκείμενο: τη θάλασσα, όλα τα σπίτια / 2ο υποκείμενο: 

πουλιά, το κάστρο. Διαπιστώνετε, ότι τα υποκείμενα των πειραματικών ομάδων παρουσίασαν 

αύξηση στο λεξιλόγιό τους στην περιγραφή συγκεκριμένων καταστάσεων, ενώ τα υποκείμενα 

των ομάδων ελέγχου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. 

Στη συντακτική ανάλυση τα ποσοστά των σωστών συντακτικά προτάσεων για τις πειρα-

ματικές ομάδες είναι μεγαλύτερα από αυτά των ομάδων ελέγχου, ενώ συγχρόνως πληθαίνουν 

οι δευτερεύουσες προτάσεις και η χρήση συνδέσμων για την εισαγωγή τους (βλ. πιν.24 – 

πιν.38, σ. 233 –σ. 241). Οι προτάσεις, που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τις δύο ομάδες, ήταν 

της μορφής χαρακτηρισμών, περιγραφών, ορισμού ή δήλωσης, ενώ παρατηρείται στις τελικές 

συνεντεύξεις οι πειραματικές ομάδες να περνούν σε ανώτερο επίπεδο, να αποκτούν δηλαδή τη 

μορφή, διαπίστωσης, συσχέτισης, πρόβλεψης ή γενίκευσης, γεγονός που μας επιτρέπει να συ-

μπεράνουμε, ότι το πρόγραμμα του «Γλωσσικού Σχεδιασμού», παρείχε μεγαλύτερες δυνατότη-

τες άσκησης συντακτικά (βλ. Παράρτημα 3, πιν. 40 – πιν. 54α, σ. 358 - σ. 373). Για τον τομέα 

ανάπτυξης της συντακτικής ικανότητας των παιδιών ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις από 

                                                             
898 Gentner, D., (1978), «On relational meaning: The acquisition of verb meaning». Child Development, 49, pp. 988-998 
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το Νηπιαγωγείο Νέας Κίου, που ανήκει στις ημιαστικές περιοχές. Τα παιδιά καλούνται να απα-

ντήσουν στην ερώτηση, «Με ποιους τρόπους μπορείς να δείξεις ότι είσαι χαρούμενος/η;».  

Στην αρχική συνέντευξη της Π.Ο. το νήπιο «Χρήστος» απάντησε: Παίζω και το νήπιο 

«Εύη»: Χαμογελάω. Στην τελική συνέντευξη της Π.Ο., το πρώτο νήπιο απάντησε: Γελάω και 

παίζω με το αδερφάκι μου και το δεύτερο Παίζω με τις κούκλες, βγαίνω έξω και φτιάχνω χιο-

νάνθρωπο. Αντίστοιχα στην αρχική συνέντευξη της Ο.Ε. το νήπιο «Ιωάννα» απάντησε: Παί-

ζω και το νήπιο «Βασίλης»: παίζω με τα παιχνίδια μου. Στην τελική συνέντευξη: το πρώτο 

νήπιο έδωσε την απάντηση: Παίζω με φίλους μου και το δεύτερο νήπιο: Παίζω παιχνίδια. Α-

ναμφισβήτητο είναι το γεγονός της αντικατάστασης των μονολεκτικών απαντήσεων με αντί-

στοιχη αύξηση και συνδυασμό των προτάσεων στον προφορικό λόγο των παιδιών των Π.Ο. 

Στις Ο.Ε. τα παιδιά διατηρούν περίπου την ίδια κατάσταση στη χρήση προτάσεων ποιοτικά 

και ποσοτικά (βλ. Παράρτημα 3, πιν. 25 – πιν. 39α, σ. 343 – σ. 357) 

Παρατηρήθηκε ακόμη, ότι στην αστική και ημιαστική περιοχή στο επίπεδο της σημα-

σιολογικής ανάλυσης, οι Π.Ο σημειώνουν εξαιρετικά αποτελέσματα έναντι των Ο.Ε., ενώ 

στην αγροτική σημειώνεται μια σχετική άνοδος (βλ. γράφημα 23, 25, 27, σ. 265, 268, 269 

αντίστοιχα). Με την υπόθεση, ότι τα δείγματα έχουν επιλεχθεί αντιπροσωπευτικά, θα μπο-

ρούσαμε να ισχυριστούμε, ότι τα παιδιά των αστικών και ημιαστικών περιοχών είναι πιο κα-

τάλληλοι δέκτες του συγκεκριμένου παρεμβατικού εκπαιδευτικού προγράμματος από τα παι-

διά της αγροτικής περιοχής. Πιθανόν οι προηγούμενες εμπειρίες και ο προσανατολισμός των 

παιδιών από το περιβάλλον στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, να τα βοηθά περισσότερο 

στην προσέγγιση των έργων τέχνης, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά βελ-

τίωσης στην προφορική έκφραση. Η ποιοτική αυτή διαφορά αποτυπώνεται στον τομέα της 

έκφρασης των συναισθημάτων, των χαρακτηριστικών και των γενικών εννοιών.  

Όσον αφορά τον τομέα χρήσης λέξεων με τη μορφή χαρακτηρισμών, βλέπουμε ότι και 

τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα (του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» και το κλασικό 

πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου), παρουσιάζουν την ίδια εικόνα καθώς δεν αναφέρθηκαν 

λέξεις, που να παραπέμπουν σε χαρακτηρισμούς.  

Μία πιθανή ερμηνεία του φαινομένου είναι ότι η εφαρμογή ενός οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να επιφέρει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης ταυτόχρονα 

σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης αντίληψης, άρα και του προφορικού λόγου.  

Τα ερωτήματα της συνέντευξης που βασίστηκαν στις έννοιες, «άνθρωπος», «φύση», 

«αντικείμενο», έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του περεμβατικού 

προγράμματος, αλλά και της παιδικής σκέψης.  
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Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των απαντήσεων για την πρώτη έννοια, αποκαλύπτει μια 

συγκεχυμένη άποψη για το ακριβές περιεχόμενό της. Πολλές από τις απαντήσεις των παιδιών 

αφορούσαν περιγραφές στοιχείων με παρεμφερές νόημα (χιονάνθρωπος, φοράει στολή ή 

καπέλο, ιδιότητες όπως μαμά ή μωρό κ.α.). Το φαινόμενο παρατηρήθηκε και στα δύο είδη 

ομάδων κατά τις αρχικές συνεντεύξεις. Δεν παρατηρήθηκε συνέχεια του στις τελικές 

συνεντεύξεις για τα παιδιά των πειραματικών ομάδων, ενώ παρέμεινε σε περιπτώσεις παιδιών 

των ομάδων ελέγχου σε όλες τις περιοχές.  

Η έννοια «φύση» φαίνεται ότι κατανοήθηκε ευκολότερα από τα παιδιά, παρέχοντας 

μεγαλύτερα πλαίσια έκφρασης και για τα δύο είδη ομάδων τόσο στις αρχικές όσο και στις 

τελικές συνεντεύξεις.  

Όσον αφορά την έννοια «αντικείμενο» η διαφορά των ομάδων ελέγχου ήταν 

αξιοσημείωτη, αφού με την σχετική ερώτηση δινόταν ο χώρος στα παιδιά των πειραματικών 

ομάδων για να εκφράσουν τη νέα γνώση χρησιμοποιώντας πολλά ουσιαστικά (για το είδος 

των αντικειμένων) και επίθετα (για την έκφραση των ποιοτήτων). Οι ομάδες ελέγχου είχαν 

σαφώς μικρότερες επιδόσεις τόσο σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα χρησιμοποιούμενων 

λέξεων. 

 

 

7.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος  

«Γλωσσικού Σχεδιασμού» από την πλευρά του ερευνητή 

 

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών προσχολικής ηλικίας, μέσω έργων τέ-

χνης, μελετήθηκε στους τομείς ανάπτυξης του λεξιλογίου, καθώς και της συντακτικής και 

σημασιολογικής ανάπτυξης. Οι επιδόσεις μετρήθηκαν τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

φάση του προγράμματος. Κυρίαρχο ήταν το ερώτημα, αν είναι ικανοποιητικό το πρόγραμμα 

που εφαρμόζεται σήμερα στο Νηπιαγωγείο, αν προάγεται ο προφορικός λόγος των παιδιών 

και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παιδιών. 

Τα δύο είδη ομάδων, πειραματικές και ελέγχου, δεν διαφέρουν ως προς την ικανότητα 

και τη δομή της γλώσσας στις αρχικές μετρήσεις. Μέσω του ελέγχου chi square στα δεδομένα 

των αρχικών συνεντεύξεων της έρευνας διαπιστώνεται, ότι οι ομάδες βρίσκονται στο ίδιο 

γνωστικό επίπεδο στην πλειοψηφία των ερωτημάτων και στις τρεις περιοχές έρευνας. Το γε-

γονός αυτό αποδεικνύει, ότι η έρευνά μας ξεκινάει με την ίδια αφετηρία και για τις δύο ομά-

δες. Το ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στις αρχι-
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κές μετρήσεις, είναι στοιχείο που προσδίδει στην έρευνά μας εγκυρότητα (ως προς τις δύο 

ομάδες), αλλά και προγνωστική εγκυρότητα (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 1α, 2α, 3α… – πιν. 21α, 

σ. 315 – σ. 336, στο τμήμα των αρχικών συνεντεύξεων κάθε πίνακα, όπου εξετάζεται η στα-

τιστικά σημαντική διαφορά σε κάθε ερώτημα της συνέντευξης για τον εμπλουτισμό του λεξι-

λογίου καθώς και τους πιν. 25α, 26α, 27α… – 39α, που αναφέρονται στον έλεγχο της σύντα-

ξης των προτάσεων). Η επόμενη παρατήρηση, αφορά τις τελικές μετρήσεις, από τις οποίες 

προκύπτει, ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πειραματικών ομάδων 

και των ομάδων ελέγχου στην πλειοψηφία των ερωτημάτων της συνέντευξης (βλ. Παράρτημα 

3, πίν. 1, 2, 3…– πιν. 21, σ. 314 – σ.335, στο τμήμα των τελικών συνεντεύξεων κάθε πίνακα, 

όπου εξετάζεται η στατιστικά σημαντική διαφορά σε κάθε ερώτημα της συνέντευξης). Ο στα-

τιστικά σημαντικός έλεγχος επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann 

Whitney (βλ. Παράρτημα 3, στους πίνακες 55α, 57α, 59α, που αφορούν τον έλεγχο του λεξι-

λογίου και τους πίνακες 61α, 63α, 65α, 67α, 69α, 71α, που αναφέρονται στον έλεγχο της σύ-

νταξης των προτάσεων, σ. 374 – σ. 387). 

Το πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού εφαρμόστηκε με ακρίβεια και μεθοδικότη-

τα, προωθώντας τον προφορικό λόγο των παιδιών σε ψηλότερα επίπεδα, ενώ παράλληλα 

πρόσφερε στα παιδιά γνώσεις γύρω από την Τέχνη και αισθητική καλλιέργεια. 

Διαπιστώνεται ακόμη, ότι υπάρχουν διαφορές στην προφορική έκφραση μεταξύ των 

περιοχών προέλευσης των ομάδων των παιδιών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά 

με τη βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ένας νέος δρόμος 

συνδέει δύο φαινομενικά άσχετους χώρους: τον προφορικό λόγο (γλώσσα) και τα καλλιτεχνι-

κά δημιουργήματα.  

Η εφαρμογή των διδακτικών ενοτήτων στις πειραματικές ομάδες με συνδυαστικό πε-

ριεχόμενο, λεκτικών ασκήσεων και αισθητικής καλλιέργειας, οδηγεί στην διατύπωση διαπι-

στώσεων. Όπως, ότι η ικανότητα του παιδιού να σκέπτεται και να παράγει λόγο, καθώς ε-

μπλέκεται συναισθηματικά και διανοητικά στην ανάλυση και ερμηνεία των έργων, έχει σαν 

βάση τον επηρεασμό του από αυτά. Τα αντικείμενα του οπτικού πολιτισμού έχουν αποκτήσει 

ιδιαίτερο νόημα για το παιδί. Ο τρόπος, επίσης, σύνθεσης και διατύπωσης των ερωτημάτων 

στη διάρκεια των διδασκαλιών (SWT, βλέπω, αναρωτιέμαι, σκέπτομαι) λειτουργούν αποστα-

σιοποιημένα από τους συνήθεις τρόπους ερωτήσεων, ώστε να προκαλούν τη συζήτηση και τη 

διατύπωση νέων ερωτημάτων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εμφανίζονται να συμφωνούν και να επιβεβαιώνουν 
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τις απόψεις του Eisner899 για την συμβολή των προγραμμάτων τεχνών στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται, ότι, όταν οι τέχνες χρησιμοποιού-

νται σκόπιμα για να αναπτύξουν ακαδημαϊκά επιτεύγματα στο χώρο της γλώσσας, οι επιδρά-

σεις τους εμφανίζονται να είναι σημαντικές. Για να υπάρξουν όμως τα μεγαλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα, πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένους 

στόχους και περιεχόμενο.    

Οι έρευνες, που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο για την υποστήριξη της τέχνης 

στην ανάπτυξη της γλώσσας, αφορούσαν επί το πλείστον παιδιά Δημοτικού σχολείου ή Γυ-

μνασίου. Ωστόσο, διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις από το γεγονός ότι το πρόγραμμά μας 

εφαρμόστηκε σε μικρότερα παιδιά, παρατηρήθηκαν και στη δική μας μελέτη αποτελέσματα 

το ίδιο ενθαρρυντικά. Παράλληλα με τη μελέτη του Williams900, (όπου τη θέση της κυριολε-

κτικής αποκωδικοποίησης κειμένων, πήρε η προσωπική ανάγνωση και η προώθηση της κρι-

τικής σκέψης) ως κοινό στοιχείο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα έργα τέχνης, επιβε-

βαιώνεται, ότι η γνώση που λαμβάνεται από ένα σύστημα σημείων, μετατρέπεται για να χρη-

σιμοποιηθεί σε άλλη μορφή.     

Η έρευνά μας έδειξε να συμφωνεί ακόμη και με τις απόψεις των Street901, Flood και 

Lapp902 στο ότι τα προγράμματα γλώσσας και τέχνης, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 

της νοητικής διαδικασίας. Όπως και στις έρευνες των Ehrenworth903 και Rosenblatt904, και 

στην παρούσα εργασία, ο προβληματισμός για την επιλογή της κατάλληλης λέξης ενίσχυσε 

την αναλυτική ικανότητα και εμπλούτισε το λόγο, ενώ προσεγγίζονταν νέες έννοιες μέσα από 

την εξερεύνηση και παρατήρηση της εικόνας ή του αντικειμένου. Βρέθηκε ακόμη, ως κοινό 

στοιχείο στη μελέτη μας και σε αυτήν της B. Olshansky στο πρόγραμμα Image to Word-

Word to Image905, η εστίαση στη χρήση της εικόνας σαν μέσο εγγραμματισμού και παραγω-

γής λόγου. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του προφορικού λόγου που εφαρμόσαμε κινήθηκε με 

αντίστοιχες προσεγγίσεις με το πρόγραμμα των R.V. Maurin, M.K. Sacks, M.N. Ayers906, 

όπως την εκμετάλλευση των οπτικών μηνυμάτων που προκύπτουν από τα έργα τέχνης, για 

                                                             
899 Eisner, E., (2008), «Persistent tensions in arts-based research». In M. Cahnmann-Taylor & R. Siegesmund (Eds.), Arts- 
based research in education: Foundations for practice, New York, NY: Routledge, pp. 16 - 27 
900 Williams, T. Lee, (2007), «Reading the painting»: Exploring visual Literacy in the primary grades, v.60, No7, pp. 3 - 7 
901 Street, B., (2003), «What's 'New' in New Literacy Studies? Critical Approaches to Literacy in Theory and Practice.» Cur-
rent Issues in Comparative Education 5, no. 2 (May 12, 2003): pp. 1 - 14   
902 Flood, J. & Lapp, D., (1998), «The visual and communicative arts (visual literacy)», Reading teacher, vol. 51, no 4, Dec-
Jan, pp.776 - 780 
903 Ehrenworth, M., (2003), «Literacy and the Aesthetic Experience: Engaging Children with the visual arts in the teaching of 
Writing», Language Arts, v.81, No1, Apr. 
904 Rosenblatt, L,. (1995), Literature as Exploration. New York: The Modern Language Association of America. (Originally  
published 1938), pp. 71 - 77 
905 Olshansky, B., (2003), «Visual tools for visual learners», School Arts, v. 102, no 5, Jan 
906 Maurin, V. R., Sacks, M. K., Ayers, N. M., (2003), «Paths to reading and writing through the visual arts», Reading Im-
provement, Journal Article, vol.40 
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την παραγωγή λόγου. Και τα δύο προγράμματα εστιάζοντας στην παρατήρηση των μαθητών, 

προώθησαν την κατανόηση και τη δόμηση σημασιών είτε στο γραπτό είτε στον προφορικό 

λόγο. Ένα τελευταίο κοινό συμπέρασμα που παραθέτουμε, είναι από την έρευνα των Μάννα 

και Νικόλτσου907, όπου η τριβή των παιδιών με μορφές τέχνης, ως κοινωνική αλληλεπίδρα-

ση, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα, επέτρεψαν την αφομοίωση 

νέων γλωσσικών μορφών.                  

Αν και το πρόγραμμα του «Γλωσσικού Σχεδιασμού», εφαρμόστηκε για ένα μικρό χρο-

νικό διάστημα, απέδειξε, ότι μπορεί να εμπλουτίσει την έκφραση και τη διαχείριση νοημάτων 

από το παιδί. Τα νοήματα είχαν μια ποικιλία, η οποία αυξήθηκε με τη συνεχή ενασχόληση με 

τα έργα Τέχνης και εμπλουτίζοντας το νοηματικό περιεχόμενο του λόγου των παιδιών, δόθη-

κε η ευκαιρία για αιτιολογήσεις κατόπιν παρατηρήσεων, προβληματισμού και αναζήτησης 

πιθανοτήτων. Η δραστηριότητα αυτή δεν αφορούσε μεμονωμένα το άτομο, αλλά ολόκληρη 

την ομάδα, αφού η υποστήριξη μιας θέσης απαιτεί επιχειρήματα και ευαισθησία στις θέσεις 

των άλλων. 

Οι λέξεις, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα. κ.ά., έχουν μια διαφορετική ποικιλία, αφού 

αντλούνται από το χώρο της Τέχνης. Δεν διδάσκονται παραδοσιακά αλλά βιωματικά και α-

ποκτούν άλλη οντότητα, αφού γίνονται μέρος του περιβάλλοντος του παιδιού. 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου, καθώς και της δομής της γλώσσας, μετρήθηκε με ποσοτικά 

και ποιοτικά κριτήρια. Οι ψηλότερες επιδόσεις των παιδιών των πειραματικών ομάδων σε 

αστικές και ημιαστικές περιοχές, εγείρει σκέψεις και προβληματισμούς. Η σαφώς μεγαλύτερη 

απήχηση του προγράμματος σε αυτές τις περιοχές υποθέτουμε ότι συμβαίνει λόγω της μεγα-

λύτερης δεκτικότητας και ετοιμότητας για την αποδοχή τέτοιων καινοτόμων προγραμμάτων, 

αλλά και γενικότερης καλλιέργειας και πνευματικών αναζητήσεων των ατόμων των χώρων 

αυτών. Ωστόσο, όλες οι πειραματικές ομάδες μέσα από την επαφή τους αυτή με τα έργα Τέ-

χνης, είχαν σε γενικές γραμμές καλύτερες επιδόσεις.  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποκάλυψε κάτι πολύ ενδιαφέρον: τα παιδιά 

των πειραματικών ομάδων, σε κάθε περιοχή, αύξησαν το πλήθος των λέξεων που χρησιμο-

ποιούσαν για να περιγράψουν μια έννοια. Αυτό σημαίνει, ότι η έκφραση των παιδιών είναι 

αποτέλεσμα των προηγούμενων εμπειριών τους, που συγκεντρώθηκαν από την εμπλοκή τους 

στο πρόγραμμα του Γλωσσικού Σχεδιασμού. Η προσέγγιση της Τέχνης μπορεί να συνεχιστεί 

με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και σε άλλους χώρους δραστηριοτήτων, όπως χειροτεχνή-

ματα, δεξιότητες χώρου, δημιουργίες λόγου, κ.ά. 

                                                             
907 Μάννας, A., Νικόλτσου, K., (1995), «Γλωσσικές διαδικασίες σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα προ-
σχολικά παιδιά» period. Τα Εκπαιδευτικά Ιούλιος - Δεκέμβριος 1995, τχ. 32 – 40, σ. 93 – 102. 
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Η πρόοδος που παρατηρήθηκε στην παραγωγή προτάσεων, που είχαν χαρακτήρα ερώ-

τησης, υπόθεσης, σύγκρισης ή αξιολόγησης, στο λόγο των παιδιών, ερμηνεύεται από το γεγο-

νός της επικοινωνίας και της αμεσότητας που δημιουργείται μεταξύ εικόνας και παιδιού-

θεατή. Η ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με τις στατιστικές μεθόδους (ποσοτική ανάλυση 

δεδομένων) έδειξε τη σταδιακή αύξηση των προτάσεων με σωστή σύνταξη αλλά και τον με-

τασχηματισμό των μονολεκτικών εκφράσεων σε δευτερεύουσες προτάσεις. Η παρατήρηση 

αυτή σχετίζεται με την ερευνητική – αναλυτική προσέγγιση των έργων Τέχνης και με τον 

τρόπο λειτουργίας της ερμηνείας τους, κατά την οποία η ευκρίνεια λόγου είναι απαραίτητη 

για την κατανόησή τους. Η επαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε908 κατά την οποία, ο 

θεατής, -εδώ τα παιδιά που συμμετείχαν στο παρεμβατικό πρόγραμμα-, περνά από το μερικό 

στο γενικό, με απογραφή ή απαρίθμηση των οπτικών στοιχείων του καλλιτεχνικού έργου, συ-

ντέλεσε σε αυτό. Στη συνέχεια, περιγράφοντας τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα 

οπτικά στοιχεία, ολοκληρώνεται η αντίληψη του έργου, ενώ συνοψίζονται οι εντυπώσεις με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζεται η ουσία όσων έχουν αναλυθεί. Οι λέξεις γίνονται το εργα-

λείο που εκφράζουν κρίσεις για τη σημασία και τις αρετές του έργου909.  

Παρατηρήθηκε το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για καθετί καινούριο που παρουσια-

ζόταν σχετικό με την Τέχνη. Τα θέματα των έργων, που αναλύονταν κάθε φορά, είχαν άμεση 

σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών και προκαλούσαν σε ανακάλυψη. 

Έδιναν με τον τρόπο αυτό χώρο για περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες. 

 

 

 

 

7.5 Γενικά συμπεράσματα - Ερευνητικές προτάσεις 

 

H απόλαυση που νιώθουμε, όταν κοιτάζουμε ένα έργο τέχνης, οφείλεται στο γεγονός 

ότι την ίδια στιγμή μαθαίνουμε, συλλέγοντας ή αποκωδικοποιώντας νοήματα910. 

Όπως ισχυρίζεται ο Γερμανός φιλόσοφος Theodor Adorno911, «η τέχνη κινείται προς 

την αλήθεια, δεν είναι ταυτόσημη με αυτή·κατ’ αυτά η αλήθεια είναι το περιεχόμενό της. Εί-

ναι γνώση λόγω της σχέσης της με την αλήθεια·η ίδια η τέχνη τη γνωρίζει, καθώς εκδηλώνε-

ται σε αυτή».  

                                                             
908 Chapman, L., (1993),ο.π., σ. 148 - 149 
909 Chapman, L., (1993),ο.π., σ. 152 - 155 
910 Cassirer, E., (1994), Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. 59 - 67 
911 Adorno, Th. & Horkheimer M., (2002), Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, edited by Gunzelin Schmid 
Noerr. Stanford University Press, pp. 11 - 19 
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Επίσης, κατά τον Martin Heidegger912, «η τέχνη είναι η εν-έργω-καθίδρυση της αλή-

θειας». Και για τους δυο στοχαστές, το έργο τέχνης μπορεί να κατανοηθεί μόνον ως μορφή 

έκφρασης της αλήθειας. Άρα το στοιχείο της αλήθειας είναι ουσιώδες για τα έργα τέχνης, κα-

θώς τα ίδια συμμετέχουν στην παραγωγή της γνώσης.  

Επειδή κάθε έργο δεν είναι απλά μια αισθητική μορφή, αλλά και νοητική σύλληψη και θέ-

μα και μεθοδολογία και πράξη, αποτελεί παράγοντα εκδήλωσης του συναισθηματικού κόσμου. Η 

προσέγγιση των έργων επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, τη 

δημιουργία πολλαπλών σωστών λύσεων από πλήθος προσωπικών εκδοχών στο ίδιο θέμα με συ-

νέπεια και αιτιολόγηση. Αποδέχεται την κριτική αλλά απομακρύνει την απόρριψη, κάτι που δεν 

συναντάται σε άλλους χώρους προωθώντας την ευελιξία στη σκέψη του παιδιού913. 

Οι τέχνες μπορούν να προσφέρουν ζωτικής σημασίας βοήθεια στην εκπαίδευση, όχι 

απλώς για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, μα και για να προσφέρουν μιαν όχι μόνο με λέξεις, 

αλλά διανοητική, διάπλατη προσέγγιση στη γνώση και στην έκφραση. Και πάνω από όλα οι 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες διεγείρουν τη διάθεση για μάθηση σε όλους τους μαθητές914. 

Μέχρι τώρα η εκπαίδευση τροφοδοτεί τους μαθητές με γεγονότα και μετά απαιτεί από 

αυτούς να απομνημονεύσουν, να οργανώσουν και να τα αποδώσουν μέσω εξετάσεων και 

τεστ. Οι οπτικές τέχνες παρέχουν την επιζητούμενη ισορροπία σ’ αυτό το είδος διδασκαλίας, 

προσφέρουν δηλαδή έναν τρόπο στους εκπαιδευτικούς να κεντρίσουν το δυναμικό που υπάρ-

χει μέσα σε κάθε μαθητή και να δραστηριοποιήσουν τις δυνάμεις εκείνες που οδήγησαν τους 

μακρινούς προγόνους μας να αναρωτηθούν, να ερευνήσουν, να πειραματισθούν, να φαντα-

στούν, να συσχετίσουν και να απολαύσουν τη μάθηση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μία νέα 

προσέγγιση στη μάθηση η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών εμπειριών που 

μπορεί να έχει ένας μαθητής915.  

Τα παιδιά μαθαίνουν εμπειρικά μέσω των αισθήσεων. Η εμπειρική αυτή μάθηση εξε-

λίσσεται με την ανακάλυψη. Το παιδί ερευνά, δοκιμάζει, ικανοποιείται και μεγαλώνει φυσιο-

λογικά αναπτύσσοντας συλλογισμούς, βάζοντας τάξη στη φαντασία και τη λογική του για την 

απόκτηση περισσότερων –πρακτικών ή μεταφορικών– γνώσεων. Σ’ αυτήν τη μεταβατική πε-

ρίοδο, που το παιδί περνά από την αίσθηση στη λογική, οι δάσκαλοι μπορούν να επιδράσουν 

θετικά ή αρνητικά, καλλιεργώντας ή διακόπτοντας την «Καθολικότητα» που έχει η παιδική 

                                                             
912 Heidegger M., (1986), Η προέλευση του έργου τέχνης, εκδ. Δωδώνη, σ. 87 - 96 
913 Μοσχονά – Καλαμαρά, A., (2009), «Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της τέχνης και η θέση της στην εκπαίδευση σήμερα», 
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, http://www.art-teachers.com 
914Morman Jean Unsworth, (1986), «Συνδέοντας τα πάντα με την τέχνη από μέσα προς τα έξω», School Arts, http://www.art-

teachers.com/ Μετάφραση: Όλγα Ζηρώ  
915Morman Jean Unsworth, (1986), «Συνδέοντας τα πάντα με την τέχνη από μέσα προς τα έξω», School Arts, http://www.art-
teachers.com/ Μετάφραση: Όλγα Ζηρώ 
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γνώση916.Η απόκτηση γνώσης συνίσταται στη διαδικασία αλληλεπίδρασης της νέας πληρο-

φορίας και της υπάρχουσας ενεργοποιημένης γνώσης917 . 

Χαρακτηριστικό αυτής της αλληλεπίδρασης είναι το παράδειγμα ατόμων που βιώνουν 

όμοιες εμπειρίες. Στην περίπτωση που η υπάρχουσα διαθέσιμη γνώση διαφέρει, τα άτομα ανα-

μένεται να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν διαφορετικά την ίδια περίσταση. Για τον παρα-

πάνω λόγο, το κάθε άτομο μπορεί να κατανοεί διαφορετικά το ίδιο αντικείμενο κάθε φορά που 

το αντιμετωπίζει, γιατί η γνώση και οι ικανότητές του έχουν αλλάξει. Αυτή η γενική παρατή-

ρηση είναι σημαντική για την κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα παιδιά αποκτούν κά-

ποιες έννοιες και σχήματα λόγου προτού μάθουν κάποια άλλα, αλλά και των λόγων που μερι-

κές φορές παρουσιάζουν αξιοσημείωτες εκρήξεις στη γνωστική ανάπτυξη. Η οργάνωση των 

εννοιών, δηλαδή η σημασιολογική ανάπτυξη, στοιχειοθετείται από συνδυασμούς εννοιών, οι 

οποίες εκφράζονται με τις λέξεις. Η ανάπτυξη τους προφορικού λόγου είναι ανάλογη με την 

ανάπτυξη των γνωστικών τους λειτουργιών και της ικανότητας κριτικής σκέψης918. 

H Τέχνη περνά μέσα στη σύγχρονη ζωή, σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο, που φιλτράρει 

όλο τον κόσμο των αξιών και τροποποιεί τη διανόηση και το συναίσθημα. Και είναι αυτοί οι 

λόγοι που κάνουν την εκπαίδευση μέσω τεχνών να μην αφορά μόνο τους ενήλικες, αλλά και 

τις νεαρότερες ηλικίες αρχίζοντας από τη νηπιακή. Η Τέχνη γίνεται εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού και έρχεται σε αντίθεση με την παιδαγωγική του παρελθόντος που υποστήριζε 

την απουσία της ψυχαγωγίας από το πρόγραμμα του παιδιού. Σύμφωνα με τις νέες τάσεις, η 

εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να συμφωνεί με τις νέες κοινωνικές ανάγκες και κατά συνέ-

πεια οι μαθητές πρέπει να εκπαιδευτούν στο νέο στοιχείο, αποκτώντας δεξιότητες σχετικές με 

την εικόνα εκτός από αυτές του λόγου, αλλά με έναν συνδυαστικό τρόπο και των δύο, ώστε ο 

μαθητής να μην έχει πρόσθετη επιβάρυνση919. Γενικά θέματα, όπως αγάπη, ειρήνη, συναδέλ-

φωση, εκφρασμένα μέσα από τα έργα τέχνης, μαθαίνουν στα παιδιά να εκδηλώνουν τα προ-

σωπικά τους συναισθήματα αλλά και αφηρημένες έννοιες να γίνουν προσιτές και κατανοητές 

σ’ αυτά920. 

Η θετική επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος του «Γλωσσικού Σχεδιασμού», 

για την πλειοψηφία των παιδιών, που το παρακολούθησαν, αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο 

για τους συγγραφείς των αναλυτικών προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου. Οι συγγραφείς των 

                                                             
916 Eisner, E., (2002), The arts and the creation of mind, Yale University Press / New haven & London, pp.132 - 136 
917 Marslen-Wilson, W., (Ed.), (1989). Lexical representation and process, Part 2. Cambridge, MA: MIT Press,   pp. 201 - 233 
918 Scott (Eds), Training creative thinking, Melbourne, FL.: Krieger, pp. 52 - 57 
919 Ασλανίδου, Σ., (1988), Γραμματική της λέξης και γραμματική της εικόνας, 54, σ. 292 - 295 
920Lapp, D., Flood, J., Heath, S.B. & Langer, J., (2009), «The communicative, visual, and performative arts: Core compo-
nents of literacy education». In J.V. Hoffman & Y. M. Goodman. Changing literacies for changing times. New York: 
Routledge, pp. 3 - 16  
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Αναλυτικών Προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμπεράσματα των 

σχετικών ερευνών, έτσι, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται να αφορούν 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών. Με δεδομένη μάλιστα τη νέα, πολυ-

πολιτισμική ταυτότητα της χώρας μας, θα πρέπει να μελετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, ανάπτυ-

ξη της γλώσσας, καθώς ο παιδαγωγός καλείται να διδάξει σε ετερόκλιτες γλωσσικά ομάδες. 

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας απέδειξαν, ότι τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα 

μπορούν να βρουν χώρο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

προαγωγή της. Ωστόσο, παρά την σε βάθος μελέτη της επίδρασης των Τεχνών στην προφορι-

κή έκφραση, θεωρούμε, ότι υπάρχουν τομείς που έμειναν ανεξιχνίαστοι, όπως, η επίδραση 

ενός τέτοιου προγράμματος σε πολυπολιτισμικές ομάδες παιδιών ή σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, παρέχοντας πολλά περιθώρια για μεταγενέστερες έρευνες. 

Επιβεβαιώνεται μέσω των προηγουμένων η άποψη, ότι η τέχνη, συντελώντας στην α-

νάπτυξη της σκέψης, αναπροσδιορίζει ή αναδημιουργεί την ίδια την ανθρώπινη ζωή στην α-

κεραιότητά της λειτουργώντας με τρόπο γνωστικό, αξιολογικό, δημιουργικό, σημειωτικό και 

επικοινωνιακό921. Κι αυτό δικαιολογείται από το γεγονός, ότι ο φορέας της εικαστικής πλη-

ροφορίας, η εικαστική εικόνα, στην οποία το ακέραιο πνευματικό περιεχόμενο, η ενότητα 

των σκέψεων, των αισθημάτων και των παραστάσεων, διατυπώνεται με συγκεκριμένη δο-

μή922. Η τέχνη είναι γνώση όσο και η επιστήμη. Τα έργα τέχνης έχουν μια λογική διάσταση, 

συγγενεύουν με το σχήμα του συλλογισμού και την περιεκτική σκέψη923. Η τέχνη αναστοχά-

ζεται το συγκεκριμένο και προτάσσει μια εναλλακτική ερμηνεία του κόσμου, αμβλύνοντας το 

χωρισμό των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, μέσα από τη σύζευξη της τέχνης με 

την επιστήμη, της λογικής με τη φαντασία924.  

                                                             
921 Gloton, R., (1976), Η τέχνη στο σχολείο, μτφρ. Α. Σαρίκα - Η. Βιγγόπουλου, Αθήνα:  Νικόδημος, σ. 64 - 68  
922 Ίλιτσεφ, Λ.Φ.-Φεντοσέγιεφ, (1986), Φιλοσοφικό Λεξικό, τ. Ε ,́ Αθήνα: Καπόπουλος 
923 Horkheimer, Max, (1984), Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, Παραδοσιακή και κριτική θεωρία: Εξουσία και οικογένεια: 
Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας, (μτφρ.), Οικονόμου, Αντ., Σαρίκας, Ζ., εκδ.Ύψιλον/Βιβλία, σ. 84 - 92 
924 Goodman, N., (2005), ο.π., σ. 33 - 39 
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1. Έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερωτημάτων της συνέντευξης 

 

Για την ύπαρξη ερευνητικών μελετών με έγκυρα αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να 

χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους ερευνητικά εργαλεία, τα οποία προηγουμένως έχουν 

ελεγχθεί για την αξιοπιστία τους. Γι’ αυτό, η μελέτη μιας έρευνας, εστιάζει στην αξιοπιστία 

του οργάνου μέτρησης της μελέτης. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια μέσω της επανα-

ληπτικότητας και της αναπαραγωγισιμότητας μιας σειράς μετρήσεων, που οδηγούν στο ίδιο 

αποτέλεσμα, στη συνοχή και στην ομοιογένεια ενός εργαλείου μέτρησης, καθώς και στο 

βαθμό που είναι απαλλαγμένο από το τυχαίο σφάλμα. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας στην πα-

ρούσα έρευνα γίνεται με την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής925.  

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας χρησιμοποιείται για να μετρήσει την α-

ξιοπιστία σε εργαλεία μέτρησης. Μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε μία πρόταση (item) ή σε 

μία υπο κλίμακα, αλλά και στο σύνολο του εργαλείου που μετράει την ίδια έννοια (μεταβλη-

τή). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency) είναι ένας δείκτης που φανερώ-

νει κατά πόσο διαφορετικές προτάσεις (items) μετρούν την ίδια έννοια (μεταβλητή). Η αξιο-

πιστία εσωτερικής συνοχής τόσο σε μια υπο-κλίμακα, όσο και σε ολόκληρη κλίμακα εκτιμά-

ται με το συντελεστή Cronbach’s alpha που δείχνει την ομοιογένεια μιας κλίμακας926. 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδομένων της κάθε ερώτησης της συνέντευξης, 

που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος του «Γλωσσικού Σχε-

διασμού» και που δημιουργήθηκε ύστερα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας927, αλλά 

και για την επαλήθευση του στόχου των ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Cronbach’s Alpha928. Πρόκειται για τον τρόπο υπολογισμού αξιοπιστίας ενός ερωτηματολο-

γίου με τη σύγκριση του μεγέθους της συνδιακύμανσης μεταξύ των ερωτήσεων του ερωτημα-

τολογίου σε σχέση με τη συνολική διακύμανση. Όταν οι τιμές του δείκτη Cronbach’s Alpha 

είναι μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές 929. Η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρε-

ται στην έκταση, κατά την οποία ένα σύνολο μεταβλητών είναι συνεπές, σε αυτό που σκο-

πεύει να μετρήσει930 (πίνακες 1 και 2).   

                                                             
925 Litwin, MS., (1995), How to measure survey reliability and validity. Sage Publications, London 
926 Nunally, J. C., (1978), Psychometric Theory, 2nd ed., McGraw- Hill, New Delhi. 
927 Spector, P., (1992), Summated rating scale construction: An introduction. Newbury Park, CA: Sage. 
928 Cronbach, A., (1951), «Coefficient alpha and the internal structure of tests». Psychometrica, 16:297 —334 
929 Nunnally, J., (1978), Psychometric theory. New York: MacGraw-Hill. 
930 Hair, J. F.,Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C., (1995), Multivariate Data Analysis, 3rd  ed, Macmillan 
Publishing Company, New York 
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2. Πίνακες αξιοπιστίας της συνέντευξης 

 

Σε όλους τους χώρους της επιστημονικής έρευνας όπου λαμβάνεται μία μέτρηση, τίθε-

ται το ζήτημα της αξιοπιστίας της μέτρησης αυτής. Ο βασικός ορισμός της αξιοπιστίας, όπως 

αυτή αναφέρεται στα επιστημονικά κείμενα, αφορά το κατά πόσο μια δοκιμασία αναδεικνύει 

το πραγματικό μέγεθος του υπό μέτρηση χαρακτηριστικού. 

Στους πίνακες 1 και 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα για την αξιοπιστία των ερωτημά-

των που αφορούν την ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,804 7 

 

Item-Total Statistics
a
 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1η ερώτηση 12,1854 8,630 ,579 ,770 

2η ερώτηση 12,2893 8,527 ,552 ,777 

3η ερώτηση 13,1545 9,286 ,487 ,787 

8η ερώτηση 13,4494 10,564 ,354 ,806 

9η ερώτηση 12,1461 8,857 ,604 ,767 

10η ερώτηση 12,6994 8,662 ,578 ,771 

13η ερώτηση  12,5253 8,250 ,608 ,765 

Πίνακας 1 : Ο δείκτης Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0,804. Αυτό σημαίνει ότι οι ερω-

τήσεις που αφορούν το λεξιλόγιο είναι αξιόπιστες. 

 

Ο δείκτης Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0,804. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις που 

αφορούν το λεξιλόγιο της συνέντευξης είναι αξιόπιστες καθώς έχουμε τιμή άνω του 0,7.  

 
 

Reliability Statisticsa 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,257 5 
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Item-Total Statistics
a
 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 6,2647 1,415 ,239 ,184 

Ποιοτική ανάλυση 6.1 5,9353 ,984 ,010 ,427 

Ποιοτική ανάλυση 7.1 5,5824 1,251 ,164 ,180 

Ποιοτική ανάλυση 12 5,9471 1,163 ,196 ,143 

Ποιοτική ανάλυση 14 5,5647 1,277 ,148 ,195 

Πίνακας 2: Ο δείκτης Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0,257 

 

Ο χαμηλότερος δείκτης αξιοπιστίας (0,257) στην ανάλυση της πέμπτης, έκτης, δωδέκα-

της και δέκατης τέταρτης ερώτησης της συνέντευξης, δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης σαφή-

νειας των ερωτημάτων, αλλά μικρού αριθμού προτάσεων (items). 

 

 

3. Η ανάπτυξη του «Γλωσσικού Σχεδιασμού»  

 

Α΄ Παρατήρηση – περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου 

(Το Α΄ μέρος αφορά τον προσδιορισμό των έργων ) 

 

1) Πώς θα ονομάσουμε το έργο που παρατηρούμε; Για τι είδος πρόκειται; (πίνακας, γλυ-

πτό, κέντημα, κ.λπ.) (στόχος: οι νέες - πρωτότυπες λέξεις) 

2) Τι μέγεθος/σχήμα έχει; (για υποκοριστικά, μεγεθυντικά). [Το μέσο επηρεάζει τη μορ-

φή του έργου]. Ποια είναι η σημασία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν; Για ποιο λό-

γο ο καλλιτέχνης διάλεξε αυτό το υλικό για το έργο του; (στόχος: η συνεκφορά ονόμα-

τος και επιθέτου, οι οικογένειες λέξεων – οι παράγωγες και σύνθετες λέξεις)   

3) Εκτίμηση βάρους, σχήματος, θορύβου, ποιότητας (για αντικείμενα) – Περιγραφή του 

πίνακα ή του γλυπτού - (στόχος: η παραγωγή πρωτότυπων λέξεων, τα συνώνυμα,, 

ομόηχα, και τα παρώνυμα) 

4) Ποια μέρη (του έργου) μπορείς να ονομάσεις; Τι κάνουν; (στόχος: οι ονοματικές και 

ρηματικές φράσεις) 

5) Πότε κατασκευάστηκε; Πόσο παλιό μπορεί να είναι; (στόχος: τα παραθετικά του επι-

θέτου και τα αντίθετα) 
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6) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε; (π.χ. λατρεία, θαυμασμός, αγάπη, προστασία από κά-

τι, διακοσμητικό ρόλο) (στόχος: η χρήση αιτιολογικών συνδέσμων) 

7) Πού χρησιμοποιείται; Είναι κάτι συνηθισμένο ή για ποιο λόγο και πότε μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί; [για αντικείμενο] (χρονικές, αιτιολογικές προτάσεις) ή αντίστοιχα για 

πίνακα Έχετε δει ως τώρα εσείς μια τέτοια σκηνή, ή μήπως είναι φανταστική; (στόχος: 

οι αντίθετες λέξεις) 

8) Συζήτηση και δημιουργία γύρω από το χώρο των υλικών (το υλικό, τα χρώματα- λε-

κτικά παιχνίδια για χρήση πρωτότυπων και σύνθετων λέξεων). Να ζωγραφίσουμε ή 

να κατασκευάσουμε με διάφορα υλικά, σύνθετες ή αντίθετες ή συνώνυμες λέξεις 

(μπορούμε να τις σκεφτούμε και μετά να τις ανιχνεύσουμε στα έργα) [π.χ. Ας βρούμε 

λέξεις που έχουν μέσα τους χρώματα ή πολλά πράγματα μαζί ή ας σκεφτούμε πώς θα 

περιγράψουμε ένα πολύ έντονο γαλάζιο ή αν μπερδεύονταν το κίτρινο με το γαλάζιο, 

πως θα λεγόταν το νέο χρώμα]. 

9)  Όπως η μουσική, έτσι και η τέχνη έχει ρυθμό. Αυτός αποκαλύπτεται με την εναλλα-

γή σκοτεινών και ανοικτών χρωματικών τόνων και με τα γραμμικά σχήματα. Γιατί ο 

καλλιτέχνης επιθυμεί να κινήσει τη ματιά μας; Τι ρυθμό επιβάλλει; (στόχος: εμπλουτι-

σμός λεξιλογίου)  

10)  Το χρώμα, το φως και η σκιά είναι τα στοιχεία που εκφράζουν τη διάθεση, τη μορ-

φή, την απόσταση, το βάθος. Γιατί ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα χρώ-

ματα; (στόχος: η αιτιολόγηση- άσκηση προφορικού λόγου). 

Κατά την περιγραφή αντικειμένων μπορεί να προηγηθεί ανίχνευση του υλικού, με σκο-

πό το κέντρισμα του ενδιαφέροντος των παιδιών. Έτσι για παράδειγμα, δίνουμε στους μαθη-

τές να συγκολλήσουν τα όστρακα τριών αγγείων (από εικόνες) και να εντοπίσουν τύπους και 

χρήσεις των αγγείων, ή να ανασυνθέσουν δύο (π.χ. μυκηναϊκές) τοιχογραφίες και διερευνούν 

τη θεματολογία τους για να την συνδέσουν με την καθημερινή ζωή κατά τη μυκηναϊκή εποχή, 

ή αναλύουν τη θεματολογία ενός λαϊκού κεντήματος ή ενός κοσμήματος και κάνουν υποθέ-

σεις για την αιτία δημιουργίας του. 

 

(Το Β΄ μέρος αφορά την ερμηνεία του έργου ) 

 

11)  Ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποια η ιδιότητά του; (γλύπτης - οικογένειες λέξεων 

και σύνθετες λέξεις αγγειο- πλάστης), (στόχος: η παραγωγή ρημάτων από ονόματα 

ή από άκλιτα μέρη και αντίθετα) 
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12)  Από πού εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης; (μυθολογία, ζωή στην εξοχή, τοπία, οικογε-

νειακή ζωή με στόχο την παραγωγή προφορικού και βιωματικού λόγου) 

13)  Η σύνθεση των επιμέρους «αντικειμένων». Είναι το έργο «συμμετρικό» ή όχι; (ο 

όρος συμμετρικό αναλύεται ώστε να γίνει κατανοητός στα παιδιά) Προς τα πού επι-

κεντρώνεται η προσοχή μας όταν το παρατηρούμε; Γιατί ο καλλιτέχνης θέλησε να 

δούμε πρώτα κάτι συγκεκριμένο; (στόχος: οι νέες λέξεις – η σύνταξη προτάσεων) 

14)  Ερωτήσεις σχετικές με το θέμα του έργου (αν πρόκειται για πρόσωπα, τοπία, α-

ριθμός εικονιζόμενων προσώπων ή στοιχείων, έκφραση προσώπων και σωμάτων) 

στόχος: η άσκηση σε ρηματικές φράσεις, αντιθέτων εννοιών, οικογένειες λέξεων, 

τακτικά και απόλυτα αριθμητικά, κ. α.) 

15)  Ο δημιουργός του έργου θέλει να μας μεταδώσει ένα σοβαρό, μελαγχολικό ή ένα χα-

ρούμενο ή αστείο μήνυμα; [Λειτουργούμε δημιουργικά πάνω στους χαρακτηρι-

σμούς. Π.χ. βρίσκουμε και άλλες λέξεις πάνω στον χαρακτηρισμό του μηνύματος, 

που δίνουν το ίδιο ή αντίθετο νόημα, αστείο-διασκεδαστικό-πειρακτικό, μελαγχο-

λικό-λυπημένο-αγέλαστο. Ποια άλλα πράγματα (χρήση νέων λέξεων) θα μπορούσε 

να χρησιμοποιήσει ο δημιουργός για να στείλει το ίδιο μήνυμα;] (στόχος: η ανάπτυξη 

δημιουργικής σκέψης) 

16)  Αναζήτηση τίτλου του έργου (στόχος: η άσκηση σε περιληπτική μορφή λόγου, ή 

ασκήσεις ενεργητικής και παθητικής σύνταξης ) (ατομική ή ομαδική εργασία) 

17)  Μπορείς να γράψεις ή να ζωγραφίσεις τον τίτλο του έργου; (στόχος: η έκφραση -

δημιουργία) 

18)  Βρίσκουμε λέξεις που να χαρακτηρίζουν την έκφραση αυτών που εικονίζονται. Αν 

δεν ήταν έτσι, πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είναι; (στόχος: να βρεθούν λέξεις που 

να κάνουν ρίμα ή να είναι αντίθετης σημασίας με στοιχεία του έργου, ή να έχουν 

την ίδια κατάληξη, π.χ. βαριά – ελαφριά - μακριά ή μελαγχολικό – σκεπτικό- φα-

νταστικό, σκοτεινό – φωτεινό) [Απόδοσή τους αρχικά βιωματικά, με διάφορους 

τρόπους και στη συνέχεια σε ασκήσεις λόγου]. 

19)  Ποιο μέρος του έργου μπορείς να πεις ότι μοιάζει με κάτι άλλο; (στόχος: η εξοικείω-

ση με το σχήμα της παρομοίωσης, άσκηση με ζωγραφική–καλλιέργεια φαντασίας)  

20) Βρες εκείνο το μέρος του έργου που σε εντυπωσίασε περισσότερο (π.χ. παραλία, πύρ-

γος, καπέλο ή παιχνίδι) και κάνε ομάδες με λέξεις που να το περιγράφουν, που να 

του ταιριάζουν, που να μοιάζουν με αυτό [στόχος: η οργάνωση ομάδων λέξεων σε 

σημασιολογικά πεδία] 
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(Το Γ΄ μέρος αφορά συναισθήματα, κοινωνιολογικά στοιχεία – κριτική αντιμετώπιση) 

 

21)  Σου αρέσει αυτό που βλέπεις; Γιατί; (στόχος: η εξοικείωση με επιχειρηματολογία- 

αιτιολόγηση) 

22)  Με ποιες λέξεις, (πώς) μπορείς να εκφράσεις αυτό που νιώθεις κοιτώντας το έργο; 

(στόχος: τα επίθετα και τα επιρρήματα)  

23)  Πώς καταφέρνει ο καλλιτέχνης να σου μεταδώσει αυτά τα συναισθήματα; (στόχος: ο 

χειρισμός προφορικού λόγου και η χρήση πρωτότυπων λέξεων) 

24)  Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που ο καλλιτέχνης να μη θέλει να παρουσιάσει 

στο έργο ή κάτι που θα μπορούσε να παραλείψει; ( άσκηση προφορικού λόγου, φα-

ντασίας, αφαιρετικής και δημιουργικής σκέψης) 

25)  Αν μπορούσες να συμπληρώσεις κάτι στο έργο, τι θα ήταν αυτό; (στόχος: ακολου-

θώντας την τεχνοτροπία, να παρουσιαστεί έργο αισθητικό χρησιμοποιώντας νέα 

γνώση, ενώ συγχρόνως προωθείται η ανάπτυξη  βιωματικού λόγου) 

26)  Πιστεύεις ότι συνδέεται αυτό το έργο με τη σημερινή καθημερινότητα; Με ποιο τρόπο; 

(στόχος: η άσκηση στην εκφορά του λόγου σε παροντικό και παρελθοντικό χρόνο) 

27)  Αν σου ζητούσαν να περιγράψεις το έργο σε κάποιον που δεν το γνώριζε, πως θα το 

έκανες; ή Τι νομίζεις ότι συζητούν…, ή τι λέτε να ζήτησε ο… από.. (στόχος: ο χειρι-

σμός του προφορικού λόγου και η χρήση πρωτότυπων λέξεων) 

28)  Πόσες διαφορετικές ομάδες λέξεων που έχουν σχέση με το θέμα του έργου μπορείς 

να σκεφτείς; (φυτά, ζώα, έπιπλα, άνθρωποι – περιληπτικές έννοιες) (στόχος: τα ση-

μασιολογικά πεδία) 

29)  Δημιούργησε με την ομάδα σου μια περίεργη και ασυνήθιστη ιστορία που θα αφορά 

την προηγούμενη φάση του έργου  

30)  Σκέψου ότι είσαι και συ μέσα στο έργο (αν πρόκειται για πίνακα ή σκηνή δράσης σε 

χαρακτικό ή γλυπτό έργο) και διηγήσου μας την εξέλιξη της ιστορίας  

31)  Φαντάσου (αν πρόκειται για αντικείμενο) ότι αυτό ζωντανεύει, τι θα συζητούσες μα-

ζί του; (μπορείς να παίξεις τη σκηνή;) (στόχος: η άσκηση σε διάλογο, επικοινωνια-

κός λόγος)  

32) Γιατί αναρωτιέσαι κοιτώντας το έργο; Τι σκέπτεσαι γι’ αυτό; (στόχος: η ανάπτυξη 

συναισθημάτων) 

33)  Φτιάξε με την ομάδα σου ένα μικρό ποίημα, σαν αυτό που υποδεχτήκαμε τα έργα, για 

το έργο που βλέπεις. (στόχος: η συνεργασία, η άσκηση και με άλλα είδη του λόγου). 
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Εισαγωγικά 

 

Οι διδακτικές ενότητες έτσι, όπως παρουσιάζονται στο πρόγραμμα του Γλωσσικού 

Σχεδιασμού, βασίζονται στην παρουσίαση, μέσω έργων, διαφορετικής κάθε φορά τέχνης και 

τεχνοτροπίας, αλλά και διαφορετικού γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου. Η ανάλυση 

του περιεχομένου τους γίνεται με ερωτήσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή προφορικού 

λόγου από πλευράς παιδιών. Με την επεξεργασία των έργων ανακαλύπτονται νέες λέξεις, εκ-

φράσεις και γραμματικά, συντακτικά ή σημασιολογικά φαινόμενα, που με μία αμφίδρομη 

σχέση, προκαλούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες μορφές Τέχνης. Όλες οι λε-

κτικές ασκήσεις που αποτελούν τμήμα της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης, είναι επι-

λεγμένες με βάση τη νοηματική τους βαρύτητα μέσα στα έργα. 

 

 

Μέρος Α΄ 

Α΄ Διδασκαλία 

Δέντρα – Αμυγδαλιά 

 

Ερωτήσεις: 

1) Πώς θα ονομάσουμε το έργο που παρατηρούμε; 

2) Ποια υλικά χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης για να το φτιάξει (καβαλέτο, ύφασμα, 

χρώματα, πινέλα-εκμάθηση νέων λέξεων – εμπλουτισμός λεξιλογίου) 

3) Γιατί χρησιμοποίησε χρώματα και όχι κάποιο άλλο υλικό; (νέες λέξεις, παιχνίδι με τα 

χρώματα, αποχρώσεις–σχηματισμός λέξεων που έχουν μέσα τους τη λέξη χρώμα) 

4) Τι παρατηρούμε στον πίνακα; Tι βλέπουμε; Πού βρίσκεται; (τοπικά επιρρήματα) 

5) Τα μέρη του έργου (νέες λέξεις, λουλούδια, φύλλα, κλαδιά, φόντο) 

6) Έχετε δει εσείς ως τώρα μια τέτοια σκηνή ή μήπως είναι φανταστική; (καταφατικές και 

αρνητικές προτάσεις, αντίθετες λέξεις: φανταστικό-πραγματικό, ψεύτικο- αληθινό. 

7) Ενώστε το γαλάζιο χρώμα από το φόντο με άλλες λέξεις και ζωγραφίστε με τη φα-

ντασία σας. Ποια χρώματα προκύπτουν; (γαλάζιο + άσπρο, γαλάζιο + κίτρινο, γα-

λάζιο + πράσινο) 

8) Πώς χαρακτηρίζετε τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης; (ανοιχτά, απαλά, 

σκούρα, έντονα – χρήση επίθετων, νέες λέξεις) 

9) Πώς λέτε να ένιωθε ο καλλιτέχνης, όταν ζωγράφιζε αυτόν τον πίνακα; Καταφέρνει 

να μας κάνει να νιώσουμε το ίδιο; (έκφραση συναισθημάτων) 
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10) Τι ήταν αυτό που έγινε έμπνευση (αναλύουμε την λέξη) για τον καλλιτέχνη; (σημα-

σιολογία λέξεων) [φύση- τοπίο- ομορφιά, νέες λέξεις και αιτιολόγηση] 

11) Τι είδους μήνυμα θέλει να μας μεταδώσει ο καλλιτέχνης; (νέες και αντίθετες λέξεις: 

αστείο, σοβαρό, μελαγχολικό, χαρούμενο – λέξεις με το ίδιο νόημα (σημασιολογί-

α): γελαστό, χαρούμενο, χαρωπό, χαμογελαστό - ερμηνεία συναισθημάτων: αγάπη 

για τη ζωή) 

12) Πώς θα ονομάσετε τον πίνακα; Ο τίτλος του. (δημιουργικότητα, καλλιέργεια της 

σκέψης) 

13) Πώς μπορείτε να εκφράσετε αυτό που νιώθετε κοιτώντας τον πίνακα; (επιρρήματα: 

καλά, χαρούμενα ή με μορφή παθητικής φωνής: χαίρομαι, ευχαριστιέμαι ή με μορ-

φή επιθέτων: χαρούμενος, ευχαριστημένος) 

14) Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που ο καλλιτέχνης να μη θέλει να παρουσιάσει στο έργο; 

(αφαιρετική, δημιουργική σκέψη) 

15) Μπορείτε να φτιάξετε μια ομάδα με λέξεις που να έχουν σχέση με το θέμα του πίνα-

κα; (ονομασίες ή μέρη δέντρων – νέες λέξεις) 

16) Φανταστείτε ότι ο πίνακας συνεχιζόταν. Ποια μπορεί να ήταν η εξέλιξή του; (δη-

μιουργία ιστορίας – αφηγηματικός λόγος) 

17) Για τι αναρωτιέστε κοιτώντας το έργο; Τι σκέπτεστε γι’ αυτό; (ανάπτυξη προφορικού 

λόγου, δημιουργική σκέψη) 

18) Φτιάξτε ένα μικρό ποίημα για τον πίνακα που βλέπετε. [π.χ. Μέσα στο γαλανό ου-

ρανό, τα άσπρα συννεφάκια, χαμογελάνε στα παιδιά και χορεύουνε σαν τρελά] 

(γνωριμία με διαφορετικές μορφές του λόγου). 

 

 

 

Β΄ Διδασκαλία 

Μέρα και νύχτα 

 

Η διδασκαλία ξεκινά με την απόδοση δυο ποιημάτων που μιλούν για τη μέρα και τη νύ-

χτα με σκοπό να προϊδεάσουν τα παιδιά για όσα θα συζητηθούν.  

α) Τον ήλιο άνοιξε ομπρέλα η μέρα  

χρυσά μαλλιά και φως δαντέλα η μέρα 

χαρά μου σαν τον ήλιο γέλα, σαν μέρα! 
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β) Σπαρταράνε τ’ αστεράκια, οι καρδούλες τ’ ουρανού 

στέλνω απ’ τη γη φιλάκια, πάω μαζί τους με το νου. 

Σαν σε δέντρο στολισμένα, αστεράκια της νυχτιάς 

Η καρδούλα μου κι εμένα, σπαρταράει σαν κι εσάς. 

 

Ερωτήσεις 

1) Πώς θα ονομάσουμε το έργο που παρατηρούμε; (ζωγραφικός πίνακας- συνεκφορά 

ουσιαστικού και επιθέτου) 

2) Τι περιέχει; Τι περιγράφει αυτός ο πίνακας; (φύση, τοπίο τη νύχτα) 

3) Ο πίνακας μοιάζει σαν να χωρίζεται σε δυο μέρη. Ποια είναι αυτά; περιγράψτε τα. 

(άσκηση προφορικού λόγου) 

4) Τι κάνουν τα αστέρια; Τι κάνει το δέντρο; (νέες λέξεις- γνωριμία με τα ρήματα: 

φέγγουν, φωτίζουν, λάμπουν/ κινείται, λυγίζει, γέρνει)  

5) Ο καλλιτέχνης είδε την εικόνα αυτή από κάποιο ψηλό σημείο. Πώς φαίνονται τα σπί-

τια; ( μικρά, σκοτεινά, χαμηλά – επίθετα, νέες λέξεις) 

6) Πρόκειται για φανταστική ή πραγματική σκηνή; Τι έδωσε έμπνευση στον καλλιτέχνη; 

7) Ποια σχήματα παρατηρείτε να επαναλαμβάνονται; (άσκηση παρατηρητικότητας) 

8) Ποια χρώματα μοιάζουν σαν να κινούνται; Πώς θα περιγράψετε την κίνησή τους; 

Γιατί ο καλλιτέχνης κινεί τη ματιά μας; (αισθητική καλλιέργεια, προφορικός λόγος) 

9) Πώς χαρακτηρίζετε τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης; (επανάληψη λέξεων) 

10) Ο καλλιτέχνης, που ονομάζεται V. G., ποια ιδιότητα έχει; – Πώς λέγεται η εργασία 

του; (σύνδεση-παραγωγή ουσιαστικού από ρήμα και το αντίθετο, π.χ. Ο ζωγράφος 

ζωγραφίζει, ο τραγουδιστής τραγουδάει) 

11) Ονομάστε το έργο. [επεξηγήσεις από πλευράς διδάσκοντος για τη απόδοση του με-

γαλείου του σύμπαντος] Πώς αλλιώς θα ονομάζατε τη νύχτα; (μαγική, απίθανη – 

επίθετα- νέες λέξεις) 

12) Αν η νύχτα δεν είχε αστέρια, θα ήταν… (σκοτεινή, συννεφιασμένη, αφώτιστη (επί-

θετα- νέες λέξεις) 

13) Ποιο κομμάτι του έργου μπορείτε να πείτε ότι μοιάζει με κάτι άλλο; (το κυπαρίσσι 

σαν μαύρη φλόγα, οι πινελιές σαν κύματα, τα αστέρια που κινούνται σαν σβούρες 

που στροβιλίζονται) (γνωριμία των παιδιών με το σχήμα της παρομοίωσης) 

14) Αν μπορούσατε να συμπληρώνατε κάτι στο έργο, τι θα ήταν αυτό; (δημιουργική σκέ-

ψη- προφορικός λόγος) 
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15) Δημιουργήστε μια μικρή ιστορία που θα έχει σχέση με το τι συνέβη πριν φτάσει η 

στιγμή που περιγράφει ο καλλιτέχνης (προφορικός λόγος, χρονική συσχέτιση και 

έκφραση των γεγονότων) 

16) Ζωγραφίστε μια «έναστρη νύχτα» 

 

 

Γ΄ Διδασκαλία 

Διατροφή – Φρούτα 

 

Εισαγωγή: Μεγάλοι καλλιτέχνες θέλησαν να τονίσουν τη σημασία που έχει το γάλα, το 

ψωμί, τα φρούτα στη διατροφή μας. Στον πρώτο πίνακα «το γάλα», ο Ν. Λύτρας παρουσιάζει 

ένα κορίτσι να πίνει το γάλα του καθισμένο στην τραπεζαρία. 

 

Ερωτήσεις 

1) Περιγράψτε τον πίνακα. Ονομάστε τα αντικείμενα που βρίσκονται στο τραπέζι. (σχη-

ματισμός υποκοριστικών λέξεων, κορίτσι-κοριτσάκι, πιάτο-πιατάκι, καλάθι - κα-

λαθάκι κ.α.) 

2) Στον δεύτερο πίνακα ο Θεόφιλος τονίζει πως η παραγωγή του γάλατος, δίνει στην οι-

κογένεια εργασία αλλά και την απόλαυση των προϊόντων από αυτό (γιαούρτι, τυρί) 

(νέες λέξεις, προφορικός λόγος) 

3) 3ο έργο, επισήμανση της σημασίας του ψωμιού στη διατροφή μας. Περιγραφή του 

έργου (προφορικός λόγος). 

4) Και στην αρχαία Ελλάδα ζύμωναν ψωμί. Γνωριμία με έργα τέχνης διαφορετικών 

εποχών και πολιτισμών. Είδος έργου, πήλινο ειδώλιο (μικρό αγαλματάκι), που πε-

ριγράφει τη σκηνή. Περιγραφή του έργου (προφορικός λόγος). 

5) Το έργο, «τα φρούτα» του Καραβάτζιο. Πώς θα ονομάσετε το έργο που παρατηρού-

με; (συνεκφορά ουσιαστ. και επιθ.) 

6) Ποια μέρη του έργου μπορείτε να ονομάσετε; (αγόρι, καλάθι, φρούτα – συνεκφορές: 

πολλά φρούτα, νεαρό παιδί, ψάθινο καλάθι – υποκοριστικά: παιδάκι, αγοράκι, κ.α.). 

7) Σύνθεση λέξεων με συνθετικό τη λέξη φρούτο, (φρουτοχυμός, φρουτόκρεμα, φρου-

τοσαλάτα) 

8) Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί σκούρα και ανοιχτά χρώματα. Θεωρείται ο ζωγράφος 

της πραγματικότητας, τεχνίτης των φωτοσκιάσεων. (αντίθετες λέξεις: φως - σκιά, 

άσπρο-μαύρο, ανοιχτό – κλειστό). Πού τα παρατηρείτε μέσα στον πίνακα;  
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9) Τι πιστεύετε πως ήταν αυτό που έκανε τον καλλιτέχνη να εμπνευστεί τον πίνακα; 

(Προφορικός λόγος) 

10) Πόσα πρόσωπα βλέπετε, Πώς θα χαρακτηρίσετε την έκφραση του προσώπου του α-

γοριού; (εύρεση και έκφραση συναισθημάτων με αντίστοιχες λέξεις) 

11) Πώς θα εκφράσετε αυτό που νιώθετε κοιτώντας τον πίνακα; (εύρεση και έκφραση 

συναισθημάτων με αντίστοιχες λέξεις) 

12) Αν συναντούσες αυτό το αγόρι, τι θα το ρωτούσες; (δημιουργία ερωτηματικών προ-

τάσεων) Παίζουμε τη σκηνή. 

13) Για ποιο πράγμα αναρωτιέστε κοιτώντας τον πίνακα; (προφορικός λόγος). 

14) Αυτό που περιγράφει ο Καραβάτζιο στον πίνακα, είναι κάτι πραγματικό, φυσικό ή 

μυθικό, φανταστικό; (εξοικείωση με αντίθετες έννοιες) 

 

 

Δ΄ Διδασκαλία 

Εποχές – Άνοιξη 

 

Ξεκίνημα με το ποίημα: Στον κήπο μου γελούσανε τα ρόδα, 

                                       οι μενεξέδες κάτω από πέπλους  

                                       μου έστελναν δροσοχαιρετισμούς και πέρασα. 

                                       Οι αμύριστοι στοχαστικοί πανσέδες με κοίταξαν  

                                       ασάλευτοι και στάθηκα σ' αυτούς. (νέες λέξεις, σημασιολογική 

ανάλυση, αντίθετες έννοιες) 

Παρουσίαση διαφορετικών έργων και τεχνοτροπιών με το ίδιο θέμα με σκοπό την εξοι-

κείωση των παιδιών με το θέμα παρουσίασης, αλλά και τη γνωριμία τους με διαφορετικούς 

τρόπους έκφρασης της τέχνης. 

 

Ερωτήσεις 

1) Περιγραφή του πίνακα του Μονέ. Δείτε τις φιγούρες. Κινούνται ή είναι ακίνητες; 

Είναι άνθρωποι ή ζώα; Πού βρίσκονται; (επαφή με το έργο, νέες λέξεις, προφορι-

κός λόγος) 

2) Πώς λέτε να βρέθηκαν εκεί; Τι κάνουν τώρα; Τι λέτε ότι έκαναν πριν; (παροντικοί 

και παρελθοντικοί χρόνοι) 
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3) Ποια χρώματα χρησιμοποίησε ο ζωγράφος για να δώσει το ανοιξιάτικο τοπίο; Παρα-

τηρήστε τη συμμετρία του πίνακα. (νέες λέξεις, σημασιολογική ανάπτυξη, άσκηση 

της παρατήρησης) 

4) Τι φαίνεται να αγαπά ο καλλιτέχνης; 

5) Με τι θα παρομοιάσετε τη σειρά των δέντρων; (το σχήμα της παρομοίωσης) 

6) Βρείτε λέξεις που να έχουν σχέση με την άνοιξη (σημασιολογικά πεδία) 

7) Συμπληρώστε τις φράσεις, κόκκινο σαν …, πράσινο σαν… 

8) Τι θα ήθελες να ήσουν, ή τι να έκανες, αν βρισκόσουν μέσα στον πίνακα; (δημιουρ-

γική σκέψη, άσκηση φαντασίας, προφορικός λόγος) 

9) Ένα παιδάκι που είδε τον πίνακα είπε: «Μοιάζει με όνειρο!» Εσείς τι λέτε; (έκφραση 

συναισθημάτων, προφορικός λόγος) 

10) Ποιους ήχους μπορείτε να ακούσετε και ποιες μυρωδιές να μυρίσετε, μέσα στο ανοι-

ξιάτικο τοπίο; 

11) Τη νύχτα τα λουλούδια συνομιλούν! Τι λέτε να λένε μεταξύ τους; Παίξτε τη σκηνή (ε-

ξοικείωση με τον διάλογο) 

12) Σκεφτείτε πως ο κόσμος είναι φτιαγμένος με λουλούδια! Τότε θα είχαμε: λουλουδο – 

σπιτα, λουλουδο – βροχή, αστρολούλουδα, λουλουδο – κουβεντούλες, λουλουδο - 

σχολεία, λουλουδο – παίχνιδα, λουλουδο – τράγουδα, …όνειρα (σύνθεση λέξεων) 

 

 

Ε΄ Διδασκαλία 

Τοιχογραφίες 

 

Αρχική ενημέρωση: Οι τοιχογραφίες ήταν ένας τρόπος για να διακοσμήσουν οι Μινωί-

τες που ζούσαν στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη όπως στη Θήρα, τους εσωτερικούς χώ-

ρους των κτηρίων και των δωματίων. Τοιχογραφίες ανακαλύφθηκαν στα μινωικά ανάκτορα 

και σε άλλες πολυτελείς κατοικίες. Οι τοιχογραφίες είχαν στόχο να αναδείξουν τον πλούτο 

του ιδιοκτήτη και αν τα θέματά ήταν θρησκευτικά την επισημότητα της θρησκείας. 

 

Ερωτήσεις 

1) Πώς θα ονομάσετε το έργο που παρατηρείτε; (νέες λέξεις, γνώση νέων τρόπων έκ-

φρασης της τέχνης) 

2) Περιγραφή του έργου (της μορφής του πρίγκιπα). Είναι ανδρική ή γυναικεία μορφή; 

(τα γένη των ονομάτων) 
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3) Τι κάνει; (βαδίζει, προχωρά, περπατά, συνώνυμες λέξεις, δεξιά- αριστερά, τοπικά 

επιρρήματα) Τι φορά ο πρίγκιπας; (νέες λέξεις, άσκηση παρατήρησης) 

4) Τι δείχνει η στάση των χεριών του; Κάνετε κι εσείς την ίδια κίνηση. 

5) Βρείτε τον τίτλο της τοιχογραφίας («Ο πρίγκιπας με τα κρίνα») 

6) Τι φαίνεται να αγαπά ο καλλιτέχνης; (εύρεση σχετικών λέξεων με το θέμα του έρ-

γου, φύση, λουλούδια, άνοιξη) 

7) Η τοιχογραφία έχει πολλά χρώματα (πολύχρωμο, μονόχρωμο έργο – σύνθεση και 

ανάλυση λέξεων) 

8) Βρίσκουμε λέξεις που έχουν σχέση με τον πρίγκιπα (παλάτι, βασιλιάς, στέμμα κ.α.) 

(ανάπτυξη σημασιολογικών πεδίων) 

9) Για ποιο πράγμα αναρωτιέστε κοιτώντας τον πρίγκιπα; (προφορικός λόγος) 

10) «Μινωίτισσες». Τι παρατηρείτε; Πρόκειται για γυναικείες ή ανδρικές μορφές; Πόσες 

είναι; Πώς είναι ντυμένες; Πώς είναι τα μαλλιά τους; Τι συμπεραίνετε από το ντύσι-

μό τους; (προφορικός λόγος, νέες λέξεις, άσκηση παρατηρητικότητας) 

11) Πού φαίνεται να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους; (συνώνυμες λέξεις: κοιτάζουν, 

βλέπουν, παρατηρούν, προσέχουν) 

12) Τι κάνουν με τα χέρια τους; (ρήματα ενεργητικά) 

13) Τι δείχνει η έκφραση στα πρόσωπά τους; (λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα, ε-

πίθετα ή ρήματα) 

14) Ο τίτλος της τοιχογραφίας. 

15) Αν μπορούσατε να συμπληρώνατε κάτι, τι θα ήταν αυτό; (προφορικός λόγος) 

16) Ο πρίγκιπας και οι Μινωίτισσες είναι στολισμένοι με κοσμήματα. Πώς λέγεται αυτός 

που δεν είναι στολισμένος, χτενισμένος, που δεν κουράζεται, δεν κινείται, δεν μιλάει, 

δεν λυγίζει, δεν μιλάει, που δεν έχει όνομα (λέξεις σύνθετες με α-στερητικό + επίθετο) 

17) Φανταστείτε ότι ο πρίγκιπας συναντά τις Μινωίτισσες. Τι συζητούν; (η έννοια του 

διαλόγου) 

 

 

Στ’ Διδασκαλία 

Κεντήματα 

 

Εισαγωγή: Το κέντημα είναι ακόμη ένας τρόπος έκφρασης της τέχνης. Μέσα από την 

τέχνη του κεντήματος συνεχίζεται η παράδοση και εκφράζεται το αυθόρμητο καλλιτεχνικό 



 302 

αίσθημα του δημιουργού. Τα κεντήματα έχουν και άλλες ονομασίες όπως, κεντίδι, ξόμπλι, 

πλουμί, (νέες λέξεις). Τα υλικά, η τεχνική και ο τόπος δημιουργίας τους, τους δίνουν το όνο-

μά τους. Οι δημιουργοί τους είναι αντίθετα από τους δημιουργούς των πινάκων, ανώνυμοι 

(αντίθετες λέξεις: ανώνυμοι – επώνυμοι). Τα θέματά του πλούσια. Χρησιμοποιούνταν για να 

στολίσουν το σπίτι, εξαρτήματα ενδυμασίας κ.α.  

 Παρουσίαση πολλών διαφορετικών ειδών κεντημάτων (κρητικά, σκυριανά, λευκαδίτι-

κα, κερκυραϊκό, υδραίικο, μετσοβίτικο, κ.α.) 

 Χρωματιστά, λευκά, χρυσά κεντήματα (νέες σύνθετες λέξεις, ασπροκέντητα, χρυσο-

κέντητα, κοκκινοκέντητα) 

 Εξαρτήματα ενδυμασίας (νέες λέξεις: ποδόγυρος, ποδιά, κεφαλομάντηλο, βράκα, 

πουκάμισο, κατωμάνικα, γιλέκα) 

 Υφάσματα (νέες λέξεις: βαμβακερά, μεταξωτά, λινά, μάλλινα, υφαντά) 

 Βελονιές (νέες σύνθετες λέξεις: πισωβελονιά, σταυροβελονιά, κομποβελονιά, αλυσι-

δοβελονιά, ψαροκόκαλο) 

 Περιγραφή θεμάτων (απλά διακοσμητικά, αφηγηματικά, συμβολικά, επανάληψη ή 

εναλλαγή μορφής – νέες λέξεις, προφορικός λόγος) 

 Διάταξη (οριζόντια, κάθετη, διαγώνια ή κυκλική, νέες λέξεις) 

 Αγαπημένα θέματα: σταυρός, κλαδιά ανθισμένα, πουλιά, λουλούδια, ζώα, εκκλησίες, 

γεωμετρικά σχήματα, ανθρώπινες μορφές, γοργόνα, ναυτική ζωή, κυνηγιού κ.α. – 

νέες λέξεις, προφορικός λόγος) 

 Σύμβολα: (πετεινός, ρόδι, φίδι, καράβι, λουλούδι – έννοιες, οπτικός εγγραμματισμός) 

   

Ερωτήσεις 

1) Για τι είδος πρόκειται; 

2) Ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν; Με ποιο τρόπο; (νέες λέξεις) 

3) Περιγραφή κεντημάτων (προφορικός λόγος) 

4) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκαν; Πού μπορεί να χρησιμοποιούνταν; (δημιουργική 

σκέψη) 

5) Η ιδιότητα του καλλιτέχνη (κεντήστρα – νέες λέξεις, Οικογένειες λέξεων: κέντημα, 

κεντώ, κεντήστρα, κεντημένος, χρυσοκέντητος, ασημοκέντητος) 

6) Φτιάχνουμε λέξεις με τα «υλικά» (ασπροκέντημα, χρυσοκέντημα κ.α.- νέες σύνθε-

τες λέξεις) 

7) Η έμπνευση του καλλιτέχνη 
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8) Η σύνθεση των αντικειμένων (συμμετρία κ.α. – νέες λέξεις, σημασιολογικά πεδία) 

9) Βάλε τη λέξη που ταιριάζει μπροστά από τις λέξεις: _βελόνα, _κλωστή, _κέντημα, 

_καράβι, _λουλούδι, _σταυρός, _πουλί, κ.α. (τα άρθρα) 

10) Βρες τη σωστή λέξη: όχι ένα καράβι, αλλά πολλά … 

Όχι μια βελόνα, αλλά πολλές…, όχι μια κλωστή αλλά πολλές…, κ.λπ.. και αντίστρο-

φα (ενικός και πληθυντικός αριθμός ονομάτων) 

11) Ο μύθος της γοργόνας μέσα από τα κεντήματα 

12) Σκέψου ότι ταξιδεύεις κι εσύ με το πλοίο και συναντάς τη γοργόνα! Τι θα συζητούσες 

μαζί της; (η έννοια του διαλόγου, δημιουργική σκέψη) 

 

 

Ζ΄ Διδασκαλία 

Κοσμήματα 

 

Εισαγωγή: Το κόσμημα θεωρείται έργο τέχνης. Συμβολίζει τον πλούτο και την ομορ-

φιά. Με πρώτα εργαλεία το σφυρί και τη φωτιά έκαναν τα πολύτιμα μέταλλα, αριστουργήμα-

τα λεπτότητας και τεχνικής. Ο χρυσός -σύμβολο της λάμψης του ήλιου και το ασήμι της σε-

λήνης- ήταν άφθονα στην αρχαιότητα σε Αίγυπτο, Περσία, Κρήτη, νησιά Αιγαίου. Το κό-

σμημα συνόδευε τον άνθρωπο (από ευρήματα ανασκαφών) μέχρι την τελευταία του κατοικία, 

όπως σε στέμματα, κοσμήματα, έπιπλα βασιλιάδων. 

Παρουσίαση έργων 

α) Τοιχογραφία ιέρειας από το Ακρωτήρι της Θήρας, που φορά χρυσό διάδημα και πε-

ριδέραια. 

β) κόσμημα με κεφαλή ταύρου (βούκρανο), από αιματίτη, ορεία κρύσταλλο και χρυσό. 

γ) Δαχτυλίδι-σφραγίδα, (από Μινωική πόλη), που φορούσε πρόσωπο από ιερό θεού και 

χρησιμοποιούταν σαν σφραγίδα 

δ) χρυσό κλαδί ελιάς (από Μόχλο) 

ε) μαργαρίτα από χρυσό, Μινωικό κόσμημα 

στ) κόσμημα με παράσταση δυο μελισσών πάνω σε άνθος (μινωικό) 

ζ) χρυσός σταυρός (βυζαντινό κόσμημα) 

η) κοσμήματα αρχαϊκής περιόδου 

θ) ασημένιο κόσμημα (κιουστέκι αράχνη) πριν από τριακόσια περίπου χρόνια 
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Ερωτήσεις, Από το κόσμημα «μέλισσες» 

1) Για τι είδος πρόκειται; (νέες λέξεις) 

2) Ποιο υλικό χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του; Για ποιο λόγο επέλεξε αυτό το 

υλικό ο καλλιτέχνης; (νέες λέξεις, χρυσός, λάμψη, πλούτος, στολίδι συνεκφορές: 

χρυσό κόσμημα, λαμπερό κόσμημα) 

3) Ποια μέρη του έργου μπορείτε να ονομάσετε; Τι κάνουν; (σύνταξη με υποκείμενο, 

ρήμα, αντικείμενο, οι μέλισσες ρουφούν τη γύρη, χρήση ρημάτων, …ορμούν, 

…πετούν, …συναντούνται κ.α. 

4) Πόσο παλιό μπορεί να είναι; (επίθετα, παραθετικά) 

5) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε; (χρήση αιτιολογικών συνδέσμων, αιτιολογικές προ-

τάσεις) 

6) Βρίσκουμε λέξεις που έχουν μέσα τους «χρυσό» (νέες σύνθετες λέξεις, χρυσόψαρο, 

χρυσόμυγα, χρυσόμαλλο, κ.α.) 

7) Πώς λέγεται αυτός που κατασκευάζει κοσμήματα; (νέες λέξεις: κοσμηματοποιός, 

χρυσοχόος, αργυροχρυσοχόος, σημασιολογικά πεδία [Αργυρό= ασήμι] 

8) Τίνος ήταν τα φτερά; Ποιών βλέπουμε την τέχνη; Ποιών το άρωμα μυρίζουμε; Τίνος 

ήταν το περιδέραιο; Ποιου ήταν σύμβολο ο ήλιος; Ποιας το ασήμι; Το βραχιόλι ήταν 

στολίδι …; Το διάδημα ήταν στολίδι…; κ.α (χρήση της γενικής πτώσης σε ενικό και 

πληθυντικό) 

9) Η έμπνευση του καλλιτέχνη (προφορικός λόγος) 

10) Είναι συμμετρικό το έργο (ανάλυση του όρου – νέες λέξεις συνώνυμες λέξεις) 

11) Στο κόσμημα παρατηρείτε πρόσωπα, ή άλλα στοιχεία και ποια είναι αυτά; (Οικογέ-

νειες λέξεων (σύνθετες λέξεις) από τη λέξη μέλισσα, μελισσόχορτο, μελισσόπουλο, 

μελισσοφάγος, μελισσοκόμος, κ.α.) 

12) Τι μήνυμα μεταδίδει ο καλλιτέχνης; (νέες, συνώνυμες και αντίθετες λέξεις, αστείο, 

σοβαρό, αισιόδοξο, μελαγχολικό, κ.α.) Με ποια άλλα πράγματα θα μπορούσε ο δη-

μιουργός να στείλει το ίδιο μήνυμα; (προφορικός λόγος, δημιουργική σκέψη) 

13) Τι θα μπορούσες να συμπληρώσεις στο έργο;  

14) Πώς νιώθεις κοιτώντας το έργο; (έκφραση συναισθημάτων – προφορικός λόγος, 

χρήση επιρρημάτων, παθητική φωνή) 

15) Μπορείς να παίξεις τις μέλισσες; 

16) Θα ήθελες να κατασκευάσεις κι εσύ κοσμήματα; 
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Η΄ Διδασκαλία 

Ψηφιδωτά 

 

Παρουσίαση των έργων: α) το σπίτι των δελφινιών στη Δήλο, β) Ο Μ. Αλέξανδρος από 

την μάχη στην Ισσό, γ) Σκηνή κωμωδίας στο θέατρο από την Πομπηία, δ) Η αρπαγή της Ελέ-

νης από τον Θησέα, ε) Κυνήγι λιονταριού, ψηφιδωτό δάπεδο, στ) Ο θεός Διόνυσος στη ράχη 

αιλουροειδούς, από την Πέλλα, ζ) Λεπτομέρεια από την αμαζονομαχία, ρωμαϊκό ψηφιδωτό, 

η) Αναπαράσταση του σύμπαντος, ψηφιδωτό από τον νάρθηκα της μεγάλης Βασιλικής στην 

Ηράκλεια της Μακεδονίας. 

 

Ερωτήσεις 

1) Περιγραφή των έργων 

2) Για τι είδος πρόκειται; (Ένα νέο είδος τέχνης, τα ψηφιδωτά. Νέες λέξεις) 

3) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκαν; 

4) Από πού εμπνέεται ο καλλιτέχνης;  

5) Ο Διόνυσος είναι «καθισμένος» στη ράχη μιας λεοπάρδαλης. Βρίσκουμε λέξεις με 

την ίδια κατάληξη, αφού απαντήσουμε στα ερωτήματα: πώς λέμε αυτόν που έχει ζα-

λιστεί; αυτόν που έχει κοιμηθεί; που έχει κουραστεί; που έχει φοβηθεί κ.α. (γνώση 

των παθητικών μετοχών) 

6) Ο Διόνυσος κρατά ραβδί. Βρίσκουμε μια άλλη λέξη που έχει σχεδόν το ίδιο νόημα, 

μπαστούνι. Συνεχίζουμε και με άλλες λέξεις όπως, σώμα >κορμί, άγνωστο> ξένο, 

άδειο> κενό, βράδυ> νύχτα, τώρα> αμέσως, Ύστερα> μετά ή αργότερα, ξημερώνει> 

χαράζει, λευκό> άσπρο (ταυτόσημες λέξεις) 

7) Το λιοντάρι στην ψηφιδωτή εικόνα προσπαθεί να ξεφύγει από τους κυνηγούς. Βρί-

σκουμε λέξεις που δηλώνουν αντίθετη σημασία με πρώτο συνθετικό το μόριο –ξε. Γε-

λώ – ξεγελώ, σκεπάζω – ξεσκεπάζω, γράφω – ξεγράφω, τρυπώνω – ξετρυπώνω, γλι-

στρώ – ξεγλιστρώ, κουράζομαι –ξεκουράζομαι, κλειδώνω – ξεκλειδώνω, φυτρώνω – 

ξεφυτρώνω (σύνθεση νέων λέξεων, σημασιολογικό πεδίο) 

8) Τα άλογα του ηνίοχου Φόρβα τρέχουν. Τι έκαναν τα άλογα στο παρελθόν; (έτρεχαν) 

Τι θα κάνουν στο μέλλον; (θα τρέχουν).  

Ο ηνίοχος κρατά (τώρα) τα χαλινάρια. Τι έκανε ο ηνίοχος στο παρελθόν; (κρατούσε) 

Τι θα κάνει ο ηνίοχος στο μέλλον; (θα κρατάει).  
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Ο Θησέας αρπάζει (τώρα) την κοπέλα. Τι έκανε στο παρελθόν; (άρπαξε) Τι θα κάνει 

( θα αρπάξει) στο μέλλον; 

Οι ηθοποιοί παίζουν (τώρα) στο θέατρο. Τι έκαναν οι ηθοποιοί στο παρελθόν; (έπαι-

ζαν). Τι θα κάνουν στο μέλλον; (θα παίξουν). 

Οι θεατές χειροκροτούν (τώρα) την παράσταση. Τι έκαναν στο παρελθόν; (χειροκρο-

τούσαν). Τι θα κάνουν στο μέλλον; (θα χειροκροτήσουν). (παροντικοί και παρελθο-

ντικό χρόνοι του ρήματος). 

9) Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αχώριστος από το άλογό του. Βρίσκουμε λέξεις με αντίθε-

τη σημασία από την αρχική αφού προσθέσουμε το στερητικό –α. Αγράμματος, αγέλα-

στος, άκεφος, ανάλατος, απελέκητος, άκαρπος, άβαφος, άχαρος, ανάξιος, άυπνος, 

αδιάβαστος. (αντίθετες λέξεις, σημασιολογικό πεδίο) 

10) Στην περιγραφή του ψηφιδωτού με την αναπαράσταση του σύμπαντος, εντοπίζουμε 

λέξεις με διπλή σημασία εξαιτίας του ήχου τους, όπως: μηλιά – μιλιά, πλάση- πλάσει, 

φύλλο – φίλο, μήλα – μίλα, λύπη – λείπει (ομόηχες λέξεις) 

 

 

Θ΄ Διδασκαλία 

Πήλινα αντικείμενα 

 

Παρουσίαση των έργων: α) πήλινο αγγείο β) πήλινα χρηστικά αντικείμενα γ) και δ) αμ-

φορείς, ε) ερυθρόμορφος αρύβαλλος, στ) παναθηναϊκοί αμφορείς, ζ) ερυθρόμορφος αμφορέ-

ας, η) ερυθρόμορφος λήκυθος, θ) κύλικα, ι) ερυθρόμορφος χους, ια) ερυθρόμορφη πελίκη, ιβ) 

αττική κύλικα, ιγ) πτηνόμορφο αγγείο 

 

Ερωτήσεις 

1) Τι είναι αυτό που παρατηρείτε; (πήλινο αντικείμενο) Τι μέγεθος έχει; (επίθετα και 

συνεκφορές ουσ. και επιθ.) 

2) Από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο; Γιατί χρησιμοποίησαν αυτό το υλικό για την 

κατασκευή του; (ελαφρύ, εύχρηστο, εύκολο να βρεθεί). Βρίσκουμε κι εμείς πήλινα 

αντικείμενα όπως: πήλινη λεκάνη, πήλινα πιάτα, πήλινο κανάτι κ.α. (συνεκφορά ου-

σιαστικού και επιθέτου)  

3) Ποια μέρη του αντικείμενου μπορείτε να ονομάσετε; (νέες, πρωτότυπες λέξεις, βά-

ση, λαιμός, λαβές, στόμιο) 
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4) Πότε κατασκευάστηκαν; Πότε χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο παλιά είναι; (παραθετικά 

επιθέτου, χρονικοί σύνδεσμοι - χρονικές προτάσεις) 

5) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκαν; (αιτιολογικοί σύνδεσμοι – αιτιολογικές προτάσεις) 

6) Οι παραστάσεις των αγγείων (μελανόμορφες, ερυθρόμορφες) (νέες, πρωτότυπες και 

σύνθετες λέξεις, σημασιολογικό πεδίο) 

7) Πώς ονομάζεται αυτός που κατασκευάζει τα αγγεία και πώς η τέχνη του; (αγγειο-

πλάστης – αγγειοπλαστική) Βρείτε και άλλες λέξεις που να δείχνουν ότι κάποιος κα-

τασκευάζει κάτι (ζαχαροπλάστης – ζαχαροπλαστική, -στείο, μυθοπλάστης, γλωσ-

σοπλάστης (σύνθεση λέξεων) 

8) Πώς ονομάζουμε τον καλλιτέχνη που ζωγραφίζει τα αγγεία; (αγγειογράφος, -ία. Δο-

κιμάζουμε και άλλες λέξεις (τοιχογραφία, μικρογραφία) [σύνθεση λέξεων] 

9) Φανταστείτε ότι … τώρα ο τεχνίτης «πλάθει» τον πηλό. Τι νομίζετε έκανε παλιότερα 

(έπλαθε); Τι θα κάνει στο μέλλον (θα πλάσει); 

- ότι τώρα ψήνει τον πηλό, … 

- ότι ο αγγειογράφος τώρα ζωγραφίζει το αγγείο, …παλαιότερα…, στο μέλλον… 

- ότι ο αρχαιολόγος τώρα ανακαλύπτει το αγγείο, … 

- το αγγείο γεμίζει τώρα με νερό, …παλαιότερα…, στο μέλλον… 

- οι αθλητές τρέχουν τώρα, …παλαιότερα…, στο μέλλον 

- τα δελφίνια τώρα κολυμπούν,…παλαιότερα…, στο μέλλον… (χρόνοι του ρήματος) 

10) Εγώ φτιάχνω ένα αγγείο. Το αγγείο; (φτιάχνεται). 

Κατασκευάζω/ κατασκευάζεται, Πλάθω/πλάθεται, φτιάχνω/ φτιάχνεται, ζωγραφίζω/ 

ζωγραφίζεται, στολίζω/ στολίζεται, ψήνω/ ψήνεται, διακοσμώ/ διακοσμείται (αναζή-

τηση των σωστών τύπων της παθητικής φωνής) 

11) Η θεματολογία στις παραστάσεις των αγγείων. Η έμπνευση του καλλιτέχνη (προφο-

ρικός λόγος, νέες, πρωτότυπες λέξεις). 

12) Έχουν σχέση τα πήλινα αντικείμενα της αρχαιότητας με τα αντικείμενα που χρησιμο-

ποιούμε σήμερα; Χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τώρα; 

(κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη) 

 

Ι΄ Διδασκαλία 

Ελληνική τέχνη – Γλυπτά 

Παρουσίαση έργων: α) ο δισκοβόλος, β) Καρυάτιδα, γ) η Ειρήνη κρατά τον πλούτο, δ) 

η Νίκη, ε), στ), ζ) επιτύμβιες στήλες, η) Ταναγραία, θ) κυκλαδικά ειδώλια. 
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Ερωτήσεις 

1) Πώς θα ονομάσουμε το έργο που παρατηρούμε; (νέες, πρωτ. Λέξεις) 

2) Από πιο υλικό κατασκευάστηκε; (νέες, πρωτ. Λέξεις, συνεκφορές) 

3) Για ποιο λόγο ο καλλιτέχνης διάλεξε αυτό το υλικό; (Αντοχή, μεγαλοπρέπεια) (ανά-

πτυξη κριτικής σκέψης) 

4) Τι μέγεθος έχει; (επίθετα, παραθετικά – μικρό, χαμηλό, ψηλό, βαρύ) [συγκρίσεις 

αγαλμάτων και ειδωλίων] 

5) Πότε κατασκευάστηκε; (επίθετα, παραθετικά – νεότερο, παλαιότερο) 

6) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε; Πού χρησιμοποιείται; (για λατρεία, θαυμασμό, δια-

κόσμηση – νέες λέξεις, αιτιολογικές προτάσεις) 

7) Τα μέρη των αγαλμάτων, τι δείχνουν; (κίνηση / στατικότητα – νέες και αντίθετες 

λέξεις) 

8) Ποια είναι η ιδιότητα του καλλιτέχνη; (γλύπτης – οικογένεια λέξεων: γλύπτρια, 

γλυπτό, γλυπτική) 

9) Από πού εμπνέεται ο καλλιτέχνης; 

10) Τίνος είναι η άρπα; (του αρπιστή) 

Τίνος είναι ο αυλός; (του αυλητή) 

Τίνος είναι ο δίσκος; (του δισκοβόλου) 

Τίνος είναι τα φτερά; (της Νίκης) 

Σε ποιας την αγκαλιά βρίσκεται ο Πλούτος; (της Ειρήνης) [χρήση της γενικής πτώσης] 

11) H έκφραση των προσώπων που εικονίζονται. (Όρθιο/καθιστό, θλιμμένο / χαμογε-

λαστό, κινείται/στέκεται – αντίθετες λέξεις) 

12) Βρίσκουμε τη σωστή σύνταξη των προτάσεων: Μιλά Ηγησώ στη δούλη Η – (Η Ηγη-

σώ μιλά στη δούλη). Ο παίζει αυλητής τον αυλό – (Ο αυλητής παίζει τον αυλό). Άρ-

πα την αρπιστής ο παίζει – (Ο αρπιστής παίζει την άρπα). Τον Ειρήνη κρατά πλούτο 

Η – (Η ειρήνη κρατά τον Πλούτο). Πετά δίσκο τον ο δισκοβόλος – (Ο δισκοβόλος 

πετά τον δίσκο). Νίκη η τα φτερά ανοίγει – (Η Νίκη ανοίγει τα φτερά). 

13) Σκέψου ότι είσαι και εσύ στην παλαίστρα. (αφορμή για την ερώτηση η ανάγλυφη 

παράσταση εφήβων που αθλούνται) Τι νομίζεις πως έγινε πριν; Πώς εξελίσσεται; Tι 

θα γίνει στη συνέχεια; (χρόνοι του ρήματος, δημιουργική σκέψη) 

14) Οι αθλητές παλεύουν τώρα / πριν…/ μετά… 

Οι μουσικοί παίζουν τώρα /πριν…/ μετά… 

Το άγαλμα στέκεται τώρα / πριν/ μετά… 

15) Φαντάσου ότι τα πήλινα ειδώλια των μουσικών ζωντανεύουν. Τι θα συζητούσες μαζί 

τους; (προφορικός λόγος) 
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ΙΑ Διδασκαλία 

Διαφορετικοί πολιτισμοί – Αφρικάνική και Ασιατική τέχνη 

 

Παρουσίαση έργων: α), β) ξύλινες αφρικάνικες μάσκες, γ), δ) αφρικάνικες κούκλες, ε), 

στ) ξυλόγλυπτα, ζ), η) ασιατικά αγάλματα, θ) κινέζικη βεντάλια, ι) κινέζικο βάζο, ια) άγαλμα 

Κινέζας χορεύτριας, ιβ) πίνακας Ιάπωνα καλλιτέχνη 

 

Ερωτήσεις 

1) Για τι είδος πρόκειται; (Ξυλόγλυπτα) 

2) Τι μέγεθος έχει; 

3) Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο; Γιατί διάλεξε αυτό το υλικό ο καλλιτέχνης; 

4) Σηκώστε στα χέρια σας ένα τέτοιο αντικείμενο, πόσο βαρύ είναι; 

5) Eίναι σημερινά ή παλαιότερα; 

6) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκαν; 

7) Από πού εμπνέεται ο καλλιτέχνης; 

8) Πώς μπορεί να είναι ένα γλυπτό; (επίθετα, μικρό, μεγάλο, ψηλό, παραθετικά) 

9) Πώς λέγεται (το αντικείμενο) ο δίσκος που είναι φτιαγμένος από ξύλο; Η πόρτα που 

είναι φτιαγμένη από ξύλο; (γένη επιθέτου) 

10) Ψηλό σαν… (κυπαρίσσι), ελαφρύ σαν… (πούπουλο), σκληρό σαν…(πέτρα), γερή 

σαν… (ξύλο) [παρομοιώσεις] 

11) Η μια κούκλα γελά, η άλλη λυπάται.  

Φτιάχνουμε ρήματα από ονόματα: γέλιο – γελάω, λύπη – λυπάμαι, γιορτή – γιορτά-

ζω, ταξίδι – ταξιδεύω, ομορφιά – ομορφαίνω, στεφάνι – στεφανώνω. 

12) Η μικρή Κινέζα χορεύτρια, χορεύει. Πότε χορεύει; (τώρα) – Πότε θα χορέψει; (μετά, 

ύστερα). Πότε σκαλίζω / ζωγραφίζω / παίζω; (τώρα). Πότε σκάλισα /ζωγράφισα / 

έπαιξα; (πριν). Πότε θα ζωγραφίσω /θα παίξω / θα σκαλίσω; (ύστερα, μετά) [χρήση 

χρονικών συνδέσμων] 

13) Στην βεντάλια βλέπουμε έναν Ιάπωνα και μια Ιαπωνέζα. Πώς λέμε αυτόν / αυτή, που 

ζει στην Αφρική; (Αφρικάνος –Αφρικάνα), Αυτόν / αυτή, που ζει στην Ασία; (Ασιά-

της, -ισσα). Πώς λέμε αυτόν / αυτή, που ζει στην Ευρώπη /Ελλάδα /Κίνα /Αθήνα; (ε-

θνικά ονόματα) 
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ΙΒ΄ Διδασκαλία 

Παιδικές μορφές στην τέχνη 

 

Παρουσίαση έργων: P. Picasso, Mητέρα και παιδί, «Τα πρώτα βήματα», Γ. Ιακωβίδη, 

«Τοιχογραφία από τη Θήρα», Cassat M. «Παιδιά που παίζουν στην παραλία», Ρενουάρ, «Κορί-

τσι στην εξοχή», Picasso, «Το παιδί με το περιστέρι», μελανόμορφο Βοιωτικό δοχείο, «παιδιά 

που χορεύουν», 4ος αι. π.χ., «Παιδικός χορός» του Hans Thoma, «Τα κάλαντα» του Ν. Λύτρα. 

 

Ερωτήσεις 

 

1) Για τι είδος πρόκειται; Περιγραφή του έργου. Ιδιότητα του κάθε καλλιτέχνη (ερωτή-

ματα που επαναλαμβάνονται σε κάθε έργο με στόχο την ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου και την εξοικείωση με όλες τις μορφές τέχνης). Ο τίτλος του 1ου έργου –που 

βρίσκεται εύκολα από τα παιδιά- παραπέμπει σε: Όταν λέω νανούρισμα > νανουρί-

ζω, όταν ανοίγω την αγκαλιά>αγκαλιάζω, όταν προσφέρω αγάπη>αγαπώ, όταν δίνω 

προσοχή> προσέχω (παραγωγή ρήματος από ονόματα). Βάζουμε τη σωστή λέξη 

μπροστά από τα ονόματα: -μητέρα, -πατέρας, -παιδί, -γιαγιά, -αδερφός, -αδερφή, -

μητέρες, -γιαγιάδες, -παιδιά (άρθρα) 

2) Από την περιγραφή του 2ου έργου, προκύπτει: Πώς λέγεται αυτός που δεν είναι νέος 

>γέρος, μικρός >μεγάλος, κορίτσι> αγόρι, περπατώ> στέκομαι, φως> σκοτάδι (α-

ντίθετες λέξεις)   

3) Τα παιδιά αγαπούν το παιχνίδι στην εξοχή, την άνοιξη.  

Πώς λέγεται ο δρόμος στην εξοχή; (εξοχικός δρόμος). Η ταβέρνα; Το σπίτι; Πώς λέ-

γεται ο ουρανός της άνοιξης; (ανοιξιάτικος ουρανός). Η μέρα της άνοιξης; Το τοπίο 

της άνοιξης; (συνεκφορά ουσ. και επιθέτου). 

4) Τα μικρά παιδιά παλεύουν, σαν αθλητική δραστηριότητα και όχι ανταγωνιστικά. 

Βάζουμε σε σωστή σειρά τις λέξεις και φτιάχνουμε προτάσεις.  

                       Τα παίζουν στην παραλία παιδιά. 

                       Τα παιχνίδι αγαπούν παιδιά το. 

                       Η άθλημα ήταν πάλη. 

5)   Τα παιδιά φτιάχνουν πύργο στην παραλία. Τι παθαίνει ο πύργος; (φτιάχνεται) [πα-

θητική σύνταξη]. Βρίσκουμε και άλλες λέξεις για την παραλία (ακτή, αμμουδιά) 

[συνώνυμα]. 
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6) Παιδιά που χορεύουν, σε μελανόμορφο αγγείο. Αναλύουμε τις φράσεις: άναψε ο 

χορός, φούντωσε το παιχνίδι, πετούν στα σύννεφα. (το σχήμα της μεταφοράς) 

7) Βρείτε τον τίτλο του έργου (παιδικός χορός).  

Τα παιδιά χορεύουν το χορό. (Ο χορός χορεύεται από τα παιδιά) [παθητική σύντα-

ξη]. Περιγραφή του πίνακα – σύνθεση λέξεων - (κατά + πράσινο), (κατά+ γαλανό), 

(κατά + ξανθό), (κατά + σπαρτό), (κατά+ βάθος), (κατά + στρώνω), (κατά+ πολε-

μώ), (κατά + γράφω). 

Τι νιώθετε κοιτώντας τον πίνακα; (έκφραση συναισθημάτων – προφορικός λόγος) 

8) Τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα. (Τα κάλαντα τραγουδιώνται από τα παιδιά) [πα-

θητική σύνταξη]. Τι σας εντυπωσιάζει περισσότερο στον πίνακα του Λύτρα; (έκφρα-

ση συναισθημάτων – προφορικός λόγος). 

9) Τι μήνυμα θέλουν να μεταδώσουν όλοι οι καλλιτέχνες; (προφορικός λόγος). 

10) Τα έργα μιλούν για τα παιδιά. Φτιάχνουμε ομάδα λέξεων που να έχουν σχέση με τα 

παιδιά (μητέρα, πατέρας, αδερφός, γιαγιά, παππούς, οικογένεια, σπίτι, σχολείο, 

μωρό) [σημασιολογικό πεδίο]. 

11) Διαλέγουμε ένα έργο για να το «παίξουμε». 

12) Φτιάχνουμε ένα ποίημα για τα παιδιά. (Όλου του κόσμου τα παιδιά / πιασμένα χέρι 

χέρι / να φέρουν πάλι καλοκαίρι / να κάνουν όλα μια ευχή / ειρήνη για πάντα στη 

γη. Είμαστε μικρά παιδιά / μοιάζουμε με αστεράκια / αγαπάμε το παιχνίδι. / το 

σχολείο, τα γλυκά / κι ανοίγουμε μια αγκαλιά / που όλους μέσα τους χωρά). [εξοι-

κείωση με διαφορετικά είδη έκφρασης] 

 

 

 

Μέρος Β΄ 

Κατάλογος εικαστικών έργων 

 

1ης Διδασκαλίας: «Mulberry tree», Van Gogh, «Μηλιά με κόκκινα μήλα», Paul Ranson 

1902, «ελιά» μέρος τοιχογραφίας από το παλάτι της Κνωσσού 

2ης Διδασκαλίας: «Έναστρη νύχτα» Van Gogh 

3ης Διδασκαλίας: «Το γάλα», Ν. Λύτρας, «Έχομε φρέσκο γιαούρτι», Θεόφιλος, Πήλινο 

ειδώλιο «γυναίκα που ζυμώνει», «Αγόρι με καλάθι φρούτων», Κα-

ραβάτζιο.  
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4ης Διδασκαλίας: «Τέσσερις εποχές» Τσαρούχης, τοιχογραφία «άνοιξη» από τη Θήρα, 

«Παπαρούνες στο Αρζαντεϊγ», 1890, Κλωντ Μονέ, «άνοιξη» Μονέ, 

«κοριτσάκι με δεμάτι στάχυα» Ρενουάρ. 

5ης Διδασκαλίας: «Ταυροκαθάψια», «Ο Πρίγκιπας με τα κρίνα», «Οι Μινωίτισσες», 

τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσσού. 

6ης Διδασκαλίας: κέντημα με χρυσοκλωστή σε γιλέκο, Κρητικό κέντημα (γυροπόδι) 

1600-1700 μ.Χ, «Σκυριανό μαξιλάρι», 18ος αι., γραφτό κέντημα «ο 

γάμος», Υδραίικο κέντημα, 18ος αι., Κερκυραϊκό πεσελί, διάκοσμος 

σε βράκα, ποδιά Μετσοβίτικη. 

7ης Διδασκαλίας: «Τοιχογραφία ιέρειας από το Ακρωτήρι της Θήρας», «Βούκρανο» 

περιδέραιο, δαχτυλίδι σφραγίδα Μινωική τέχνη, «κλαδί ελιάς με 

τέσσερα φύλλα» και «μαργαρίτα» από Μόχλο, «μέλισσες» χρυσό 

κόσμημα από τα Μάλια Κρήτης, ασημένιο «κιουστέκι αράχνη». 

8ης Διδασκαλίας: «κυνήγι λιονταριού» ψηφιδωτό δάπεδο, Πέλλα Μακεδονίας, «Ο ηνί-

οχος Φόρβας» ψηφιδωτό θέμα, «Σκηνή κωμωδίας στο θέατρο» Πο-

μπηία Ιταλίας 1ος αι. π.Χ., «Ο Μέγας Αλέξανδρος» λεπτομέρεια 

από τη μάχη στην Ισσό, «Το σπίτι των δελφινιών» Δήλος 2ος αι. 

π.Χ., «Αμαζονομαχία» ρωμαϊκό ψηφιδωτό, 4ος αι. π.Χ. 

9ης Διδασκαλίας: Αμφορέας ερυθρόμορφος, ερυθρόμορφος αρύβαλος, αττική λήκυθος 

490 π.Χ., ερυθρόμορφος χους 4300 π.Χ., πτηνόμορφο αγγείο Κρή-

της, αττική κύλικα, ερυθρόμορφη πελίκη, 440 π.Χ. 

10ης Διδασκαλίας: «Επιτύμβια στήλη της Ηγησούς» 410-400 π.Χ., «Επιτύμβια στήλη 

εφήβου» 430 π.Χ., «Ειρήνη» του Κηφισόδοτου, «Δισκοβόλος» του 

Μύρωνα, 450 π.Χ., «Νίκη της Σαμοθράκης», «αυλητής – αρπιστής» 

κυκλαδικά ειδώλια. 

11ης Διδασκαλίας: Διακοσμητική μάσκα Καμερούν, ξύλινες κούκλες, ξύλινος ελέφα-

ντας (padouk), χάλκινο άγαλμα θεοτήτων Σίλβα και Ούμα, 13ος αι. 

Ινδία, κινέζικη βεντάλια. κινέζικο βάζο, άγαλμα Κινέζας χορεύτριας, 

πίνακας Ιάπωνα καλλιτέχνη. 

12ης Διδασκαλίας: P. Picasso, Mητέρα και παιδί, «Τα πρώτα βήματα», Γ. Ιακωβίδη, τοιχο-

γραφία από τη Θήρα, Cassat M. «Παιδιά που παίζουν στην παραλία», 

Ρενουάρ, «κορίτσι στην εξοχή», Picasso, «το παιδί με το περιστέρι», 

μελανόμορφο Βοιωτικό δοχείο, «παιδιά που χορεύουν», 4ος αι. π.χ., 

«Παιδικός χορός» του Hans Thoma, «Τα κάλαντα» του Ν. Λύτρα. 

http://www.explorecrete.com/archaeology/GR_Malia-palace.html
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1. Αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων στις αρχικές και τελικές  συνεντεύξεις με 

την ταξινομία Bloom και τη μέθοδο Chi-Square 

 

1.1 Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε, αρχικά, την ανάλυση Crosstab, 

όπου γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων με την ταξινομία του Bloom και τα παιδιά της 

κάθε ομάδας κατατάσσονται στο γνωστικό επίπεδο της Γνώσης, της Κατανόησης ή της Ε-

φαρμογής, ανάλογα με το ποσό των λέξεων που χρησιμοποίησαν για την περιγραφή της έν-

νοιας. Σε δεύτερο χρόνο χρησιμοποιείται η ανάλυση Chi square (x2), εξετάζεται η σημαντικό-

τητα του γνωστικού επιπέδου μεταξύ των δύο ομάδων (Π.Ο. και Ο.Ε.). Στους πίνακες, που 

ακολουθούν, δίνεται η εικόνα του ποσού αύξησης του λεξιλογίου, μεταξύ των παιδιών των 

πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου, των αστικών περιοχών. 

 

α) μετρήσεις των αστικών περιοχών 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 1η ερώτηση Γνώση Count 42 15 57 

% within Ομάδα 37,8% 17,9% 29,2% 

Κατανόηση Count 9 21 30 

% within Ομάδα 8,1% 25,0% 15,4% 

Εφαρμογή Count 60 48 108 

% within Ομάδα 54,1% 57,1% 55,4% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 1η ερώτηση Γνώση Count 6 21 27 

% within Ομάδα 5,4% 25,0% 13,8% 

Κατανόηση Count 6 6 12 

% within Ομάδα 5,4% 7,1% 6,2% 

Εφαρμογή Count 99 57 156 

% within Ομάδα 89,2% 67,9% 80,0% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίνακας 1: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας άνθρωπος – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 15,481a 2 ,000 

Likelihood Ratio 15,839 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,255 1 ,071 

N of Valid Cases 195   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 16,213b 2 ,000 

Likelihood Ratio 16,524 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,910 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

Πίνακας 1α Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος» – Έλεγχος x2. 

Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από του μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «άνθρωπος». Από τα αποτελέσματα, όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (1 και 

1α), παρατηρούμε, ότι το 89,18% των παιδιών των Π.Ο. κατατάσσονται στο επίπεδο της Ε-

φαρμογής έναντι ποσοστού 67,85% για τα παιδιά των Ο.Ε. Τα παιδιά των Π.Ο βρίσκονται σε 

ψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom. Δια-

πιστώνεται επίσης, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της πρώ-

της ερώτησης, μεταξύ Π.Ο και Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=16,213, df=2, p<0,01) 

για τις αστικές περιοχές.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 16 18 34 

% within Ομάδα 15,7% 21,7% 18,4% 

Κατανόηση Count 31 23 54 

% within Ομάδα 30,4% 27,7% 29,2% 

Εφαρμογή Count 55 42 97 

% within Ομάδα 53,9% 50,6% 52,4% 

Total Count 102 83 185 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 3 38 41 

% within Ομάδα 2,9% 45,8% 22,2% 

Κατανόηση Count 6 30 36 

% within Ομάδα 5,9% 36,1% 19,5% 

Εφαρμογή Count 93 15 108 

% within Ομάδα 91,2% 18,1% 58,4% 

Total Count 102 83 185 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 2: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο» - Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 1,105a 2 ,575 

Likelihood Ratio 1,100 2 ,577 

Linear-by-Linear Association ,668 1 ,414 

N of Valid Cases 185   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 101,329b 2 ,000 

Likelihood Ratio 113,569 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 90,750 1 ,000 

N of Valid Cases 185   

Πίνακας 2α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο» - Έλεγχος x2 

Στην δεύτερη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από του μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «πρόσωπο». Διαπιστώνεται, από τους παραπάνω πίνακες (2 και 2α) ότι το 89,18% των 

παιδιών των Π.Ο. κατατάσσονται στο επίπεδο της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 17,85% για τα 

παιδιά των Ο.Ε. Οι Ο.Ε. παρουσιάζουν στασιμότητα (ποσοστό 46,42%) στο πρώτο γνωστικό 

επίπεδο, της Γνώσης. Τα παιδιά των Π.Ο. βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παι-

διών των Ο.Ε. στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom. Παρατηρούμε επίσης, ότι υπάρχει στα-

τιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της δεύτερης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο. και 

των Ο.Ε. κατά την τελική συνέντευξη (x2= 100,279, df=2, p <0,01) για τις αστικές περιοχές.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 93 63 156 

% within Ομάδα 83,8% 75,0% 80,0% 

Κατανόηση Count 9 21 30 

% within Ομάδα 8,1% 25,0% 15,4% 

Εφαρμογή Count 9 0 9 

% within Ομάδα 8,1% ,0% 4,6% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 45 69 114 

% within Ομάδα 40,5% 82,1% 58,5% 

Κατανόηση Count 54 9 63 

% within Ομάδα 48,6% 10,7% 32,3% 

Εφαρμογή Count 12 6 18 

% within Ομάδα 10,8% 7,1% 9,2% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίνακας 3: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 16,140a 2 ,000 

Likelihood Ratio 19,468 2 ,000 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,930 

N of Valid Cases 195   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 36,150b 2 ,000 

Likelihood Ratio 39,041 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,434 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

Πίνακας 3α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» - Έλεγχος x2 

Στην τρίτη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από του μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «παιδί». Από του παραπάνω πίνακες (3 και 3α) παρατηρούμε, ότι  το 59,45% των παι-

διών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης ή της Εφαρμογής έναντι ποσο-

στού 17,85% για τα παιδιά των Ο.Ε. Τα παιδιά των Π.Ο βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο έ-

ναντι των παιδιών των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom.  

Διαπιστώνεται επίσης, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο 

της τρίτης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=36,150, 

df=2, p<0,01) για τις αστικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 81 69 150 

% within Ομάδα 73,0% 82,1% 76,9% 

Κατανόηση Count 21 12 33 

% within Ομάδα 18,9% 14,3% 16,9% 

Εφαρμογή Count 9 3 12 

% within Ομάδα 8,1% 3,6% 6,2% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 66 66 132 

% within Ομάδα 59,5% 78,6% 67,7% 

Κατανόηση Count 45 18 63 

% within Ομάδα 40,5% 21,4% 32,3% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 4: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέντευ-
ξη 

Pearson Chi-Square 2,728a 2 ,256   

Likelihood Ratio 2,836 2 ,242   

Linear-by-Linear Association 2,709 1 ,100   

N of Valid Cases 195     

Τελική συνέντευ-
ξη 

Pearson Chi-Square 7,986b 1 ,005   

Continuity Correctionc 7,136 1 ,008   

Likelihood Ratio 8,204 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,005 ,003 

Linear-by-Linear Association 7,945 1 ,005   

N of Valid Cases 195     

Πίνακας 4α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως» - Έλεγχος x2. 

Στην όγδοη ερώτηση της συνέντευξης ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «φως». Παρατηρείται ότι αν και υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομά-

δων (πειραματικών και ελέγχου), καμία δεν φτάνει στο τρίτο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom, 

αυτό της Εφαρμογής. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, είναι η δυσκολία περιγραφής της συ-

γκεκριμένης έννοιας έναντι των προηγούμενων εννοιών, εξαιτίας του αφηρημένου χαρακτήρα 

της. Η όποια διαφοροποίηση προκύπτει στις επιδόσεις των Π.Ο. μας επιτρέπει να συμπερά-

νουμε, ότι προκύπτει εξαιτίας της εξοικείωσης με την ίδια την έννοια αλλά και με παρεμφε-

ρείς κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Όπως διαπιστώνεται από τους παραπά-

νω πίνακες (4 και 4α) το 40,54% των παιδιών των Π.Ο. κατατάσσονται στο επίπεδο της Κα-

τανόησης έναντι ποσοστού 21,42% για τα παιδιά των Ο.Ε. Παρατηρούμε ακόμη, ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της όγδοης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και 

της Ο.Ε για τις αστικές περιοχές κατά την τελική συνέντευξη (x2= 7,986, df=1, p<0,01).  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 9η ερώτηση Γνώση Count 27 27 54 

% within Ομάδα 24,3% 32,1% 27,7% 

Κατανόηση Count 36 21 57 

% within Ομάδα 32,4% 25,0% 29,2% 

Εφαρμογή Count 48 36 84 

% within Ομάδα 43,2% 42,9% 43,1% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 9η ερώτηση Γνώση Count 6 18 24 

% within Ομάδα 5,4% 21,4% 12,3% 

Κατανόηση Count 9 21 30 

% within Ομάδα 8,1% 25,0% 15,4% 

Εφαρμογή Count 96 45 141 

% within Ομάδα 86,5% 53,6% 72,3% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 5: Εμπλουτισμός λεξιλογίου–Περιγραφή περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 1,961a 2 ,375 

Likelihood Ratio 1,964 2 ,375 

Linear-by-Linear Association ,468 1 ,494 

N of Valid Cases 195   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 26,007b 2 ,000 

Likelihood Ratio 26,337 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,435 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

Πίνακας 5α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου–Περιγραφή περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» -Έλεγχος x2. 

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ένατη ερώτηση της συνέ-

ντευξης και αφορούσε τη μέτρηση της διαφοράς του λεξιλογίου των μαθητών, όπως φαίνεται 

από την περιγραφή του περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο», παρατηρείται, ότι ε-

λάχιστα παιδιά από αυτά των Π.Ο. παρέμειναν στο πρώτο ή στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο 

κατά Bloom. H μεγάλη πλειοψηφία κατατάσσεται στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμο-

γής, γεγονός που μαρτυρά την ευελιξία σκέψης και βέβαια την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών. Από τους παραπάνω πίνακες (6 και 6α) παρατηρούμε, ότι το 86,48% των παιδιών 

της Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 53,57% για τα παιδιά 

της Ο.Ε. Παρατηρείται επίσης (πίνακες 5 και 5α), ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο γνωστικό επίπεδο της ένατης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συ-

νέντευξη (x2=26,007, df=2, p<0,01 ) για τις αστικές περιοχές.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 60 42 102 

% within Ομάδα 54,1% 50,0% 52,3% 

Κατανόηση Count 36 30 66 

% within Ομάδα 32,4% 35,7% 33,8% 

Εφαρμογή Count 15 12 27 

% within Ομάδα 13,5% 14,3% 13,8% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 15 48 63 

% within Ομάδα 13,5% 57,1% 32,3% 

Κατανόηση Count 51 24 75 

% within Ομάδα 45,9% 28,6% 38,5% 

Εφαρμογή Count 45 12 57 

% within Ομάδα 40,5% 14,3% 29,2% 

Total Count 111 84 195 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 6: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος»- Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,323a 2 ,851 

Likelihood Ratio ,323 2 ,851 

Linear-by-Linear Association ,216 1 ,642 

N of Valid Cases 195   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 43,201b 2 ,000 

Likelihood Ratio 44,718 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 37,811 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

Πίνακας 6α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος» 

 

Όμοια και στη μελέτη των αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα παι-

διά στη δέκατη ερώτηση της συνέντευξης και αφορούσε την περιγραφή της έννοιας “κήπος, 

παρατηρείται, ότι ένα μικρό μέρος των παιδιών των Π.Ο. παραμένει στο πρώτο γνωστικό επί-

πεδο κατά Bloom, ενώ η πλειοψηφία κατατάσσεται στο δεύτερο ή στο τρίτο γνωστικό επίπε-

δο. Συγκεκριμένα, και όπως φαίνεται στους πίνακες (6 και 6α), το 86,49% των παιδιών των 

Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης ή της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 42,85% 

για τα παιδιά των Ο.Ε. Διαπιστώνεται ακόμη, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο 

γνωστικό επίπεδο της δέκατης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέ-

ντευξη (x2=43,201, df=2, p<0,01 ) για τις αστικές περιοχές.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 24 21 45 

% within Ομάδα 23,5% 33,3% 27,3% 

Κατανόηση Count 45 27 72 

% within Ομάδα 44,1% 42,9% 43,6% 

Εφαρμογή Count 33 15 48 

% within Ομάδα 32,4% 23,8% 29,1% 

Total Count 102 63 165 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 6 18 24 

% within Ομάδα 5,9% 28,6% 14,5% 

Κατανόηση Count 26 24 50 

% within Ομάδα 25,5% 38,1% 30,3% 

Εφαρμογή Count 70 21 91 

% within Ομάδα 68,6% 33,3% 55,2% 

Total Count 102 63 165 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 7: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο»- Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 2,364a 2 ,307 

Likelihood Ratio 2,360 2 ,307 

Linear-by-Linear Association 2,313 1 ,128 

N of Valid Cases 165   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 24,622b 2 ,000 

Likelihood Ratio 24,889 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,459 1 ,000 

N of Valid Cases 165   

Πίνακας 7α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο» - Έλεγχος x2. 

Στην δέκατη τρίτη ερώτηση της συνέντευξης τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν, πως 

φαντάζονται ένα περίεργο μολύβι. Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, (7 και 7α), 

το 64,86% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 

36,36% για τα παιδιά των Ο.Ε. Τα παιδιά των Π.Ο βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι 

των παιδιών των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι υ-

πάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της δέκατης τρίτης ερώτησης με-

ταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=17,347, df=2, p<0,01) για την α-

στική περιοχή. 

 

β) στις ημιαστικές περιοχές 

Περιοχή Ημιαστική 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 1η ερώτηση Γνώση Count 9 15 24 

% within Ομάδα 17,6% 31,3% 24,2% 

Κατανόηση Count 12 6 18 

% within Ομάδα 23,5% 12,5% 18,2% 

Εφαρμογή Count 30 27 57 

% within Ομάδα 58,8% 56,3% 57,6% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 1η ερώτηση Γνώση Count 0 24 24 

% within Ομάδα ,0% 63,2% 27,0% 

Κατανόηση Count 12 2 14 

% within Ομάδα 23,5% 5,3% 15,7% 

Εφαρμογή Count 39 12 51 

% within Ομάδα 76,5% 31,6% 57,3% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 8: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 3,570a 2 ,168 

Likelihood Ratio 3,622 2 ,164 

Linear-by-Linear Association ,906 1 ,341 

N of Valid Cases 99   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 44,487b 2 ,000 

Likelihood Ratio 54,341 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,486 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 8α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος» - Έλεγχος x2 

Από τα αποτελέσματα της πρώτης ερώτησης της συνέντευξης στις ημιαστικές περιοχές, 

όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (8 και 8α), παρατηρούμε, ότι το 100% των παιδιών 

των Π.Ο κατατάσσονται στα ψηλότερα επίπεδα στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom, της 

Κατανόησης ή της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 36,9 % για τα παιδιά των Ο.Ε. Διαπιστώνε-

ται επίσης, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο, μεταξύ των Π.Ο 

και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=44,487, df=2, p<0,01). Τα παιδιά των Π.Ο βρί-

σκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του 

Bloom.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 9 14 23 

% within Ομάδα 17,6% 36,8% 25,8% 

Κατανόηση Count 15 8 23 

% within Ομάδα 29,4% 21,1% 25,8% 

Εφαρμογή Count 27 16 43 

% within Ομάδα 52,9% 42,1% 48,3% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 0 14 14 

% within Ομάδα ,0% 36,8% 15,7% 

Κατανόηση Count 6 5 11 

% within Ομάδα 11,8% 13,2% 12,4% 

Εφαρμογή Count 45 19 64 

% within Ομάδα 88,2% 50,0% 71,9% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 9: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 4,223a 2 ,121 

Likelihood Ratio 4,200 2 ,122 

Linear-by-Linear Association 2,810 1 ,094 

N of Valid Cases 89   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 23,251b 2 ,000 

Likelihood Ratio 28,468 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,641 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 9α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο» - Έλεγχος x2 

Στη δεύτερη ερώτηση της συνέντευξης διαπιστώνεται, (πίνακας 9), ότι οι Π.Ο των η-

μιαστικών περιοχών, παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στις επιδόσεις τους κατά την τελική συ-

νέντευξη και ότι το 100% των παιδιών αυτών των ομάδων κατατάσσονται στο επίπεδο της 

Εφαρμογής έναντι ποσοστού 50% για τα παιδιά των Ο.Ε. στην κλίμακα αξιολόγησης του 

Bloom.  

Από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 9α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντι-

κή σχέση στο γνωστικό επίπεδο στη δεύτερη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την 

τελική συνέντευξη (x2=23,251, df=2, p<0,01) για τις ημιαστικές περιοχές. 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 45 36 81 

% within Ομάδα 88,2% 75,0% 81,8% 

Κατανόηση Count 6 9 15 

% within Ομάδα 11,8% 18,8% 15,2% 

Εφαρμογή Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 6,3% 3,0% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 21 33 54 

% within Ομάδα 41,2% 86,8% 60,7% 

Κατανόηση Count 27 5 32 

% within Ομάδα 52,9% 13,2% 36,0% 

Εφαρμογή Count 3 0 3 

% within Ομάδα 5,9% ,0% 3,4% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 10: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 4,513a 2 ,105 

Likelihood Ratio 5,674 2 ,059 

Linear-by-Linear Association 4,081 1 ,043 

N of Valid Cases 99   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 19,305b 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,566 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,332 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 10α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» – Έλεγχος x2 

Στην τρίτη ερώτηση της συνέντευξης διαπιστώνεται, (πίνακας 10 και 10α), ότι οι Π.Ο 

των ημιαστικών περιοχών παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και ότι το 58,8% των παιδιών αυ-

τών των ομάδων κατατάσσονται στο γνωστικό επίπεδο της Κατανόησης ή της Εφαρμογής 

έναντι ποσοστού 13,2% για τα παιδιά των Ο.Ε. τα οποία φτάνουν ως το επίπεδο Κατανόησης 

στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom. Δεν σημειώνεται δηλαδή ποσοστό επίδοσης από τις 

Ο.Ε. στο επίπεδο Εφαρμογής. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ακόμη, ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση, μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη  

(x2=19,305, df=2, p<0,01) για τις ημιαστικές περιοχές.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 46 48 94 

% within Ομάδα 90,2% 100,0% 94,9% 

Κατανόηση Count 5 0 5 

% within Ομάδα 9,8% ,0% 5,1% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 36 36 72 

% within Ομάδα 70,6% 94,7% 80,9% 

Κατανόηση Count 15 2 17 

% within Ομάδα 29,4% 5,3% 19,1% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 11 : Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) Exact Sig. (1-sided) 

Αρχική  
συνέντευξη 

Pearson Chi-Square 4,956a 1 ,026   

Continuity Correctionb 3,123 1 ,077   

Likelihood Ratio 6,883 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,057 ,033 

Linear-by-Linear 

Association 

4,906 1 ,027 
  

N of Valid Cases 99     

Τελική  
συνέντευξη 

Pearson Chi-Square 8,218c 1 ,004   

Continuity Correctionb 6,729 1 ,009   

Likelihood Ratio 9,346 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,005 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

8,125 1 ,004 
  

N of Valid Cases 89     

Πίνακας 11α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως « - Έλεγχος x2 

Στην όγδοη ερώτηση της συνέντευξης, ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «φως». Παρατηρείται από τα αποτελέσματα, (πίνακες 11 και 11α) ότι αν και υπάρχει 

σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων (πειραματικών και ελέγχου), καμία δεν φτάνει 

στο τρίτο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom, αυτό της Εφαρμογής. Διαπιστώνεται ακόμη, ότι υ-

πάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο στην όγδοη ερώτηση μεταξύ της 

Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=8,218, df=1, p<0,01) για τις ημιαστικές πε-

ριοχές. Το 29,4% των παιδιών της Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης έναντι 

ποσοστού 5,3% για τα παιδιά της Ο.Ε. Τα παιδιά της Π.Ο βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο 

έναντι των παιδιών της Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 9η ερώτηση Γνώση Count 13 12 25 

% within Ομάδα 25,5% 25,0% 25,3% 

Κατανόηση Count 13 15 28 

% within Ομάδα 25,5% 31,3% 28,3% 

Εφαρμογή Count 25 21 46 

% within Ομάδα 49,0% 43,8% 46,5% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 9η ερώτηση Γνώση Count 0 9 9 

% within Ομάδα ,0% 23,7% 10,1% 

Κατανόηση Count 3 15 18 

% within Ομάδα 5,9% 39,5% 20,2% 

Εφαρμογή Count 48 14 62 

% within Ομάδα 94,1% 36,8% 69,7% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 12: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,440a 2 ,802 

Likelihood Ratio ,440 2 ,802 

Linear-by-Linear Association ,083 1 ,773 

N of Valid Cases 99   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 34,482b 2 ,000 

Likelihood Ratio 39,019 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,847 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 12α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» – Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (12 και 12α), παρατηρούμε, ότι το 100% των παιδιών των 

Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης ή της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 76,3% 

για τα παιδιά των Ο.Ε. Διαπιστώνεται επίσης στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επί-

πεδο στην ένατη ερώτηση της συνέντευξης που αφορά τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, μετα-

ξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=34,482, df=2, p<0,01) για τις ημια-

στικές περιοχές. Τα παιδιά των Π.Ο βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών 

των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 39 27 66 

% within Ομάδα 76,5% 56,3% 66,7% 

Κατανόηση Count 9 21 30 

% within Ομάδα 17,6% 43,8% 30,3% 

Εφαρμογή Count 3 0 3 

% within Ομάδα 5,9% ,0% 3,0% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 0 23 23 

% within Ομάδα ,0% 60,5% 25,8% 

Κατανόηση Count 18 13 31 

% within Ομάδα 35,3% 34,2% 34,8% 

Εφαρμογή Count 33 2 35 

% within Ομάδα 64,7% 5,3% 39,3% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 13: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος»- Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 9,900a 2 ,007 

Likelihood Ratio 11,199 2 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,723 1 ,189 

N of Valid Cases 99   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 50,441b 2 ,000 

Likelihood Ratio 63,977 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 48,915 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 13α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος» - Έλεγχος x2 

Από τη μελέτη των απαντήσεων που δόθηκαν στη δέκατη ερώτηση της συνέντευξης 

διαπιστώνεται, (πίνακες 13 και 13α), ότι το 100% των παιδιών των Π.Ο. κατά το τελικό στά-

διο, κατατάσσονται στο δεύτερο ή στο τρίτο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom, της Κατανόησης 

ή της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 39,4% για τα παιδιά των Ο.Ε. Παρατηρούμε ακόμη, ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο στη δέκατη ερώτηση μεταξύ των 

Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=50,441, df=2, p<0,01) για τις ημιαστικές 

περιοχές.  

 

Αρχική - τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 27 36 63 

% within Ομάδα 52,9% 75,0% 63,6% 

Κατανόηση Count 18 3 21 

% within Ομάδα 35,3% 6,3% 21,2% 

Εφαρμογή Count 6 9 15 

% within Ομάδα 11,8% 18,8% 15,2% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 6 22 28 

% within Ομάδα 11,8% 57,9% 31,5% 

Κατανόηση Count 9 10 19 

% within Ομάδα 17,6% 26,3% 21,3% 

Εφαρμογή Count 36 6 42 

% within Ομάδα 70,6% 15,8% 47,2% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 14: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο» – Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 12,521a 2 ,002 

Likelihood Ratio 13,691 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,006 1 ,316 

N of Valid Cases 99   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 29,351b 2 ,000 

Likelihood Ratio 31,641 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,791 1 ,000 

N of Valid Cases 89   

Πίνακας 14α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο» - Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (14 και 14α) παρατηρούμε, ότι το % των παιδιών των Π.Ο 

κατατάσσονται κατά την τελική συνέντευξη στο επίπεδο της Κατανόησης ή της Εφαρμογής 

σε ποσοστό 88,2%, έναντι ποσοστού 42,1% για τα παιδιά των Ο.Ε. Τα παιδιά των Π.Ο βρί-

σκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών των Ο.Ε στην κλίμακα αξιολόγησης του 

Bloom. Διαπιστώνεται ακόμη, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των Π.Ο και 

των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=29,351, df=2, p<0,01) για τις ημιαστικές  περιοχές.  

 

γ) στις αγροτικές περιοχές 

Το λεξιλόγιο και ευρύτερα η γλωσσική ανάπτυξη προάγει την κοινωνικοποίηση του 

ατόμου, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το διάλογο μεταξύ των ατόμων. Το νηπιαγωγείο 

παίζει αντισταθμιστικό ρόλο προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αυξήσουν τη 

γλωσσική τους ευελιξία931. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές η αντισταθμιστική γλωσσική 

αγωγή και οι γλωσσικές μαθησιακές εμπειρίες, που μπορεί να προσφέρει, μπορούν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο για μια ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών αυτών 

των περιοχών. Η γλωσσική υποστήριξη σε παιδιά που εκ των πραγμάτων υπολείπονται 

εμπειριών έναντι αυτών που ζουν σε αστικά κέντρα, δεν αφορά μόνο τη διεύρυνση του 

λεξιλογίου και τη διόρθωση της δομής της γλώσσας, αλλά και το κίνητρο για μάθηση μέσα 

από γλωσσικές ανταλλαγές με παράλληλη ευαισθητοποίηση αισθητικών κριτηρίων. 

Η διαδικασία  ανάλυσης των αποτελεσμάτων έγινε όπως ακριβώς και των αστικών ο-

μάδων, αρχικά, με την ανάλυση Crosstab, όπου γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων με 

την ταξινομία του Bloom και τα παιδιά της κάθε ομάδας κατατάσσονται στο γνωστικό επίπε-

δο ης Γνώσης, της Κατανόησης ή της Εφαρμογής, ανάλογα με το ποσό των λέξεων που χρη-

σιμοποίησαν για την περιγραφή της έννοιας. Σε δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείται η ανάλυση 

Chi square (x2), όπου εξετάζεται η σημαντικότητα του γνωστικού επιπέδου μεταξύ των δύο 

                                                             
931 Friedrich Hedi, (2000), Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.54 - 63 
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ομάδων (Π.Ο. και Ο.Ε.). Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν την εικόνα του ποσού αύξησης 

του λεξιλογίου στα παιδιά των αγροτικών περιοχών. 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευ-

ξη 

1η ερώτηση Γνώση Count 9 9 18 

% within Ομάδα 18,8% 21,4% 20,0% 

Κατανόηση Count 3 3 6 

% within Ομάδα 6,3% 7,1% 6,7% 

Εφαρμογή Count 36 30 66 

% within Ομάδα 75,0% 71,4% 73,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 1η ερώτηση Γνώση Count 3 18 21 

% within Ομάδα 6,3% 42,9% 23,3% 

Κατανόηση Count 3 9 12 

% within Ομάδα 6,3% 21,4% 13,3% 

Εφαρμογή Count 42 15 57 

% within Ομάδα 87,5% 35,7% 63,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 15: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος» –  Ταξινόμηση κατά Bloom 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,146a 2 ,930 

Likelihood Ratio ,146 2 ,930 

Linear-by-Linear Association ,133 1 ,715 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 26,220b 2 ,000 

Likelihood Ratio 27,943 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,491 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 15α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «άνθρωπος»- Έλεγχος x2. 
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Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από του μαθητές να περιγράψουν την 

έννοια «άνθρωπος». Από τα αποτελέσματα, όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (8 και 

8α), παρατηρούμε, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 93,8%, των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται 

στα ψηλότερα επίπεδα στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom, της Κατανόησης ή της Εφαρ-

μογής έναντι ποσοστού  57,1% για τα παιδιά των Ο.Ε.  

Διαπιστώνεται επίσης, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο 

στην πρώτη ερώτηση μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=26,22, 

df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 12 12 24 

% within Ομάδα 25,0% 28,6% 26,7% 

Κατανόηση Count 15 3 18 

% within Ομάδα 31,3% 7,1% 20,0% 

Εφαρμογή Count 21 27 48 

% within Ομάδα 43,8% 64,3% 53,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 2η ερώτηση Γνώση Count 6 24 30 

% within Ομάδα 12,5% 57,1% 33,3% 

Κατανόηση Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 7,1% 3,3% 

Εφαρμογή Count 42 15 57 

% within Ομάδα 87,5% 35,7% 63,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 16: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο» – Ταξινόμηση κατά Bloom 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 8,387a 2 ,015 

Likelihood Ratio 9,085 2 ,011 

Linear-by-Linear Association ,875 1 ,350 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 26,306b 2 ,000 

Likelihood Ratio 28,640 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,495 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 16α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «πρόσωπο»- Έλεγχος x2. 
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Στη δεύτερη ερώτηση της συνέντευξης στην οποία ζητήθηκε από του μαθητές να περι-

γράψουν την έννοια «πρόσωπο», διαπιστώνεται, (πίνακας 16) ότι οι Π.Ο παρουσιάζουν αυξη-

τικές τάσεις και ότι το 87,5% των παιδιών αυτών των ομάδων κατατάσσονται στο επίπεδο της 

Εφαρμογής έναντι ποσοστού 35,72% για τα παιδιά των Ο.Ε. στην κλίμακα αξιολόγησης του 

Bloom. Διαπιστώνεται ακόμη, (πίνακας 16α), ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο 

γνωστικό επίπεδο στη δεύτερη ερώτηση, μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά την τελική συνέ-

ντευξη (x2=26,306, df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 3η ερώτηση Γνώση Count 9 30 39 

% within Ομάδα 18,8% 71,4% 43,3% 

Κατανόηση Count 18 12 30 

% within Ομάδα 37,5% 28,6% 33,3% 

Εφαρμογή Count 21 0 21 

% within Ομάδα 43,8% ,0% 23,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 17: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» – Ταξινόμηση κατά Bloom 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square .a   

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 33,255b 2 ,000 

Likelihood Ratio 41,850 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 32,868 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 17α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «παιδί» - Έλεγχος x2. 
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Στην τρίτη ερώτηση της συνέντευξης, στην οποία οι μαθητές περιγράφουν την έννοια 

«παιδί», διαπιστώνεται, (πίνακας 17), ότι οι Π.Ο παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και ότι το 

43,8% των παιδιών αυτών των ομάδων κατατάσσονται στο επίπεδο της Εφαρμογής, ενώ τα 

παιδιά των Ο.Ε. τα οποία φτάνουν ως το επίπεδο Κατανόησης με ποσοστό 28,6% στην κλί-

μακα αξιολόγησης του Bloom. Δεν σημειώνεται δηλαδή από τις Ο.Ε ποσοστό επίδοσης στο 

επίπεδο Εφαρμογής. Από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 17α), παρατηρούμε, ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της τρίτης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και 

της Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=33,255, df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 40 39 79 

% within Ομάδα 83,3% 92,9% 87,8% 

Κατανόηση Count 8 3 11 

% within Ομάδα 16,7% 7,1% 12,2% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 8η ερώτηση Γνώση Count 30 36 66 

% within Ομάδα 62,5% 85,7% 73,3% 

Κατανόηση Count 18 6 24 

% within Ομάδα 37,5% 14,3% 26,7% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 18: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως» – Ταξινόμηση κατά Bloom 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέντευ-

ξη 

Pearson Chi-Square 1,894a 1 ,169   

Continuity Correctionb 1,110 1 ,292   

Likelihood Ratio 1,971 1 ,160   

Fisher's Exact Test    ,209 ,146 

Linear-by-Linear 
Association 

1,873 1 ,171 
  

N of Valid Cases 90     

Τελική συνέντευ-
ξη 

Pearson Chi-Square 6,173c 1 ,013 
  

Continuity Correctionb 5,043 1 ,025   

Likelihood Ratio 6,425 1 ,011   

Fisher's Exact Test    ,017 ,011 

Linear-by-Linear 
Association 

6,104 1 ,013 
  

N of Valid Cases 90     

Πίνακας 18α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «φως» – Έλεγχος x2. 
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Στην όγδοη ερώτηση της συνέντευξης, οι μαθητές απαντούν περιγράφοντας την έννοια 

«φως». Παρατηρείται από τα αποτελέσματα, ότι αν και υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μετα-

ξύ των δύο ομάδων (πειραματικών και ελέγχου), καμία δεν φτάνει στο τρίτο γνωστικό επίπε-

δο κατά Bloom, αυτό της Εφαρμογής. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, είναι η δυσκολία πε-

ριγραφής της συγκεκριμένης έννοιας έναντι των προηγούμενων εννοιών, εξαιτίας του αφη-

ρημένου χαρακτήρα της. Η όποια διαφοροποίηση προκύπτει στις επιδόσεις των Π.Ο. μας επι-

τρέπει να συμπεράνουμε, ότι προκύπτει εξαιτίας της εξοικείωσης με την ίδια την έννοια, αλ-

λά και με παρεμφερείς έννοιες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Η διαπίστω-

ση τείνει σε γενίκευση, αφού η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και στις αστικές περιοχές. 

Όπως διαπιστώνεται από τους παραπάνω πίνακες (18 και 18α) το 37,5 % των παιδιών 

της Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης έναντι ποσοστού 14,3 % για τα παιδιά 

της Ο.Ε. Τα παιδιά των Π.Ο βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών των Ο.Ε 

στην κλίμακα αξιολόγησης του Bloom. Παρατηρούμε ακόμη, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της όγδοης ερώτησης μεταξύ της Π.Ο και της Ο.Ε κατά 

την τελική συνέντευξη (x2=6,173, df=2, p<0,05) για την αγροτική περιοχή.  

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευ-

ξη 

9η ερώτηση Γνώση Count 15 12 27 

% within Ομάδα 31,3% 28,6% 30,0% 

Κατανόηση Count 15 12 27 

% within Ομάδα 31,3% 28,6% 30,0% 

Εφαρμογή Count 18 18 36 

% within Ομάδα 37,5% 42,9% 40,0% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 9η ερώτηση Γνώση Count 3 12 15 

% within Ομάδα 6,3% 28,6% 16,7% 

Κατανόηση Count 9 12 21 

% within Ομάδα 18,8% 28,6% 23,3% 

Εφαρμογή Count 36 18 54 

% within Ομάδα 75,0% 42,9% 60,0% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 19: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» Ταξινόμηση 

κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,268a 2 ,875 

Likelihood Ratio ,268 2 ,875 

Linear-by-Linear Association ,207 1 ,649 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 11,480b 2 ,003 

Likelihood Ratio 11,928 2 ,003 

Linear-by-Linear Association 11,351 1 ,001 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 19α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο» 

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την ένατη ερώτηση της συνέντευξης που αφορού-

σε τη μέτρηση της διαφοράς του λεξιλογίου των μαθητών, όπως φαίνεται από την περιγραφή 

του περιεχομένου της έννοιας «ανοιχτό παράθυρο», παρατηρείται, ότι ελάχιστα παιδιά από αυτά 

των Π.Ο. παρέμειναν στο πρώτο ή στο δεύτερο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom. H μεγάλη 

πλειοψηφία κατατάσσεται στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, της Εφαρμογής, γεγονός που μαρτυρά 

την επίδραση του προγράμματος στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Από τους παρα-

πάνω πίνακες (12 και 12α) παρατηρούμε, ότι το 75% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο 

επίπεδο της Εφαρμογής έναντι ποσοστού 42,9% για τα παιδιά των Ο.Ε. Υπάρχει επίσης, στατι-

στικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο της ένατης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο και των 

Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=11,48, df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 33 30 63 

% within Ομάδα 68,8% 71,4% 70,0% 

Κατανόηση Count 15 9 24 

% within Ομάδα 31,3% 21,4% 26,7% 

Εφαρμογή Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 7,1% 3,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 10η ερώτηση Γνώση Count 3 21 24 

% within Ομάδα 6,3% 50,0% 26,7% 

Κατανόηση Count 30 18 48 

% within Ομάδα 62,5% 42,9% 53,3% 

Εφαρμογή Count 15 3 18 

% within Ομάδα 31,3% 7,1% 20,0% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 20: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος»- Ταξινόμηση κατά Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 4,262a 2 ,119 

Likelihood Ratio 5,418 2 ,067 

Linear-by-Linear Association ,153 1 ,696 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 24,208b 2 ,000 

Likelihood Ratio 26,551 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,067 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 20α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «κήπος» - Έλεγχος x2. 

Στη μελέτη των αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά στη δέκα-

τη ερώτηση της συνέντευξης και αφορούσε την περιγραφή της έννοιας «κήπος», παρατηρείται, 

ότι η πλειοψηφία των Π.Ο. βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο και  κατατάσσεται στο δεύτερο ή 

στο τρίτο γνωστικό επίπεδο κατά Bloom. Συγκεκριμένα, και όπως φαίνεται στους πίνακες (20 

και 20α), το 94,8% των παιδιών των Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης ή της 

Εφαρμογής έναντι ποσοστού  50% για τα παιδιά των Ο.Ε. Παρατηρούμε ακόμη, ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση στο γνωστικό επίπεδο στη δέκατη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και 

των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=24,208, df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 27 24 51 

% within Ομάδα 56,3% 57,1% 56,7% 

Κατανόηση Count 12 6 18 

% within Ομάδα 25,0% 14,3% 20,0% 

Εφαρμογή Count 9 12 21 

% within Ομάδα 18,8% 28,6% 23,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη 13η ερώτηση  Γνώση Count 6 30 36 

% within Ομάδα 12,5% 71,4% 40,0% 

Κατανόηση Count 12 12 24 

% within Ομάδα 25,0% 28,6% 26,7% 

Εφαρμογή Count 30 0 30 

% within Ομάδα 62,5% ,0% 33,3% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 21: Εμπλουτισμός λεξιλογίου –  Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο» Ταξινόμηση κατά  Bloom 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 2,215a 2 ,330 

Likelihood Ratio 2,245 2 ,325 

Linear-by-Linear Association ,256 1 ,613 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 45,804b 2 ,000 

Likelihood Ratio 58,655 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 44,810 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

Πίνακας 21α: Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Περιγραφή της έννοιας «αντικείμενο» – Έλεγχος x2 

Στην δέκατη τρίτη ερώτηση της συνέντευξης τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν, πως 

φαντάζονται ένα «περίεργο μολύβι». Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, (21 και 

21α) το 87,5% των παιδιών της Π.Ο κατατάσσονται στο επίπεδο της Κατανόησης και της 

Εφαρμογής έναντι ποσοστού 28,6% για τα παιδιά της Ο.Ε. Υπάρχει επίσης στατιστικά σημα-

ντική σχέση για το γνωστικό επίπεδο στην δέκατη τρίτη ερώτηση, μεταξύ της Π.Ο και της 

Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=45,804, df=2, p<0,01) για τις αγροτικές περιοχές. Τα 

παιδιά της Π.Ο βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των παιδιών της Ο.Ε στην κλίμακα 

αξιολόγησης του Bloom.  

 

1.2 Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και επιρρημάτων 

Τα έργα τέχνης λειτουργώντας σαν κείμενα που περιγράφουν καταστάσεις, φαινόμενα ή 

αντικείμενα, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα γλωσσικής «αναπαράστασης» καθώς και τη 

δυνατότητα, να τα αντιλαμβάνονται μέσω της εμπειρίας τους, να τα επεξεργάζονται νοητικά 

και να εκφράζονται λεκτικά για γνωστοποίηση των ίδιων ή πληροφόρηση των συνομιλητών 

τους. Η περιγραφή τους απαντά στα ερωτήματα του προγράμματος, εμπλέκοντας και κινητο-

ποιώντας τα να εκφραστούν είτε αντικειμενικά με λέξεις και φράσεις για την ερμηνεία των 

έργων, είτε προσωπικά με την απόδοση των συναισθημάτων τους γι’ αυτά. Και στις δύο περι-

πτώσεις τα παιδιά αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ρήματα σε όλα τα πρόσωπα, στους α-

ντίστοιχους χρόνους και φωνές. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του «Γλωσσικού Σχεδιασμού» 

προάγουν τις εννοιολογικές συσχετίσεις ονομάτων και επιθέτων για να αποδώσουν στοιχεία 

των μορφών που περιγράφονται ή την σύσταση των αντικειμένων ή ακόμα τις ιδιότητές και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα της διαφοροποίησης και 

του εμπλουτισμού του λόγου των παιδιών στη χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και 

επιρρημάτων. 
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α) στις αστικές περιοχές 

Αστικές περιοχές, Τελική συνέντευξη 

Ranks(a)  

 

 
Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

4η ερώτηση συνέντευξης 

 ουσιαστικά 

Π.Ο 111 112,35 12471,00 

Ο.Ε 84 79,04 6639,00 

Total 195   

4η ερώτηση συνέντευξης 

επίθετα 

Π.Ο 111 99,14 11004,00 

Ο.Ε 84 96,50 8106,00 

Total 195   

4η ερώτηση συνέντευξης 

 ρήματα 

Π.Ο 111 128,57 14271,00 

Ο.Ε 84 57,61 4839,00 

Total 195   

4η ερώτηση συνέντευξης  

επιρρήματα 

Π.Ο 111 106,35 11805,00 

Ο.Ε 84 86,96 7305,00 

Total 195   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 ουσιαστικά 

Π.Ο 111 111,78 12408,00 

Ο.Ε 81 75,56 6120,00 

Total 192   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 επίθετα 

Π.Ο 111 102,26 11350,50 

Ο.Ε 81 88,61 7177,50 

Total 192   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 ρήματα 

Π.Ο 111 112,15 12448,50 

Ο.Ε 81 75,06 6079,50 

Total 192   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 επιρρήματα 

Π.Ο 111 99,05 10995,00 

Ο.Ε 81 93,00 7533,00 

Total 192   

 Τελική συνέντευξη, Περιοχή  Αστικά  

Πίνακας 22: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και επιρρημάτων 
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Test Statistics(a,b)  

 

 

4η ερώτη-

ση, ουσια-

στικά 

4η ερώ-

τηση, 

επίθετα 

4η ερώ-

τηση, 

ρήματα 

4η ερώτη-

ση, επιρ-

ρήματα 

11η ερώ-

τηση, ου-

σιαστικά 

11η ερώ-

τηση, 

επίθετα 

11η ερώ-

τηση, 

ρήματα 

11η ερώ-

τηση, επιρ-

ρήματα 

Mann-

Whitney U 
3069,000 4536,000 1269,000 3735,000 2799,000 3856,500 2758,500 4212,000 

Wilcoxon 

W 
6639,000 8106,000 4839,000 7305,000 6120,000 7177,500 6079,500 7533,000 

Z -4,299 -1,515 -9,149 -3,786 -4,540 -2,662 -4,774 -1,378 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,130 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,168 

a Grouping Variable: Ομάδα  

Τελική συνέντευξη,  Περιοχή  Αστικά  

Πίνακας 22α: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων - Έλεγχος Mann-Whitney U 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (22 και 22α) παρατηρούμε, ότι  υπάρχουν διαφορές στις 

διαμέσους των μεταβλητών που αφορούν τα ουσιαστικά, τα επίθετα (με εξαίρεση της τέταρ-

της ερώτησης, τα ρήματα)  και τα επιρρήματα (με εξαίρεση της ενδέκατης ερώτησης), έτσι, 

όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση της τέταρτης και ενδέκατης ερώτησης της συνέ-

ντευξης, καθώς Ζ=-4,299, p<0.01, Z=-1,515, p>0.05, Z=-9,149, p<0.01, Z=-3,786 p<0.01, 

Z=-4,540, p<0.01, Z =-2,662, p<0.01, Z=-4,774, και Z=1,378, p<0.01 αντίστοιχα. Επομένως 

στην αστική περιοχή κατά τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

των Π.Ο και των Ο.Ε στις παραπάνω μεταβλητές με εξαίρεση τα επιρρήματα της ενδέκατης 

ερώτησης και τα επίθετα της τέταρτης ερώτησης. Οι Π.Ο εμφανίζουν υψηλότερη επίδοση 

έναντι των Ο.Ε στα προαναφερθέντα ζητούμενα. 
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β) στις ημιαστικές περιοχές 

 

Ημιαστική περιοχή, Τελική συνέντευξη 

 

Ranks(a)  

 

 
Ομάδα N 

Mean 

Rank 
Sum of Ranks 

4η ερώτηση συνέντευξης 

 ουσιαστικά 

Π.Ο 51 48,82 2490,00 

Ο.Ε 38 39,87 1515,00 

Total 89   

4η ερώτηση συνέντευξης 

 επίθετα 

Π.Ο 51 49,47 2523,00 

Ο.Ε 38 39,00 1482,00 

Total 89   

4η ερώτηση συνέντευξης  

ρήματα 

Π.Ο 51 58,56 2986,50 

Ο.Ε 38 26,80 1018,50 

Total 89   

4η ερώτηση συνέντευξης 

επιρρήματα 

Π.Ο 51 48,15 2455,50 

Ο.Ε 38 40,78 1549,50 

Total 89   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 ουσιαστικά 

Π.Ο 51 56,71 2892,00 

Ο.Ε 38 29,29 1113,00 

Total 89   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 επίθετα 

Π.Ο 51 48,35 2466,00 

Ο.Ε 38 40,50 1539,00 

Total 89   

11η ερώτηση  συνέντευξης 

 ρήματα 

Π.Ο 51 47,00 2397,00 

Ο.Ε 38 42,32 1608,00 

Total 89   

11η ερώτηση συνέντευξης 

 επιρρήματα 

Π.Ο 51 50,94 2598,00 

Ο.Ε 38 37,03 1407,00 

Total 89   

Τελική συνέντευξη, Περιοχή Ημιαστικά  

Πίνακας 23: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων 
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Test Statistics(a,b)  

 

 

4η ερώτ. 

ουσιαστικά 

4η ερώτ. 

επίθετα 

4η ερώτ. 

ρήματα 

4η ερώτ. 

επιρρήματα 

11η ερώτ. 

ουσιαστικά 

11η ερώ-

τ. επίθε-

τα 

11η ερώ-

τ. ρήμα-

τα 

11η ερώτ. 

επιρρήματα 

Mann-

Whitney 

U 

774,000 741,000 277,500 808,500 372,000 798,000 867,000 666,000 

Wilcoxon 

W 
1515,000 1482,000 1018,500 1549,500 1113,000 1539,000 1608,000 1407,000 

Z -1,705 -3,190 -6,232 -2,045 -5,056 -2,716 -,879 -3,069 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,088 ,001 ,000 ,041 ,000 ,007 ,379 ,002 

a Grouping Variable: Ομάδα  

Τελική συνέντευξη, Περιοχή  Ημιαστικά  

Πίνακας 23α: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων - Έλεγχος Mann-Whitney U 

Από τους παραπάνω πίνακες (28 και 28α) παρατηρούμε, ότι υπάρχουν διαφορές στις 

διαμέσους των μεταβλητών που αφορούν τα ουσιαστικά (με εξαίρεση της τέταρτης ερώτη-

σης), τα επίθετα, τα ρήματα (με εξαίρεση της ενδέκατης ερώτησης) και τα επιρρήματα, στην 

τέταρτη και ενδέκατη ερώτηση της συνέντευξης, καθώς, Ζ=-1,705, p>0.05, Z=-3,190, p<0.01, 

Z=-6,232, p<0.01, Z=-2,045, p<0.01, Z=-5,056, p<0.01, Z=-2,716, p<0.01, Z =-0,879, p>0.05, 

και Z=-3.069, p<0.01 αντίστοιχα. Επομένως στις ημιαστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της 

τελικής συνέντευξης υπάρχουν διαφορές μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε στις παραπάνω μετα-

βλητές με εξαίρεση τα ρήματα της ενδέκατης ερώτησης και τα ουσιαστικά της τέταρτης ερώ-

τησης. Οι Π.Ο εμφανίζουν υψηλότερη επίδοση σε όλες της ερωτήσεις έναντι των Ο.Ε στις 

ερωτήσεις που υπάρχουν διαφορές. 
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γ) στις αγροτικές περιοχές 

 

Αγροτική περιοχή, Τελική συνέντευξη 

 

Ranks(a)  

 

 
Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

4η ερώτηση, ουσιαστικά 

Π.Ο 48 54,22 2602,50 

Ο.Ε 42 35,54 1492,50 

Total 90   

4η ερώτηση, επίθετα 

Π.Ο 48 48,13 2310,00 

Ο.Ε 42 42,50 1785,00 

Total 90   

4η ερώτηση, ρήματα 

Π.Ο 48 59,84 2872,50 

Ο.Ε 42 29,11 1222,50 

Total 90   

4η ερώτηση, επιρρήματα 

Π.Ο 48 48,13 2310,00 

Ο.Ε 42 42,50 1785,00 

Total 90   

11η ερώτηση, ουσιαστικά 

Π.Ο 48 56,66 2719,50 

Ο.Ε 39 28,42 1108,50 

Total 87   

11η ερώτηση, επίθετα 

Π.Ο 48 41,00 1968,00 

Ο.Ε 39 47,69 1860,00 

Total 87   

11η ερώτηση, ρήματα 

Π.Ο 48 48,31 2319,00 

Ο.Ε 39 38,69 1509,00 

Total 87   

11η ερώτηση, επιρρήματα 

Π.Ο 48 47,66 2287,50 

Ο.Ε 39 39,50 1540,50 

Total 87   

Τελική συνέντευξη, Περιοχή  Αγροτικά  

Πίνακας 24: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων 
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Test Statistics(a,b)  

 

 

4η ερώτη-

ση, ουσια-

στικά 

4η ερώ-

τηση, 

επίθετα 

4η ερώ-

τηση, 

ρήματα 

4η ερώτη-

ση, επιρ-

ρήματα 

11η ερώ-

τηση, ου-

σιαστικά 

11η ερώ-

τηση, 

επίθετα 

11η ερώ-

τηση, 

ρήματα 

11η ερώ-

τηση, επιρ-

ρήματα 

Mann-

Whitney 

U 

589,500 882,000 319,500 882,000 328,500 792,000 729,000 760,500 

Wilcoxon 

W 
1492,500 1785,000 1222,500 1785,000 1108,500 1968,000 1509,000 1540,500 

Z -3,652 -2,357 -5,973 -2,357 -5,271 -2,800 -1,847 -2,839 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,018 ,000 ,018 ,000 ,005 ,065 ,005 

a Grouping Variable: Ομάδα  

Τελική συνέντευξη, Περιοχή  Αγροτικά  

Πίνακας 24α: Χρήση ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων - Έλεγχος Mann-Whitney U 

Από τους παραπάνω πίνακες (24 και 24α) παρατηρούμε, ότι υπάρχουν διαφορές στις 

διαμέσους των μεταβλητών που αφορούν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα (με εξαίρεση 

της ενδέκατης ερώτησης) και τα επιρρήματα που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά στις απα-

ντήσεις τους στην τέταρτη και ενδέκατη ερώτηση της συνέντευξης, καθώς Ζ=-3,652, p<0.01, 

Z=-2,357, p<0.05, Z=-5,973, p<0.01, Z=-2,357, p<0.05, Z=-5,271, p<0.01, Z =-2,80, p<0.01, 

Z=-1,847, p>0.05, και Z=-2.839, p<0.01 αντίστοιχα. Επομένως στην αγροτική περιοχή κατά 

τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης υπάρχουν διαφορές μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε στις 

παραπάνω μεταβλητές με εξαίρεση τα ρήματα της ενδέκατης ερώτησης. Οι Π.Ο εμφανίζουν 

υψηλότερη επίδοση σε όλες της ερωτήσεις έναντι των Ο.Ε στις ερωτήσεις που υπάρχουν δια-

φορές (εξαίρεση τα επίθετα της ενδέκατης, όπου παρατηρούμε την αντίστροφη εικόνα). 

 

1.3 Η σύνταξη των προτάσεων 

Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα της διαφοροποίησης και 

του εμπλουτισμού του λόγου των παιδιών στη χρήση κύριων και δευτερευουσών προτάσεων 

ή διαφορετικά, ελλιπών και σωστών συντακτικά προτάσεων, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται 

μεταξύ αρχικών και τελικών συνεντεύξεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, αστικές, ημιαστι-

κές και αγροτικές. 



 343 

α) στις αστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότασης       

Σύνταξη πρότασης 5 

Ελλιπής 

σύνταξη 

Count 81 69 150 

% within Ομάδα 75,0% 85,2% 79,4% 

Σωστή σύ-

νταξη 

Count 27 12 39 

% within Ομάδα 25,0% 14,8% 20,6% 

Total Count 108 81 189 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότασης       

Σύνταξη πρότασης 5 

Ελλιπής 

σύνταξη 

Count 66 67 133 

% within Ομάδα 61,1% 82,7% 70,4% 

Σωστή σύ-

νταξη 

Count 42 14 56 

% within Ομάδα 38,9% 17,3% 29,6% 

Total Count 108 81 189 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 25: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 2,932a 1 ,087   

Continuity Correctionb 2,343 1 ,126   

Likelihood Ratio 3,011 1 ,083   

Fisher's Exact Test    ,103 ,062 

Linear-by-Linear 

Association 

2,916 1 ,088 
  

N of Valid Cases 189     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 10,362c 1 ,001   

Continuity Correctionb 9,352 1 ,002   

Likelihood Ratio 10,788 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

10,307 1 ,001 
  

N of Valid Cases 189     

Πίνακας 25α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης – Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (25 και 25α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης της πέμπτης ερώτησης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά 

την διάρκεια της τελικής συνέντευξης (x2=10,362, p<0,05, df=1) στις αστικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 6 Ελλιπής σύνταξη Count 74 66 140 

% within Ομάδα 69,8% 78,6% 73,7% 

Σωστή σύνταξη Count 32 18 50 

% within Ομάδα 30,2% 21,4% 26,3% 

Total Count 106 84 190 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότασης       

Σύνταξη πρότασης 6 

Ελλιπής 

σύνταξη 

Count 47 57 104 

% within Ομάδα 44,3% 70,4% 55,6% 

Σωστή σύ-

νταξη 

Count 59 24 83 

% within Ομάδα 55,7% 29,6% 44,4% 

Total Count 106 81 187 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 26: Ταξινόμηση κατά Bloom του επιπέδου σύνταξης των προτάσεων 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 1,855a 1 ,173   

Continuity Correctionb 1,430 1 ,232   

Likelihood Ratio 1,877 1 ,171   

Fisher's Exact Test    ,188 ,116 

Linear-by-Linear 

Association 

1,845 1 ,174 
  

N of Valid Cases 190     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 12,604c 1 ,000   

Continuity Correctionb 11,571 1 ,001   

Likelihood Ratio 12,842 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

12,536 1 ,000 
  

N of Valid Cases 187     

Πίνακας 26α: Σύνταξη πρότασης –  Έλεγχος x2 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (26 και 26α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης της έκτης ερώτησης της συνέντευξης μεταξύ των Π.Ο και 

των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=12,604, p.<0,01 df=1) για τις αστικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 7 Ελλιπής σύνταξη Count 62 51 113 

% within Ομάδα 60,2% 73,9% 65,7% 

Σωστή σύνταξη Count 41 18 59 

% within Ομάδα 39,8% 26,1% 34,3% 

Total Count 103 69 172 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότασης       

Σύνταξη πρότασης 7 

Ελλιπής σύ-

νταξη 

Count 59 59 118 

% within Ομάδα 57,3% 85,5% 68,6% 

Σωστή σύ-

νταξη 

Count 44 10 54 

% within Ομάδα 42,7% 14,5% 31,4% 

Total Count 103 69 172 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 27: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Chi-Square Testsd 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 3,451a 1 ,063   

Continuity Correctionb 2,869 1 ,090   

Likelihood Ratio 3,515 1 ,061   

Fisher's Exact Test    ,073 ,044 

Linear-by-Linear 

Association 

3,431 1 ,064 
  

N of Valid Cases 172     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 15,284c 1 ,000   

Continuity Correctionb 14,001 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,345 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

15,195 1 ,000 
  

N of Valid Cases 172     

Πίνακας 27α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης – Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (27 και 27α) παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη  

(x2=15,284, p<0,01, df=1) για τις αστικές περιοχές.  
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Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 69 34 103 

% within Ομάδα 74,2% 81,0% 76,3% 

Σωστή σύνταξη Count 24 8 32 

% within Ομάδα 25,8% 19,0% 23,7% 

Total Count 93 42 135 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 67 37 104 

% within Ομάδα 72,0% 88,1% 77,0% 

Σωστή σύνταξη Count 26 5 31 

% within Ομάδα 28,0% 11,9% 23,0% 

Total Count 93 42 135 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας:28 Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square ,731a 1 ,393   

Continuity Correctionb ,405 1 ,525   

Likelihood Ratio ,752 1 ,386   

Fisher's Exact Test    ,513 ,265 

Linear-by-Linear 

Association 

,725 1 ,394 
  

N of Valid Cases 135     

Τελική Pearson Chi-Square 4,214c 1 ,040   

Continuity Correctionb 3,356 1 ,067   

Likelihood Ratio 4,608 1 ,032   

Fisher's Exact Test    ,047 ,030 

Linear-by-Linear 

Association 

4,183 1 ,041 
  

N of Valid Cases 135     

Πίνακας 28α: Σύνταξη των προτάσεων – Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (28 και 28α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση για το γνωστικό επίπεδο κατάταξης των απαντήσεων στην δωδέκατη ερώτηση 

της συνέντευξης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=4,214,, p<0,05, 

df=1) για τις αστικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 14 Ελλιπής σύνταξη Count 69 48 117 

% within Ομάδα 73,4% 69,6% 71,8% 

Σωστή σύνταξη Count 25 21 46 

% within Ομάδα 26,6% 30,4% 28,2% 

Total Count 94 69 163 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 14 Ελλιπής σύνταξη Count 68 62 130 

% within Ομάδα 72,3% 89,9% 79,8% 

Σωστή σύνταξη Count 26 7 33 

% within Ομάδα 27,7% 10,1% 20,2% 

Total Count 94 69 163 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 29: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-

Square 

,290a 1 ,591 
  

Continuity 

Correctionb 

,131 1 ,717 
  

Likelihood Ratio ,288 1 ,591   

Fisher's Exact 

Test 
   

,602 ,358 

Linear-by-Linear 

Association 

,288 1 ,592 
  

N of Valid Cases 163     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-

Square 

7,560c 1 ,006 
  

Continuity 

Correctionb 

6,514 1 ,011 
  

Likelihood Ratio 8,069 1 ,005   

Fisher's Exact 

Test 
   

,006 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 

7,513 1 ,006 
  

N of Valid Cases 163     

Πίνακας 29α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης – Έλεγχος x2. 

Από τους πίνακες (29 κα 29α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο επίπεδο σύνταξης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=7,560, 

p.<0,05, df=1) για τις αστικές περιοχές.  
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β) στις ημιαστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ερώτηση 5 Ελλιπής σύνταξη Count 51 45 96 

% within Ομάδα 100,0% 93,8% 97,0% 

Σωστή σύνταξη Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 6,3% 3,0% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Είδος πρότασης  
Σύνταξη πρότασης 5 

Ελλιπής σύνταξη Count 33 38 71 

% within Ομάδα 64,7% 100,0% 79,8% 

Σωστή σύνταξη Count 18 0 18 

% within Ομάδα 35,3% ,0% 20,2% 

Total Count 51 38 89 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 30: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 3,287a 1 ,070   

Continuity Correctionb 1,504 1 ,220   

Likelihood Ratio 4,443 1 ,035   

Fisher's Exact Test    ,110 ,110 

Linear-by-Linear 

Association 

3,254 1 ,071 
  

N of Valid Cases 99     

Τελική συνέντευ-

ξη 

Pearson Chi-Square 16,812c 1 ,000   

Continuity Correctionb 14,696 1 ,000   

Likelihood Ratio 23,400 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

16,623 1 ,000 
  

N of Valid Cases 89     

Πίνακας 30α: Σύνταξη των προτάσεων - Έλεγχος x2 

Διαπιστώνεται από την παρατήρηση των παραπάνω πινάκων (30 και 30α), ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση για το επίπεδο σύνταξης των προτάσεων στην πέμπτη ερώτηση 

της συνέντευξης μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την διάρκεια της τελικής συνέντευξης 

(x2=16,812, p<0,01, df=1) στις ημιαστικές περιοχές.  



 349 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 6 Ελλιπής σύνταξη Count 39 42 81 

% within Ομάδα 76,5% 87,5% 81,8% 

Σωστή σύνταξη Count 12 6 18 

% within Ομάδα 23,5% 12,5% 18,2% 

Total Count 51 48 99 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 6 Ελλιπής σύνταξη Count 24 19 43 

% within Ομάδα 47,1% 55,9% 50,6% 

Σωστή σύνταξη Count 27 15 42 

% within Ομάδα 52,9% 44,1% 49,4% 

Total Count 51 34 85 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 31: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 2,022a 1 ,155   

Continuity Correctionb 1,349 1 ,246   

Likelihood Ratio 2,059 1 ,151   

Fisher's Exact Test    ,196 ,122 

Linear-by-Linear 

Association 

2,002 1 ,157 
  

N of Valid Cases 99     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,635c 1 ,425   

Continuity Correctionb ,331 1 ,565   

Likelihood Ratio ,636 1 ,425   

Fisher's Exact Test    ,509 ,283 

Linear-by-Linear 

Association 

,628 1 ,428 
  

N of Valid Cases 85     

Πίνακας 31α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

Σύμφωνα με τους πίνακες 31 και 31α, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο ε-

πίπεδο σύνταξης στην έκτη ερώτηση της συνέντευξης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την 

τελική συνέντευξη (x2=0,635, p>0,05 , df=1) για τις ημιαστικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ερώτηση  7 Ελλιπής σύνταξη Count 45 20 65 

% within Ομάδα 93,8% 90,9% 92,9% 

Σωστή σύνταξη Count 3 2 5 

% within Ομάδα 6,3% 9,1% 7,1% 

Total Count 48 22 70 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ερώτηση  7 Ελλιπής σύνταξη Count 27 15 42 

% within Ομάδα 60,0% 68,2% 62,7% 

Σωστή σύνταξη Count 18 7 25 

% within Ομάδα 40,0% 31,8% 37,3% 

Total Count 45 22 67 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 32: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,184a 1 ,668   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,177 1 ,674   

Fisher's Exact Test    ,646 ,505 

Linear-by-Linear 

Association 

,181 1 ,671 
  

N of Valid Cases 70     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,423c 1 ,516   

Continuity Correctionb ,145 1 ,703   

Likelihood Ratio ,428 1 ,513   

Fisher's Exact Test    ,597 ,354 

Linear-by-Linear 

Association 

,417 1 ,519 
  

N of Valid Cases 67     

Πίνακας 32α : Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (32 και 32α) διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης της έβδομης ερώτησης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε 

κατά την τελική συνέντευξη (x2=0,423, p>0.05, df=1) για τις ημιαστικές περιοχές.  
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Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 36 15 51 

% within Ομάδα 75,0% 78,9% 76,1% 

Σωστή σύνταξη Count 12 4 16 

% within Ομάδα 25,0% 21,1% 23,9% 

Total Count 48 19 67 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 33 14 47 

% within Ομάδα 68,8% 73,7% 70,1% 

Σωστή σύνταξη Count 15 5 20 

% within Ομάδα 31,3% 26,3% 29,9% 

Total Count 48 19 67 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 33: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

 

Συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square ,117a 1 ,733   

Continuity Correctionb ,001 1 ,981   

Likelihood Ratio ,119 1 ,730   

Fisher's Exact Test    1,000 ,501 

Linear-by-Linear 

Association 

,115 1 ,735 
  

N of Valid Cases 67     

Τελική Pearson Chi-Square ,158c 1 ,691   

Continuity Correctionb ,010 1 ,919   

Likelihood Ratio ,161 1 ,689   

Fisher's Exact Test    ,774 ,467 

Linear-by-Linear 

Association 

,156 1 ,693 
  

N of Valid Cases 67     

Πίνακας 33α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζουν οι πίνακες 33 και 33α, δεν σημειώνεται στατι-

στικά σημαντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης της δωδέκατης ερώτησης, μεταξύ των Π.Ο και 

των Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=0,158, p>0.05, df=1) για τις ημιαστικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότα-

σης  Σύνταξη 

πρότασης 14 

Ελλιπής σύνταξη Count 37 21 58 

% within Ομάδα 82,2% 87,5% 84,1% 

Σωστή σύνταξη Count 8 3 11 

% within Ομάδα 17,8% 12,5% 15,9% 

Total Count 45 24 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Είδος πρότα-

σης Σύνταξη 

πρότασης14 

Ελλιπής σύνταξη Count 14 19 33 

% within Ομάδα 31,1% 79,2% 47,8% 

Σωστή σύνταξη Count 31 5 36 

% within Ομάδα 68,9% 20,8% 52,2% 

Total Count 45 24 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 34: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,325a 1 ,568   

Continuity Correctionb ,051 1 ,822   

Likelihood Ratio ,336 1 ,562   

Fisher's Exact Test    ,736 ,421 

Linear-by-Linear 

Association 

,321 1 ,571 
  

N of Valid Cases 69     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 14,486c 1 ,000   

Continuity Correctionb 12,624 1 ,000   

Likelihood Ratio 15,161 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

14,276 1 ,000 
  

N of Valid Cases 69     

Πίνακας 34α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (34 και 34α) παρατηρείται, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης στη δέκατη τέταρτη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των 

Ο.Ε. κατά την τελική συνέντευξη (x2=14,486, df=1, p<0,01) για τις ημιαστικές περιοχές.  
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γ) στις αγροτικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ερώτηση 5 Ελλιπής σύνταξη Count 39 33 72 

% within Ομάδα 81,3% 84,6% 82,8% 

Σωστή σύνταξη Count 9 6 15 

% within Ομάδα 18,8% 15,4% 17,2% 

Total Count 48 39 87 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0

% 

Τελική συνέντευξη Ερώτηση 5 Ελλιπής σύνταξη Count 18 36 54 

% within Ομάδα 40,0% 92,3% 64,3% 

Σωστή σύνταξη Count 27 3 30 

% within Ομάδα 60,0% 7,7% 35,7% 

Total Count 45 39 84 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0

% 

Πίνακας 35: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,171a 1 ,679   

Continuity Correctionb ,016 1 ,898   

Likelihood Ratio ,172 1 ,678   

Fisher's Exact Test    ,780 ,452 

Linear-by-Linear 

Association 

,169 1 ,681 
  

N of Valid Cases 87     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 24,898c 1 ,000   

Continuity Correctionb 22,672 1 ,000   

Likelihood Ratio 27,771 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

24,602 1 ,000 
  

N of Valid Cases 84     

Πίνακας 35α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης – Έλεγχος x2 

Από τους παραπάνω πίνακες (35 και 35α) παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση για το επίπεδο σύνταξης της πέμπτης ερώτησης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε 

των αγροτικών περιοχών κατά την διάρκεια της τελικής συνέντευξης (x2=24,898, p<0,01, 

df=1).  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 6 Ελλιπής σύνταξη Count 26 27 53 

% within Ομάδα 55,3% 69,2% 61,6% 

Σωστή σύνταξη Count 21 12 33 

% within Ομάδα 44,7% 30,8% 38,4% 

Total Count 47 39 86 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 6 Ελλιπής σύνταξη Count 24 30 54 

% within Ομάδα 53,3% 90,9% 69,2% 

Σωστή σύνταξη Count 21 3 24 

% within Ομάδα 46,7% 9,1% 30,8% 

Total Count 45 33 78 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 36: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 1,744a 1 ,187   

Continuity Correctionb 1,206 1 ,272   

Likelihood Ratio 1,760 1 ,185   

Fisher's Exact Test    ,265 ,136 

Linear-by-Linear 

Association 

1,724 1 ,189 
  

N of Valid Cases 86     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 12,619c 1 ,000   

Continuity Correctionb 10,917 1 ,001   

Likelihood Ratio 14,001 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

12,457 1 ,000 
  

N of Valid Cases 78     

Πίνακας 36α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης – Έλεγχος x2 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες (36 και 36α), διαπιστώνεται, ότι υπάρχει στατιστι-

κά σημαντική σχέση για το επίπεδο σύνταξης στην έκτη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των 

Ο.Ε κατά την τελική συνέντευξη (x2=12,619,  p.<0,01, df=1) για τις αγροτικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση  7 Ελλιπής σύντα-

ξη 

Count 30 16 46 

% within Ομάδα 76,9% 66,7% 73,0% 

Σωστή σύνταξη Count 9 8 17 

% within Ομάδα 23,1% 33,3% 27,0% 

Total Count 39 24 63 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση  7 Ελλιπής σύντα-

ξη 

Count 25 21 46 

% within Ομάδα 64,1% 87,5% 73,0% 

Σωστή σύνταξη Count 14 3 17 

% within Ομάδα 35,9% 12,5% 27,0% 

Total Count 39 24 63 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 37: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square ,793a 1 ,373   

Continuity Correctionb ,358 1 ,550   

Likelihood Ratio ,782 1 ,376   

Fisher's Exact Test    ,396 ,273 

Linear-by-Linear 

Association 

,781 1 ,377 
  

N of Valid Cases 63     

Τελική συνέ-

ντευξη 

Pearson Chi-Square 4,128a 1 ,042   

Continuity Correctionb 3,026 1 ,082   

Likelihood Ratio 4,465 1 ,035   

Fisher's Exact Test    ,078 ,038 

Linear-by-Linear 

Association 

4,063 1 ,044 
  

N of Valid Cases 63     

Πίνακας 37α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

Από τη μελέτη των παραπάνω πινάκων (37 και 37α) υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση για το επίπεδο σύνταξης στην έβδομη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την 

τελική συνέντευξη (x2=4,128 , df=1, p<0,05) για τις αγροτικές περιοχές.  
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Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 30 12 42 

% within Ομάδα 71,4% 100,0% 77,8% 

Σωστή σύνταξη Count 12 0 12 

% within Ομάδα 28,6% ,0% 22,2% 

Total Count 42 12 54 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερώτηση 

12 

Ελλιπής σύνταξη Count 33 12 45 

% within Ομάδα 78,6% 100,0% 83,3% 

Σωστή σύνταξη Count 9 0 9 

% within Ομάδα 21,4% ,0% 16,7% 

Total Count 42 12 54 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 38: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

Συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 4,408a 1 ,036   

Continuity Correctionb 2,910 1 ,088   

Likelihood Ratio 6,954 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,049 ,032 

Linear-by-Linear 

Association 

4,327 1 ,038 
  

N of Valid Cases 54     

Τελική Pearson Chi-Square 3,086c 1 ,079   

Continuity Correctionb 1,736 1 ,188   

Likelihood Ratio 5,016 1 ,025   

Fisher's Exact Test    ,182 ,084 

Linear-by-Linear 

Association 

3,029 1 ,082 
  

N of Valid Cases 54     

Πίνακας 38α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (38 και 38α) παρατηρούμε, ότι δεν υπάρχει στατιστικά ση-

μαντική σχέση για το επίπεδο σύνταξης στη δωδέκατη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε 

κατά την τελική συνέντευξη (x2=3,086, p>0,05, df=1) για τις αγροτικές περιοχές.  
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Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 14 Ελλιπής σύνταξη Count 33 18 51 

% within Ομάδα 73,3% 66,7% 70,8% 

Σωστή σύνταξη Count 12 9 21 

% within Ομάδα 26,7% 33,3% 29,2% 

Total Count 45 27 72 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ερώτηση 14 Ελλιπής σύνταξη Count 29 23 52 

% within Ομάδα 64,4% 85,2% 72,2% 

Σωστή σύνταξη Count 16 4 20 

% within Ομάδα 35,6% 14,8% 27,8% 

Total Count 45 27 72 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 39: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. 

(1-

sided) 

Αρχική συνέντευ-

ξη 

Pearson Chi-Square ,363a 1 ,547   

Continuity Correctionb ,112 1 ,738   

Likelihood Ratio ,360 1 ,549   

Fisher's Exact Test    ,598 ,366 

Linear-by-Linear 

Association 

,358 1 ,550 
  

N of Valid Cases 72     

Τελική συνέντευ-

ξη 

Pearson Chi-Square 3,618c 1 ,057   

Continuity Correctionb 2,658 1 ,103   

Likelihood Ratio 3,856 1 ,050   

Fisher's Exact Test    ,064 ,049 

Linear-by-Linear 

Association 

3,568 1 ,059 
  

N of Valid Cases 72     

Πίνακας 39α: Χαρακτηρισμός σύνταξης πρότασης - Έλεγχος x2 

 

Στους πίνακες 39 και 39α παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση για το 

επίπεδο σύνταξης στην δέκατη τέταρτη ερώτηση, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε κατά την τελι-

κή συνέντευξη (x2=3,618, p>0,05, df=1) για τις αγροτικές περιοχές.  

 

. 
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2. Ποιοτική ανάλυση των προτάσεων 

 

α) Στις αστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική 

 Ανάλυση 5.1 

Χαρακτηρισμός Count 72 72 144 

% within Ομάδα 66,7% 92,3% 77,4% 

Διαπίστωση Count 9 0 9 

% within Ομάδα 8,3% ,0% 4,8% 

Δήλωση Count 24 0 24 

% within Ομάδα 22,2% ,0% 12,9% 

Παραδείγματα Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 3,8% 1,6% 

Εξήγηση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 2,8% ,0% 1,6% 

Παράφραση Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 3,8% 1,6% 

Total Count 108 78 186 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 

5.1 

Χαρακτηρισμός Count 51 54 105 

% within Ομάδα 47,2% 69,2% 56,5% 

Περιγραφή Count 3 3 6 

% within Ομάδα 2,8% 3,8% 3,2% 

Παράδειγμα Count 0 9 9 

% within Ομάδα ,0% 11,5% 4,8% 

Διαπίστωση Count 42 12 54 

% within Ομάδα 38,9% 15,4% 29,0% 

Γενίκευση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 2,8% ,0% 1,6% 

Εξήγηση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 2,8% ,0% 1,6% 

Παράφραση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 2,8% ,0% 1,6% 

Συσχετισμός Count 3 0 3 

% within Ομάδα 2,8% ,0% 1,6% 

Total Count 108 78 186 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 40: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του πέμπτου ερωτήματος της συνέ-

ντευξης στις αστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 38,154a 5 ,000 

Likelihood Ratio 53,364 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,233 1 ,267 

N of Valid Cases 186   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 33,793b 7 ,000 

Likelihood Ratio 41,990 7 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,111 1 ,000 

N of Valid Cases 186   

Πίνακας 40α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του πέμπτου ερωτήματος της συνέντευξης. 
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Η ποιοτική ανάλυση της πέμπτης ερώτησης της συνέντευξης στις αστικές περιοχές, δείχνει 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο επίπεδο ποιότητας προτάσεων, μεταξύ των δύο ομά-

δων σε αρχικό και τελικό επίπεδο (αρχ. x2=38,154, df=5, p<0,05), (τελ. x2=33,793, df=7, p<0,01). 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Πρόβλεψη Count 10 3 13 

% within Ομάδα 9,3% 3,8% 7,0% 

Χαρακτηρισμός Count 61 57 118 

% within Ομάδα 57,0% 73,1% 63,8% 

Δήλωση Count 3 9 12 

% within Ομάδα 2,8% 11,5% 6,5% 

Εξήγηση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 5,6% ,0% 3,2% 

Πρόβλεψη Count 6 3 9 

% within Ομάδα 5,6% 3,8% 4,9% 

Περιγραφή Count 21 3 24 

% within Ομάδα 19,6% 3,8% 13,0% 

Συσχετισμός Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 3,8% 1,6% 

Total Count 107 78 185 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική 

 συνέντευξη 

Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Πρόβλεψη Count 64 9 73 

% within Ομάδα 59,8% 11,5% 39,5% 

Χαρακτηρισμός Count 37 54 91 

% within Ομάδα 34,6% 69,2% 49,2% 

Δήλωση Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 3,8% 1,6% 

Συσχετισμός Count 3 3 6 

% within Ομάδα 2,8% 3,8% 3,2% 

Διαπίστωση Count 3 3 6 

% within Ομάδα 2,8% 3,8% 3,2% 

Παράφραση Count 0 6 6 

% within Ομάδα ,0% 7,7% 3,2% 

Total Count 107 78 185 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Πίνακας 41: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση ου έκτου ερωτήματος της συνέ-
ντευξης στις αστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 26,510a 6 ,000 

Likelihood Ratio 31,369 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,153 1 ,042 

N of Valid Cases 185   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 50,304b 5 ,000 

Likelihood Ratio 57,786 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,095 1 ,000 

N of Valid Cases 185   

Πίνακας 41α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του έκτου ερωτήματος της συνέντευξης 
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Στον παραπάνω πίνακα (41α), παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο επίπεδο ποιότητας προτάσεων, στην έκτη ερώτηση της συνέντευξης, στην αρχική φάση 

μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε. (x2=26,510, df=6, p<0,01). Υπάρχει επίσης στατιστικά στατιστι-

κά σημαντική σχέση κατά την τελική συνέντευξη (x2=50,304, df=5, p<0,01) στο επίπεδο ποι-

ότητας προτάσεων για τις αστικές περιοχές. 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
7.1 

παραδείγματα Count 51 30 81 

% within Ομάδα 48,6% 41,7% 45,8% 

Διαπίστωση Count 18 21 39 

% within Ομάδα 17,1% 29,2% 22,0% 

Περιγραφή Count 15 6 21 

% within Ομάδα 14,3% 8,3% 11,9% 

Παράφραση Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 4,2% 1,7% 

Εξήγηση Count 9 3 12 

% within Ομάδα 8,6% 4,2% 6,8% 

Συσχέτιση Count 9 6 15 

% within Ομάδα 8,6% 8,3% 8,5% 

Χαρακτηρισμός Count 3 3 6 

% within Ομάδα 2,9% 4,2% 3,4% 

Total Count 105 72 177 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
7.1 

παραδείγματα Count 62 33 95 

% within Ομάδα 59,0% 45,8% 53,7% 

Παράφραση Count 0 12 12 

% within Ομάδα ,0% 16,7% 6,8% 

Περιγραφή Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 4,2% 1,7% 

Εξήγηση Count 15 6 21 

% within Ομάδα 14,3% 8,3% 11,9% 

Συσχέτιση Count 0 9 9 

% within Ομάδα ,0% 12,5% 5,1% 

Χαρακτηρισμός Count 0 9 9 

% within Ομάδα ,0% 12,5% 5,1% 

Γενίκευση Count 16 0 16 

% within Ομάδα 15,2% ,0% 9,0% 

Διαπίστωση Count 12 0 12 

% within Ομάδα 11,4% ,0% 6,8% 

Total Count 105 72 177 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 42: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του έβδομου ερωτήματος της συνέ-

ντευξης στις αστικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 15,457a 6 ,031 

Likelihood Ratio 17,594 7 ,014 

Linear-by-Linear 

Association 

1,299 1 ,254 

N of Valid Cases 177   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 69,990b 7 ,000 

Likelihood Ratio 91,356 7 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

2,144 1 ,143 

N of Valid Cases 177   

Πίνακας 42α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του έβδομου ερωτήματος της συνέντευξη 

Στον παραπάνω πίνακα (42α), παρατηρούμε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο επίπεδο ποιότητας προτάσεων μεταξύ των δύο ομάδων, στην έβδομη ερώτηση της συνέ-

ντευξης στο αρχικό στάδιο (x2=15,457, df=6, p<0,05) στις αστικές περιοχές. Κατά την τελική 

συνέντευξη παρατηρείται, ότι υπάρχει επίσης στατιστικά σημαντική σχέση στο επίπεδο ποιό-

τητας προτάσεων μεταξύ των δύο ομάδων, (x2=69,990, df=7, p<0,01). 

 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ποιοτ. 
Αναλ. 
Ερώτ. 

12 

Δήλωση Count 29 0 29 

% within Ομάδα 31,2% ,0% 21,5% 

Εξήγηση Count 18 19 37 

% within Ομάδα 19,4% 45,2% 27,4% 

Παράδειγμα Count 0 15 15 

% within Ομάδα ,0% 35,7% 11,1% 

Παράφραση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 6,5% ,0% 4,4% 

Περιγραφή Count 40 8 48 

% within Ομάδα 43,0% 19,0% 35,6% 

Total Count 93 42 135 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερώτ. 
12 

Εξήγηση Count 24 35 59 

% within Ομάδα 25,8% 83,3% 43,7% 

Παράδειγμα Count 25 0 25 

% within Ομάδα 26,9% ,0% 18,5% 

Παράφραση Count 28 0 28 

% within Ομάδα 30,1% ,0% 20,7% 

Περιγραφή Count 16 7 23 

% within Ομάδα 17,2% 16,7% 17,0% 

Total Count 93 42 135 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 43: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δωδέκατου ερωτή-

ματος της συνέντευξης στις αστικές περιοχές 
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Συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 60,766a 4 ,000 

Likelihood Ratio 72,877 4 ,000 

N of Valid Cases 135   

Τελική Pearson Chi-Square 45,849b 3 ,000 

Likelihood Ratio 59,401 3 ,000 

N of Valid Cases 135   

Πίνακας 43α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 42 α, στο επίπεδο ποιότητας προτάσεων της δωδέκατης ερώτη-

σης της συνέντευξης, διαπιστώνεται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό και 

τελικό στάδιο μεταξύ των δύο ομάδων των αστικών περιοχών (αρχ. x2=60,766, df=4, p<0,01), 

(τελ. (x2=45,849, df=3, p<0,01). 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ποιοτ. 

Α-

ναλ.Ερώτ

. 14 

Δήλωση Count 25 0 25 

% within Ομάδα 26,6% ,0% 15,3% 

Παράδειγμα Count 12 8 20 

% within Ομάδα 12,8% 11,6% 12,3% 

Περιγραφή Count 42 33 75 

% within Ομάδα 44,7% 47,8% 46,0% 

Σύγκριση Count 10 5 15 

% within Ομάδα 10,6% 7,2% 9,2% 

Συσχέτιση Count 5 0 5 

% within Ομάδα 5,3% ,0% 3,1% 

Χαρακτηρισμός Count 0 23 23 

% within Ομάδα ,0% 33,3% 14,1% 

Total Count 94 69 163 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ποιοτ 

Αναλ. 

Ερώτ. 14 

Γενίκευση Count 14 0 14 

% within Ομάδα 14,9% ,0% 8,6% 

Δήλωση Count 5 0 5 

% within Ομάδα 5,3% ,0% 3,1% 

Εξήγηση Count 13 0 13 

% within Ομάδα 13,8% ,0% 8,0% 

Παράδειγμα Count 22 16 38 

% within Ομάδα 23,4% 23,2% 23,3% 

Περιγραφή Count 5 20 25 

% within Ομάδα 5,3% 29,0% 15,3% 

Πρόβλεψη Count 15 0 15 

% within Ομάδα 16,0% ,0% 9,2% 

Σύγκριση Count 11 15 26 

% within Ομάδα 11,7% 21,7% 16,0% 

Χαρακτηρισμός Count 9 18 27 

% within Ομάδα 9,6% 26,1% 16,6% 

Total Count 94 69 163 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 44: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δέκατου τέταρτου ερωτήματος 

της συνέντευξης στις αστικές περιοχές 
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Συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 53,982a 5 ,000 

Likelihood Ratio 73,211 5 ,000 

N of Valid Cases 163   

Τελική Pearson Chi-Square 58,095b 7 ,000 

Likelihood Ratio 75,571 7 ,000 

N of Valid Cases 163   

Πίνακας 44α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων. 

Στον έλεγχο Chi-Square της δέκατης τέταρτης ερώτησης της συνέντευξης διαπιστώνεται, 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό και τελικό στάδιο μεταξύ των δύο ομάδων 

των αστικών περιοχών (αρχ. x2=53,982, df=5, p<0,01), (τελ. (x2=58,095, df=7, p<0,01). 

 

 

β) Στις ημιαστικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευ-

ξη 

Ποιοτική ανάλυση 

Ερωτ. 5.1 

Χαρακτηρισμός Count 48 36 84 

% within Ομάδα 100,0% 85,7% 93,3% 

Περιγραφή Count 0 6 6 

% within Ομάδα ,0% 14,3% 6,7% 

Total Count 48 42 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευ-

ξη 

Ποιοτική ανάλυση 

Ερωτ. 5.1 

Χαρακτηρισμός Count 25 33 58 

% within Ομάδα 52,1% 86,8% 67,4% 

Περιγραφή Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 7,9% 3,5% 

Εξήγηση Count 12 2 14 

% within Ομάδα 25,0% 5,3% 16,3% 

Παράφραση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 12,5% ,0% 7,0% 

Συσχετισμός Count 2 0 2 

% within Ομάδα 4,2% ,0% 2,3% 

Σύγκριση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,3% ,0% 3,5% 

Total Count 48 38 86 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 45: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του πέμπτου ερωτήματος της συνέ-

ντευξης στις αστικές περιοχές 

 



 364 

Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέντευ-
ξη 

Pearson Chi-Square 7,347a 1 ,007   

Continuity Correctionb 5,230 1 ,022   

Likelihood Ratio 9,638 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,008 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 

7,265 1 ,007 
  

N of Valid Cases 90     

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 21,372c 5 ,001   

Likelihood Ratio 27,275 5 ,000   

Linear-by-Linear 
Association 

18,010 1 ,000 
  

N of Valid Cases 86     

Πίνακας 45α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων. 

Στο επίπεδο ελέγχου της ποιότητας προτάσεων της πέμπτης ερώτησης της συνέντευξης, 

διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο μεταξύ των 

δύο ομάδων των αστικών περιοχών (x2=7,347, df=5, p>0,05). Ενώ υπάρχει στατιστικά σημα-

ντική σχέση μεταξύ των δύο ομάδων κατά το τελικό στάδιο (x2=21,372, df=5, p<0,05). 

 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 6.1 

Πρόβλεψη Count 6 6 12 

% within Ομάδα 11,8% 15,4% 13,3% 

Χαρακτηρι-
σμός 

Count 39 30 69 

% within Ομάδα 76,5% 76,9% 76,7% 

Περιγραφή Count 6 3 9 

% within Ομάδα 11,8% 7,7% 10,0% 

Total Count 51 39 90 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 6.1 

Πρόβλεψη Count 21 7 28 

% within Ομάδα 41,2% 20,6% 32,9% 

Χαρακτηρι-
σμός 

Count 18 19 37 

% within Ομάδα 35,3% 55,9% 43,5% 

Εξήγηση Count 6 3 9 

% within Ομάδα 11,8% 8,8% 10,6% 

Διαπίστωση Count 6 5 11 

% within Ομάδα 11,8% 14,7% 12,9% 

Total Count 51 34 85 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 46: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του έκτου ερωτήματος της συνέντευξης στις 

ημιαστικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,584a 2 ,747 

Likelihood Ratio ,592 2 ,744 

Linear-by-Linear Association ,521 1 ,470 

N of Valid Cases 90   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 4,915b 3 ,178 

Likelihood Ratio 5,040 3 ,169 

Linear-by-Linear Association ,388 1 ,533 

N of Valid Cases 85   

Πίνακας 46α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων. 

Από τον παραπάνω πίνακα (46α) συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο αρχικό και τελικό στάδιο μεταξύ των δύο ομάδων των ημιαστικών περιοχών (αρχ. 

x2=0,584, df=2, p>0,05), (x2=4,915, df=3, p>0,05). 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέ-

ντευξη 

Ποιοτική ανά-

λυση  Ερώτ.  7.1  

Παραδείγματα Count 3 3 6 

% within Ομάδα 6,3% 12,0% 8,2% 

Περιγραφή Count 24 9 33 

% within Ομάδα 50,0% 36,0% 45,2% 

Εξήγηση Count 9 6 15 

% within Ομάδα 18,8% 24,0% 20,5% 

Συσχέτιση Count 9 7 16 

% within Ομάδα 18,8% 28,0% 21,9% 

Χαρακτηρισμός Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,3% ,0% 4,1% 

Total Count 48 25 73 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέ-

ντευξη 

Ποιοτική ανά-

λυση Ερώτ.  7.1 

Παράδειγμα Count 21 15 36 

% within Ομάδα 46,7% 60,0% 51,4% 

Περιγραφή Count 0 6 6 

% within Ομάδα ,0% 24,0% 8,6% 

Εξήγηση Count 18 2 20 

% within Ομάδα 40,0% 8,0% 28,6% 

Συσχέτιση Count 0 2 2 

% within Ομάδα ,0% 8,0% 2,9% 

Γενίκευση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,3% ,0% 8,6% 

Total Count 45 25 70 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 47: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του έβδομου ερωτήματος της συνέ-

ντευξης στις ημιαστικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 3,799a 4 ,434 

Likelihood Ratio 4,717 4 ,318 

Linear-by-Linear Association ,207 1 ,649 

N of Valid Cases 73   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 24,049b 4 ,000 

Likelihood Ratio 29,341 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,225 1 ,022 

N of Valid Cases 70   

Πίνακας 47 α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του έβδομου ερωτήματος της συνέντευξης στις 

ημιαστικές περιοχές 

 

Στον παραπάνω πίνακα (46α) παρατηρείται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

στο αρχικό στάδιο (x2=3,799, df=4, p<0,05) μεταξύ των δύο ομάδων των ημιαστικών περιο-

χών, αλλά και κατά το τελικό στάδιο (x2=24,049, df=4, p<0,01) 

 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ποιοτ. 

Α-

νάλ.Ερώτ

. 

12 

Δήλωση Count 17 4 21 

% within Ομάδα 35,4% 21,1% 31,3% 

Εξήγηση Count 8 6 14 

% within Ομάδα 16,7% 31,6% 20,9% 

Ορισμός Count 19 9 28 

% within Ομάδα 39,6% 47,4% 41,8% 

Παράδειγμα Count 4 0 4 

% within Ομάδα 8,3% ,0% 6,0% 

Total Count 48 19 67 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ποιοτ. 

Α-

νάλ.Ερ

ώτ. 

12 

Εξήγηση Count 36 18 54 

% within Ομάδα 75,0% 94,7% 80,6% 

Ορισμός Count 0 1 1 

% within Ομάδα ,0% 5,3% 1,5% 

Παράδειγμα Count 12 0 12 

% within Ομάδα 25,0% ,0% 17,9% 

Total Count 48 19 67 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 48: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δωδέκατου ερωτήματος της συ-
νέντευξης στις ημιαστικές περιοχές 
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Συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 4,125a 3 ,248 

Likelihood Ratio 5,168 3 ,160 

N of Valid Cases 67   

Τελική Pearson Chi-Square 7,934b 2 ,019 

Likelihood Ratio 11,161 2 ,004 

N of Valid Cases 67   

Πίνακας 48α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του δωδέκατου ερωτήματος της συνέντευξης στις 

ημιαστικές περιοχές 

Από τον έλεγχο Chi-Square του δωδέκατου ερωτήματος της συνέντευξης στις ημιαστι-

κές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο 

(x2=4,125, df=3, p>0,05) μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

κατά το τελικό στάδιο (x2=7,934, df=2, p<0,05). 

 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ποιοτ. 
Ανάλ. 
Ερώτ. 

14 

Εξήγηση Count 5 8 13 

% within Ομάδα 11,1% 33,3% 18,8% 

Παράδειγμα Count 10 12 22 

% within Ομάδα 22,2% 50,0% 31,9% 

Περιγραφή Count 14 4 18 

% within Ομάδα 31,1% 16,7% 26,1% 

Σύγκριση Count 4 0 4 

% within Ομάδα 8,9% ,0% 5,8% 

Χαρακτηρισμός Count 12 0 12 

% within Ομάδα 26,7% ,0% 17,4% 

Total Count 45 24 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερώτ. 
14 

Γενίκευση Count 20 0 20 

% within Ομάδα 44,4% ,0% 29,0% 

Εξήγηση Count 4 5 9 

% within Ομάδα 8,9% 20,8% 13,0% 

Παράδειγμα Count 6 8 14 

% within Ομάδα 13,3% 33,3% 20,3% 

Περιγραφή Count 0 7 7 

% within Ομάδα ,0% 29,2% 10,1% 

Πρόβλεψη Count 15 0 15 

% within Ομάδα 33,3% ,0% 21,7% 

Χαρακτηρισμός Count 0 4 4 

% within Ομάδα ,0% 16,7% 5,8% 

Total Count 45 24 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 49: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δέκατου τέταρτου ερωτήματος της συνέ-
ντευξης στις ημιαστικές περιοχές 
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Συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 17,676a 4 ,001 

Likelihood Ratio 22,451 4 ,000 

N of Valid Cases 69   

Τελική Pearson Chi-Square 44,089b 5 ,000 

Likelihood Ratio 57,674 5 ,000 

N of Valid Cases 69   

Πίνακας 49α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του δέκατου τέταρτου ερωτήματος 

Διαπιστώνεται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης των 

προτάσεων στη δέκατη τέταρτη ερώτηση της συνέντευξης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε. στο 

αρχικό αλλά και στο τελικό στάδιο (x2=17,676 df=4, p<0,01) για τις ημιαστικές περιοχές  

 

γ)  Στις αγροτικές περιοχές 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 5.1 

Χαρακτηρισμός Count 39 33 72 

% within Ομάδα 81,3% 91,7% 85,7% 

Περιγραφή Count 6 0 6 

% within Ομάδα 12,5% ,0% 7,1% 

Διαπίστωση  Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 8,3% 3,6% 

Δήλωση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,3% ,0% 3,6% 

Total Count 48 36 84 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ.  5.1 

Χαρακτηρισμός Count 13 26 39 

% within Ομάδα 28,3% 72,2% 47,6% 

Δήλωση Count 0 4 4 

% within Ομάδα ,0% 11,1% 4,9% 

Διαπίστωση Count 18 3 21 

% within Ομάδα 39,1% 8,3% 25,6% 

Γενίκευση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,0% ,0% 7,3% 

Παραδείγματα Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 8,3% 3,7% 

Εξήγηση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,5% ,0% 3,7% 

Παράφραση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,0% ,0% 7,3% 

Total Count 46 36 82 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 50: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του πέμπτου ερωτήματος της συνέντευξης στις 
αγροτικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 11,010a 3 ,012 

Likelihood Ratio 15,416 3 ,001 

Linear-by-Linear Association ,914 1 ,339 

N of Valid Cases 84   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 36,369b 6 ,000 

Likelihood Ratio 45,581 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,131 1 ,000 

N of Valid Cases 82   

Πίνακας 50α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του πέμπτου ερωτήματος της συνέντευξης στις 

αγροτικές περιοχές 

 

Από τον έλεγχο Chi-Square του πέμπτου ερωτήματος της συνέντευξης στις αγροτικές 

περιοχές, διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο 

(x2=11,010, df=3, p>0,01) μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των δύο ομάδων κατά το τελικό στάδιο (x2=36,369, df=6, p<0,01). 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 6.1 

Πρόβλεψη Count 18 6 24 

% within Ομάδα 40,0% 15,4% 28,6% 

Χαρακτηρισμός Count 15 27 42 

% within Ομάδα 33,3% 69,2% 50,0% 

Δήλωση Count 12 6 18 

% within Ομάδα 26,7% 15,4% 21,4% 

Total Count 45 39 84 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 6.1 

Πρόβλεψη Count 24 0 24 

% within Ομάδα 53,3% ,0% 30,8% 

Χαρακτηρισμός Count 18 24 42 

% within Ομάδα 40,0% 72,7% 53,8% 

Δήλωση Count 0 6 6 

% within Ομάδα ,0% 18,2% 7,7% 

Εξήγηση Count 0 3 3 

% within Ομάδα ,0% 9,1% 3,8% 

Γενίκευση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,7% ,0% 3,8% 

Total Count 45 33 78 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 51: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του έκτου ερωτήματος της συνέ-

ντευξης στις αγροτικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 11,056a 2 ,004 

Likelihood Ratio 11,366 2 ,003 

Linear-by-Linear Association ,742 1 ,389 

N of Valid Cases 84   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 35,860b 4 ,000 

Likelihood Ratio 48,913 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 10,338 1 ,001 

N of Valid Cases 78   

Πίνακας 51α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του έκτου ερωτήματος της συνέντευξης στις αγρο-

τικές περιοχές 

Από τον έλεγχο του παραπάνω πίνακα (51α), για την εξέταση του επιπέδου των προτά-

σεων, συμπεραίνεται, ότι στο έκτο ερώτημα της συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές, δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο (x2=11,056, df=2, p>0,04) μεταξύ 

των δύο ομάδων, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο ομάδων, πειρα-

ματικών και ελέγχου, κατά το τελικό στάδιο (x2=35,860, df=4, p<0,01). 

 

Αρχική -τελική συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 7.1 

παραδείγματα Count 15 0 15 

% within Ομάδα 35,7% ,0% 21,8% 

Δήλωση Count 0 10 10 

% within Ομάδα 0% 37,0% 14,5% 

Περιγραφή Count 18 0 18 

% within Ομάδα 42,9% 0% 26,1% 

Παράφραση Count 3 8 11 

% within Ομάδα 7,1% 29,6% 15,9% 

Εξήγηση Count 3 6 9 

% within Ομάδα 7,1% 22,2% 13,0% 

Συσχέτιση Count 3 3 6 

% within Ομάδα 7,1% 11,1% 8,7% 

Total Count 42 27 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική συνέντευξη Ποιοτική ανάλυση 
Ερωτ. 7.1 

Παράδειγμα Count 31 15 46 

% within Ομάδα 73,8% 55,6% 66,7% 

Διαπίστωση Count 0 12 12 

% within Ομάδα ,0% 44,4% 17,4% 

Συσχέτιση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 7,1% ,0% 4,3% 

Γενίκευση Count 8 0 8 

% within Ομάδα 19,0% ,0% 11,6% 

Total Count 42 27 69 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 52: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του έβδομου ερωτήματος της συνέντευξης στις 
αγροτικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square 11,166a 5 ,048 

Likelihood Ratio 14,209 5 ,014 

Linear-by-Linear Association 1,897 1 ,168 

N of Valid Cases 69   

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 26,560b 3 ,000 

Likelihood Ratio 34,281 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,815 1 ,028 

N of Valid Cases 69   

Πίνακας 52α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του έβδομου ερωτήματος της συνέντευξης στις 
αγροτικές περιοχές 

Από τον έλεγχο Chi-Square του έβδομου ερωτήματος της συνέντευξης στις αγροτικές 

περιοχές, διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο 

(x2=11,166, df=5, p>0,048) μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέ-

ση μεταξύ των δύο ομάδων κατά το τελικό στάδιο (x2=26,560, df=3, p<0,01). 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική 

συνέντ. 

Ποιοτ. 

ανάλυση 

Ερώτ. 

12 

Εξήγηση Count 12 0 12 

% within Ομάδα 28,6% ,0% 22,2% 

Παράδειγμα Count 14 0 14 

% within Ομάδα 33,3% ,0% 25,9% 

Περιγραφή Count 16 12 28 

% within Ομάδα 38,1% 100,0% 51,9% 

Total Count 42 12 54 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική 

συνέντ. 

Ποιοτ. 

ανάλυση 

Ερώτ. 12 

Δήλωση Count 10 0 10 

% within Ομάδα 23,8% ,0% 18,5% 

Εξήγηση Count 23 0 23 

% within Ομάδα 54,8% ,0% 42,6% 

Παράδειγμα Count 9 0 9 

% within Ομάδα 21,4% ,0% 16,7% 

Περιγραφή Count 0 12 12 

% within Ομάδα ,0% 100,0% 22,2% 

Total Count 42 12 54 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 53: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δωδέκατου ερωτήματος της συ-
νέντευξης στις αγροτικές περιοχές. 

Συνέντευξη Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Αρχική Pearson Chi-Square 14,327a 2 ,001 

Likelihood Ratio 18,965 2 ,000 

N of Valid Cases 54   

Τελική Pearson Chi-Square 54,000b 3 ,000 

Likelihood Ratio 57,208 3 ,000 

N of Valid Cases 54   

Πίνακας 53α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του δωδέκατου ερωτήματος της συνέντευξης στις 

αγροτικές περιοχές 
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Διαπιστώνεται, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στο επίπεδο σύνταξης των 

προτάσεων στη δωδέκατη ερώτηση της συνέντευξης, μεταξύ των Π.Ο και των Ο.Ε. στο αρχι-

κό στάδιο (x2=14,327 df=2, p<0,05) για τις ημιαστικές περιοχές. Όμοια εικόνα παρατηρείται 

και κατά το τελικό στάδιο μεταξύ των ομάδων, όπου x2=54,000 df=3, p<0,01 

Συνέντευξη 

Ομάδα 

Total Π.Ο Ο.Ε 

Αρχική Ερώτ. 

14 

Δήλωση Count 3 4 7 

% within Ομάδα 6,7% 14,8% 9,7% 

Εξήγηση Count 8 0 8 

% within Ομάδα 17,8% ,0% 11,1% 

Παράδειγμα Count 12 8 20 

% within Ομάδα 26,6% 29,6% 27,8% 

Περιγραφή Count 11 9 20 

% within Ομάδα 24,4% 33,3% 27,8% 

Σύγκριση Count 4 0 4 

% within Ομάδα 8,9% ,0% 5,6% 

Χαρακτηρισμός Count 7 6 13 

% within Ομάδα 15,6% 22,2% 18,1% 

Total Count 45 27 72 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Τελική Ερωτ. 14 

 

Δήλωση Count 6 3 3 

% within Ομάδα 13,3% 11,1% 11,1% 

Διαπίστωση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,3% ,0% 13,3% 

Εξήγηση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,4% ,0% 13,4% 

Παράδειγμα Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,3% ,0% 13,3% 

Παράφραση Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,7% ,0% 6,7% 

Περιγραφή Count 9 15 15 

% within Ομάδα 20,0% 55,6% 55,6% 

Πρόβλεψη Count 3 0 3 

% within Ομάδα 6,7% ,0% 6,7% 

Σύγκριση Count 6 0 6 

% within Ομάδα 13,3% ,0% 13,3% 

Χαρακτηρισμός Count 0 9 9 

% within Ομάδα ,0% 33,3% 33,3% 

Total Count 45 27 27 

% within Ομάδα 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 54: Παρουσίαση της ποιότητας των προτάσεων για την απάντηση του δέκατου τέταρτου ερωτήματος 
της συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές 
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Αρχική -τελική συνέντευξη Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Αρχική συνέντευξη Pearson Chi-Square ,325a 1 ,568   

Continuity Correctionb ,051 1 ,822   

Likelihood Ratio ,336 1 ,562   

Fisher's Exact Test    ,736 ,421 

Linear-by-Linear Association ,321 1 ,571   

N of Valid Cases 69     

Τελική συνέντευξη Pearson Chi-Square 14,486c 1 ,000   

Continuity Correctionb 12,624 1 ,000   

Likelihood Ratio 15,161 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,276 1 ,000   

N of Valid Cases 69     

Πίνακας 54α: Ο έλεγχος x2 για την ποιότητα των προτάσεων του δέκατου τέταρτου ερωτήματος της συνέντευ-
ξης στις αγροτικές περιοχές 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Chi-Square για την ποιότητα των προτάσεων του δέκατου τέ-

ταρτου ερωτήματος της συνέντευξης στις αγροτικές περιοχές, διαπιστώνεται, ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση στο αρχικό στάδιο (x2=0,325, df=1, p<0,421) μεταξύ των δύο 

ομάδων, πειραματικών και ελέγχου. Παρατηρείται επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση και κατά το τελικό στάδιο, (x2=14,486, df=1, p<0,01). 
 

3. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με τη μέθοδο Mann-Whitney 

α) Για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

Αστικές περιοχές, Αρχική συνέντευξη 

 
Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 111 93,34 10360,50 

Ο.Ε 84 104,16 8749,50 

Total 195   

2η ερώτηση Π.Ο 102 95,31 9721,50 

Ο.Ε 83 90,16 7483,50 

Total 185   

3η ερώτηση Π.Ο 111 95,16 10563,00 

Ο.Ε 84 101,75 8547,00 

Total 195   

8η ερώτηση Π.Ο 111 102,05 11328,00 

Ο.Ε 84 92,64 7782,00 

Total 195   

9η ερώτηση Π.Ο 111 99,99 11098,50 

Ο.Ε 84 95,38 8011,50 

Total 195   

10η ερώτηση Π.Ο 111 96,38 10698,00 

Ο.Ε 84 100,14 8412,00 

Total 195   

13η ερώτηση  Π.Ο 102 87,15 8889,00 

Ο.Ε 63 76,29 4806,00 

Total 165   

Πίνακας 55: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατά το 
αρχικό στάδιο στις αστικές περιοχές 
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 1η ερώτηση 2η ερώτηση 3η ερώτηση 8η ερώτηση 9η ερώτηση 10η ερώτηση 13η ερώτηση  

Mann-Whitney U 4144,500 3997,500 4347,000 4212,000 4441,500 4482,000 2790,000 

Wilcoxon W 10360,500 7483,500 10563,000 7782,000 8011,500 10698,000 4806,000 

Z -1,481 -,716 -1,160 -1,570 -,604 -,511 -1,519 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,139 ,474 ,246 ,117 ,546 ,610 ,129 

Πίνακας 55α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

κατά το αρχικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

Από τους παραπάνω πίνακες (55 και 55α) παρατηρούμε, ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, πειραματικών και ελέγχου, για τις ερωτήσεις 

1,2,3,8,9,10,13, καθώς όλα τα p-values (asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. Οι ομάδες 

βρίσκονται κατά την αρχική συνέντευξη στα ίδια γνωστικά επίπεδα.  

 

Αστικές περιοχές, τελική συνέντευξη  

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 111 107,36 11917,50 

Ο.Ε 84 85,63 7192,50 

Total 195   

2η ερώτηση Π.Ο 102 124,01 12649,50 

Ο.Ε 83 54,89 4555,50 

Total 185   

3η ερώτηση Π.Ο 111 114,50 12709,50 

Ο.Ε 84 76,20 6400,50 

Total 195   

8η ερώτηση Π.Ο 111 106,03 11769,00 

Ο.Ε 84 87,39 7341,00 

Total 195   

9η ερώτηση Π.Ο 111 111,99 12430,50 

Ο.Ε 84 79,52 6679,50 

Total 195   

10η ερώτηση Π.Ο 111 118,43 13146,00 

Ο.Ε 84 71,00 5964,00 

Total 195   

13η ερώτηση  Π.Ο 102 95,71 9762,00 

Ο.Ε 63 62,43 3933,00 

Total 165   

Πίνακας56: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατά το 

τελικό στάδιο στις αστικές περιοχές 
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1η ερώτηση 2η ερώτηση 3η ερώτηση 8η ερώτηση 9η ερώτηση 

10η ερώτη-
ση 13η ερώτηση  

Mann-Whitney U 3622,500 1069,500 2830,500 3771,000 3109,500 2394,000 1917,000 

Wilcoxon W 7192,500 4555,500 6400,500 7341,000 6679,500 5964,000 3933,000 

Z -3,824 -9,870 -5,363 -2,819 -5,067 -6,180 -4,856 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 

Πίνακας: 56α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις 

αστικές περιοχές κατά το τελικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (56 και 56α) παρατηρείται, ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 1,2,3,8,9,10,13, καθώς όλα τα p-

values (asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,01. Οι Π.Ο στις αστικές περιοχές, έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα από τις Ο.Ε σε όλες τις ερωτήσεις της τελικής συνέντευξης που αφορούν τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

 

Ημιαστική περιοχή, αρχική συνέντευξη  

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 51 51,85 2644,50 

Ο.Ε 48 48,03 2305,50 

Total 99   

2η ερώτηση Π.Ο 51 48,41 2469,00 

Ο.Ε 38 40,42 1536,00 

Total 89   

3η ερώτηση Π.Ο 51 46,65 2379,00 

Ο.Ε 48 53,56 2571,00 

Total 99   

8η ερώτηση Π.Ο 51 52,35 2670,00 

Ο.Ε 48 47,50 2280,00 

Total 99   

9η ερώτηση Π.Ο 51 50,88 2595,00 

Ο.Ε 48 49,06 2355,00 

Total 99   

10η ερώτηση Π.Ο 51 45,76 2334,00 

Ο.Ε 48 54,50 2616,00 

Total 99   

13η ερώτηση  Π.Ο 51 53,88 2748,00 

Ο.Ε 48 45,88 2202,00 

Total 99   

Πίνακας 57: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις ημια-

στικές περιοχές κατά το αρχικό στάδιο 
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 1η ερώτη-

ση 

2η ερώτη-

ση 

3η ερώτη-

ση 

8η ερώτη-

ση 

9η ερώτη-

ση 

10η ερώτη-

ση 

13η ερώτη-

ση  

Mann-Whitney U 1129,500 795,000 1053,000 1104,000 1179,000 1008,000 1026,000 

Wilcoxon W 2305,500 1536,000 2379,000 2280,000 2355,000 2334,000 2202,000 

Z -,745 -1,563 -1,787 -2,215 -,340 -1,839 -1,623 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,456 ,118 ,074 ,027 ,734 ,066 ,105 

Πίνακας 57α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις η-

μιαστικές περιοχές κατά το αρχικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

Οι παραπάνω πίνακες (57 και 57α) εμφανίζουν την εικόνα των δυο ομάδων, πειραματι-

κών και ελέγχου, των ημιαστικών περιοχών, όπου διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχουν στατιστι-

κά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους στο αρχικό στάδιο, για τις ερωτήσεις 1,2,3,9,10,13, κα-

θώς όλα τα p-values (asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. Εξαιρείται η ερώτηση 8 στην 

οποία η Π.Ο έχει καλύτερα αποτελέσματα από την Ο.Ε.  

 

Ημιαστική περιοχή, τελική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 51 56,35 2874,00 

Ο.Ε 38 29,76 1131,00 

Total 89   

2η ερώτηση Π.Ο 51 53,09 2707,50 

Ο.Ε 38 34,14 1297,50 

Total 89   

3η ερώτηση Π.Ο 51 53,82 2745,00 

Ο.Ε 38 33,16 1260,00 

Total 89   

8η ερώτηση Π.Ο 51 49,59 2529,00 

Ο.Ε 38 38,84 1476,00 

Total 89   

9η ερώτηση Π.Ο 51 56,15 2863,50 

Ο.Ε 38 30,04 1141,50 

Total 89   

10η ερώτηση Π.Ο 51 60,35 3078,00 

Ο.Ε 38 24,39 927,00 

Total 89   

13η ερώτηση  Π.Ο 51 56,76 2895,00 

Ο.Ε 38 29,21 1110,00 

Total 89   

Πίνακας 58: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις ημια-

στικές περιοχές κατά το τελικό στάδιο 
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 1η ερώτη-

ση 

2η ερώτη-

ση 

3η ερώτη-

ση 

8η ερώτη-

ση 

9η ερώτη-

ση 

10η ερώτη-

ση 

13η ερώτη-

ση  

Mann-Whitney U 390,000 556,500 519,000 735,000 400,500 186,000 369,000 

Wilcoxon W 1131,000 1297,500 1260,000 1476,000 1141,500 927,000 1110,000 

Z -5,409 -4,337 -4,368 -2,850 -5,837 -6,924 -5,385 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

Πίνακας 58α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις η-

μιαστικές περιοχές κατά το τελικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

 

Στους παραπάνω πίνακες (58 και 58α) παρουσιάζεται η κατάσταση επιδόσεων των ο-

μάδων, πειραματικών και ελέγχου στην τελική συνέντευξη και διαπιστώνεται, ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους για τις ερωτήσεις 1,2,3,8,9,10,13, καθώς όλα τα 

p-values (asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,01.  

 

Αγροτικές περιοχές, Αρχική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 48 46,25 2220,00 

Ο.Ε 42 44,64 1875,00 

Total 90   

2η ερώτηση Π.Ο 48 42,69 2049,00 

Ο.Ε 42 48,71 2046,00 

Total 90   

3η ερώτηση Π.Ο 48 45,50 2184,00 

Ο.Ε 42 45,50 1911,00 

Total 90   

8η ερώτηση Π.Ο 48 47,50 2280,00 

Ο.Ε 42 43,21 1815,00 

Total 90   

9η ερώτηση Π.Ο 48 44,38 2130,00 

Ο.Ε 42 46,79 1965,00 

Total 90   

10η ερώτηση Π.Ο 48 45,59 2188,50 

Ο.Ε 42 45,39 1906,50 

Total 90   

13η ερώτηση  Π.Ο 48 44,75 2148,00 

Ο.Ε 42 46,36 1947,00 

Total 90   

Πίνακας 59: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατά το 

αρχικό στάδιο στις αγροτικές περιοχές 
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 1η ερώ-

τηση 

2η ερώ-

τηση 

3η ερώ-

τηση 

8η ερώ-

τηση 

9η ερώ-

τηση 

10η ερώ-

τηση 

13η ερώτη-

ση  

Mann-Whitney U 972,000 873,000 1008,000 912,000 954,000 1003,500 972,000 

Wilcoxon W 1875,000 2049,000 1911,000 1815,000 2130,000 1906,500 2148,000 

Z -,377 -1,205 ,000 -1,368 -,465 -,046 -,326 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,706 ,228 1,000 ,171 ,642 ,964 ,744 

Πίνακας 59α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις α-

γροτικές περιοχές κατά το αρχικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (59 και 59α) παρατηρούμε, ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 1,2,3,8,9,10,13, καθώς όλα τα p-

values (asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. Οι ομάδες βρίσκονται στα ίδια γνωστικά επί-

πεδα.  

Αγροτικές περιοχές, τελική συνέντευξη  

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

1η ερώτηση Π.Ο 48 56,66 2719,50 

Ο.Ε 42 32,75 1375,50 

Total 90   

2η ερώτηση Π.Ο 48 56,19 2697,00 

Ο.Ε 42 33,29 1398,00 

Total 90   

3η ερώτηση Π.Ο 48 59,19 2841,00 

Ο.Ε 42 29,86 1254,00 

Total 90   

8η ερώτηση Π.Ο 48 50,38 2418,00 

Ο.Ε 42 39,93 1677,00 

Total 90   

9η ερώτηση Π.Ο 48 53,00 2544,00 

Ο.Ε 42 36,93 1551,00 

Total 90   

10η ερώτηση Π.Ο 48 56,56 2715,00 

Ο.Ε 42 32,86 1380,00 

Total 90   

13η ερώτηση  Π.Ο 48 61,63 2958,00 

Ο.Ε 42 27,07 1137,00 

Total 90   

Πίνακας 60: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που  αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατά το 

τελικό στάδιο στις αγροτικές περιοχές 
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 1η ερώτη-
ση 

2η ερώτη-
ση 

3η ερώτη-
ση 

8η ερώτη-
ση 

9η ερώτη-
ση 

10η ερώτη-
ση 

13η ερώτη-
ση  

Mann-Whitney U 472,500 495,000 351,000 774,000 648,000 477,000 234,000 

Wilcoxon W 1375,500 1398,000 1254,000 1677,000 1551,000 1380,000 1137,000 

Z -5,066 -4,927 -5,700 -2,471 -3,325 -4,738 -6,673 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,013 ,001 ,000 ,000 

Πίνακας 60α: Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις α-

γροτικές περιοχές κατά το τελικό στάδιο με τη μέθοδο Mann-Whitney U 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (60 και 60α) παρατηρούμε, ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 1,2,3,8,9,10,13, καθώς όλα τα p-

values (asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,01. Οι Π.Ο έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις 

Ο.Ε στις προαναφερθείσες ερωτήσεις της συνέντευξης κατά την τελική φάση στις αγροτικέ 

περιοχές.   

 

β) Για την σύνταξη των προτάσεων  

Περιοχή Αστική, Αρχική συνέντευξη 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 108 95,92 10359,00 

Ο.Ε 78 90,15 7032,00 

Total 186   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 107 96,57 10333,50 

Ο.Ε 78 88,10 6871,50 

Total 185   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 105 87,33 9169,50 

Ο.Ε 72 91,44 6583,50 

Total 177   

Πίνακας 61: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της  σύνταξης των προτά-

σεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

 Ποιοτική ανάλυση 5.1 Ποιοτική ανάλυση 6.1 Ποιοτική ανάλυση 7.1 

Mann-Whitney U 3951,000 3790,500 3604,500 

Wilcoxon W 7032,000 6871,500 9169,500 

Z -1,314 -1,638 -,842 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,189 ,101 ,400 

Πίνακας 61α: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτάσεων με τη μέθοδο Mann Whitney 
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Από τους πίνακες (61 και 61α) παρατηρούμε, ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 5.1, 6.1, 7.1, καθώς όλα τα p-values 

(asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. Οι ομάδες πειραματικές και ελέγχου, στις αστικές πε-

ριοχές βρίσκονται στα ίδια γνωστικά επίπεδα.  

 
Περιοχή Αστική, Τελική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 108 102,79 11101,50 

Ο.Ε 78 80,63 6289,50 

Total 186   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 107 111,35 11914,50 

Ο.Ε 78 67,83 5290,50 

Total 185   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 105 99,57 10455,00 

Ο.Ε 72 73,58 5298,00 

Total 177   

Πίνακας 62:  Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της  σύνταξης των προτά-

σεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

 Ποιοτική ανάλυση 

5.1 

Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Ποιοτική ανάλυση 

7.1 

Mann-Whitney U 3208,500 2209,500 2670,000 

Wilcoxon W 6289,500 5290,500 5298,000 

Z -3,243 -6,079 -5,225 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 

Πίνακας 62 α: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτά-

σεων με τη μέθοδο Mann Whitney 

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους πίνακες 62 και 62α, υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις, 5.1, 6.1, 7.1, αφού όλα τα p-values 

(asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,01. Οι Π.Ο. έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις Ο.Ε 

στις προαναφερθείσες ερωτήσεις της συνέντευξης κατά την τελική φάση στις αστικές περιο-

χές.   
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Αστικές Περιοχές, Αρχική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 

12 

Π.Ο 93 56,42 5247,00 

Ο.Ε 42 93,64 3933,00 

Total 135   

Ερώτηση 

14 

Π.Ο 94 85,41 8028,50 

Ο.Ε 69 77,36 5337,50 

Total 163   

Πίνακας 63: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτά-

σεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 
 

 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 876,000 2922,500 

Wilcoxon W 5247,000 5337,500 

Z -5,970 -1,444 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,149 

 
Πίνακας 63α: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των 

προτάσεων με τη μέθοδο Mann Whitney, στις αστικές περιοχές 

 

Στους προηγούμενους πίνακες (63 και 63α) παρατηρείται, ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των αστικών περιοχών για την δωδέκατη ερώτηση της 

συνέντευξης αφού το p-values (asymp.sig) είναι μικρότερο του 0,01. Δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά για το p-values (asymp.sig) του δέκατου τέταρτου ερωτήματος που είναι 

μεγαλύτερο του 0,05. 

 

 

Αστικές Περιοχές, τελική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 12 Π.Ο 93 67,89 6313,50 

Ο.Ε 42 68,25 2866,50 

Total 135   

Ερώτηση 14 Π.Ο 94 98,81 9288,00 

Ο.Ε 69 59,10 4078,00 

Total 163   

Πίνακας 64: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτάσεων με-

ταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 
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 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 1942,500 1663,000 

Wilcoxon W 6313,500 4078,000 

Z -,077 -5,769 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,939 ,000 

Πίνακας 64 α: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της  σύνταξης των προτάσεων με τη μέθοδο Mann Whitney 

 

Από τα όσα αναφέρονται στους πίνακες 64 και 64α, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά για το δωδέκατο ερώτημα της συνέντευξης, αφού p> 0,939 και οι ομάδες, πειραμα-

τικές και ελέγχου, βρίσκονται στα ίδια γνωστικά επίπεδα, ενώ για το δέκατο τέταρτο ερώτη-

μα p< 0,01, όπου και υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις δυο ομάδες. 

 

Ημιαστικές Περιοχές, Αρχική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 48 45,50 2184,00 

Ο.Ε 42 45,50 1911,00 

Total 90   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 51 44,79 2284,50 

Ο.Ε 39 46,42 1810,50 

Total 90   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 48 34,47 1654,50 

Ο.Ε 25 41,86 1046,50 

Total 73   

Πίνακας 65: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της  σύνταξης των προτάσεων μετα-

ξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Ποιοτική ανάλυση 6.1 Ποιοτική ανάλυση 7.1 

Mann-Whitney U 1008,000 958,500 478,500 

Wilcoxon W 1911,000 2284,500 1654,500 

Z ,000 -,498 -1,631 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,619 ,103 

Πίνακας 65α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της 

σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 
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Σύμφωνα με τους πίνακες 65 και 65α, στις αρχικές συνεντεύξεις των ημιαστικών περιο-

χών, διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

για τα ερωτήματα 5.1, 6.1, 7.1, αφού όλα τα p-values (asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. 

Οι δυο ομάδες, πειραματικές και ελέγχου, βρίσκονται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο. 

 

Ημιαστικές περιοχές, τελική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 48 51,60 2477,00 

Ο.Ε 38 33,26 1264,00 

Total 86   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 51 47,32 2413,50 

Ο.Ε 34 36,51 1241,50 

Total 85   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 45 39,77 1789,50 

Ο.Ε 25 27,82 695,50 

Total 70   

Πίνακας 66: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτάσεων 

μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

 

 Ποιοτική ανάλυση 

5.1 

Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Ποιοτική ανάλυση 

7.1 

Mann-Whitney U 523,000 646,500 370,500 

Wilcoxon W 1264,000 1241,500 695,500 

Z -4,301 -2,122 -3,589 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,034 ,000 

Πίνακας 66α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της 

σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

Από τον έλεγχο των πινάκων (68 και 68α) συμπεραίνεται, ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 5,1, 6,1, 7,1, καθώς όλα τα p-values 

(asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,05. Οι Π.Ο έχουν καλύτερα αποτελέσματα έναντι των Ο.Ε. 

κατά το τελικό στάδιο στις ημιαστικές περιοχές. 
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Ημιαστικές Περιοχές, Αρχική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 12 Π.Ο 48 33,38 1602,00 

Ο.Ε 19 35,58 676,00 

Total 67   

Ερώτηση 14 Π.Ο 45 30,07 1353,00 

Ο.Ε 24 44,25 1062,00 

Total 69   

Πίνακας 67: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προ-

τάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 426,000 318,000 

Wilcoxon W 1602,000 1353,000 

Z -,543 -3,257 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,587 ,001 

Πίνακας 67α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιή-
σεων της σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

Από την εξέταση των παραπάνω πινάκων (67 και 67α) διαπιστώνεται, ότι στο δωδέκα-

το ερώτημα της συνέντευξης, κατά το αρχικό στάδιο, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων αφού p-values (asymp.sig) είναι μεγαλύτερα του 0,05. Οι δυο 

ομάδες, πειραματικές και ελέγχου, βρίσκονται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο. Αντίθετα στο δέ-

κατο τέταρτο ερώτημα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αφού 

p-values (asymp.sig) είναι μικρότερο του 0,05 

 

Ημιαστικές Περιοχές, Τελική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 12 Π.Ο 48 34,50 1656,00 

Ο.Ε 19 32,74 622,00 

Total 67   

Ερώτηση 14 Π.Ο 45 45,56 2050,00 

Ο.Ε 24 15,21 365,00 

Total 69   

Πίνακας 68: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων στη σύνταξη των 

προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις. 
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 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 432,000 65,000 

Wilcoxon W 622,000 365,000 

Z -1,589 -6,574 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,112 ,000 

Πίνακας 68α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιή-

σεων της σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

Παρατηρείται ότι την τελική συνέντευξη δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφο-

ρές μεταξύ των ομάδων, πειραματικών και ελέγχου, στο δωδέκατο ερώτημα καθώς p-values 

(asymp.sig) είναι μεγαλύτερο του 0,05. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων, στο δέκατο τέταρτο ερώτημα της συνέντευξης, όπου p-values (asymp.sig) είναι 

μικρότερα του 0,05 και οι Π.Ο έχουν καλύτερα αποτελέσματα έναντι των Ο.Ε. κατά το τελι-

κό στάδιο στις ημιαστικές περιοχές. 

Αγροτικές Περιοχές, Αρχική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 48 41,00 1968,00 

Ο.Ε 36 44,50 1602,00 

Total 84   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 45 47,30 2128,50 

Ο.Ε 39 36,96 1441,50 

Total 84   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 42 34,21 1437,00 

Ο.Ε 27 36,22 978,00 

Total 69   

Πίνακας 69: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτά-

σεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

 Ποιοτική ανάλυση 

5.1 

Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Ποιοτική ανάλυση 

7.1 

Mann-Whitney U 792,000 661,500 534,000 

Wilcoxon W 1968,000 1441,500 1437,000 

Z -2,025 -2,476 -,477 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 ,013 ,633 

Πίνακας 69α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιήσεων 

της σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 
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Από τους παραπάνω πίνακες (69 και 69α) παρατηρούμε, ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις 5.1, 6.1,  καθώς όλα τα p-values 

(asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,05. Εξαιρείται το έβδομο ερώτημα της συνέντευξης, όπου 

p>0,05 στο οποίο δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και οι 

ομάδες βρίσκονται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο. 

 

Αγροτικές Περιοχές, Τελική συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ποιοτική ανάλυση 5.1 Π.Ο 46 49,63 2283,00 

Ο.Ε 36 31,11 1120,00 

Total 82   

Ποιοτική ανάλυση 6.1 Π.Ο 45 48,80 2196,00 

Ο.Ε 33 26,82 885,00 

Total 78   

Ποιοτική ανάλυση 7.1 Π.Ο 42 37,57 1578,00 

Ο.Ε 27 31,00 837,00 

Total 69   

Πίνακας 70: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτάσεων μετα-
ξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

 Ποιοτική ανάλυση 

5.1 

Ποιοτική ανάλυση 

6.1 

Ποιοτική ανάλυση 

7.1 

Mann-Whitney U 454,000 324,000 459,000 

Wilcoxon W 1120,000 885,000 837,000 

Z -3,905 -4,969 -2,394 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,017 

Πίνακας 70α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της 

σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (70 και 70α) παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις ερωτήσεις καθώς όλα τα p-values (asymp.sig) 

είναι μικρότερα του 0,05. Οι Π.Ο έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις Ο.Ε  στα ερωτήματα 

5.1, 6.1, 7.1. 
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Αγροτικές Περιοχές, Αρχική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 12 Π.Ο 42 31,21 1311,00 

Ο.Ε 12 14,50 174,00 

Total 54   

Ερώτηση 14 Π.Ο 45 39,70 1786,50 

Ο.Ε 27 31,17 841,50 

Total 72   

Πίνακας 71: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της   σύνταξης των προτά-

σεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 96,000 463,500 

Wilcoxon W 174,000 841,500 

Z -3,750 -1,946 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,052 

Πίνακας 71α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποιήσε-

ων της σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις αρχικές συνεντεύξεις 

 

Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν οι πίνακες 71 και 71α, υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για το δωδέκατο ερώτημα της συνέντευξης, αφού 

p-values (asymp.sig) είναι μικρότερο του 0,05. Αντιθέτως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντι-

κές διαφορές μεταξύ των ομάδων για το δέκατο τέταρτο ερώτημα, καθώς p-values 

(asymp.sig) είναι μεγαλύτερο του 0,05. 

 

Αγροτικές Περιοχές, Τελική Συνέντευξη 

 Ομάδα N Mean Rank Sum of Ranks 

Ερώτηση 12 Π.Ο 42 32,07 1347,00 

Ο.Ε 12 11,50 138,00 

Total 54   

Ερώτηση 14 Π.Ο 45 45,50 2047,50 

Ο.Ε 27 21,50 580,50 

Total 72   

Πίνακας 72: Παρουσίαση των ποιοτικών διαφοροποιήσεων της σύνταξης των προτάσεων 

των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 
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 Ερώτηση 12 Ερώτηση 14 

Mann-Whitney U 60,000 202,500 

Wilcoxon W 138,000 580,500 

Z -4,693 -5,444 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Πίνακας 72α: Παρουσίαση με τη μέθοδο Mann Whitney των ποιοτικών διαφοροποι-
ήσεων της σύνταξης των προτάσεων μεταξύ των ομάδων στις τελικές συνεντεύξεις 

Διαπιστώνεται ότι κατά την τελική συνέντευξη στα ερωτήματα δώδεκα και δεκατέσσε-

ρα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, πειραματικών και ελέγ-

χου, καθώς όλα τα p-values (asymp.sig) είναι μικρότερα του 0,05. Οι Π.Ο έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα έναντι των Ο.Ε. κατά το τελικό στάδιο στις αγροτικές περιοχές. 
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