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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

Συστηματικής Αλληλεπιδραστικής Διδασκαλίας Γραφής-ΣΑΔΓ (Strategic Interactive 

Writing Instruction – SIWI) σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές ειδικού λυκείου, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα γραπτού λόγου. Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές αποτελούν 

μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα ως προς τις γλωσσικές τους δυνατότητες, το γνωστικό 

τους υπόβαθρο και τις επικοινωνιακές τους επιλογές, οι οποίοι παρά τις σημαντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις και το πρόγραμμα έγκαιρης διάγνωσης, εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στον γραπτό τους λόγο. Η ΣΑΔΓ αποτελεί μια νέα 

διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, η οποία συγκεντρώνει 

εμπειρικές πρακτικές, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε μαθητές του γενικού 

σχολείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου αλλά επιπλέον 

έχει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που απευθύνονται στις μοναδικές γλωσσικές ανάγκες 

των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Η εφαρμογή της ΣΑΔΓ διεθνώς έχει δείξει σημαντική 

βελτίωση στο περιεχόμενο, τη δομή και την έκφραση των γραπτών των κωφών και 

βαρήκοων μαθητών σε διάφορα είδη του γραπτού λόγου. Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια 

πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο με στόχο τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών λυκείου 

προκειμένου να διερευνηθεί  η δυναμική της και να εμπλουτισθεί η ελλιπής σχετική έρευνα 

για αποτελεσματικές πρακτικές και μεθόδους για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε αυτό 

τον μαθητικό πληθυσμό. Τα ευρήματα της έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση τόσο 

στις υψηλής τάξης δεξιότητες όπως είναι το περιεχόμενο και η δομή όσο και στις χαμηλής 

τάξης δεξιότητες όπως είναι η ορθογραφία, το συντακτικό, η γραμματική, η στίξη, σε όλους 

τους μαθητές ανεξαρτήτως της αρχικής τους επίδοσης και του επικοινωνιακού τρόπου που 

χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον, έδειξαν βελτίωση στις αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών 

και στη στάση τους προς τον γραπτό λόγο. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν 

ευρήματα αντίστοιχων διεθνών ερευνών και αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 

ΣΑΔΓ στη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές.  

 

Λέξεις – κλειδιά: γραπτός λόγος, κωφοί και βαρήκοοι μαθητές, νοηματική γλώσσα, 

συστηματική αλληλεπιδραστική διδασκαλία γραφής 



 
2 

 

Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of Strategic Interactive 

Writing Instruction (SIWI) to deaf and hard of hearing students of a special lyceum, who 

experience writing problems. Deaf and hard of hearing students are a very heterogeneous 

group in terms of their linguistic potential, their cognitive background and their 

communication choices, which, despite important technological developments and the early 

diagnosis program, still pose significant problems in their written language. SIWI is a new 

teaching approach to writing, which gathers empirical practices that have proved effective 

in students in mainstream schools who have problems in writing, but also has specialized 

features that address the unique linguistic needs of deaf and hard of hearing students. The 

application of SIWI internationally has shown a significant improvement in content, 

structure and expression of the deaf and hard of hearing students, in different genres of 

written language. In the present study, a first effort is being made to implement SIWI in the 

Greek educational framework aiming to improve the persuasive speech of deaf and hard of 

hearing lyceum students in order to explore its dynamic and enrich the inadequate relevant 

research on effective practices and methods for teaching writing to this group of students. 

The findings of this study have shown statistically significant improvement in both high-

level skills such as content and structure as well as low-order skills such as spelling, syntax, 

grammar, punctuation, of all students regardless of their initial performance and mode of 

communication. In addition, students showed an improvement in their reading skills and 

their attitude towards writing. The above findings confirm findings from similar 

international surveys and highlight the effectiveness of SIWI in teaching writing to deaf and 

hard of hearing students. 

Keywords: Deaf and hard of hearing students, sign language, Strategic Interactive Writing 

Instruction, writing 
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Εισαγωγή 

Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές αποτελούν μια μικρή ομάδα του μαθητικού 

πληθυσμού που αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία  χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τον τρόπο επικοινωνίας, τις γλωσσικές δυνατότητες και το 

γνωστικό προφίλ. Η βιβλιογραφία καταγράφει διαχρονικά τα σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί στην ανάγνωση και τη γραφή, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό 

μεγαλώνει σε περιβάλλον φτωχό σε γλωσσικές εμπειρίες και επικοινωνιακή 

αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να φθάνουν στο σχολείο χωρίς να έχουν 

κατακτήσει πλήρως κανένα γλωσσικό κώδικα. Η απουσία μιας πλήρους προσβάσιμης 

γλώσσας στα πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου προκαλεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της 

γλώσσας, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική του 

εξέλιξη (Mayberry, 2010). 

Στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών χρησιμοποιούνται τρεις βασικές 

μέθοδοι επικοινωνίας και διδασκαλίας: η προφορική μέθοδος, που εστιάζει στην ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου, η ολική επικοινωνία, που αξιοποιεί κάθε επικοινωνιακό μέσο και η 

δίγλωσση εκπαίδευση, που χρησιμοποιεί παράλληλα τη νοηματική γλώσσα και τον γραπτό 

λόγο (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). Τις τελευταίες δυο δεκαετίες η έγκαιρη 

διάγνωση χάρη στον ακουστικό έλεγχο των νεογνών και οι τεχνολογικές εξελίξεις (ψηφιακά 

ακουστικά, κοχλιακά εμφυτεύματα) έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάξουν οι γλωσσικές και 

επικοινωνιακές δυνατότητες  και το προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Ωστόσο, 

παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές 

εξακολουθούν να υπολείπονται των ακουόντων μαθητών και να παρουσιάζουν σημαντικά 

προβλήματα στην ανάγνωση και στον γραπτό λόγο, χωρίς η διαφορά να μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου (Dostal & Wolbers, 2014).   
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Οι ελλείψεις στο συντακτικό, το λεξιλόγιο και την αφηρημένη σκέψη, η αδυναμία 

πρόσβασης στην τυχαία μάθηση, οι περιορισμένες εμπειρίες, η απουσία γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών εμποδίζουν άμεσα την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της 

γραφής και περιορίζουν την ακαδημαϊκή επίδοση (Antia, Reed, & Kreimeyer, 2005). Ο 

γραπτός τους λόγος χαρακτηρίζεται από σύντομες απλές προτάσεις, συντακτικά λάθη, 

απουσία λειτουργικών και συνδετικών λέξεων, περιορισμένο λεξιλόγιο, επαναλήψεις 

λέξεων και φράσεων, μονοτονία, στερεοτυπία και έλλειψη συνοχής. Εμφανίζουν μεγάλη 

αδυναμία να επιλέξουν θέματα, να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους, να 

επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες και λεξιλόγιο και να ακολουθήσουν τους κανόνες 

γραμματικής και στίξης ώστε να συνθέσουν ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του ακροατηρίου. Αγνοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών 

του γραπτού λόγου, δεν ελέγχουν το γραπτό τους και μεταφέρουν στοιχεία της νοηματικής 

γλώσσας στον γραπτό λόγο (Albertini, & Schley, 2011). 

Το γεγονός ότι, παρά τις εξελίξεις και βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην 

υποστήριξη και εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών και παρά τη χρήση 

ποικίλων διδακτικών μεθόδων, αυτοί συνεχίζουν  να εμφανίζουν προβλήματα στην 

ανάγνωση και στον γραπτό λόγο, καθιστά αναγκαία την εξεύρεση νέων πιο 

αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων. Ωστόσο η χαμηλή συχνότητα εμφάνισης της 

απώλειας ακοής, οι ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες τους, η ύπαρξη διαφορετικών μεθόδων 

διδασκαλίας και η διασπορά τους σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια δυσχεραίνουν την 

συστηματική έρευνα και αξιολόγηση τους. Ως αποτέλεσμα είναι λίγες οι έρευνες τόσο 

διεθνώς όσο και στην Ελλάδα που έχουν ως θέμα τους διδακτικές παρεμβάσεις που να 

στοχεύουν στη βελτίωση του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών. 

Η Συστηματική Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής-ΣΑΔΓ (Strategic Interactive 

Writing Instruction-SIWI) αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του 
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γραπτού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από 

τις γνωστικές, τις κοινωνικοπολιτισμικές και τις θεωρίες για τη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας, αξιοποιεί εμπειρικές πρακτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε 

ακούοντες μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου και 

έχει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που απευθύνονται στις μοναδικές γλωσσικές ανάγκες 

των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Περιλαμβάνει την αναλυτική διδασκαλία στρατηγικών 

και πρακτικών που χρησιμοποιούν οι έμπειροι συγγραφείς, την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού στην συλλογική σύνθεση κειμένων, τον 

συνεχή διαχωρισμό, σύγκριση και αντιστοίχιση μεταξύ νοηματικής ή νοημάτων και του 

γραπτού λόγου, τη σταδιακή μείωση της ενίσχυσης και καθοδήγησης που προσφέρει ο 

εκπαιδευτικός μέχρι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να ανταποκρίνονται μόνοι τους στις 

απαιτήσεις ενός γραπτού κειμένου, ανάλογα με το είδος του, τη χρήση οπτικών βοηθημάτων 

και την ύπαρξη ενός αυθεντικού κοινού στο οποίο απευθύνονται τα κείμενα των μαθητών 

(Wolbers, Dostal, & Bowers, 2011). 

Η ΣΑΔΓ έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη διδασκαλία διαφόρων ειδών του 

γραπτού λόγου, σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υψηλής και 

χαμηλής επίδοσης, με διαφορετικούς προτιμώμενους τρόπους επικοινωνίας (Wolbers, 

2008a· Wolbers, 2008b· Wolbers, Dostal, & Bowers, 2011· Dostal & Wolbers, 2014· 

Dostal, Bowers, Wolbers, & Gabriel, 2015· Wolbers, Dostal, Graham, Cihak, Kilpatrick, & 

Saulsburry, 2015). Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της σε 

κωφούς και βαρήκοους μαθητές ενός ελληνικού ειδικού λυκείου, με στόχο τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού τους λόγου, είδος του γραπτού λόγου που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα 

της τάξης τους. Στην παρέμβαση, η οποία διήρκεσε τρεις μήνες, συμμετείχαν οχτώ μαθητές 

δύο τμημάτων της τελευταίας τάξης ενός ειδικού λυκείου για κωφούς και βαρήκοους 

μαθητές, το οποίο υιοθετεί την ολική επικοινωνία. Οι μαθητές, πέντε αγόρια και τρία 
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κορίτσια, χωρισμένοι σε τμήματα ανάλογα με την επίδοση τους, παρουσίαζαν μεγάλες 

διαφορές ως προς τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τον τρόπο επικοινωνίας, ωστόσο όλοι 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γραπτό λόγο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΣΑΔΓ 

απευθύνεται αποκλειστικά στις γλωσσικές ανάγκες των κωφών και βαρήκοων παιδιών 

κρίθηκε σκόπιμο να δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα της στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Παράλληλα μελετήθηκε η πιθανή επίδραση της ΣΑΔΓ στις αναγνωστικές 

δεξιότητες και στη στάση των μαθητών προς τον γραπτό λόγο.  

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στα χαρακτηριστικά των κωφών και βαρήκοων μαθητών, στα χαρακτηριστικά του 

γραπτού τους λόγου, στη σχέση γραπτού λόγου, νοηματικής και ανάγνωσης, στον τρόπο 

αξιολόγησης του γραπτού τους λόγου, στις στρατηγικές διδασκαλίας του γραπτού λόγου 

τόσο στο γενικό σχολείο όσο και στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές, στην 

Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής, στην Συστηματική Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία 

Γραφής, σε προηγούμενες έρευνες για τον γραπτό λόγο στην Ελλάδα, στην αναγκαιότητα 

της παρούσας μελέτης και τελευταία παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά το είδος της έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε, συγκεκριμένα η έρευνα δράσης, οι συμμετέχοντες, τα εργαλεία και πιο 

αναλυτικά η ρουμπρίκα για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου, το τεστ ανάγνωσης και το 

ερωτηματολόγιο για τη στάση προς τον γραπτό λόγο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 

ο τρόπος που η ΣΑΔΓ εφαρμόσθηκε στα δύο τμήματα, με παράθεση λεπτομερειών και 

παραδειγμάτων για τα βήματα και τη συμμετοχή των μαθητών σε κάθε στάδιο εφαρμογής 

της μεθόδου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται με σύντομες περιγραφές, πίνακες και γραφήματα 

τα στατιστικά αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου, όπως αυτά προκύπτουν από τη 

ρουμπρίκα, τα τεστ ανάγνωσης και τα ερωτηματολόγια για τη στάση προς τον γραπτό λόγο.  



 
7 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση για το κατά πόσο η ΣΑΔΓ 

μπόρεσε να επιφέρει αλλαγές και σε ποιο βαθμό στον γραπτό λόγο των μαθητών και πιο 

συγκεκριμένα στο περιεχόμενο, τη δομή και την έκφραση, στις αναγνωστικές τους 

δεξιότητες και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον γραπτό λόγο και γίνεται σύγκριση με τα 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Στο τέλος της μελέτης, τα παραρτήματα περιλαμβάνουν 

τη ρουμπρίκα, τα τεστ ανάγνωσης, το ερωτηματολόγιο, την περιγραφική και την επαγωγική 

στατιστική και δείγματα από τα γραπτά των μαθητών. 
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1. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

1.1 Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές 

Η απώλεια ακοής στην παιδική ηλικία είναι σχετικά σπάνια και θεωρείται χαμηλής 

συχνότητας αναπηρία (Mitchell & Karchmer, 2006). Η αναλογία στις ανεπτυγμένες χώρες 

ανέρχεται σε 2 περίπου παιδιά στα 1000 περιλαμβάνοντας τα παιδιά που γεννιούνται με 

απώλεια ακοής αλλά και αυτά που θα χάσουν την ακοή τους στα πρώτα παιδικά τους χρόνια. 

Ωστόσο είναι δύσκολο να καταγραφεί ο πληθυσμός τους με ακρίβεια καθώς κάποια παιδιά 

παρουσιάζουν και άλλες αναπηρίες εκτός από την απώλεια ακοής, κάποια με πολύ μικρή ή 

ήπια απώλεια ακοής μπορεί να μην εντοπιστούν, κάποια αν και έχουν διαγνωστεί δεν 

δηλώνουν την απώλεια ακοής καθώς λειτουργούν ικανοποιητικά μέσα σε ένα γενικό 

σχολείο και κάποια έχουν εγκαταλείψει το σχολείο (Marschark & Spencer, 2009). 

Τα άτομα με απώλεια ακοής διακρίνονται με βάση την ακουολογική τους κατάσταση 

σε δύο βασικές ομάδες, τους κωφούς και τους βαρήκοους. «Κωφός είναι αυτός που είτε 

φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία με την ακοή του μόνο. 

Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους συνομιλητές του 

(χειλεανάγνωση, νοηματική γλώσσα, γραπτή γλώσσα). Η ακουστική απώλεια στις 

περιπτώσεις αυτές είναι από 70dB και πάνω». «Βαρήκοος είναι αυτός που είτε φοράει 

ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Πάντως 

το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται από την ακοή του. 

Η ακουστική βλάβη στις περιπτώσεις αυτές είναι από 35dB - 69dB» (Λαμπροπούλου, 

1999b, σ. 8). H λέξη Κωφός με κεφαλαίο κ αναφέρεται στα κωφά άτομα που είναι μέλη της 

κοινότητας των Κωφών και μοιράζονται κοινές αξίες, κοινή κουλτούρα και γλώσσα, τη 

νοηματική γλώσσα (Λαμπροπούλου, 1999a). 
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Ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό αυτών των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών θα δεχτεί κοχλιακά εμφυτεύματα καθώς ένας σημαντικός αριθμός των παιδιών 

αυτών παρουσιάζει καλύτερη επίδοση, κυρίως στην ανάγνωση και λιγότερο στον γραπτό 

λόγο, σε σύγκριση με τη μέση επίδοση των υπόλοιπων κωφών μαθητών (Geers & Hayes, 

2011). Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούν συσκευές που ενεργοποιούν τις νευρικές ίνες 

του ακουστικού νεύρου μέσα από ηλεκτροακουστικά ερεθίσματα, προϋποθέτουν ολική 

κώφωση, αναποτελεσματικότητα συμβατικών ακουστικών βοηθημάτων και ηλικία από 2 

έως 17 ετών, με την τάση τα τελευταία χρόνια οι εγχειρήσεις να γίνονται πριν συμπληρωθεί 

το πρώτο έτος της ηλικίας του παιδιού. Απαιτούνται συστηματική λογοθεραπευτική 

υποστήριξη για την μέγιστη απόδοση του κοχλιακού εμφυτεύματος και συνεχής έλεγχος για 

την εξέλιξη της θεραπείας ενώ θετικά λειτουργεί η χρήση νοημάτων ή της νοηματικής, 

ιδιαίτερα την περίοδο πριν και ακριβώς μετά την εμφύτευση  (Simonsen, Kristoffersen, 

Hyde & Ηjulstad, 2009· Hyde & Punch, 2011). 

Ως προς τον χρόνο εμφάνισης της ακουστικής απώλειας η διάκριση γίνεται ανάμεσα 

στους  «προγλωσσικούς» κωφούς, δηλαδή όσους έχασαν την ακοή πριν από τα 2-3 χρόνια 

τους, μέσα στα οποία αποκτάται η βασική δομή της γλώσσας και τους «µεταγλωσσικούς» 

κωφούς, που χάνουν την ακοή τους μετά την ηλικία των 2-3 ετών, όταν έχουν ήδη 

κατακτήσει τις βασικές δομές της ομιλούμενης γλώσσας (Νικολαραΐζη, 2009). Ως προς τον 

βαθμό της ακουστικής απώλειας υπάρχουν οι εξής διαβαθμίσεις:  

α. Φυσιολογική ακοή: 0-15 dB   Το άτομο δεν έχει δυσκολία στην αντίληψη 

και στην κατανόηση της ομιλίας.  

β. Πολύ μικρού βαθμού βαρηκοΐα: 15–25 dB   Το άτομο έχει μικρή αλλά 

όχι σημαντική δυσκολία στην αντίληψη και στην κατανόηση της ψιθυριστής ομιλίας. 

γ. Μικρού βαθμού βαρηκοΐα: 25–40 dB   Το άτομο έχει δυσκολία στην 

αντίληψη και στην κατανόηση της ψιθυριστής ομιλίας. 
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δ. Μέτριου βαθμού βαρηκοΐα: 40–55 dB   Το άτομο έχει δυσκολία στην 

αντίληψη και στην κατανόηση της συνηθισμένης ομιλίας. 

ε. Μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα: 55–70 dB   Το άτομο έχει δυσκολία στην 

αντίληψη και στην κατανόηση της μεγαλόφωνης ομιλίας. 

στ. Πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα: 70–90 dB   Το άτομο μπορεί να 

αντιληφθεί μόνο την πολύ φωναχτή ομιλία με τη βοήθεια ακουστικών βαρηκοΐας 

αλλά δεν μπορεί να την κατανοήσει. 

ζ. Παρά πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα: 90-110 dB    Η ομιλία δεν γίνεται 

αντιληπτή ακόμα και με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας (Κουρμπέτης, 

Χατζοπούλου, 2010, σσ.46-47). 

Στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές 

μέθοδοι επικοινωνίας και διδασκαλίας: η προφορική μέθοδος, η ολική επικοινωνία και η 

δίγλωσση εκπαίδευση. Στην προφορική μέθοδο πρωταρχικός στόχος είναι η πρόσληψη και 

η παραγωγή προφορικού λόγου μέσα από την αναλυτική διδασκαλία της φωνολογίας καθώς 

θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολη η μετάβαση στον γραπτό λόγο. Η 

διδασκαλία γίνεται μόνο μέσω της ομιλίας, με την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ακοής, 

τη χειλεανάγνωση και τον γραπτό λόγο χωρίς την οποιαδήποτε χρήση χειρονομιών και 

νοημάτων. Στην σύγχρονη της εκδοχή στηρίζεται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, στη σύνδεση μορφής και περιεχομένου και στη χρήση πιο επικοινωνιακών 

μεθόδων στη διδασκαλία. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προσπάθειες των κωφών 

παιδιών και των επαγγελματιών ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που εκπαιδεύεται με την 

προφορική μέθοδο δεν παρουσιάζει βελτιωμένη ακαδημαϊκή επίδοση, θέτοντας σε 

αμφισβήτηση των αποτελεσματικότητα της (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2009). 

Στην ολική επικοινωνία χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε τρόπος ή μέσο για την 

επίτευξη της επικοινωνίας, όπως ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, η νοηματική γλώσσα, 
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τεχνητά οπτικο-κινητικά συστήματα, η ταυτόχρονη επικοινωνία, δηλαδή χρήση νοημάτων 

που ακολουθούν την σύνταξη και τη γραμματική του προφορικού λόγου και η 

χειλεανάγνωση. Στα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου ανήκουν το ευρύ φάσμα των 

τρόπων επικοινωνίας και η ευελιξία στην επιλογή ανάλογα με τις ικανότητες και τις 

προτιμήσεις του κάθε παιδιού. Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την 

εφαρμογή της είναι ότι ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας και η χρήση 

νοημάτων ή της νοηματικής γλώσσας ενισχύουν την ανάπτυξη τόσο του προφορικού όσο 

και του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών (Spencer & Tomblin, 2006).   

Στη δίγλωσση-διπολιτισμική προσέγγιση χρησιμοποιούνται αυτόνομα και οι δύο 

γλώσσες, η νοηματική ως πρώτη γλώσσα και η ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα ως δεύτερη. 

Η νοηματική εισάγεται ως πρώτη γλώσσα καθώς είναι αυτή στην οποία έχει το παιδί 

μεγαλύτερη αισθητηριακή προσβασιμότητα και η ελληνική ή η γλώσσα της πλειοψηφίας 

διδάσκεται σύμφωνα με τις αρχές διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας (Λαμπροπούλου, 

2004). Αν και ο αντίχτυπος των δίγλωσσων προγραμμάτων στην ακαδημαϊκή επίδοση των 

κωφών και βαρήκοων μαθητών είναι θετικός, ο σχετικός αριθμός των ερευνών είναι μικρός 

και απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι 

πρακτικές των επιτυχών δίγλωσσων προγραμμάτων και να επιβεβαιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου (Garate, 2012) 

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες η έγκαιρη διάγνωση χάρη στον ακουστικό έλεγχο των 

νεογνών και οι εξελίξεις στην ακουολογική τεχνολογία, όπως είναι τα ψηφιακά ακουστικά 

και τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάξουν οι γλωσσικές και 

επικοινωνιακές δυνατότητες και το προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών καθώς έχουν 

βελτιώσει την αντίληψη της ομιλίας και την πρόσβαση στον προφορικό λόγο (Mayer, 2013). 

Μάλιστα η Mayer (2012) τονίζει πως η πρόκληση απέναντι στα νέα δεδομένα που 

διαμορφώνονται στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών είναι η αξιοποίηση 
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κάθε γλωσσικής και επικοινωνιακής επιλογής που ικανοποιεί τις ανάγκες τους και για αυτό 

προτείνει την ολική επικοινωνία, ως την πληρέστερη επικοινωνιακή προσέγγιση, χάρη στην 

ευελιξία της και την ποικιλία των επικοινωνιακών μέσων που υιοθετεί. Ωστόσο, παρά τη 

σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές εξακολουθούν να 

υπολείπονται των ακουόντων μαθητών και να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην 

ανάγνωση και στον γραπτό λόγο, καθιστώντας αναγκαία την εξεύρεση νέων πιο 

αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων (Dostal & Wolbers, 2014).    

 

1.2 Ο γραπτός λόγος των κωφών και βαρήκοων μαθητών 

1.2.1 Τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών 

Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα η 

οποία παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να αποτελεί μια χαμηλής συχνότητας αναπηρία, 

διασπαρμένη σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, κάνοντας συχνά δύσκολη τη συλλογή 

αξιόπιστων στοιχείων για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών 

(Shaver, Marschark, Newman, & Marder, 2011). Σύμφωνα με τους Ferrell, Bruce και 

Luckner (2014) η επίδοση των κωφών και βαρήκοων μαθητών επηρεάζεται από μια σειρά 

από παράγοντες όπως η νοημοσύνη, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας, ο 

βαθμός και ο τύπος της απώλειας ακοής, ο χρόνος εμφάνισης και διάγνωσης της, η ύπαρξη 

ή όχι πρώιμης παρέμβασης, η στάση της οικογένειας απέναντι στην κώφωση, η γλώσσα 

επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σπίτι, η ύπαρξη επιπλέον αναπηριών και το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που υποστηρίζει τον μαθητή. Ιδιαίτερα για το τελευταίο οι Stinson και 

Kluwin (2011) τονίζουν ότι σπουδαίος καθοριστικός παράγοντας είναι η λειτουργική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή και την αντιστοιχία ή 

την αναντιστοιχία τους με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο αυτός έχει τοποθετηθεί.   
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Η Mayer (2007) σε συγκριτική έρευνα για τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

κωφών και ακουόντων παιδιών κατά τα στάδια του αναδυόμενου γραμματισμού σημειώνει 

ότι το κομβικό σημείο στο οποίο αρχίζουν να αποκλίνουν τα κωφά παιδιά είναι το σημείο 

της σύνδεσης μεταξύ του γραπτού και του προφορικού λόγου ή της νοηματικής γλώσσας. 

Για τα ακούοντα παιδιά το να μαθαίνεις να γράφεις είναι σαν να ξαναμαθαίνεις τον 

προφορικό λόγο καθώς μαθαίνουν να αντιστοιχούν τις γλωσσικές δομές που έχουν 

εσωτερικεύσει μέσω του προφορικού λόγου με τα γραπτά σύμβολα, των οποίων έχουν 

κατανοήσει τη λειτουργία. Τα κωφά παιδιά αντίθετα παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες στην 

ανάπτυξη αυτής της σχέσης καθώς δεν έχουν τη γνώση του προφορικού λόγου και των 

στρατηγικών, της φωνολογικής ενημερότητας και της  αλφαβητικής αρχής που απαιτούνται 

για να το πετύχουν,  

Καθώς το 95% των κωφών και βαρήκοων παιδιών γεννιούνται από ακούοντες γονείς 

που δεν έχουν καμία προηγούμενη γνώση ή εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματική 

επικοινωνία με ένα κωφό και βαρήκοο παιδί, τα παιδιά αυτά βιώνουν σημαντικές ελλείψεις 

στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση. Αυτό προκαλεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της 

γλώσσας, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή, κοινωνική, συναισθηματική και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη (Mayberry, 2010). Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά κωφά και 

βαρήκοα παιδιά αρχίζουν το σχολείο χωρίς να έχουν κατακτήσει ούτε την προφορική 

γλώσσα καθώς δεν έχουν πρόσβαση στο φωνολογικό κώδικα ούτε τη νοηματική γλώσσα 

για την οποία δεν έχουν πρότυπο επικοινωνίας (Marschark & Wauters, 2008). Όπως 

τονίζουν οι Clark, Gilbert και Anderson (2011) μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές είναι η ταυτόχρονη προσπάθεια τους να 

μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σε μια γλώσσα και να επικοινωνούν σε μια άλλη.  

Η απώλεια ακοής συνδέεται άμεσα με την αδυναμία πρόσβασης στην τυχαία μάθηση, 

τις συζητήσεις που το παιδί ακούει τυχαία στο κοντινό του περιβάλλον, οι οποίες αποτελούν 
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σπουδαία πηγή πληροφοριών, εμπλουτίζουν το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο του με 

τρόπο φυσικό και παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της ύλης των μαθημάτων. Αν 

κάποιος γνωρίζει ήδη κάτι για ένα θέμα, μπορεί να μάθει και να επεξεργαστεί πιο εύκολα 

τις νέες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό. Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές 

παρουσιάζουν αρνητικές ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στις γενικές γνώσεις εξαιτίας 

της περιορισμένης πρόσβασης τους στις τυχαίες πληροφορίες, των περιορισμένων 

εμπειριών τους και των δυσκολιών στην ανάγνωση (Hauser & Marschark, 2008). Δεν 

αντιλαμβάνονται πότε δεν κατανοούν ένα κείμενο, δεν έχουν επαρκείς γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές, δηλαδή δεν γνωρίζουν πώς να μαθαίνουν με τον καλύτερο 

τρόπο και να κάνουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις αν χρειαστεί ή σε άλλες περιπτώσεις ακόμη 

κι αν γνωρίζουν κάποιες τέτοιες στρατηγικές δεν ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά (Martin, 2016). Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό, σε σχέση με τους 

ακούοντες μαθητές, να κάνουν συσχετισμούς κατά την ανάγνωση και την επίλυση 

προβλημάτων όπως και να συνδέσουν έννοιες και ερεθίσματα. Η απουσία αυτής της 

αυτοματοποιημένης εσωτερικής εννοιολογικής επεξεργασίας οδηγεί στην αδυναμία 

ουσιαστικής κατανόησης του διδακτικού υλικού, δημιουργίας εννοιολογικών γνώσεων και 

διαχείρισης και εφαρμογής της προϋπάρχουσας γνώσης (Marschark & Hauser, 2008). 

Η μειωμένη επαφή με συντακτικές και μορφολογικές δομές είτε ακουστικά είτε 

οπτικά και η περιορισμένη έκθεση σε πρότυπα καλού γραπτού λόγου εξαιτίας της δυσκολίας 

που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση έχουν ως αποτέλεσμα οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές 

να εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια τους να μάθουν να γράφουν 

αποτελεσματικά και με ευχέρεια. Εμφανίζουν μεγάλη αδυναμία να επιλέξουν θέματα, να 

σχεδιάσουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους, να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες 

και λεξιλόγιο και να ακολουθήσουν τους κανόνες γραμματικής και στίξης ώστε να 

συνθέσουν ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ακροατηρίου. 
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Παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τους ακούοντες μαθητές ενώ, ακόμη 

κι αν με την πάροδο του χρόνου η διαφορά μειώνεται, η επίδοση τους εξακολουθεί να 

υστερεί (Antia, Reed, & Kreimeyer, 2005).  

Ο γραπτός τους λόγος είναι σύντομος, λιγότερο περίπλοκος, με εισαγωγή κάποιων 

ιδεών που όμως δεν αναπτύσσονται επαρκώς. Χαρακτηρίζεται από απλές κύριες προτάσεις, 

γραμματικά λάθη, χρήση μη τυπικών εκφράσεων, επαναλήψεις λέξεων και φράσεων, 

απουσία συνδετικών λέξεων, περιορισμένο λεξιλόγιο, περισσότερα ουσιαστικά και ρήματα, 

λιγότερες αντωνυμίες και βοηθητικά ρήματα, ενεργητική φωνή και πολύ σπάνια παθητική 

φωνή, συντακτικά λάθη ενώ ακόμη κι αν οι προτάσεις είναι σωστές ο λόγος είναι μονότονος, 

στερεότυπος και χωρίς συνοχή. Αγνοούν το ύφος και τη δομή των διαφόρων ειδών του 

γραπτού λόγου ενώ σπάνια ελέγχουν και αξιολογούν την πορεία του γραπτού τους (Albertini 

& Schley, 2011). Στις προτάσεις τους επαναλαμβάνουν βασικά γραμματικά και συντακτικά 

μοτίβα, προσθέτουν λέξεις που δεν χρειάζονται ενώ παραλείπουν λέξεις απαραίτητες για 

την κατανόηση του κειμένου και συχνά μεταφέρουν στοιχεία της νοηματικής γλώσσας στον 

γραπτό τους λόγο (Wolbers, Graham, Dostal, & Bowers, 2014). 

Η αδυναμία των κωφών μαθητών να ακούσουν τυχαίες συζητήσεις, η χρήση από 

τους γονείς περιορισμένου και απλού λεξιλογίου εξαιτίας των χαμηλών προσδοκιών τους, 

η μικρή συχνότητα με την οποία βλέπουν μια λέξη σε διαφορετικά κείμενα, η μειωμένη 

ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά τους, οι λίγες εκπαιδευτικές εμπειρίες και η έλλειψη 

αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους έχουν ως αποτέλεσμα το λεξιλόγιο τους είναι να είναι 

περιορισμένο και να υπολείπεται κατά μέσο όρο αυτού των ακουόντων μαθητών (Sarchet, 

Marschark, Borgna, Convertino, Sapere, & Dirmyer, 2014). Οι κωφοί μαθητές 

παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αναγνώριση μιας λέξης, δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

τις πολλαπλές σημασίες της ίδιας λέξης, κατακτούν τις νέες λέξεις με πιο αργούς ρυθμούς 

και έχουν ένα στενότερο φάσμα πλαισίων με αποτέλεσμα να μαθαίνουν λιγότερες λέξεις 
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από τους ακούοντες συνομηλίκους τους, να μην κατέχουν την ακαδημαϊκή γλώσσα και το 

λεξιλόγιο που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των πληροφοριών που συναντούν στα 

μαθήματα και να παρουσιάζουν πολύ φτωχά ποσοστά στην αναγνωστική κατανόηση 

(National Association of State Directors of Special Education, 2006). 

Η επίδοση τους, όπως αυτή καταγράφεται τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μετρήσεις 

εθνικής εμβέλειας στις ΗΠΑ, απέχει σταθερά από αυτή των ακουόντων μαθητών. Αν και 

είναι καλύτερη στα μαθηματικά σε σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή, η απόσταση αυτή 

δεν μειώνεται παρά το πέρασμα του χρόνου και η απόκλιση μένει σταθερή (Qi & Mitchell, 

2011). Τα παραπάνω είχαν διαπιστωθεί και σε προηγούμενη έρευνα των Antia, Jones, Reed 

και Kreimeyer (2009) οι οποίοι επισημαίνουν ότι ακόμη και το πιο μικρό ποσοστό απώλειας 

ακοής θέτει σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή επίδοση καθώς μέσα στη σχολική τάξη το παιδί 

επενδύει σχεδόν όλη του την ενέργεια και την προσοχή στην προσπάθεια του να κατανοήσει 

όσα διαδραματίζονται σε αυτή ενώ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στους βαρήκοους μαθητές, 

των οποίων οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες καλύπτουν τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

και υποστηρικτικές τους ανάγκες.      

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες στην πλειοψηφία τους επικεντρώνονται στα 

συντακτικά και μορφολογικά λάθη που συχνά χαρακτηρίζουν τα γραπτά δείγματα των 

κωφών και βαρήκοων μαθητών και αντιστοιχούν σε επίπεδο αρκετά χαμηλότερο από αυτό 

της τάξης τους. Ωστόσο, οι τελευταίες έρευνες αρχίζουν να μελετούν τα σημασιολογικά και 

ρητορικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων καθώς το εννοιολογικό περιεχόμενο συχνά 

συμβαδίζει με αυτό των ακουόντων (Wolbers, Dostal, & Bowers, 2011). Οι Albertini, Kelly 

και Matchett (2012) τονίζουν ότι είναι απαραίτητο τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών, 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που θα εφοδιάζουν τους μαθητές με τις 

απαραίτητες δεξιότητες, στην ενεργοποίηση κινήτρων, στην αξιοποίηση συνεργατικών 
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τεχνικών και στη δημιουργία μιας μαθησιακής κοινότητας. Γίνεται επομένως φανερό ότι οι 

κωφοί και βαρήκοοι μαθητές, ακόμη κι αν κατέχουν έννοιες και γνώσεις, αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα στην οργάνωση και την έκφραση τους εξαιτίας των μεγάλων 

ελλείψεων τους σε λεξιλόγιο, δεξιότητες και στρατηγικές.   

    

1.2.2 Γραπτός λόγος και νοηματική γλώσσα 

Η ανάπτυξη μιας ισχυρής πρώτης γλώσσας στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου 

είναι πολύ σημαντική τόσο για την γνωστική του ανάπτυξη όσο και για την ένταξη του σε 

μια κοινωνική ομάδα και τη διαμόρφωση της δικής του ταυτότητας. Το επίπεδο επάρκειας 

στη μια γλώσσα θα καθορίσει την ευκολία ή τη δυσκολία με την οποία κάποιος θα 

κατακτήσει τη δεύτερη γλώσσα. Και παρά το γεγονός ότι η νοηματική γλώσσα είναι μια 

οπτικο-χωρική γλώσσα που δεν έχει γραπτή μορφή, η αρχή της αναπτυξιακής 

αλληλεπίδρασης ισχύει όπως θα ίσχυε για δύο γλώσσες που έχουν προφορική και γραπτή 

μορφή. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της νοηματικής γλώσσας αντανακλά θετικά στην 

ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής γλώσσας καθώς, παρά τις σημαντικές 

γλωσσολογικές διαφορές, είναι πολύ πιθανό οι γλωσσικές δεξιότητες που το παιδί κατέχει 

στη νοηματική γλώσσα να μεταφερθούν στη γλώσσα της πλειοψηφίας (Cummins, 2006).  

Ο παράγοντας-κλειδί για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής είναι η 

πλήρης πρόσβαση σε μια γλώσσα είτε αυτή είναι ακουστική είτε οπτική. Ο περιορισμός της 

πρόσβασης στη γλώσσα μόνο μέσω της ακουστικής οδού εγκυμονεί κινδύνους για τους 

κωφούς και βαρήκοους μαθητές καθώς ακόμη και οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις δεν 

εξασφαλίζουν την πλήρη πρόσβαση στον προφορικό λόγο. Για αυτό και είναι απαραίτητη η 

παράλληλη έκθεση και στους δυο γλωσσικούς κώδικες αμέσως μόλις διαγνωσθεί η απώλεια 

ακοής έτσι ώστε τα παιδιά να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην κρίσιμη 

περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας. Η επιλογή αποκλειστικά του προφορικού λόγου μπορεί να 
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μην παρέχει επαρκή γλωσσικά ερεθίσματα που να επιτρέψουν την απόκτηση των τυπικών 

γλωσσικών ορόσημων. Η χρήση μιας οπτικής γλώσσας μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

του παιδιού και να αντισταθμίσει τις πιθανές απώλειες μέσω της ακουστικής οδού στους 

τομείς της επικοινωνίας, της σκέψης και της μάθησης (Andrews, Hamilton, Dunn, & Clark, 

2016). Κάθε γλώσσα, επομένως και η νοηματική, μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο 

επικοινωνίας και γνώσης και να αποτελέσει τη βάση για την γλωσσική και γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού (Mayer, 2013). 

Οι Knoors και Marschark (2012) τονίζουν το θετικό συσχετισμό ανάμεσα στη 

νοηματική γλώσσα και την αναγνωστική επάρκεια. Η σύνδεση των νοημάτων με τις γραπτές 

λέξεις ενισχύει την εννοιολογική διαδικασία και διευκολύνει όχι μόνο τη μάθηση 

περισσότερων λέξεων αλλά και τη διατήρηση τους στη μνήμη ενώ εξίσου θετικά λειτουργεί 

η σύνδεση των νοημάτων και του προφορικού λόγου καθώς ενεργοποιεί με πολλαπλούς 

τρόπους τη γλωσσική ανάπτυξη των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι σε έρευνα των Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet και Zupan (2009) για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση, πολύ ισχυρός δείκτης αναδεικνύεται 

η δυνατότητα χρήσης της νοηματικής γλώσσας και η ευελιξία εναλλαγής γλωσσικού κώδικα 

από τους μαθητές. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν οι Lange, Lane-Outlaw, Lange και 

Sherwood, (2013) και οι Ausbrooks, Gentry και Martin (2014) οι οποίοι διαπιστώνουν τα 

θετικά γνωστικά και γλωσσικά οφέλη από τη χρήση της νοηματικής και από τη μεταφορά 

του γλωσσικού υπόβαθρου και του εννοιολογικού περιεχομένου που οι μαθητές έχουν 

κατακτήσει στη νοηματική στις  δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Αντίστοιχα και οι 

Freel, Clark, Anderson, Gilbert, Musyoka και Hauser (2011) κάνουν λόγο για το μεγάλο 

ρόλο της πολύ καλής γνώσης της νοηματικής ως πρώτης γλώσσας στην κατάκτηση της 

δεύτερης γλώσσας.  
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Σε έρευνα του Miller (2007) για τα κωφά παιδιά κωφών γονέων που εκτίθενται από 

πολύ νωρίς σε ένα ολοκληρωμένο κώδικα επικοινωνίας, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά 

εσωτερικεύουν τα νοήματα σε ένα μνημονικό κώδικα που χρησιμεύει ως όχημα για τη 

διατήρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη με τον ίδιο 

τρόπο που λειτουργεί ο προφορικός λόγος για τους ακούοντες. Η απουσία ακουστικών 

ερεθισμάτων οδηγεί στην ανάπτυξη μη φωνολογικών στρατηγικών που στηρίζονται στη 

νοηματική γλώσσα και οι οποίες επιτυγχάνουν την αποκωδικοποίηση και διατήρηση στην 

εργαζόμενη μνήμη των γραπτών λέξεων.  

Σε αντίθεση με τις χρόνιες πεποιθήσεις για την κυριαρχία της ακουστικής γλώσσας, 

οι σύγχρονες νευρολογικές μελέτες θεωρούν ότι η έκθεση σε μια οπτική γλώσσα οδηγεί στις 

ίδιες διαδικασίες ανάπτυξης των φωνολογικών δεξιοτήτων και στο ίδιο χρονικό διάστημα 

με την έκθεση σε μια ακουστική γλώσσα καθώς οι περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται 

στη φωνολογική επεξεργασία μιας ακουστικής γλώσσας είναι ίδιες με αυτές που 

εμπλέκονται στην φωνολογική επεξεργασία μιας οπτικής γλώσσας Η νοηματική γλώσσα 

διαθέτει μια οπτική στη βάση της φωνολογική δομή που αποτελείται από αντιληπτικές 

μονάδες (χειρομορφή, χώρος, κίνηση, προσανατολισμός), οι οποίες συνδυάζονται σύμφωνα 

με μια σειρά από κανόνες για να δημιουργήσουν γλωσσικές μονάδες που να έχουν νόημα. 

Επιπλέον, οι οπτικές αντιληπτικές μονάδες συμβαίνουν σε μια ρυθμική χρονολογική 

ακολουθία που ακολουθεί τα ίδια χρονολογικά μοτίβα που χαρακτηρίζουν την ακουστική 

γλώσσα. Αυτά τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που 

είναι υπεύθυνες για τη φωνολογική επεξεργασία είναι ανεξάρτητες του τρόπου και 

τεμαχίζουν τις φωνολογικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία εισαγωγής της γλώσσας 

ανεξάρτητα αν η γλώσσα είναι ακουστική ή οπτική (Allen, Letteri, Choi, & Dang, 2014).   

Η νοηματική γλώσσα μέσω της απεριόριστης οπτικής πρόσβασης παρέχει μια 

γλώσσα θεμέλιο πάνω στην οποία μπορεί να αποκτηθεί η δεύτερη γλώσσα είτε ταυτόχρονα 
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είτε διαδοχικά. Τα σύγχρονα μοντέλα προτείνουν την παράλληλη υποστήριξη των δύο 

γλωσσών υιοθετώντας πρακτικές που στηρίζονται στην έρευνα σχετικά με τις τεχνικές 

χειρισμού της γλώσσας, δίνοντας βαρύτητα στην επαρκή έκθεση των μαθητών και στις δύο 

γλώσσες και σε τεχνικές διαχωρισμού τους έτσι ώστε η κάθε μια να διατηρεί αυτούσιο τον 

γλωσσικό της κώδικα και να μην χρησιμοποιούνται πρακτικές ανάμειξης των δυο γλωσσών. 

Οι θεωρίες της αλληλεξάρτησης των γλωσσών και οι στρατηγικές για αποτελεσματική 

επικοινωνία σε διαφορετικά πλαίσια διαμορφώνουν πολιτικές και εκπαιδευτικές επιλογές 

με στόχο όχι μόνο την ακαδημαϊκή αλλά και την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

του μαθητή (Ausbrooks, 2012). 

Όπως τονίζει ο  Grosjean (2010)  η διγλωσσία στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές 

αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή και η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας από τους 

εκπαιδευτικούς μπορεί να λειτουργήσει μόνο θετικά για την ακαδημαϊκή και την κοινωνική 

εξέλιξη του παιδιού. Σημειώνει πως είναι ατυχής η πεποίθηση κάποιων ειδικών και γονέων 

ότι η χρήση της νοηματικής γλώσσας θα εμποδίσει την ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

καθώς η νοηματική μπορεί, ακόμη και στα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα, να 

χρησιμοποιηθεί ως πρώτη γλώσσα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του προφορικού λόγου, με 

όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται, και τα παιδιά να μεταφέρουν στον προφορικό λόγο τις 

γλωσσικές δεξιότητες που θα έχουν αναπτύξει στη νοηματική.  

Αν ο λόγος δεν έχει νόημα για ένα κωφό ή βαρήκοο παιδί, η χρήση της νοηματικής 

γλώσσας είναι απαραίτητη για να γίνει η σύνδεση ανάμεσα σε σύμβολα που είναι οικεία και 

έχουν νόημα με σύμβολα που δε γίνονται κατανοητά όπως ο γραπτός λόγος. Παρά τις 

διαφορές των δυο γλωσσών στις επιφανειακές τους δομές (φωνολογία, μορφολογία, 

συντακτικό), η καλή γνώση της μιας γλώσσας μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη της 

άλλης μέσα από τις βαθύτερες δομές τους (έννοιες, συλλογιστικές δεξιότητες, 

μεταγλωσσική ενημερότητα). Η ύπαρξη μιας προσβάσιμης πρώτης γλώσσας διευκολύνει 
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την ομαλή κατάκτηση των γλωσσικών και εννοιολογικών δομών της δεύτερης γλώσσας 

καθώς οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές μαθαίνουν να συγκρίνουν τις δυο γλώσσες, 

αναγνωρίζοντας ομοιότητες και διαφορές, αναπτύσσοντας δεξιότητες μεταγνωστικές, 

μεταγλωσσικές, αυτοαξιολόγησης και κριτικής σκέψης. Ο διαχωρισμός των δυο γλωσσών, 

η αναλυτική σκέψη και συζήτηση και η συνεχής εναλλαγή τους είναι μερικά από τα στοιχεία 

που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διδακτική διαδικασία καθώς η κατάλληλη προσαρμογή 

των αρχών της δίγλωσσης εκπαίδευσης αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή καλλιέργεια των 

αναγνωστικών και γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών αυτών (Enns, 2007).  

Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα της πλειοψηφίας στην προφορική και γραπτή 

της μορφή αναπτύσσουν ταυτόχρονα τις δεξιότητες τους στη νοηματική ώστε και οι δυο 

γλώσσες να υποστηρίξουν την συνολική γλωσσική επάρκεια του παιδιού. Η καλλιέργεια 

των δυο γλωσσών και παράλληλα η διδασκαλία της διαδικασίας μετάφρασης από τη 

νοηματική στη γλώσσα της πλειοψηφίας μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην πιο 

αποτελεσματική έκφραση του γραπτού λόγου (Andrews, & Ausbrooks, 2010). Σε αυτό 

συμφωνούν οι Lederberg, Schick, και Spencer (2012) οι οποίοι σημειώνουν ότι οι καλές 

γλωσσικές δεξιότητες σε μια πρώτη γλώσσα είναι απαραίτητη αλλά όχι ικανή συνθήκη για 

να μάθει να διαβάζει κάποιος σε μια δεύτερη γλώσσα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μεταφορά 

των δεξιοτήτων αφορά μόνο τις έννοιες και τις χρήσεις της γλώσσας και τα γλωσσολογικά 

χαρακτηριστικά που μοιράζονται όλες οι γλώσσες. Για να μπορέσουν οι καλές γλωσσικές 

δεξιότητες στη νοηματική να χρησιμεύσουν ως μέσο για την ανάπτυξη της ανάγνωσης και 

της γραφής στη δεύτερη γλώσσα πρέπει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης και της γραφής να καλλιεργήσουν αυτή τη μεταφορά χρησιμοποιώντας την 

πρώτη γλώσσα ως μέσο για την ανάπτυξη της δεύτερης.  

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί των κωφών και βαρήκοων παιδιών συχνά εστιάζουν σε μια 

σχεδόν αποκλειστικά δομημένη και αναλυτική διδασκαλία της γλώσσας που αφενός δεν 
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περιλαμβάνει τη φυσική έκθεση και την κοινωνική αλληλεπίδραση ώστε οι δομές της 

δεύτερης γλώσσας να αποκτούν νόημα για τον μαθητή και αφετέρου δε λαμβάνει υπόψη τις 

δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η νοηματική γλώσσα μέσω της οπτικής επεξεργασίας 

των ερεθισμάτων. Για τούτο απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που να αναγνωρίζει τη 

νοηματική και τη γλώσσα της πλειοψηφίας ως ισότιμες και διακριτές γλώσσες, να υιοθετεί 

τις βασικές αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και να διευκολύνει την ανάπτυξή του 

γραμματισμού μέσα από τις υφιστάμενες έννοιες, γνώσεις και τις στρατηγικές μάθησης που 

έχουν ήδη αποκτηθεί στη νοηματική γλώσσα (Enns, 2009).   

 

1.2.3 Γραπτός λόγος και ανάγνωση 

Η ακαδημαϊκή ανάγνωση και γραφή αποτελούν σύνθετες γλωσσικές και 

ψυχολογικές διαδικασίες. Η ανάγνωση απαιτεί τη γρήγορη αποκωδικοποίηση του κειμένου 

και την κατασκευή νοήματος σε επίπεδο λέξης και πρότασης. Επιπλέον ο αναγνώστης 

πρέπει να έχει γνώσεις για τα είδη του λόγου καθώς και γνώσεις περιεχομένου για να εξάγει 

ακριβή συμπεράσματα από το κείμενο. Ο γραπτός λόγος απαιτεί την κωδικοποίηση των 

γνώσεων και εμπειριών σε επίπεδο σκέψεων και έκφρασης. Το κείμενο διαβάζεται και 

τροποποιείται ανάλογα με τον σκοπό του συγγραφέα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τις 

γενικές γλωσσικές του δεξιότητες και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στα 

χαρακτηριστικά του είδους στο οποίο ανήκει το κείμενο του. Η ευχέρεια στην ανάγνωση 

σηματοδοτεί την ευχέρεια στον γραπτό λόγο για αυτό και οι περισσότερες αξιολογήσεις σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν δραστηριότητες και ασκήσεις που 

ελέγχουν και τα δύο (Albertini, Marschark, & Kincheloe, 2016).    

Η σχέση μεταξύ ανάγνωσης και γραφής είναι αλληλένδετη. Οι  Graham & Hebert 

(2010a) τονίζουν ότι ζητώντας από τους μαθητές να γράψουν για κείμενα διαφόρων τύπων 

και θεμάτων που έχουν διαβάσει, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη γραφή και η σαφής 
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διδασκαλία δεξιοτήτων και διαδικασιών του γραπτού λόγου βελτιώνουν τις αναγνωστικές 

δεξιότητες και την κατανόηση. Αν και η ανάγνωση και η γραφή δεν είναι ολόιδιες 

δεξιότητες, στηρίζονται στις ίδιες γνώσεις και διαδικασίες, κατά συνέπεια η διδασκαλία που 

στοχεύει στη βελτίωση των γραπτών δεξιοτήτων και διαδικασιών θα βελτιώσει και τις 

αναγνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες. Επειδή η σύνθεση ενός κειμένου απαιτεί από τον 

συγγραφέα να παρουσιάσει τις θέσεις του με σαφή τρόπο ακολουθώντας τους κανόνες της 

λογικής, αυτό τον κάνει πιο ικανό να αναγνωρίσει τα ίδια χαρακτηριστικά στα κείμενα που 

διαβάζει, βοηθώντας τον στην ουσιαστική κατανόηση του κειμένου.  

Ο Shanaham (2012) κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους με τους οποίους το να 

γράφει κανείς για ένα κείμενο που έχει διαβάσει βοηθά στην οικοδόμηση νοήματος και 

γνώσεων πολύ περισσότερο από το να το ξαναδιαβάζει πολλές φορές ή να συζητά για αυτό. 

Οι μαθητές αναγκάζονται να αντλήσουν από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, να 

οργανώσουν και να ενσωματώσουν ιδέες, να επανεξετάσουν πληροφορίες, να 

αναδιατυπώσουν σκέψεις, να στοχαστούν βαθύτερα για τις ιδέες του κειμένου και να 

μεταφέρουν με δικά τους λόγια το περιεχόμενο του. Ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να 

στηρίξει τους μαθητές στην προσπάθεια τους αυτή είναι το σημειωματάριο του αναγνώστη 

όπου οι μαθητές μπορούν να καταγράφουν τις σκέψεις τους για τα κείμενα που έχουν 

διαβάσει είτε απαντώντας σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή σε ασκήσεις που τους έχει 

αναθέσει ο εκπαιδευτικός είτε γράφοντας εργασίες (Buckner, 2009). 

Οι μαθητές μπορούν να γράψουν για τα κείμενα που έχουν διαβάσει με διάφορους 

τρόπους. Μπορούν να γράψουν τις σκέψεις τους για το υλικό που έχουν διαβάσει ή μια 

παρόμοια προσωπική εμπειρία, να αναλύσουν τους χαρακτήρες ενός μυθιστορήματος και 

να προτείνουν τη δική τους εκδοχή για το τι θα έκαναν στη θέση τους, να επισημάνουν και 

να αναλύσουν τα κυριότερα σημεία ενός κειμένου, να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη θέση 

σχετικά με ένα κείμενο, να γράψουν την περίληψη ενός κειμένου, να κάνουν το 
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σχεδιάγραμμα ή έναν εννοιολογικό χάρτη με φράσεις και λέξεις κλειδιά, να δώσουν 

σύντομες απαντήσεις σε διαφόρων τύπων ερωτήσεις, ελέγχοντας στη συνέχεια την 

ορθότητα τους και να φτιάξουν τις δικές τους ερωτήσεις για ένα κείμενο. Επιπλέον η 

διδασκαλία της διαδικασίας συγγραφής της παραγράφου και κειμένων διαφόρων ειδών 

βελτιώνει την κατανόηση, η διδασκαλία σύνθεσης προτάσεων βελτιώνει την αναγνωστική 

ευχέρεια και η διδασκαλία της ορθογραφίας βελτιώνει την ικανότητα αναγνώρισης των 

λέξεων ενώ η βελτίωση της ανάγνωσης συνδέεται επίσης άμεσα με τον χρόνο που 

αφιερώνουν οι μαθητές στο γράψιμο, ο περισσότερος χρόνος οδηγεί σε μεγαλύτερη 

βελτίωση (Graham, & Hebert, 2010b).  

Τα τεστ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης των 

κωφών και βαρήκοων μαθητών, για τα οποία θα γίνει πιο λεπτομερής αναφορά  στην 

επόμενη ενότητα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία περιλαμβάνουν την αξιολόγηση τόσο του 

γραπτού λόγου όσο και της ανάγνωσης. Η ανάγνωση είναι ένας τομέας στον οποίο επίσης 

υστερούν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές και εξαιτίας της άμεσης σχέσης της με τη γραφή 

συχνά σε έρευνες που στοχεύουν στη βελτίωση του γραπτού λόγου αξιολογείται και η 

ανάγνωση (Wolbers, 2007a·Wolbers, 2008b· Trussell, 2016). 

 

1.2.4 Αξιολόγηση του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών 

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συστατικό ενός επιτυχούς 

προγράμματος διδασκαλίας του γραπτού λόγου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα να ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών τους σε σχέση με τα κριτήρια 

που αντιστοιχούν στο επίπεδο της τάξης τους και του αντικειμένου έτσι ώστε να 

προσαρμόζουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους και να ανιχνεύουν τους μαθητές που 

χρειάζονται επιπλέον στήριξη. Η ανατροφοδότηση όχι μόνο γραπτά αλλά κυρίως μέσω της 

συζήτησης, η οποία εστιάζει στο περιεχόμενο και τα στάδια του γραπτού λόγου, 
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αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς κινητοποιεί και παράλληλα καθοδηγεί τους 

μαθητές. Εξίσου αποτελεσματική αναδεικνύεται η ικανότητα της αυτό-αξιολόγησης των 

μαθητών καθώς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των γραπτών 

τους και σταδιακά εσωτερικεύουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού γραπτού κειμένου 

(Santangelo, & Graham, 2015) 

Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: άμεσα, με την 

αξιολόγηση ενός γραπτού δείγματος του μαθητή, το οποίο βαθμολογείται με 

προκαθορισμένα κριτήρια, συνήθως ρουμπρίκες που περιλαμβάνουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά του καλού γραπτού λόγου αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου, έμμεσα μέσω των τεστ πολλαπλών επιλογών, σχετικά 

με την γραμματική και το ύφος του κειμένου και μέσω του Φακέλου Εργασιών του Μαθητή, 

που περιλαμβάνει γραπτά δείγματα ενός τετραμήνου ή μιας σχολικής χρονιάς, που έχουν 

βαθμολογηθεί και αξιολογηθεί περιγραφικά. Η επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης εξαρτάται 

από μια σειρά παραγόντων με τον πιο σημαντικό να είναι η αντιστοιχία της με τις 

δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας που αξιολογείται, κάτι που ωστόσο δεν 

συμβαίνει με τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

δοκιμασιών αξιολόγησης δε λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας 

αυτής (Schley, & Albertini, 2003). 

Συχνά στο σχολικό πλαίσιο η αξιολόγηση των κωφών και βαρήκοων μαθητών 

γίνεται με τεστ, που χρησιμοποιούνται γενικότερα για την αξιολόγηση του μαθητικού 

πληθυσμού. Τα τεστ αυτά χρησιμοποιούνται είτε μερικώς είτε στο σύνολο τους τις 

περισσότερες φορές προσαρμοσμένα (Luckner, & Bowen, 2006). Τα πιο συνηθισμένα είναι 

τo OWLS-II (Oral and Written Language Scales, Second Edition) (Lawrence, 2013), τo 

TOWL-4 (Test of Written Language-Fourth Edition) (Crimmon, & Climie, 2011), το WJ-

III (Ach Woodcock Johnson, Tests of Achievement, Third Edition, Normative Update) 
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(Ford, Swart, Negreiros, Lacroix, & McGrew, 2010) και το Stanford 10, SAT-10 (Stanford 

Achievement Test Series, Tenth Edition), (Pearson Education, 2011) που είναι το μόνο που 

κάθε νέα του έκδοση σταθμίζεται ειδικά για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές. 

Αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο διαφορετικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, η 

ανάγνωση, τα μαθηματικά, οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες. Το Εθνικό Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο για τους Κωφούς (National Technical Institute for the Deaf) έχει δημιουργήσει 

το μοναδικό τεστ που αξιολογεί τις γραπτές και αναγνωστικές δεξιότητες των κωφών 

τελειόφοιτων που θέλουν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα λαμβάνοντας υπόψιν τις 

ιδιαιτερότητες τους και υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση (Schley & Albertini, 2005). 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η αξιολόγηση του γραπτού λόγου 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αξιολόγηση των 

γραπτών δοκιμίων στο λύκειο, οι οποίες αναφέρονται: α) στο περιεχόμενο, όπου 

αξιολογούνται η προσωπική θέση του μαθητή και η τεκμηρίωση της, το είδος των γνώσεων-

σκέψεων, που χρησιμοποιεί ο μαθητής, για να στηρίξει τη θέση του, ο τρόπος που οργανώνει 

τις σκέψεις του, ο πλούτος και η ορθότητα των επιχειρημάτων, η ανάπτυξη όλων των 

θεματικών κέντρων, ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκει με το παραγόμενο 

κείμενο και η ευρύτητα και η σοβαρότητα της σκέψης, β) στη δομή/διάρθρωση των 

σκέψεων, όπου αξιολογούνται η λογική διάταξη των σκέψεων, η ορθή κατάταξη των 

επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή, η προοδευτική αποκάλυψη και δικαιολόγηση της 

προσωπικής θέσης, η φυσική κατάληξη σ' ένα λογικό συμπέρασμα, η πρωτοτυπία  και η 

ένταξη του παραγόμενου λόγου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο και γ) στην έκφραση 

ή μορφή όπου αξιολογούνται η ακρίβεια της διατύπωσης, η σαφήνεια και η καθαρότητα, η 

επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας, η ομοιομορφία του λόγου, ο λεκτικός 

πλούτος,  η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, η ορθογραφία και η σωστή χρήση 

των σημείων στίξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Οι οδηγίες αφορούν τους μαθητές του 
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γενικού σχολείου και δεν έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους κωφούς και βαρήκοους 

μαθητές. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κριτηρίου αξιολόγησης που 

θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών. 

 

1.3 Διδασκαλία του γραπτού λόγου 

1.3.1 Στρατηγικές για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου   

Η διδασκαλία στρατηγικών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα προγράμματα 

γραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εφοδιάσουν τους μαθητές τους με 

ποικιλία στρατηγικών για την καλλιέργεια της ανάγνωσης και της γραφής, κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς. Η έγκαιρη, 

αποτελεσματική και αναλυτική διδασκαλία στρατηγικών θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη 

στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ιδιαίτερα αν αυτή συνδυαστεί με την 

εξάσκηση τους μέσα από δραστηριότητες σε κλίμα συνεργατικής μάθησης ώστε να γίνουν 

οι μαθητές ικανοί να τις χρησιμοποιούν ανεξάρτητα και παραγωγικά (Williams & 

Lundstrom, 2007).  

Οι Biancarosa και Snow (2006) συγκέντρωσαν τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να 

χαρακτηρίζουν τα προγράμματα γραμματισμού: η αναλυτική διδασκαλία στρατηγικών για 

την κατανόηση ενός κειμένου, η διδασκαλία πρακτικών για την ανάγνωση και την γραφή 

σε όλα τα αντικείμενα και όχι μόνο στα γλωσσικά μαθήματα, η ανάγκη για υποκίνηση, 

μεγαλύτερη εμπλοκή και αυτορρύθμιση των μαθητών, η συνεργατική μάθηση, η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η εξειδικευμένη διδασκαλία, η χρήση ευρείας ποικιλίας 

κειμένων διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, που να ενδιαφέρουν τους μαθητές, η εντατική 

διδασκαλία του γραπτού λόγου και πιο συγκεκριμένα της διαδικασίας και των στρατηγικών 
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και όχι η παραδοσιακή αναλυτική διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, 

η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως διδακτικού εργαλείου και η συνεχής και παραγωγική 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών.    

Σύμφωνα με τους Santangelo και Graham (2015) τέσσερις βασικοί παράγοντες 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος διδασκαλίας του γραπτού λόγου. 

Καταρχήν οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά ενός καλού 

γραπτού κειμένου όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών του γραπτού 

λόγου. Κατά δεύτερο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ποικιλία στρατηγικών 

προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα στάδια και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται κατά τη σύνθεση ενός κειμένου. Κατά τρίτο θα πρέπει να κατέχουν σε 

επαρκή βαθμό τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη μεταφορά των ιδεών στον 

γραπτό λόγο όπως η ορθογραφία, το λεξιλόγιο, η σύνθεση προτάσεων. Τέλος, θα πρέπει να 

έχουν κίνητρο για να εμπλακούν στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Προκειμένου 

να ικανοποιηθούν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώνει 

πρακτικές που έχουν αναδειχθεί ως επιτυχείς σε σχέση με αυτούς τους παράγοντες μέσα από 

εμπειρικές έρευνες.     

Η αποτελεσματική διδασκαλία του γραπτού λόγου σύμφωνα με τον Graham (2011) 

πρέπει να παρέχει συνεχείς ευκαιρίες, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, για γραφή 

κειμένων που να απευθύνονται σε πραγματικό κοινό, να ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μαθητών, να ενθαρρύνει την αυτό-αξιολόγηση. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 

συστηματική διδασκαλία στρατηγικών για κάθε στάδιο καθώς και για διαφορετικά είδη του 

γραπτού λόγου με την επίδειξη αντίστοιχων παραδειγμάτων, που θα λειτουργούν ως 

πρότυπα, με απώτερο στόχο οι μαθητές να καταστούν ικανοί να γενικεύσουν και να 

χρησιμοποιούν αυτόνομα τις νέες γνώσεις και τεχνικές και να διαμορφώσουν θετική στάση 

για τον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη βοήθεια μπορούν να προσφέρουν η ανάγνωση 
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καλογραμμένων κειμένων διαφόρων ειδών, που συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός καλού γραπτού κειμένου, καθώς και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογών και 

λογισμικών όπως και του διαδικτύου που διευκολύνουν την διαδικασία του σχεδιασμού και 

της συγγραφής και προωθούν τη συνεργατική μάθηση. Η επιλογή των μεθόδων γίνεται με 

βάση τις ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές έχουν αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους όπως 

η παρατήρηση, η ανάλυση γραπτών δειγμάτων των μαθητών ή τα σκορ σε δοκιμασίες 

(Graham, 2010).  

Όπως τονίζουν οι Graham, & Perin (2007a), οι μαθητές θα πρέπει να γράφουν συχνά, 

αν είναι εφικτό καθημερινά, τουλάχιστο μια ώρα ή και περισσότερο, για διαφορετικούς 

σκοπούς και σε διαφορετικά αντικείμενα ώστε να καταστούν ικανοί να προσαρμόζονται σε 

διαφορετικά πλαίσια, σκοπούς και είδη. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

στοχεύουν στην ανάπτυξη όχι μόνο των δεξιοτήτων υψηλής τάξης αλλά και των δεξιοτήτων 

χαμηλής τάξης. Η αποτελεσματική διδασκαλία του γραπτού λόγου αναγνωρίζει ότι η ομαλή 

εξέλιξη των δεξιοτήτων υψηλής τάξης που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παραγωγή 

και τον έλεγχο ενός κειμένου εξαρτώνται από την ευκολία με την οποία κάποιος 

χρησιμοποιεί τις δεξιότητες χαμηλής τάξης όπως η ορθογραφία, η στίξη, η γραμματική και 

το λεξιλόγιο. Και οι δυο τύποι των δεξιοτήτων θεωρούνται απαραίτητοι για την επιτυχή 

παραγωγή γραπτού λόγου. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θέτουν υψηλούς αλλά 

ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους ώστε οι μαθητές με την κατάλληλη υποστήριξη να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που τους ζητούνται, να αποκτήσουν σταδιακά 

αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες τους και να επενδύσουν στη βελτίωση τους.  

Οι Graham, & Perin (2007b) συγκέντρωσαν μέσα από τη βιβλιογραφία μια σειρά από 

τεχνικές που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, προτείνοντας να γίνεται συνδυασμός μεταξύ 

τους τόσο καθώς αυτές αλληλοσυνδέονται όσο και γιατί ένα μείγμα αυτών των μεθόδων 
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είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερη επίδοση, μείγμα που διαφοροποιείται ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών. Ως η πιο αποτελεσματική τεχνική αναδεικνύεται η αναλυτική και 

συστηματική διδασκαλία στρατηγικών ενώ ακολουθούν η περίληψη, η συνεργατική γραφή, 

η χρήση του επεξεργαστή κειμένου, η διδασκαλία σύνθετων και επαυξημένων προτάσεων, 

οι δραστηριότητες για την παραγωγή  ή την οργάνωση ιδεών, η παρουσίαση 

καλογραμμένων εργασιών και εκθέσεων ως προτύπων, η δημιουργία εκτεταμένων 

ευκαιριών για παραγωγή γραπτών κειμένων, η εξειδικευμένη ατομική βοήθεια και τα 

σύντομα μαθήματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, η 

διδασκαλία της λειτουργίας και των εφαρμογών των γραμματικών φαινομένων στα πλαίσια 

ενός κειμένου παράγει πολύ πιο θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την παραδοσιακή 

αποπλαισιωμένη διδασκαλία αυτών των φαινομένων.   

Ένα μοντέλο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου 

είναι το μοντέλο της ανάπτυξης στρατηγικής αυτορρύθμισης, κατά το οποίο οι μαθητές 

διδάσκονται αναλυτικά συγκεκριμένες στρατηγικές, τις γνώσεις που απαιτούνται για τη 

χρήση τους και τις διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Αρχικά, αναπτύσσονται οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της στρατηγικής, στη συνέχεια 

συζητείται η τωρινή επίδοση των μαθητών, παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε βήμα της 

στρατηγικής, οι στόχοι και τα οφέλη και γίνεται επίδειξη της στρατηγικής από τον 

εκπαιδευτικό που εφαρμόζει και ταυτόχρονα σκέφτεται φωναχτά κάθε στάδιο της. Δίνεται 

χρόνος στους μαθητές να απομνημονεύσουν τα βήματα κι έπειτα, με τη διακριτική 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού, εφαρμόζουν τη στρατηγική με αυτό-καθοδήγηση και 

αυτορρύθμιση ώστε στο τελευταίο στάδιο να εφαρμόσουν τη στρατηγική ανεξάρτητα και 

σωστά (Graham & Harris, 2009). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει μια μοναδική προσέγγιση για τη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών. Επίσης 
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κάποιες τεχνικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές αλλά να μην έχουν μελετηθεί επαρκώς κι 

αυτό γιατί η διδασκαλία του γραπτού λόγου έχει μελετηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης παρά το γεγονός ότι ο γραπτός λόγος είναι μια εξίσου σημαντική 

συνιστώσα του γραμματισμού και αποτελεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. 

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η διδασκαλία συγκεκριμένων 

τεχνικών σε μικρές ομάδες ή εξατομικευμένα και ιδιαίτερα σε μαθητές που παρουσιάζουν 

χαμηλή επίδοση και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στον γραπτό λόγο, ενώ 

εμφανίζονται νέες πρακτικές όπως η χρήση ρουμπρίκας για να μπορούν οι ίδιοι μαθητές να 

αξιολογούν την πρόοδο τους και η διδασκαλία λεξιλογίου. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια 

ανάγκη για περισσότερη έρευνα και διάδοση παρεμβάσεων σχετικά με τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου σε εφήβους, παρεμβάσεων που να είναι αποτελεσματικές έτσι ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν να επιλέξουν τις στρατηγικές που θεωρούν πιο κατάλληλες για 

ολόκληρη την τάξη, για μικρές ομάδες ή για μεμονωμένους μαθητές (Graham & Perin, 

2007a). 

  

1.3.2 Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής  

Μια διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται ευρέως για τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου τόσο σε μικρότερες όσο και σε μεγαλύτερες τάξεις είναι η 

Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής (Interactive Writing) (Wall, 2008· Patterson, 

Schaller & Clemens, 2008· Mackenzie, 2010· Roth & Giunee, 2011· Mackenzie, 2015). H 

ΑΔΓ αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από την κοινωνική κονστρουκτιβιστική θεωρία του 

Vygotsky και την προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού της Clay (Hall, Toland, 

Grisham-Brown & Graham, 2013).  Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978) η γνωστική ανάπτυξη 

του παιδιού συντελείται μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες 

ενώ για να περάσει το παιδί στο επόμενο γνωστικό επίπεδο έχει ανάγκη από στηρίγματα και 
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καθοδήγηση που σταδιακά περιορίζονται έως ότου καταστεί ανεξάρτητο στη χρήση της 

νέας δεξιότητας. Αντίστοιχα η Clay (2001) υποστηρίζει ότι τα παιδιά αναπτύσσουν 

δεξιότητες γραμματισμού μέσα από εμπειρίες που έχουν σημασία για αυτά, στις οποίες 

συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή της νέας γνώσης και εξασκούν το νέο λεξιλόγιο σε 

αυθεντικά κοινωνικά πλαίσια. Τα παιδιά αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες σε διαφορετικό 

βαθμό το καθένα, σε ένα αναπτυξιακό συνεχές χωρίς να ακολουθούν μια σταθερή σειρά 

δραστηριοτήτων. 

H ΑΔΓ είναι ένα πρόγραμμα για την διδασκαλία του γραπτού λόγου, κατά το οποίο 

ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συνθέτουν ένα γραπτό κείμενο. Σε αντίθεση με άλλα 

προγράμματα όπου ο εκπαιδευτικός απλά καταγράφει τις σκέψεις των μαθητών, στην 

αλληλεπιδραστική γραφή οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή του κειμένου. H 

ΑΔΓ συνδέει τον προφορικό με τον γραπτό λόγο και αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά είδη λόγου, σε διάφορες θεματικές 

ενότητες, σε οποιαδήποτε στιγμή της σχολικής μέρας. Δίνει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να παρέχει άμεση και αναλυτική διδασκαλία της σύνθεσης ενός κειμένου, να 

στηρίζει τους μαθητές του στην ανακάλυψη των αρχών που χαρακτηρίζουν το γραπτό λόγο 

και να τους βοηθά να κατανοήσουν τον τρόπο που οι λέξεις συνδέονται μεταξύ τους 

(McCarrier, Pinnell, & Fountas, 2000).  

Ταυτόχρονα η ΑΔΓ καλλιεργεί και την ανάγνωση, όπως καταγράφουν σχετικές 

έρευνες τόσο σε παιδιά δημοτικού όσο και σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου, καθώς οι 

μαθητές διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα κείμενα που συνθέτουν από κοινού με τον 

εκπαιδευτικό. Αυτός ο κοινός σχεδιασμός των γραπτών κειμένων αξιοποιεί τις προφορικές 

δεξιότητες των παιδιών προκειμένου να αναπτυχθούν οι γραπτές τους δεξιότητες, 

λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τάξης. 

Τα κείμενα γράφονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό ενώ παράλληλα το λεξιλόγιο, η 
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γραμματική και το συντακτικό παρουσιάζονται ως εργαλεία που διευκολύνουν την 

επικοινωνία και όχι ως μια σειρά κανόνων που διδάσκονται αποσπασματικά (Gabriel & 

Dostal, 2015). 

Μέσα από την ΑΔΓ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν μέσα από 

αυθεντικές γραπτές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές και όπου όλοι 

συμμετέχουν ενεργά με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. H ΑΔΓ ενσωματώνει μια σειρά 

από διδακτικές τεχνικές που στόχο έχουν οι μαθητές να οικοδομήσουν μια εννοιολογική 

βάση και να αποκτήσουν τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία για την ανάπτυξη του γραπτού 

λόγου. Στην ουσία ο διάλογος ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές αποτελεί το πιο 

ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο για την κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή των σταδίων 

του γραπτού λόγου. Καθώς ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις σκέψεις και τις επιλογές του, 

εκθέτει τους μαθητές στις νοητικές διαδικασίες που ακολουθεί όταν συνθέτει ένα κείμενο, 

διαδικασίες απαραίτητες για την ανάπτυξη των γραπτών τους ικανοτήτων. Ο εκπαιδευτικός 

λειτουργεί ως μοντέλο μεταφέροντας στους μαθητές τον εσωτερικό διάλογο ενός έμπειρου 

συγγραφέα καθοδηγώντας τους έτσι ώστε σταδιακά να μεταμορφωθούν σε ικανούς και 

ανεξάρτητους συγγραφείς (Williams, 2011). 

Η Craig (2006) χρησιμοποίησε την ΑΔΓ για την καλλιέργεια της φωνολογικής 

ενημερότητας και της αλφαβητικής αρχής σε παιδιά νηπιαγωγείου καθώς η τεχνική αυτή 

δίνει τη δυνατότητα για λεπτομερείς εξηγήσεις, επίδειξη και εξάσκηση των φωνολογικών 

και αλφαβητικών δεξιοτήτων στην ανάγνωση και τη γραφή, μεγιστοποιεί την συμμετοχή 

των παιδιών στη γραφή ενώ παράλληλα η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και 

παιδιών δίνει επαρκή χρόνο στα παιδιά να παρατηρήσουν τον εκπαιδευτικό  και κάποιους 

μαθητές που λειτουργούν ως πρότυπα. Στη συγκεκριμένη έρευνα, σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, τα παιδιά που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα παρουσίασαν καλύτερη 

γνώση της εσωτερικής δομής των λέξεων, της κατάτμησης τους σε φωνήματα και της 
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αντιστοίχισης φωνήματος και γραφήματος και μεγαλύτερη πρόοδο στην ορθογραφία και 

την ανάγνωση λέξεων. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν κωφά και βαρήκοα παιδιά αναγνωρίζουν την 

ανάγκη διδασκαλίας τόσο υψηλής όσο και χαμηλής τάξης δεξιότητες του γραπτού λόγου, 

αντιμετωπίζουν όμως δυσκολία στην επιλογή ενός μοντέλου διδασκαλίας που να εστιάζει 

τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή. Συχνά η διδασκαλία εμμένει στην αναλυτική 

διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων εξαιτίας των πολλών προβλημάτων 

στη μορφή του γραπτού λόγου ωστόσο μόνο ένα ολιστικό μοντέλο μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στους μαθητές αυτούς να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες του 

γραπτού λόγου. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η αναλυτική διδασκαλία στρατηγικών και 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο γραπτών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε πραγματικό κοινό 

και συμβαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό και τους άλλους μαθητές 

(Wolbers, 2008b). 

 

1.3.3 Στρατηγικές διδασκαλίας του γραπτού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους 

μαθητές  

Ο Luckner (2006) μέσα από μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με 

τα προγράμματα γραμματισμού στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών, 

αξιοποιώντας τα στοιχεία εμπειρικών ερευνών και σε συνδυασμό με τις βασικές 

κατευθύνσεις του National Reading Panel (NRP), ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών που 

έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, κατέληξε σε πέντε 

χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτελούν βασικά συστατικά ενός μοντέλου για την 

ανάπτυξη του γραμματισμού στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές: 

 οι συζητήσεις αποτελούν το ιδανικό μέσο για την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Ευκαιρίες για συζητήσεις 
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προσφέρονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και όπου είναι δυνατό θα πρέπει 

να βασίζονται σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, για πραγματικά γεγονότα 

και για θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Η λογοτεχνία αποτελεί ένα εξίσου 

σημαντικό μέσο, μέσα από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στα έργα, οι 

οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα διεξαγωγής μιας σωστής 

συζήτησης αλλά και μέσα από το διάλογο γονιού και παιδιού καθώς διαβάζουν 

μαζί και σχολιάζουν το λογοτεχνικό έργο. Αν οι μαθητές δεν έχουν τέτοιες 

δεξιότητες, πρέπει να διδαχθούν τον τρόπο συμμετοχής σε μια συζήτηση, τον 

τρόπο διαχείρισης ενός θέματος και τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους.   

 Η αλφαβητική αρχή, η γνώση ότι υπάρχουν προβλέψιμες σχέσεις ανάμεσα 

στους ήχους, τα γράμματα και τις χειρομορφές και η φωνολογική ενημερότητα, 

η ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος και να χειρίζεται τα δομικά στοιχεία μιας 

γλώσσας βοηθούν τα παιδιά να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές σε γνωστές και 

άγνωστες λέξεις και να μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν με ευχέρεια. 

 Η ευχέρεια, η ικανότητα να διαβάζει κάποιος με ταχύτητα και ακρίβεια, που 

επιτρέπει την εστίαση της προσοχής του αναγνώστη στην κατανόηση του 

κειμένου, μπορεί να αναπτυχθεί με την συχνή, φωναχτή ανάγνωση και την 

εξοικείωση με διαφόρων ειδών κείμενα, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που να 

ελκύουν τους μαθητές.  

 Το λεξιλόγιο καθώς συνδέεται άμεσα με την αναγνωστική κατανόηση και την 

ποσότητα και ποιότητα του γραπτού λόγου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. 

Η άμεση διδασκαλία νέων λέξεων και εννοιών με ασκήσεις, γραφικούς 

οργανωτές, δραστηριότητες, ιδιαίτερα πριν το μάθημα, η διδασκαλία 

στρατηγικών, η επανειλημμένη έκθεση στο λεξιλόγιο και η πρακτική εξάσκηση 
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μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι στο να 

προσδιορίζουν μόνοι τους τη σημασία των νέων λέξεων που συναντούν.  

 Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου είναι αλληλένδετη με την ανάπτυξη της 

ανάγνωσης. Όταν οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν, μαθαίνουν επίσης να 

διαβάζουν. Η ανάπτυξη του ενός συστήματος υποστηρίζει την ανάπτυξη του 

άλλου συστήματος. Θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη καλών γραπτών 

δεξιοτήτων είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα βοηθά τους μαθητές 

να κατανοήσουν τη διαδικασία της γραπτής επικοινωνίας και τα 

χαρακτηριστικά του καλού γραπτού λόγου και θα τους ενθαρρύνει να δουν τους 

εαυτούς τους ως συγγραφείς. Απαιτείται σωστά σχεδιασμένη και με 

αλληλουχία διδασκαλία που να περιέχει υψηλού βαθμού εμπλοκή των 

μαθητών. 

Σύμφωνα με την Mayer (2007) τα εκπαιδευτικά προγράμματα για κωφούς και 

βαρήκοους μαθητές πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν καθημερινές 

ευκαιρίες για πειραματισμό με την ανάγνωση και τη γραφή, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των 

παιδιών. Επιπλέον, πρέπει να χαρακτηρίζονται από ισορροπία ανάμεσα στην ολιστική 

προσέγγιση της γλώσσας, σε ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον και τη διδασκαλία 

φωνολογικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί η 

ευχέρεια. Ωστόσο, παρατηρεί ότι είναι πολύ δύσκολη η αντιστοίχιση νοηματικής και 

γραπτού λόγου σε σύγκριση με την αντιστοίχιση προφορικού και γραπτού λόγου κι αυτό 

που αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε δίγλωσσα προγράμματα 

είναι να βρούνε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η νοηματική ή η χρήση νοημάτων να 

ενισχύσει την ανάπτυξη του γραμματισμού. 

Η διδασκαλία των σταδίων της παραγωγής γραπτού λόγου έχει αποδειχτεί πολύ πιο 

αποτελεσματική από τη διδασκαλία που εστιάζει στην παραγωγή ενός κειμένου καθώς 
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επικεντρώνεται στη διαδικασία της παραγωγής και έκφρασης των ιδεών και όχι στο τελικό 

προϊόν. Η έμφαση που δίνεται στη συλλογιστική διαδικασία που ακολουθεί η σύνθεση ενός 

γραπτού κειμένου και η ποικιλία στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές 

έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιεχομένου, της δομής, της καταλληλόλητας του 

ύφους αλλά και της γραμματικής. Ο καταιγισμός ιδεών, η διδασκαλία του νέου λεξιλογίου 

με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών όπου παρουσιάζονται οι πολλαπλές σημασίες της ίδιας 

λέξης και η ιδιωματική και μεταφορική χρήση της, η αναλυτική διδασκαλία γραμματικών 

τύπων με παραδείγματα και δραστηριότητες μέσα σε φυσικά επικοινωνιακά πλαίσια, 

εστιάζοντας όμως κάθε φορά σε περιορισμένο αριθμό τύπων, η σταθερή υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών προς τους μαθητές με συχνές συζητήσεις και η θετική, συνεχής και 

ουσιαστική ανατροφοδότηση είναι μερικές μόνο από τις στρατηγικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία της διαδικασίας της παραγωγής γραπτού λόγου 

(Brokop & Persall, 2010).  

Στους κρίσιμους τομείς της κατανόησης, του λεξιλογίου και της ευχέρειας οι κωφοί 

και βαρήκοοι μαθητές ωφελούνται ιδιαίτερα από την αναλυτική διδασκαλία στρατηγικών 

κατανόησης, τη διδασκαλία της δομής των διαφόρων ειδών κειμένων, την ενεργοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης πριν τις δραστηριότητες, την αξιοποίηση αυθεντικών και όχι 

απλοποιημένων κειμένων, τις συζητήσεις για την ανάπτυξη λεξιλογικών δεξιοτήτων, τη 

χρήση υπολογιστών και τις επανειλημμένες αναγνώσεις για τη βελτίωση της αναγνωστικής 

ευχέρειας (Luckner & Urbach, 2012). Η κατοχή ενός πλούσιου λεξιλογίου συνδέεται άμεσα 

τόσο με την αναγνωστική κατανόηση όσο και με την παραγωγή γραπτού λόγου για αυτό και 

ο εφοδιασμός των μαθητών με δεξιότητες και στρατηγικές απαραίτητες για την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου προβάλλει απαραίτητος και επιτακτικός. Τέτοιες μπορεί να είναι η εκτενής 

συζήτηση, η σύνδεση των λέξεων με θεματικές ενότητες και άλλες σχετικές λέξεις και ο 
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χωρισμός τους σε ομάδες λέξεων ανάλογα με την συχνότητα και τη χρησιμότητα τους 

(Pinnell &. Fountas, 2012). 

Σχετικά με το λεξιλόγιο οι  Luckner και Cooke (2010) τονίζουν πόσο σημαντικό είναι 

οι μαθητές να διδάσκονται τακτικά λεξιλόγιο και να εξασκούνται σε αυτό με ποικίλες 

δραστηριότητες, να έρχονται σε επαφή μέσα από κατάλληλα κείμενα με τις πολλαπλές 

σημασίες μιας λέξης, να χρησιμοποιούνται σημασιολογικοί χάρτες και γραφικοί οργανωτές 

και να διδάσκονται οι μαθητές στρατηγικές για την κατανόηση της σημασίας μιας λέξης 

μέσα από την ετυμολογία της και μέσα από τα συμφραζόμενα. Άλλες πρακτικές είναι η 

άμεση διδασκαλία της ετυμολογίας, της μορφολογίας και των οικογενειών των λέξεων, η 

επιλεκτική διδασκαλία πριν το μάθημα λέξεων και εννοιών κλειδιών, η επιλογή 

αναγνωστικού υλικού που να συνδέεται με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους, η 

φωναχτή σκέψη του εκπαιδευτικού που παρουσιάζει τον τρόπο που κάποιος εξάγει νόημα 

από τις λέξεις και το κείμενο και η συζήτηση για τα γλωσσικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες ως κίνητρο για την αντιμετώπιση τους 

(Luckner, Slike & Johnson, 2012).  

Ακόμη και οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές με λειτουργική υπολειπόμενη ακοή, που 

μπορούν να μάθουν ανάγνωση αξιοποιώντας τις φωνολογικές τους ικανότητες, 

αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις στην προσπάθεια τους αυτή. Η μειωμένη 

πρόσβαση στον προφορικό λόγο έχει ως αποτέλεσμα την ατελή φωνολογική αναπαράσταση 

φωνημάτων και λέξεων, ιδιαίτερα σε φθόγγους παρόμοιους ή υψηλής συχνότητας που 

κάποιος δύσκολα διακρίνει, κάτι που οδηγεί σε μικρότερα και προβληματικά λεξιλόγια κι 

επομένως σε σημαντικά προβλήματα στην ανάγνωση και στην γραφή. Οι ελλείψεις αυτές 

μπορούν να αντισταθμιστούν με την αναλυτική διδασκαλία λεξιλογίου μέσα σε κατάλληλα 

διαμορφωμένα πλαίσια, με δραστηριότητες για τη φωνολογική ενημερότητα και τις οπτικές, 

κιναισθητικές και σημασιολογικές αναπαραστάσεις που λειτουργούν υποστηρικτικά στα 
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ακουστικά ερεθίσματα (Lederberg, Miller, Easterbrooks, & McDonald Connor, 2014). Η 

χρήση των πολυμέσων μπορεί να αυξήσει την προσοχή μέσω της ενσωμάτωσης των 

εικόνων, τεχνική που συνδέεται με την αποτελεσματική διδασκαλία της ανάγνωσης και την 

υποστήριξη της μνήμης ενώ θετικά για την αποκωδικοποίηση των λέξεων λειτουργεί η 

κατάτμηση τους στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (Easterbrooks & Stephenson, 

2012). 

Επειδή η προϋπάρχουσα γνώση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που οι 

μαθητές κωδικοποιούν και αποθηκεύουν τις νέες πληροφορίες για ένα θέμα, ένας τομέας 

στον οποίο οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές υστερούν σημαντικά, είναι πολύ χρήσιμο οι 

εκπαιδευτικοί με γρήγορες αξιολογήσεις να ελέγχουν τις προηγούμενες γνώσεις των 

μαθητών για το μάθημα που θα διδαχτεί. Μπορούν να τους ζητήσουν να γράψουν σε λίγα 

λεπτά ό,τι γνωρίζουν για το θέμα ή να δημιουργήσουν ένα σχετικό εννοιολογικό χάρτη ή να 

συζητήσουν τι γνωρίζουν και τι θα ήθελαν να μάθουν αξιοποιώντας την αντίστοιχη 

στρατηγική (Know-Want to learn-Learned, Γνωρίζω-Θέλω να μάθω-Έχω μάθει). Στη 

συνέχεια, μπορούν με τη χρήση γραφικών οργανωτών να εισάγουν το νέο υλικό και να 

δείξουν πώς συνδέονται οι έννοιες κλειδιά ή μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν σχετικά 

βιβλία διαφόρων επιπέδων δυσκολίας (Luckner, Slike & Johnson, 2012). Επίσης, μπορούν 

να ενισχύσουν την γνωστική ανάπτυξη με την καθημερινή αλληλεπίδραση και τις 

επικοινωνιακές εμπειρίες που κινούν το ενδιαφέρον, είναι δημιουργικές, είναι στρατηγικά 

σχεδιασμένες και διαδραματίζονται σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Allen & 

Anderson, 2010). 

Ένας άλλος τομέας στον οποίο υστερούν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές είναι η 

γνώση και η χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

χρειάζεται συστηματική, αναλυτική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση, που μπορούν να 

γίνουν σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, σε καθημερινή βάση ώστε να καταστούν οι 
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μαθητές ικανοί χρήστες τους, Στην αρχή της διδασκαλίας οι μαθητές σημειώνουν τις 

άγνωστες λέξεις και με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών  διδάσκεται η σημασία τους. Οι 

εκπαιδευτικοί δίνουν ερωτήσεις στους μαθητές που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους καθώς 

διαβάζουν το κείμενο ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους, να αυξήσουν την κατανόηση 

και να ενισχύσουν τη διατήρηση στη μνήμη των πιο σημαντικών σημείων του κειμένου. Στη 

διάρκεια της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί θέτουν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και αφού 

δώσουν επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν οι μαθητές τις απαντήσεις τους, ζητούν να τις 

αιτιολογήσουν. Στόχος αυτής της φάσης είναι οι εκπαιδευτικοί, εξηγώντας τις δικές τους 

γνωστικές στρατηγικές, να δείξουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος, μέσα από 

σημεία του κειμένου, να κατανοήσει το νόημα του και να εξάγει συμπεράσματα. Στο τέλος 

του μαθήματος μπορεί να αξιολογηθεί η κατανόηση των μαθητών μέσα από 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων (Spencer & 

Marschark, 2010).  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να διδάξουν στρατηγικές σχετικά με την 

απόκτηση, την αποθήκευση, την ανάσυρση και την έκφραση πληροφοριών, που έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικές στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Luckner & Handley, 

2008). Τέτοιες είναι η RAP (Read, Ask, Put) όπου οι μαθητές καλούνται, αφού διαβάσουν 

μια παράγραφο, να αναζητήσουν την κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες και να τις εκφράσουν 

με δικά τους λόγια, γραπτά ή προφορικά, η RCRC (Read, Cover, Retell, Check), όπου οι 

μαθητές διαβάζουν ένα απόσπασμα, το καλύπτουν, αναδιηγούνται στον εαυτό τους ό,τι 

έχουν διαβάσει και ελέγχουν αν πράγματι το έχουν θυμηθεί σωστά και η  PARS (Preview, 

Ask, Read, Summarize) όπου οι μαθητές με μια γρήγορη ματιά εντοπίζουν τις κύριες ιδέες 

του κειμένου, θέτουν ερωτήσεις σχετικά με αυτές, στη συνέχεια διαβάζουν το κείμενο για 

να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχουν θέσει και τέλος συμπυκνώνουν σε μια περίληψη 

τις κύριες ιδέες του κειμένου (Luckner, Slike & Johnson, 2012). Είναι πολύ σημαντικό τα 
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κείμενα που θα επιλεγούν να χαρακτηρίζονται από ξεκάθαρη συνοχή καθώς η έρευνα έχει 

δείξει ότι η σαφής σύνδεση προτάσεων και παραγράφων σε ένα κείμενο διευκολύνει 

ιδιαίτερα την κατανόηση του και την ανάκληση των σχετικών πληροφοριών από τους 

κωφούς και βαρήκοους μαθητές (Albertini, Marschark, & Kincheloe, 2016). 

Η διδασκαλία της γλώσσας της πλειοψηφίας ως δεύτερης γλώσσας είναι μια 

προσέγγιση που κερδίζει ιδιαίτερα έδαφος τα τελευταία χρόνια και πολλές από τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με τις κατάλληλες προσαρμογές, με επιτυχία στους κωφούς και 

βαρήκοους μαθητές. Η απόδοση αξίας στην πρώτη γλώσσα του μαθητή και η αναγνώριση 

του νοητικού δυναμικού και των γλωσσικών δεξιοτήτων που έχουν οι μαθητές δημιουργούν 

κίνητρο και θετική αυτοαντίληψη. Η πρόκληση για όσους έχουν περιορισμένη επάρκεια στη 

γλώσσα της πλειοψηφίας είναι ότι αν και έχουν πολλά να πουν για ένα θέμα δεν μπορούν 

να εκφράσουν τις ιδέες τους εξαιτίας της έλλειψης του λεξιλογίου, που να μπορεί να 

αποδώσει το βάθος και το πλάτος των ιδεών τους (Brokop & Persall, 2010).  

Η παράλληλη χρήση των δύο γλωσσών σημαίνει την στοχευμένη εναλλαγή ανάμεσα 

στη νοηματική και τη γλώσσα της πλειοψηφίας στην προφορική ή γραπτή μορφή της με 

διάφορους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στη νοηματική γλώσσα, ο 

εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα ή παρουσιάζει σε διαφάνειες ή δίνει σημειώσεις και 

ασκήσεις για να συμπληρωθούν. Εναλλακτικά, η εισαγωγή του μαθήματος γίνεται στη μια 

γλώσσα, το κυρίως μάθημα στην άλλη γλώσσα και η επανάληψη στην πρώτη γλώσσα, με 

την επιλογή της σειράς των γλωσσών να εξαρτάται από τις γλωσσικές ικανότητες των 

παιδιών και τη δυσκολία του μαθήματος. Η μετάφραση χρησιμοποιείται για τη σύγκριση 

των χαρακτηριστικών των δύο γλωσσών, την κατανόηση όλων όσων υπονοούνται σε ένα 

κείμενο και των πολλαπλών σημασιών μιας λέξης έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν 

τόσο το νόημα όσο και τη μορφή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μέθοδος περιλαμβάνει την 
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παρουσίαση του μαθήματος στη μία γλώσσα και την παραγωγή έργου στην άλλη. Επίσης, 

η αντιστοίχιση των νοημάτων με γραπτές πληροφορίες, αντικείμενα, έννοιες και ορισμούς 

ενισχύει την εννοιολογική ανάπτυξη και στις δύο γλώσσες (Garate, 2012).  

Ένα συστατικό στοιχείο της νοηματικής γλώσσας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας και την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι ο 

δακτυλοσυλλαβισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα χειροκίνητο σύστημα ορθογραφίας, 

είναι φυσικό κομμάτι κάθε νοηματικής γλώσσας και όταν εξασκείται με ευχέρεια μπορεί να 

αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο μη ακουστικό φωνολογικό σύστημα, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει την εσωτερική δομή των γραπτών λέξεων και να 

βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση και την απομνημόνευση τους. Εξάλλου δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν μια γλώσσα μέσω πολλαπλών τρόπων ή ότι η 

χρήση μιας οπτικής γλώσσας εμποδίζει την ανάπτυξη μιας ακουστικής γλώσσας. Αντίθετα, 

υπάρχουν πολύ ισχυρές αποδείξεις ότι η έλλειψη πρόσβασης σε μια οποιαδήποτε γλώσσα 

έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές αναπτυξιακές συνέπειες. Η ανάπτυξη των κωφών και 

βαρήκοων παιδιών μπορεί να επιτευχθεί όταν ικανοποιηθεί η ανάγκη τους για έγκαιρη 

πρόσβαση στη γλώσσα μέσα από φυσικές καθημερινές αλληλεπιδράσεις (Lederberg, 

Schick, & Spencer, 2012).  

Συχνά στη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι και πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικές στους 

ακούοντες μαθητές. Το εργαστήριο του συγγραφέα αποτελεί μια τέτοια μέθοδο που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την αναλυτική διδασκαλία των βημάτων της διαδικασίας για την 

παραγωγή ενός γραπτού κειμένου. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο ώστε να 

εξασκούνται καθημερινά στα πέντε βήματα της διαδικασίας, τον σχεδιασμό, τη σύνθεση, 

την ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές, τον έλεγχο και την 

έκδοση. Επιπλέον, η αναλυτική διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δομή και τον 
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τρόπο σύνδεσης των προτάσεων μιας παραγράφου, τη δομή και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου, με παραδείγματα που θα 

λειτουργούν ως πρότυπα, τον τρόπο που κάνουμε την περίληψη ενός κειμένου και καθώς 

και το ύφος του κειμένου και πώς αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό στο οποίο 

απευθυνόμαστε (Williams, 2016).   

Κατά τη διδασκαλία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών του 

γραπτού λόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μνημονικά βοηθήματα ή ακρωνύμια που 

μπορούν να διευκολύνουν την απομνημόνευση βασικών στρατηγικών. Δυο ακρωνύμια που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στη διδασκαλία του γραπτού λόγου είναι το: Συγκέντρωσε τις 

ιδέες σου, Οργάνωσε τις σημειώσεις σου, Γράψε και το: Σχεδίασε, Οργάνωσε, Γράψε, 

Διόρθωσε, Δημοσίευσε. Για κείμενα στα οποία ο μαθητής πρέπει να εκφράσει μια άποψη 

και να επιχειρηματολογήσει για αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακρωνύμιο TREE ή στα 

ελληνικά ΤΕΑΤ: Τίτλος, Επιχειρήματα, Ανάλυση επιχειρημάτων, Τέλος του κειμένου. Για 

κείμενα στα οποία στα οποία ο μαθητής πρέπει να πείσει τους άλλους για την άποψη του 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ακρωνύμιο DARE: Παρουσίασε τη θέση σου, Πρόσθεσε 

υποστηρικτικά επιχειρήματα, Ανάφερε και αντίκρουσε τα αντίθετα επιχειρήματα, Κλείσε 

με ένα ισχυρό συμπέρασμα και το ακρωνύμιο DEFEND: Σχημάτισε μια λίστα με λέξεις που 

εκφράζουν ιδέες, Αξιολόγησε τη σπουδαιότητα αυτών των ιδεών, Βρες περισσότερους 

τρόπους για να πείσεις τους αναγνώστες, Ενθάρρυνε τον εαυτό σου μέσα από ένα εσωτερικό 

διάλογο, Γράψε καθαρά τις ιδέες σου, με τρόπο έξυπνο που να μπορεί να επηρεάσει, Κρίνε 

αν έχεις πετύχει τους στόχους σου. Τα δυο ακρωνύμια συνδέονται μεταξύ τους ως DARE 

to DEFEND δηλαδή Τόλμησε να Υποστηρίξεις, να Υπερασπιστείς (Williams, 2016).    

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών παίζουν 

η επιστημονική κατάρτιση και η στάση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές πρέπει να εφαρμόζουν γνωστικές στρατηγικές, να 
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ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, να ενημερώνονται συνεχώς για 

νέες μεθόδους και τεχνικές, να αξιοποιούν ποικίλο υλικό, να έχουν πάθος για τη διδασκαλία, 

να επιδεικνύουν ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, να ενεργοποιούν τους μαθητές και να 

τους καθοδηγούν ώστε να γίνουν ικανοί και ανεξάρτητοι (Smith & Allman, 2010). Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν τις διαφορετικές γνωστικές στρατηγικές και 

εμπειρίες που έχουν τα κωφά παιδιά και αντίστοιχα να προσαρμόσουν τον τρόπο 

διδασκαλίας. Αντί να παρέχουν καθορισμένες και έτοιμες στρατηγικές θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να ανακαλύπτουν τις δικές τους στρατηγικές και την 

ανάπτυξη ευέλικτης και δημιουργικής σκέψης. Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών ως 

ακουόντων ή η επιφανειακή τροποποίηση του διδακτικού υλικού και του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος αποτελούν άνιση μεταχείριση των κωφών παιδιών και προκαθορίζουν τη 

σχολική τους επίδοση. Για τούτο είναι απαραίτητη η δημιουργία του σωστού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος και του διδακτικού υλικού που αφενός θα αξιοποιεί τις δυνατότητες τους και 

αφετέρου θα λειτουργεί αντισταθμιστικά για τις αδυναμίες τους (Marschark, Lang, & 

Albertini, 2006). 

Οι ρυθμοί και τα μοτίβα ανάπτυξης της γλώσσας και των σχετικών δεξιοτήτων στα 

κωφά και βαρήκοα παιδιά είναι τόσο ποικίλα όσο και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των 

παιδιών, τα πολιτιστικά και οικογενειακά πλαίσια καθώς και τα γλωσσικά και εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Η πολυμορφία είναι διαρκώς παρούσα, στο βαθμό και στη διαμόρφωση της 

απώλειας της ακοής, στις προσωπικές ανταποκρίσεις στη χρήση ενισχυτικών συσκευών ή 

κοχλιακών εμφυτευμάτων, στην εμπλοκή της οικογένειας, στον τρόπο κάλυψης των 

αναγκών των παιδιών, στα μοντέλα στα οποία εκτίθενται και στις γνωστικές και κοινωνικές 

δυνατότητες του κάθε παιδιού. Για τα παιδιά που θα βρεθούν έγκαιρα σε ένα προσβάσιμο 

γλωσσικό περιβάλλον καταγράφεται ελάχιστη ή και καθόλου καθυστέρηση. Ωστόσο, αυτά 

τα παιδιά αποτελούν μειοψηφία, με αποτέλεσμα το αναπτυξιακό προφίλ των υπόλοιπων 



 
45 

 

παιδιών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τις ευκαιρίες 

που θα τους δοθούν. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια η εξέλιξη 

του κάθε παιδιού. Είναι προτιμότερο, από μια στατική γλωσσική προσέγγιση ή μια 

προειλημμένη απόφαση που δε λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των παραγόντων που 

επιδρούν στο παιδί και την οικογένεια του, να υπάρχει ευελιξία ως προς τις προσεγγίσεις 

για τη γλωσσική ανάπτυξη, των οποίων η εφαρμογή θα ελέγχεται συνεχώς ως προς την 

αποτελεσματικότητα της (Lederberg, Schick, & Spencer, 2012). 

 

1.3.4 Συστηματική Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής  

Η Συστηματική Αλληλεπιδραστική Διδασκαλία Γραφής-ΣΑΔΓ (Strategic Interactive 

Writing Instruction - SIWI) αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στους κωφούς και βαρήκοους 

μαθητές (Wolbers, 2008a · Wolbers, 2008b· Wolbers, Dostal & Bowers, 2011· Dostal & 

Wolbers, 2014· Dostal, Bowers, Wolbers & Gabriel, 2015· Wolbers, Dostal, Graham, Cihak, 

Kilpatrick & Saulsburry, 2015). Η ΣΑΔΓ συγκεντρώνει εμπειρικές πρακτικές που έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικές σε μαθητές του γενικού σχολείου, οι οποίοι  αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου αλλά επιπλέον έχει εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά που απευθύνονται στις μοναδικές γλωσσικές ανάγκες των κωφών και 

βαρήκοων μαθητών (Wolbers, Dostal, Graham, Branum-Martin, Kilpatrick, & Saulsburry, 

2016). Επτά είναι οι βασικές αρχές που συνθέτουν το πλαίσιο της ΣΑΔΓ: 

 η διδασκαλία στρατηγικών καθώς οι μαθητές διδάσκονται αναλυτικά τις 

στρατηγικές που εφαρμόζουν οι πετυχημένοι συγγραφείς μέσα από οδηγίες και 

μνημονικά βοηθήματα, όπως το μνημονικό βοήθημα POSTER για το οποίο θα γίνει 

λόγος παρακάτω 
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 η αλληλεπίδραση καθώς ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μοιράζονται ιδέες, χτίζουν 

ο ένας στην συνεισφορά του άλλου και από κοινού αποφασίζουν την πορεία των 

ενεργειών που απαιτούνται. Όταν οι μαθητές κάνουν προτάσεις, ο εκπαιδευτικός 

ζητά να εξηγήσουν τις επιλογές τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν 

τις σκέψεις τους στους συμμαθητές τους και να δεχθούν τα σχόλια τους. Στη 

συνέχεια ο εκπαιδευτικός εξηγεί το πότε και το πώς, δείχνοντας τους τον τρόπο 

σκέψης, τις λέξεις και τις ενέργειες που ακολουθεί ένας ικανός συγγραφέας 

 η ισορροπία ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφή καθώς στοχεύει τόσο στις 

υψηλής όσο και στις χαμηλής τάξης δεξιότητες. Καθώς ο εκπαιδευτικός συν- 

δημιουργεί με τους μαθητές το κείμενο, ταυτόχρονα κατευθύνει την προσοχή τους 

επιλεκτικά σε στοιχεία που αφορούν τη μορφή του. 

 η σταδιακή  καθοδήγηση προς την ανεξαρτησία των μαθητών στον γραπτό λόγο. Οι 

μαθητές μπορεί στην αρχή της μεθόδου να έχουν μικρή συνεισφορά και να 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους άλλους. Ωστόσο, προοδευτικά καθώς 

γνωρίζουν και εξασκούνται σε πρακτικές και στρατηγικές μπορούν να γίνουν ικανοί 

και ανεξάρτητοι συγγραφείς.  

 τα οπτικά βοηθήματα (παράγραφος χάμπουργκερ) που στόχο έχουν να 

υποστηρίξουν τους μαθητές στην απομνημόνευση και εφαρμογή δεξιοτήτων και 

στρατηγικών, προσφέροντας τους ένα εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στη γνώση 

που διευκολύνει τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές και τα οποία ενισχύουν την 

ανεξαρτησία τους στη γραφή καθώς μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά όταν 

χρειάζεται  

 αυθεντική καθώς οι μαθητές γράφουν κείμενα για ένα προκαθορισμένο και 

πραγματικό κοινό, επομένως γράφουν κείμενα για ένα πραγματικό σκοπό και όχι 
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απλά ως εργασία για το μάθημα της Γλώσσας, που δεν απευθύνονται σε κάποιο 

κοινό και θα διαβαστούν μόνο από τον εκπαιδευτικό 

 αναπτύσσει τις μεταγλωσσικές δεξιότητες των μαθητών. Καθώς οι μαθητές 

διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν το κείμενο μέχρι να καταλήξουν στην τελική του 

μορφή, όσοι είναι χρήστες της νοηματικής γλώσσας χρησιμοποιούν νοήματα που 

ακολουθούν την ακριβή σειρά του γραπτού λόγου και όχι τη σύνταξη της νοηματικής 

γλώσσας, αντιστοιχίζοντας το νόημα με τη λέξη και ταυτόχρονα, αν το θέλουν, 

προφέρουν τη λέξη. Αυτή η απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία αναγκάζει τους 

μαθητές να δώσουν όλη τους την προσοχή στον τρόπο που διαμορφώνεται ένα 

κείμενο στη γλώσσα της πλειοψηφίας (Wolbers, Dostal, & Bowers, 2011). 

Η ΣΑΔΓ αντλεί τις αρχές της από τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η 

διδασκαλία στρατηγικών προέρχεται από τις γνωστικές θεωρίες, η αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και η μεταγλωσσική γνώση και οι 

γλωσσικές δεξιότητες από τις θεωρίες σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας. Η 

ΣΑΔΓ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, αξιοποιώντας τις γλωσσικές επιλογές και διαφορές των 

μαθητών, να αυξάνει το εσωτερικό κίνητρο τους να δημιουργήσουν γραπτά κείμενα που να 

εκφράζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις εμπειρίες και τις ιδέες τους και να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά καθώς σταδιακά αντιλαμβάνονται τις επιλογές και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Όσο οι μαθητές κατανοούν και εφαρμόζουν 

τις στρατηγικές, τόσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους και αρχίζουν να αναπτύσσουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (Dostal, Bowers,  Wolbers, & Gabriel, 2015). 

Με την ΣΑΔΓ εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται, συζητούν και συνθέτουν 

γραπτά κείμενα. Όλοι συμμετέχουν ενεργά εκφράζοντας σκέψεις, καταθέτοντας λύσεις κι 

επιλέγοντας από κοινού την κατάλληλη μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου ο 

εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές σε γνωστικές διεργασίες αξιοποιώντας τις προτάσεις 
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τους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι καλλιεργεί τη μεταγλωσσική 

ενημερότητα ανάμεσα στην γλώσσα της πλειοψηφίας και τη νοηματική γλώσσα. Ο 

εκπαιδευτικός συγκρίνει τη γραμματική και το συντακτικό των δύο γλωσσών, εμπλουτίζει 

το λεξιλόγιο ή διδάσκει αναλυτικά γλωσσικά στοιχεία είτε της μιας είτε της άλλης γλώσσας 

όποτε χρειαστεί ενώ η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί στη διδασκαλία όλων των ειδών του 

γραπτού λόγου (Wolbers, Dostal, Graham, Cihak, Kilpatrick, & Saulsburry, 2015). Η 

σύγκριση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί μια ιδέα 

βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και στις δύο γλώσσες ανεξάρτητα από το αρχικό 

επίπεδο γλωσσικής επάρκειας ενώ η συλλογική συμμετοχή στην κατασκευή νοήματος κατά 

τη διάρκεια της γραπτής διαδικασίας ενισχύει την ανάπτυξη και των δύο γλωσσών (Dostal, 

Bowers,  Wolbers, & Gabriel, 2015). 

Η ΣΑΔΓ χρησιμοποιεί μια προσέγγιση των δύο-επιφανειών κατά τη διάρκεια της 

σύνθεσης του κειμένου που είναι απαραίτητη για τον διαχωρισμό των δυο γλωσσών και τη 

διάκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε γλώσσας. Στη μια επιφάνεια (πίνακας 

ή οθόνη) καταγράφονται οι προτάσεις των μαθητών στον προφορικό λόγο είτε αυτός 

διατυπώνεται με σαφήνεια είτε κατά προσέγγιση και στην άλλη επιφάνεια καταγράφονται 

οι προτάσεις των μαθητών στη νοηματική γλώσσα με τη χρήση συμβόλων, εικόνων, 

σχεδίων, σχολίων ή βίντεο. Αν οι μαθητές δυσκολεύονται να εκφράσουν τις ιδέες τους με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί με διάφορες τεχνικές να τους 

βοηθήσει να εκφραστούν με τρόπο που να είναι κατανοητός σε όλους. Στη συνέχεια οι 

μαθητές συζητούν για τον τρόπο που οι ιδέες της δεύτερης επιφάνειας μπορούν να 

μεταφερθούν στο γραπτό λόγο. Σε αυτή τη φάση οι δυο γλώσσες συγκρίνονται, 

αντιπαραβάλλονται και γίνεται αναλυτική συζήτηση για την μεταξύ τους ισοδυναμία και 

αντιστοιχία. Μέσα από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού οι μαθητές μαθαίνουν να 

κατανοούν σε βάθος τις αρχές και τους κανόνες που τις διέπουν και αποκτούν μεταγλωσσική 
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ενημερότητα. Επιπλέον, επειδή το κείμενο που συνδημιουργείται προέρχεται από τις ιδέες 

των παιδιών, τους είναι οικείο και τους δίνει κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή τους (Dostal 

& Wolbers, 2014).  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι περιλαμβάνει μαθήματα NIP 

(Notice-Instruct-Practice) δηλαδή Παρατήρησε-Δίδαξε-Εξάσκησε. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

η διδασκαλία της γραμματικής, της ορθογραφίας, των σημείων στίξης αποπλαισιωμένα,, 

μέσα από ασκήσεις εξάσκησης, σπάνια έχει αποτέλεσμα καθώς η παράθεση κανόνων και η 

εφαρμογή τους σε ασκήσεις δε βοηθά τα παιδιά να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις με τα 

κείμενα τα οποία διαβάζουν καθημερινά και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Αντί του παραδοσιακού αυτού τρόπου διδασκαλίας προτείνεται να εισάγονται μικρά 

μαθήματα σχετικά με τις παραπάνω ενότητες ακριβώς τη στιγμή που οι μαθητές 

παρουσιάζουν τις αντίστοιχες ελλείψεις. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό, μόλις 

διαπιστώσει ελλείψεις, παρανοήσεις ή άγνοια σε κάποια ενότητα, να αξιοποιήσει το πλαίσιο 

του συγκεκριμένου μαθήματος για να διδάξει τους σχετικούς κανόνες και να δείξει στους 

μαθητές πως η εφαρμογή τους βελτιώνει την ποιότητα του γραπτού τους καθώς κάνει το 

μήνυμα τους πιο σαφές και κατανοητό στο κοινό. Τα μαθήματα μπορούν να ενσωματωθούν 

σε οποιοδήποτε σημείο της διδασκαλίας κρίνουν οι εκπαιδευτικοί κατάλληλο, εστιάζοντας 

κάθε φορά σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κειμένου (Dostal & Gabriel, 2015). 

Στην ΣΑΔΓ χρησιμοποιείται το μνημονικό βοήθημα POSTER που αποτελεί μια 

προσαρμοσμένη εκδοχή του POWER, το οποίο περιγράφει τα βήματα στη διαδικασία 

παραγωγής του γραπτού λόγου. Το πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, όπου 

οι μαθητές καθορίζουν τον σκοπό του κειμένου, καταγράφουν όσα ξέρουν κι αν υπάρχει η 

δυνατότητα αναζητούν επιπλέον πληροφορίες. Στη συνέχεια οργανώνουν τις ιδέες τους, 

συχνά με τη βοήθεια εννοιολογικών χαρτών, σύμφωνα με τη δομή του είδους κειμένου που 

τους ζητείται να γράψουν. Έπειτα, μεταφέρουν σε ενιαίο κείμενο τις ιδέες τους, αναλύοντας 
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τις και διευκρινίζοντας τις και όταν τελειώσουν, ελέγχουν το κείμενο τους για πιθανά λάθη, 

ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν την τελική εκδοχή του (Englert, Raphael, Anderson, 

Anthony, Fear, & Gregg, 1988). Την ελληνική εκδοχή του POWER αποτελεί η κάρτα 

Σ.Ο.ΚΑ.Ρ.Ε (Σ=Σχεδιασμός, Ο=Οργάνωση, ΚΑ=Καταγραφή, Ρ=Διόρθωση, Ε=Έκδοση) 

(Σπαντιδάκης, 2011).   

Το POSTER είναι πολύ παρόμοιο με το POWER ωστόσο προσθέτει ένα ακόμα βήμα, 

απαραίτητο για τους μαθητές που διαφοροποιούνται γλωσσικά, τη μετάφραση από την 

πρώτη γλώσσα στη δεύτερη Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι κωφοί μαθητές που 

χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ή αποσπασματικά νοήματα ως κύριο μέσο έκφρασης 

και επικοινωνίας, στους οποίους η γλώσσα της πλειοψηφίας δεν είναι μια μορφή έκφρασης 

που έρχεται εύκολα ή φυσικά και όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία της 

μετάφρασης είναι πολύ σημαντικός. Αφού οι μαθητές καταγράψουν τις ιδέες τους σε ένα 

ενιαίο κείμενο, θα πρέπει να ελέγξουν, αρχικά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και των 

συμμαθητών και σταδιακά μόνοι τους, αν το κείμενο τους περιέχει στοιχεία της νοηματικής 

ή μείγμα των δυο γλωσσών και να τα μεταφέρουν σωστά στον γραπτό λόγο. Η μετάφραση 

αποτελεί μια γνωστική προσπάθεια που απαιτεί στρατηγική καθοδήγηση με βοηθήματα που 

σταδιακά θα αποσύρονται όσο οι μαθητές θα μπορούν να εσωτερικεύουν τις απαραίτητες 

στρατηγικές και θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν αυτόνομα κατά τη μετάβαση τους από 

τη μια γλώσσα στην άλλη (Wolbers, 2007a). 
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Εικόνα 1: Το μνημονικό βοήθημα POSTER  

Η ΣΑΔΓ έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία, σε μια σειρά ερευνών, σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ήπια έως πολύ σοβαρή απώλεια ακοής, 

που χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους επικοινωνίας όπως η νοηματική γλώσσα, ο 

προφορικός λόγος, η ταυτόχρονη επικοινωνία (παράλληλη χρήση νοημάτων και 

προφορικού λόγου) ή συνδυασμό των παραπάνω. Σε συγκριτική έρευνα μεταξύ μιας 

πειραματικής ομάδας στην οποία εφαρμόσθηκε η μέθοδος για οκτώ εβδομάδες και μιας 

ομάδας ελέγχου που το ίδιο διάστημα διδάχθηκε με τον παραδοσιακό τρόπο, τα ευρήματα 

έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη για την πρώτη ομάδα σε σχέση με τη δεύτερη στη 

γραμματική, την ανάπτυξη, την επιμέλεια και την έκδοση των κειμένων, στοιχείο που 

δηλώνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ενισχύει τόσο τις χαμηλής όσο και τις υψηλής τάξης 

δεξιότητες (Wolbers, 2008b).    

Σε μια άλλη σύντομης διάρκειας (21 μέρες) διδακτική παρέμβαση με τη χρήση της 

ΣΑΔΓ σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων, όλοι παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στους 

παραπάνω τομείς αλλά επιπλέον και στην ανάγνωση, αναδεικνύοντας την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξίσου σε αδύναμους και σε δυνατούς μαθητές  (Wolbers, 

2008a). Η δυναμική της μεθόδου οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να ανταποκριθεί 
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αποτελεσματικά στις διδακτικές ανάγκες τόσο των μαθητών εκείνων που έχουν ως πρώτη 

γλώσσα τη νοηματική, την οποία κατέχουν σε επαρκή βαθμό όσο και εκείνων που δεν έχουν 

επάρκεια ούτε στη νοηματική ούτε στον προφορικό λόγο. Οι πρώτοι ωφελούνται από τις 

επανειλημμένες αναγνώσεις των κειμένων με τη χρήση νοημάτων που ακολουθούν τη 

σύνταξη του γραπτού λόγου και οι οποίες τους βοηθούν να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν 

τις πιο σύνθετες μορφές του γραπτού λόγου και οι δεύτεροι από τις συζητήσεις για τις 

διαφορές μεταξύ των δυο γλωσσών στους τρόπους έκφρασης μιας ιδέας και τους τρόπους 

που η μια γλώσσα μεταφράζεται στην άλλη με τη χρήση της δεύτερης επιφάνειας (Wolbers, 

2010).   

Η εφαρμογή της μεθόδου βελτιώνει τις γραπτές δεξιότητες των μαθητών όχι μόνο 

στο είδος του γραπτού λόγου που αποτελεί στόχο της παρέμβασης αλλά και σε είδη που δεν 

έχουν διδαχθεί καθώς οι μαθητές γενικεύουν και μεταφέρουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες 

που έχουν κατακτήσει σε ένα είδος και σε άλλα είδη.  Σε έρευνα των Dostal και Wolbers 

(2016) για τη βελτίωση της αφήγησης με την εφαρμογή της ΣΑΔΓ διαπιστώθηκαν εξίσου 

σημαντικά κέρδη τόσο στην αφήγηση, το είδος-στόχο όσο και στον πληροφοριακό λόγο, 

που δεν είχε διδαχθεί, κάτι που δείχνει ότι οι μαθητές ήταν σε θέση όχι μόνο να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους στην αφήγηση αλλά να εφαρμόσουν 

τη γνώση για τον τρόπο που ένας συγγραφέας απευθύνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό σε 

ένα συγκεκριμένο κοινό σε ένα αδίδακτο είδος. Με άλλα λόγια οι μαθητές έδειξαν ότι 

κατανόησαν σε βάθος τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας στα διάφορα είδη ακόμη 

κι αν δεν είχαν διδαχθεί αναλυτικά κάποιο από αυτά επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις των 

Purcell-Gates, Duke και Martineau (2007) ότι δεν αρκεί η αναλυτική διδασκαλία των 

χαρακτηριστικών του κάθε είδους αλλά η εξάσκηση των μαθητών σε πραγματικά πλαίσια, 

για ένα πραγματικό σκοπό σε ένα πραγματικό κοινό που ενισχύει τις γνώσεις των παιδιών 

για τις διαφορετικές λειτουργίες της γλώσσας σε διαφορετικά πλαίσια.  
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1.4 Έρευνες για τον γραπτό λόγο των κωφών και βαρήκοων μαθητών στην 

Ελλάδα  

Η έρευνα στον διεθνή χώρο  σχετικά με τον γραπτό λόγο των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών είναι μικρή και αποσπασματική και καταγράφεται έλλειψη ερευνητικών 

δεδομένων για διδακτικές πρακτικές (Williams, 2016). Εξίσου λίγες είναι οι έρευνες στον 

ελληνικό χώρο που έχουν ασχοληθεί με τον γραπτό λόγο των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών. 

Η Λαμπροπούλου το 1993 πραγματοποίησε συγκριτική έρευνα για τις διαφορές του 

γραπτού λόγου μεταξύ είκοσι κωφών και είκοσι ακουόντων μαθητών των δυο τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού. Οι εκθέσεις των μαθητών εξετάστηκαν ως προς την 

παραγωγικότητα, την ευελιξία και την πολυπλοκότητα του γραπτού λόγου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η γραπτή γλώσσα των κωφών μαθητών 

διαφοροποιείται από αυτή των ακουόντων μαθητών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι 

κωφοί μαθητές χρησιμοποιούν λιγότερες λέξεις στα γραπτά τους κείμενα, οι εκθέσεις τους 

είναι μικρές και περιορισμένες, υστερούν ως προς την ποικιλία και το είδος του λεξιλογίου, 

χρησιμοποιούν λιγότερες διαφορετικές και λιγότερες λειτουργικές λέξεις, η γλώσσα τους 

έχει άκαμπτη και στερεότυπη μορφή και εκφράζονται κυρίως με απλές στη δομή προτάσεις. 

Το μόνο σημείο στο οποίο δεν διαφοροποιούνται οι δύο ομάδες είναι το μήκος των 

προτάσεων. Όπως τονίζει η Λαμπροπούλου, οι πολλές αδυναμίες που παρουσιάζει ο 

γραπτός λόγος των κωφών και βαρήκοων μαθητών οφείλονται στις περιορισμένες εμπειρίες 

που έχουν στην ομιλούμενη γλώσσα μέσα από την καθημερινή τους επικοινωνία μέσα και 

έξω από το σχολείο αλλά και τις περιορισμένες δυνατότητες που τους παρέχει η εκπαίδευση 
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για ελεύθερη έκφραση και ανάπτυξη γλώσσας μέσα από καθημερινές και αυθόρμητες 

συζητήσεις στην τάξη.  

Η Koutsoubou (2004) θέλησε να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ νοηματικής γλώσσας 

και γραπτού λόγου, κατά πόσο δηλαδή η καλή γνώση της νοηματικής γλώσσας επηρεάζει 

την ποιότητα του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Οι είκοσι μαθητές 

που συμμετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την αξιολόγηση τους 

στο γραπτό λόγο και την ελληνική νοηματική γλώσσα: α) υψηλή επίδοση στη νοηματική 

γλώσσα-χαμηλή στον γραπτό λόγο, β) χαμηλή επίδοση στη νοηματική γλώσσα - χαμηλή 

στον γραπτό λόγο, γ) υψηλή επίδοση στη νοηματική γλώσσα - υψηλή στον γραπτό λόγο. Οι 

μαθητές έπρεπε να αφηγηθούν γραπτά μια ιστορία που τους παρουσιάστηκε στη νοηματική 

γλώσσα και μια ιστορία που τους δόθηκε με εικόνες. Τα κείμενα αναλύθηκαν ως προς  το 

πλήθος και είδος πληροφοριών, την οργάνωση, τα χαρακτηριστικά και τα είδη των λαθών. 

Όλες οι ομάδες αξιοποίησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είχαν στην ελληνική 

νοηματική γλώσσα προκειμένου να μεταφέρουν γραπτά τις σκέψεις τους. Τα κείμενα που 

προέκυψαν από την αφήγηση της ιστορίας της νοηματικής γλώσσας υπερτερούσαν σε σχέση 

με τα κείμενα που προέκυψαν από την ιστορία με τις εικόνες ως προς την οργάνωση και τη 

δομή, δεν διέφεραν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά και υστερούσαν ως προς την 

ανάλυση λαθών εξαιτίας της παράλειψης λειτουργικών λέξεων. Η ομάδα που παρουσίασε 

την καλύτερη επίδοση ήταν η ομάδα με την υψηλή επίδοση τόσο στη νοηματική όσο και 

στο γραπτό λόγο.  

Οι Koutsoubou, Herman και Woll (2008) πραγματοποίησαν έρευνα για την επίδραση 

της γλώσσας εισαγωγής στην ποιότητα των γραπτών κειμένων των μαθητών σε είκοσι 

κωφούς μαθητές Λυκείου σε τρία σχολεία κωφών στην Ελλάδα. Στη δραστηριότητα της 

μετάφρασης ζητήθηκε από τους μαθητές να μεταφέρουν στο γραπτό λόγο μια ιστορία σε 

βίντεο στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη δραστηριότητα της έκθεσης να 
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αποδώσουν στο γραπτό λόγο μια ιστορία με εικόνες. Σημείο αναφοράς αποτέλεσαν δυο 

έρευνες για τη σχέση μεταξύ της ιαπωνικής ως πρώτης και της αγγλικής ως δεύτερης 

γλώσσας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη γραφή κειμένων στην πρώτη και στη μετάφραση 

τους στη δεύτερη γλώσσα. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι η διαδικασία 

της μετάφρασης διευκόλυνε τη γραφή στη δεύτερη γλώσσα σε σχέση με τη συνοχή, το 

περιεχόμενο, την οργάνωση και τη σύνταξη, ιδιαίτερα για τους αδύναμους μαθητές καθώς 

η μετάφραση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και ακρίβεια. Στόχος λοιπόν της έρευνας των 

Koutsoubou, Herman και Woll (2008) ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο, πέρα από τα 

επιφανειακά λάθη, η μέθοδος αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί σε δίγλωσσους ακούοντες 

επηρεάζει την οργάνωση και τη δομή του κειμένου σε κωφούς μαθητές, με πρώτη γλώσσα 

τη νοηματική και δεύτερη την ελληνική γραπτή γλώσσα.  

Η ανάλυση των κειμένων των μαθητών κινήθηκε σε τέσσερις άξονες: α) πλήθος και 

είδος πληροφοριών, β) οργάνωση, γ) χαρακτηριστικά του κειμένου, δ) είδη των λαθών. 

Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι δύο διαδικασίες επηρεάζουν την ποιότητα του γραπτού λόγου με 

διαφορετικό τρόπο. Τα κείμενα που προέρχονταν από τη μετάφραση της νοηματικής 

γλώσσας στο γραπτό λόγο σε σχέση με τα κείμενα της έκθεσης είχαν ως θετικά την 

οργάνωση, τα χαρακτηριστικά του κειμένου και τις περισσότερες ορθογραφημένες λέξεις, 

υστερούσαν ωστόσο στην ποιότητα εξαιτίας της παράλειψης ποικίλων λειτουργικών 

λέξεων, έλλειψη που αποδόθηκε στην επίδραση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, που 

όπως οι περισσότερες νοηματικές γλώσσες  χαρακτηρίζονται από απουσία λειτουργικών 

λέξεων. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά τη μετάφραση η εμπλοκή της 

πρώτης γλώσσας βελτιώνει τα γενικά χαρακτηριστικά του κειμένου μπορεί όμως να 

προκαλέσει γλωσσικά λάθη και παραλείψεις (Koutsoubou, Herman, & Woll, 2008). 

Σε έρευνα σχετικά με τα ορθογραφικά λάθη που κάνουν οι κωφοί και βαρήκοοι 

μαθητές καθώς και τους παράγοντες και τα ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη 
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διαδικασία της παραγωγής ορθογραφημένου γραπτού λόγου διαπιστώθηκε ότι οι κωφοί και 

βαρήκοοι μαθητές είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να κάνουν ορθογραφικά λάθη 

συγκριτικά με τους ακούοντες. Τα είδη των ορθογραφικών λαθών που κάνουν είναι λάθη 

φωνολογικά, οπτικό-ορθογραφικά και γραμματικά, με τα φωνολογικά να είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά, ο 

βαθμός της ακουστικής απώλειας, η μέθοδος επικοινωνίας, η εκπαιδευτική βαθμίδα και ο 

τύπος του σχολείου δεν επηρεάζουν τις ορθογραφικές επιλογές των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών. Διαφορές παρατηρούνται μόνο ως προς την εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς οι 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν λιγότερα λάθη από τους μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας (Λογοθέτη, 2013).  

Αντικείμενο άλλης έρευνας αποτέλεσαν τα λάθη που πραγματοποιούν οι κωφοί και 

βαρήκοοι ενήλικες στον γραπτό τους λόγο (Φυσικούδη, 2016). Για την αξιολόγηση των 

λαθών χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις κατηγορίες, οργάνωση, περιεχόμενο, γλώσσα και 

λεξιλόγιο, η κάθε μια με μια σειρά από υποκατηγορίες, με στόχο την όσο το δυνατό 

λεπτομερειακή εξέταση του γραπτού λόγου. Ως προς την οργάνωση ενός γραπτού κειμένου, 

τα λάθη εντοπίστηκαν στη δομή του κειμένου (μικρά κείμενα με πολλές παραλείψεις), στο 

μικρό αριθμό διαρθρωτικών λέξεων και εκφράσεων (σε σχέση με τον μέσο όρο) και στη 

χρήση κύριων και δευτερευουσών προτάσεων (περισσότερες κύριες και λιγότερες 

δευτερεύουσες). Ως προς το περιεχόμενο διαπιστώθηκε απουσία επιχειρημάτων και ελλιπής 

ανάπτυξη των ζητουμένων, ως προς τη γλώσσα απουσία άρθρων, σημείων στίξης, 

γραμματικά και συντακτικά λάθη (ασυμφωνία άρθρου-ουσιαστικού και ουσιαστικού-

ρήματος, λάθος χρήση συνδέσμων, επιρροή από τη  σύνταξη της Ε.Ν.Γ., απουσία βασικών 

όρων πρότασης, ημιτελείς προτάσεις κ.λπ.). και ως προς το λεξιλόγιο δυσκολίες στην χρήση 

λέξεων σχετικών με το θέμα, λέξεων περιεχομένου, λειτουργικών λέξεων και ποικίλου 

λεξιλογίου (Φυσικούδη, 2016). 
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Τέλος, και η έρευνα των Μακαρώνα και Λαμπροπούλου (2003) ασχολήθηκε με τον 

γραπτό λόγο των κωφών ενηλίκων, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές δυσκολίες στη δομή 

και τη σύνταξη του κειμένου, προβλήματα παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στον 

γραπτό λόγο των κωφών και βαρήκοων μαθητών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 

ελλείψεις στο γραπτό λόγο των μαθητών αυτών συνεχίζουν να υφίστανται και στην ενήλικη 

ζωή τους.  

 

1.5 Αναγκαιότητα μελέτης-Ερευνητικά ερωτήματα  

Παρά τη μεγάλη σημασία του γραπτού λόγου στη γνωστική ανάπτυξη και την 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, η διδασκαλία του δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και 

ιδιαίτερα οι πρακτικές και οι μέθοδοι που είναι αποτελεσματικές για μικρές ομάδες μαθητών 

ή μεμονωμένους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου 

ενώ υπάρχει ανάγκη να δοκιμασθούν νέες μέθοδοι και πρακτικές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να εφοδιαστούν με ποικιλία επιλογών κατά τη διδασκαλία τους (Graham & Perin, 2007a). 

Οι Graham και Hebert (2010b) κάνουν λόγο για την ανάγκη ερευνών σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στην βελτίωση της ανάγνωσης σε 

μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου καθώς και σε ειδικά 

σχολεία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη δική τους μεταανάλυση σχετικά 

με εμπειρικές πρακτικές που βελτιώνουν τον γραπτό λόγο διαπιστώνουν ότι η βελτίωση των 

γραπτών δεξιοτήτων αντανακλά άμεσα στις αναγνωστικές δεξιότητες, ωστόσο τα 

αποτελέσματα αφορούν το μέσο μαθητή. Για αυτό επισημαίνουν τη χρησιμότητα επέκτασης 

της έρευνας τους σε ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, πέρα από την επαλήθευση της 

αποτελεσματικότητας των υπαρχουσών μεθόδων χρειάζεται να αναπτύσσονται και να 

ελέγχονται νέες μέθοδοι.   
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Το πεδίο της εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων παιδιών δεν έχει μεγάλο σώμα 

εμπειρικών, πειραματικών ερευνών, το οποίο να αποτελέσει πηγή για την καταγραφή 

ερευνητικά και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων που να διασφαλίζουν ότι κάθε 

μαθητής με προβλήματα ακοής θα γίνει ένας εγγράμματος ενήλικας, σε αντίθεση με άλλους 

χώρους της ειδικής εκπαίδευσης όπου συναντούμε υψηλής συχνότητας ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός 

σχετικών μελετών. Η μεγάλη ανομοιογένεια των κωφών και βαρήκοων μαθητών και η 

διασπορά τους σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές δυσκολεύουν ιδιαίτερα τις ερευνητικές 

προσπάθειες για την ανάπτυξη επιτυχών εκπαιδευτικών πρακτικών στη διδασκαλία τους 

(Shaver, Marschark, Newman & Marder, 2011).  

Οι Luckner, Sebald, Cooney, Young και Muir (2006), Luckner και Handley (2008) 

και Luckner (2006) τονίζουν την επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η ποσότητα και να 

βελτιωθεί η ποιότητα των σχετικών ερευνών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός 

καταλόγου ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα 

στην ανάπτυξη του γραμματισμού στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Εξάλλου, η μικρή 

αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής διδασκαλίας του γραπτού λόγου κάνει εμφανή την 

ανάγκη για χρήση νέων μεθόδων και πρακτικών που να λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά των κωφών και βαρήκοων μαθητών (Wolbers, 2008b). Επιπλέον, 

το γεγονός ότι, παρά την πρώιμη ανίχνευση ακουολογικών προβλημάτων και την εξέλιξη 

των ακουστικών βοηθημάτων, οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές εξακολουθούν να 

υπολείπονται των ακουόντων δηλώνει την έλλειψη αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων 

που να είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο 

προκειμένου οι μαθητές να ωφεληθούν τα μέγιστα από το σχολικό περιβάλλον (Wolbers, 

Dostal, & Bowers, 2011). 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι μικρός ο αριθμός των ερευνών για διδακτικές 

πρακτικές ανάπτυξης του γραπτού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές που 

καταγράφεται διεθνώς (Williams, 2016). Αντίστοιχα και στον ελληνικό χώρο είναι πολύ 

λίγες οι σχετικές έρευνες, ενώ καμία δεν αναφέρεται σε διδακτική παρέμβαση για τον 

γραπτό λόγο σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την 

παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια πειραματικής εφαρμογής της ΣΑΔΓ, μιας μεθόδου 

που στοχεύει στη βελτίωση του γραπτού λόγου κι έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία στο 

εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και να εμπλουτισθεί η σχετική έρευνα για εκπαιδευτικά εργαλεία που 

αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Με βάση τα 

παραπάνω τίθενται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Παρουσιάζουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές που διδάσκονται με την ΣΑΔΓ 

σημαντική βελτίωση στο περιεχόμενο, στη δομή και στο μήκος των εκθέσεων (αριθμός 

λέξεων); 

2. Παρουσιάζουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές που διδάσκονται με την ΣΑΔΓ 

σημαντική βελτίωση στη γραμματική, το συντακτικό, την ορθογραφία και τη στίξη;  

3. Παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο στο περιεχόμενο, στη δομή, στο μήκος των 

εκθέσεων (αριθμός λέξεων), στη γραμματική, το συντακτικό, την ορθογραφία και τη στίξη 

τόσο οι υψηλής όσο και οι χαμηλής επίδοσης κωφοί και βαρήκοοι μαθητές;  

4. Παρουσιάζουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές που διδάσκονται με την ΣΑΔΓ 

σημαντική βελτίωση και στην ανάγνωση μαζί με την πιθανή βελτίωση στη γραφή; 

 



 
60 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

Το είδος της έρευνας που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η έρευνα 

δράσης. Ως έρευνα δράσης εννοούμε τον τύπο εκείνο της συστηματικής έρευνας-

αναστοχασμού που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου  να κατανοήσει 

και να βελτιώσει τις δικές του πρακτικές με αφορμή προκλήσεις ή ζητήματα που ο ίδιος έχει 

εντοπίσει. Η έρευνα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις και διερευνά τη 

βιωσιμότητα εντοπισμένων λύσεων. Αρχικά γίνεται αναγνώριση του προβλήματος και 

έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών που το προκαλούν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει και υλοποιεί μια αλλαγή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, καταγράφει 

προσεκτικά την εφαρμογή της και όταν αυτή ολοκληρωθεί, δεδομένα συλλέγονται και 

αναλύονται για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της αλλαγής. Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι 

στατική καθώς ο σχεδιασμός και ο τρόπος εφαρμογής της αλλαγής διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν στις διάφορες φάσεις της έρευνας (Lattimer, 

2012). 

Ο εντοπισμός του προβλήματος αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα καθώς ο τρόπος 

που ορίζεται το πρόβλημα και οι οπτικές προσέγγισής του, συνδέονται άμεσα με τις λύσεις 

που θα επιλεγούν. Η προσέγγιση του προβλήματος πρέπει να είναι πολύπλευρη και η 

συλλογή των  δεδομένων να προέρχεται από ποικίλες πηγές για την πληρέστερη απεικόνιση 

του προβλήματος. Ο ερευνητής αφού περιγράψει με ακρίβεια τα μέρη του προβλήματος και 

αναρωτηθεί για τις δικές του γνώσεις και πεποιθήσεις, θα αναζητήσει στη βιβλιογραφία 

τεχνικές συλλογής και ερμηνείας των δεδομένων προκειμένου να σχεδιάσει τη δράση που 

θα υλοποιήσει. Η πορεία της υλοποίησης δίνει ευκαιρίες για έλεγχο και αναθεώρηση 
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μεθόδων και θεωριών ενώ τα αποτελέσματα της δράσης δίνουν τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να οικοδομήσουν νέα γνώση και οπτική (Foster-Fishman & Watson, 2010). 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης είναι ότι ενημερώνεται από τη 

βιβλιογραφία και την επαγγελματική γνώση όπως αυτή μοιράζεται ανάμεσα στις κοινότητες 

των εκπαιδευτικών και εκτείνεται πέρα από τον μεμονωμένο εκπαιδευτικό, την τάξη ή το 

σχολείο. Στόχος της είναι η βελτίωση των πρακτικών στο πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται 

η έρευνα ωστόσο η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της μπορεί να έχει αντίστοιχο 

αντίκτυπο σε παρόμοια πλαίσια (Selwood & Twining, 2006). Ταυτόχρονα αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς μπορεί να 

αλλάξει τις πεποιθήσεις, τις στάσεις τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

την επαγγελματική τους ταυτότητα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. Οι 

εκπαιδευτικοί γίνονται το επίκεντρο των εκπαιδευτικών αλλαγών, αμφισβητούν, κρίνουν, 

αναζητούν λύσεις, τις οποίες εφαρμόζουν και αξιολογούν, αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν 

δεξιότητες και κυρίως την νοοτροπία, τη θέληση και την τεχνογνωσία για τη διαχείριση 

απαιτητικών καταστάσεων (Bradshaw, Gallastegi, Shohel, & Younie, 2014).     

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές έρευνας που ελέγχουν προαποφασισμένες 

μεταβλητές και θέλουν να γενικεύσουν την εφαρμογή μιας θεωρίας σε διαφορετικά πλαίσια, 

η έρευνα δράσης στοχεύει στη δημιουργία πρακτικών λύσεων που να ανταποκρίνονται στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Συχνά οι γενικευμένες λύσεις, που προτείνονται από εξωτερικούς 

ειδικούς, δεν είναι κατάλληλες για ιδιαίτερα πλαίσια ή ομάδες καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (Townsend, 2014). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βλέπουν τις τάξεις τους ως πολύπλοκα εξελισσόμενα 

συστήματα καθώς αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των 

πολλαπλών παραγόντων που δρουν μέσα στο σύστημα, την εμφάνιση καταστάσεων που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν, τη συνεχή αναζήτηση νοήματος, την επίδραση 
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εξωτερικών σχετικών παραγόντων και τη δυναμική για αλλαγή του συστήματος μέσα από 

προσαρμοσμένες στο πλαίσιο δράσεις (Patterson, Baldwin, Araujo, Shearer, & Stewart, 

2010). 

Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η έρευνα δράσης, καθώς δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό αξιοποιώντας τα νέα ερευνητικά δεδομένα να βελτιώσει τις παιδαγωγικές 

του μεθόδους έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ελλείψεις και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σε ένα συγκεκριμένο τομέα (Miskovic, Efron, & Ravid, 

2012˙ Hyland, 2016). Με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί 

και βαρήκοοι μαθητές στον γραπτό λόγο, την αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών 

μεθόδων διδασκαλίας, το μικρό δείγμα των συμμετεχόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους και τη μεγάλη τους ανομοιογένεια η έρευνα δράσης θεωρήθηκε ως το πιο ενδεικτικό 

είδος έρευνας επειδή κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι στοχεύει στη βελτίωση των 

παραγόντων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και όχι στη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας (Selwood & Twining, 2006· Townsend, 2014). 

Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι καθώς μέσα από την έρευνα δράσης οι 

εκπαιδευτικοί εντοπίζουν ένα πρόβλημα, αναζητούν λύσεις στα πιο σύγχρονα ευρήματα, 

ενώνοντας τη θεωρία με την πράξη, τις προσαρμόζουν στις δικές τους συνθήκες, τις 

αξιολογούν, τις διαφοροποιούν αν χρειαστεί και κατανοούν βαθύτερα τους μαθητές τους, η 

έρευνα δράσης ανταποκρίνεται στις πολύπλοκες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κωφοί 

και βαρήκοοι μαθητές στον γραπτό λόγο, στην ανάγκη των εκπαιδευτικών για νέες, 

πρωτότυπες, δημιουργικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις αλλά και στην ανάγκη 

αυτών των μαθητών για υλικό και μεθόδους προσαρμοσμένες στις δικές τους δεξιότητες και 

ελλείψεις (Burns, 2009).   

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για πρακτική έρευνα δράσης που «ερευνά μια 

συγκεκριμένη σχολική κατάσταση με σκοπό τη βελτίωση της πρακτικής. Η πρακτική έρευνα 
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δράσης περιλαμβάνει μια ερευνητική μελέτη μικρής κλίμακας, εστιάζει στενά σε ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα ή ζήτημα, και διεξάγεται από μεμονωμένους διδάσκοντες ή από 

ομάδες μέσα σε ένα σχολείο ή σε μια σχολική περιφέρεια» (Creswell, 2016). Λαμβάνοντας 

υπόψη τον μικρό μαθητικό πληθυσμό των κωφών και βαρήκοων μαθητών, τον μικρό αριθμό 

των σχετικών μελετών για τον γραπτό τους λόγο, τις μεγάλες ιδιαιτερότητες τους και τη 

μεγάλη σημασία του γραπτού λόγου στην ακαδημαϊκή επίδοση και στη γνωστική ανάπτυξη 

όλων των μαθητών, η έρευνα δράσης αποτελεί μια ελπιδοφόρα προσέγγιση αφού επιτρέπει 

στον εκπαιδευτικό μέσα από τη δική του εγρήγορση και αυτοέλεγχο να επικεντρωθεί στις 

ανάγκες της δικής του τάξης επιλέγοντας τις μεθόδους που καλύτερα ανταποκρίνονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών του. 

Στα πλαίσια της έρευνας δράσης χρησιμοποιήθηκε ενδοομαδικός πειραματικός 

σχεδιασμός (within-group experimental design). Πιο συγκεκριμένα έγινε σχεδιασμός 

διακεκομμένης χρονολογικής σειράς (interrupted time series) σύμφωνα με τον οποίο 

γίνονται πολλαπλές μετρήσεις προελέγχου σε μια χρονική περίοδο στην υπό εξέταση ομάδα, 

πραγματοποιείται η παρέμβαση και ακολουθεί εκ νέου μέτρηση των αποτελεσμάτων 

(μεταέλεγχοι) αρκετές φορές. Ο σχεδιασμός αυτού του είδους απαιτεί μια μόνο ομάδα, 

μικρό αριθμό συμμετεχόντων και πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα 

στις μετρήσεις (Creswell, 2016).   

Στόχος ήταν μέσα από ποσοτικά δεδομένα να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρμογή 

της ΣΑΔΓ, που αποτελεί μια από τις πιο καινούργιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών, μπορεί  να βελτιώσει τον γραπτό λόγο των 

κωφών και βαρηκόων μαθητών μιας τάξης Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων 

μαθητών. Με βάση τα δεδομένα από τα γραπτά δείγματα τους που έδειξαν σημαντικά 

προβλήματα στο περιεχόμενο, τη δομή και την έκφραση σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με τη χρήση της ΣΑΔΓ, τα αποτελέσματα 
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της οποίας αξιολογήθηκαν αντίστοιχα με γραπτά δείγματα για να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα ή όχι της μεθόδου και το μέγεθος της. Η ΣΑΔΓ είναι ειδικά 

προσαρμοσμένη  στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των κωφών και βαρήκοων μαθητών και 

αξιοποιεί κάθε γλωσσική δεξιότητα που έχουν και κάθε επικοινωνιακή μέθοδο που 

προτιμούν ώστε μέσα από τη συνεργατική γραφή και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

να κατακτήσουν βασικές διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου. Επιπλέον, δόθηκαν 

δοκιμασία για την ανάγνωση και ερωτηματολόγιο για τη στάση των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών προς τον γραπτό λόγο για να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου επηρέασε την επίδοση τους στην ανάγνωση και αν άλλαξε τις 

στάσεις τους προς τον γραπτό λόγο. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.  

 

2.2 Συμμετέχοντες 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα δυο τμήματα της Γ΄ Λυκείου ενός 

Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Οι μαθητές στο σύνολο τους ήταν οκτώ, 

πέντε αγόρια και τρία κορίτσια, ηλικίας 19-24 χρονών, χωρισμένοι σε δυο τμήματα των 

τεσσάρων, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και την επίδοση τους. Όλοι τους είναι 

προγλωσσικά κωφοί, χωρίς άλλες αναπηρίες, με το βαθμό της ακουστικής απώλειας να 

κυμαίνεται από 30dB έως 100dB. Δύο έχουν κοχλιακά εμφυτεύματα και στα δυο τους αυτιά, 

ωστόσο στον ένα δεν είναι σε χρήση, δυο μαθήτριες φορούν ακουστικά και τα υπόλοιπα 

τέσσερα παιδιά δεν έχουν κανένα ακουστικό βοήθημα. Ως προς τον τρόπο επικοινωνίας, για 

τους τρεις κύριος τρόπος επικοινωνίας είναι ο προφορικός λόγος και για τους άλλους πέντε 

η νοηματική γλώσσα, παρά ταύτα όλοι τους εναλλάσσουν τους δυο κώδικες ανάλογα με το 

κοινό στο οποίο απευθύνονται. Δυο μαθητές έχουν κωφούς γονείς, δυο κατάγονται από άλλη 

χώρα, έχουν όμως γεννηθεί εδώ και έχουν την ελληνική νοηματική ως μητρική γλώσσα, ενώ 



 
65 

 

καμία οικογένεια δεν συμμετείχε σε πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης. Δυο από τους 

μαθητές έχουν κωφούς γονείς και κωφά αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο σχολείο ενώ ένας 

μαθητής έχει επίσης κωφό αδερφό που έχει φοιτήσει στο ίδιο σχολείο. Τα στοιχεία των 

μαθητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:  

Πίνακας 1: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
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Μ1 Κ 20 80 Ακουστικά Νοηματική γλώσσα 

Μ2 Κ 19 70 Ακουστικά Προφορικός λόγος 

Μ3 Α 19 30 
Κοχλιακό 

εμφύτευμα 
Προφορικός λόγος 

Μ4 Α 21 80 Τίποτα Νοηματική γλώσσα 

Μ5 Α 19 100 Τίποτα Νοηματική γλώσσα 

Μ6 Κ 21 80 Τίποτα Νοηματική γλώσσα 

Μ7 Α 24 40 Τίποτα Προφορικός λόγος 

Μ8 Α 22 100 
Κοχλιακό 

εμφύτευμα 
Νοηματική γλώσσα 

 

2.3 Εργαλεία 

2.3.1 Ρουμπρίκα (Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων) 

Για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου χρησιμοποιήθηκε η ρουμπρίκα αξιολόγησης 

(rubric assessment στη διεθνή βιβλιογραφία και κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων στην 

ελληνική), η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης των 

εκπαιδευομένων. Η ρουμπρίκα είναι ένας περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας που 

αποτελείται από προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης σχετικά με τις προδιαγραφές που 

πρέπει να πληροί ένα έργο (ατομικό-ομαδικό παραδοτέο), προκειμένου να κριθεί σωστό, 

κατάλληλο και πλήρες, με διακριτή περιγραφή των επιπέδων ποιότητας του παραγόμενου 
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έργου και την αντίστοιχη βαθμολογία. Δύο είναι τα πιο δημοφιλή είδη ρουμπρικών, οι 

ολιστικές, που αξιολογούν τη γενική ποιότητα μιας εργασίας σύμφωνα με μια παράμετρο 

και εμπεριέχουν μόνο μια γενική περιγραφή της συνολικής επίδοσης του εκπαιδευομένου 

και οι αναλυτικές, που  αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ξεχωριστά κριτήρια επίδοσης 

τα οποία αναλύονται και αξιολογούνται διαφορετικά μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς μπορούν να αποτιμήσουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα και δραστηριότητες 

(Πετροπούλου, Κασιμάτη, & Ρετάλης, 2015). 

Η ρουμπρίκα ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης και 

αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης 

των εκπαιδευόμενων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκφράζει την αλλαγή της 

φιλοσοφίας των σύγχρονων ΑΠΣ, όπου είναι πλέον φανερό ότι δεν αρκεί ένας τύπος 

αξιολόγησης για όλες τις τάξεις και όλους τους μαθητές. Η χρησιμότητα μιας ρουμπρίκας 

έγκειται κυρίως στη διασαφήνιση και στην επεξήγηση της αξιολόγησης και των κριτηρίων 

της, πράγμα ιδιαίτερα ωφέλιμο για την κατανόηση από τους μαθητές των προσδοκιών και 

των απαιτήσεων των εκπαιδευτικών από αυτούς και την πολύτιμη ανατροφοδότηση που 

τους παρέχει.  Η πιο σημαντική, όμως, συνεισφορά τους έγκειται στη βοήθεια που 

προσφέρουν οι ρουμπρίκες σε ιδιαίτερες ομάδες μαθητών, που στην παραδοσιακή 

αξιολόγηση ενδέχεται να μην καταλαβαίνουν πλήρως τα κριτήρια που θέτει ο δάσκαλος 

(Στύλα & Μιχαλοπούλου, 2014). 

Η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και 

συντομία. Τα επίπεδα επίδοσης σε μια ρουμπρίκα είναι συνήθως τέσσερα και αποτελούν 

ένα συνεχές με διαβαθμίσεις για την ποιότητα εργασίας, οι οποίες ακολουθούν η μία την 

άλλη με φυσικό τρόπο ξεκινώντας από την άριστη ποιότητα, το επίπεδο 4, ως τη χαμηλή, το 

επίπεδο 1. Η κλίμακα είτε συνδιαμορφώνεται από κοινού με τους μαθητές είτε αποτελεί 
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πρόταση του εκπαιδευτικού. Η παιδαγωγική της σημασία είναι μεγάλη καθώς συνδέει τη 

διδασκαλία και την αξιολόγηση, κατευθύνει τη διδασκαλία καθιστώντας ξεκάθαρους τους 

στόχους της, ενημερώνει άμεσα για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων σε κάθε 

στιγμή της διδασκαλίας και την ανάγκη πιθανής τροποποίησης της στρατηγικής ανάλογα με 

την κάθε περίσταση, βοηθά στην δικαιότερη και πιο αμερόληπτη αξιολόγηση των μαθητών, 

συμβάλλει στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους και ισχυροποιεί την 

ικανότητα κριτικής ανάλυσης των εργασιών τους (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 

2004). 

Η ρουμπρίκα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για να αξιολογηθούν τα 

γραπτά των μαθητών σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση τόσο των γραπτών δεξιοτήτων 

υψηλής τάξης όσο και των γραπτών δεξιοτήτων χαμηλής τάξης καθώς οι κωφοί και 

βαρήκοοι μαθητές παρουσιάζουν αδυναμίες και στους δυο τομείς. Η αρχική ρουμπρίκα που 

λειτούργησε ως πρότυπο ανήκει στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Tennessee, 

Kimberly Wolbers (2007a) η οποία δημιούργησε το συγκεκριμένο εργαλείο για τις ανάγκες 

της διδακτορικής της διατριβής και στη συνέχεια το επεξεργάστηκε και βελτίωσε μέσα από 

την επανειλημμένη χρήση του σε διάφορες έρευνες. Όπως αναφέρει η ίδια, στην προσπάθεια 

της να βρει το κατάλληλο εργαλείο που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών, ανέτρεξε σε 

διάφορες κλίμακες και τεστ που είχαν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση 

αυτών των μαθητών ωστόσο διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από αυτά αναφέρονταν σε μια 

μόνο διάσταση του γραπτού λόγου και δεν ήταν αρκετά αναλυτικά ώστε να συμπεριλάβουν 

συγκεκριμένες αδυναμίες των μαθητών αυτών. Έτσι, παίρνοντας κάποια στοιχεία από 

προηγούμενες ρουμπρίκες,  δημιούργησε τη δική της ρουμπρίκα που είναι πιο αναλυτική, 

πολυδιάστατη και στοχεύει στην αποκάλυψη τόσο των αδυναμιών όσο και της προόδου που 

μπορούν να παρουσιάσουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές. Πριν την πρώτη εφαρμογή του 
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το εργαλείο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του από τέσσερις 

πανεπιστημιακούς καθηγητές (Wolbers, 2007a).  

Η ρουμπρίκα που σχεδίασε η Wolbers (2007a) περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες 

(Πρωταρχικά χαρακτηριστικά, Συμβάσεις γραπτού λόγου-Γλωσσικό πλαίσιο) με την κάθε 

κατηγορία να χωρίζεται σε υποκατηγορίες ενώ επίσης κριτήριο αποτελεί ο αριθμός των 

λέξεων. Η πρώτη κατηγορία αξιολογεί τις υψηλής τάξης δεξιότητες και οι άλλες δυο τις 

χαμηλής τάξης δεξιότητες. Οι δεξιότητες βαθμολογούνται από 0 έως 3 με το 0 να δηλώνει 

την έλλειψη της δεξιότητας και το 3 την πλήρη ανάπτυξη της. Για την πλήρη έκδοση της 

ρουμπρίκας και την δυνατότητα χρήσης της ζητήθηκε η σχετική άδεια από την κ. Wolbers, 

η οποία και συναίνεσε με μεγάλη προθυμία. Ωστόσο, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

διαπιστώθηκε, μετά από πιλοτική εφαρμογή, ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις 

στη ρουμπρίκα τόσο στην πρώτη ομάδα ώστε η αξιολόγηση να συμφωνεί με τις σχετικές 

οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση της Έκθεσης στο Λύκειο όσο και στη 

δεύτερη και τρίτη ομάδα καθώς αρκετές από τις υποκατηγορίες αυτών των ομάδων 

αξιολογούσαν γραμματικά και συντακτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγγλική 

γλώσσα. Η τελική ρουμπρίκα αποτελεί μια πιο σύντομη και πιο συμβατή με την ελληνική 

γλώσσα εκδοχή της αρχικής, διατηρώντας την ίδια βασική δομή με τις τρεις κατηγορίες με 

αρκετές όμως διαφοροποιήσεις στις υποκατηγορίες τους.   

Η πρώτη κατηγορία της ρουμπρίκας αξιολογεί το περιεχόμενο, τη δομή και την 

έκφραση της έκθεσης και πιο συγκεκριμένα τον πλούτο των επιχειρημάτων, την πληρότητα 

στην ανάπτυξη του θέματος, την συνοχή, την ύπαρξη εισαγωγής και επιλόγου και το ύφος 

του κειμένου. Ο τρόπος αξιολόγησης των παραπάνω ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας για την αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου στο Λύκειο σύμφωνα με τις 

σχετικές εγκυκλίους και τις γενικές αρχές και υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Σύμφωνα με αυτές αξιολογούνται το περιεχόμενο δηλαδή το σύνολο των οργανωμένων 
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σκέψεων που διατυπώνει ο μαθητής πάνω στο θέμα, η δομή/διάρθρωση των σκέψεων που 

καθορίζουν το σχέδιο του κειμένου και η έκφραση ή μορφή δηλαδή το είδος, η ποιότητα του 

λόγου, που χρησιμοποιεί ο μαθητής.  

Η δεύτερη κατηγορία αξιολογεί την χρήση κεφαλαίου γράμματος, την στίξη και την 

ορθογραφία και η τρίτη τη γραμματική και το συντακτικό και πιο συγκεκριμένα, τον αριθμό 

των ελλειπτικών προτάσεων, τη σύνδεση μεταξύ κύριων προτάσεων, τη σύνδεση μεταξύ 

κύριων και δευτερευουσών προτάσεων, τον αριθμό των προθετικών και επιρρηματικών 

φράσεων, τον αριθμό των συνδετικών λέξεων και φράσεων και την σωστή χρήση του 

ρήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ορθογραφία, η σωστή χρήση των σημείων στίξης 

και η τήρηση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων αποτελούν ένα μικρό μόνο 

κομμάτι της αξιολόγησης στην έκφραση ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν αναφέρονται στις 

σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο καθώς οι περισσότεροι κωφοί και 

βαρήκοοι μαθητές, όπως αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς, ακόμη και στις μεγαλύτερες τάξεις του 

λυκείου, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στη ρουμπρίκα. Το τελευταίο στοιχείο που 

αξιολογείται στα γραπτά των παιδιών είναι ο αριθμός των λέξεων καθώς οι κωφοί και 

βαρήκοοι μαθητές υστερούν και σε αυτόν τον τομέα.  

 

2.3.2 Τεστ Ανάγνωσης 

Καθώς η ανάγνωση και η γραφή είναι αλληλένδετες κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί 

κατά πόσο η διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση του γραπτού λόγου επέφερε βελτίωση 

και στην ανάγνωση. Για την αξιολόγηση της ανάγνωσης χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο που 

δημιούργησαν οι  Kelly, Albertini, και Shannon (2001) για να ελέγξουν τις αναγνωστικές 

δεξιότητες των κωφών φοιτητών ενός κολλεγίου. Στο κριτήριο υπάρχουν τρεις δοκιμασίες. 

Αρχικά ζητείται από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν μια λάθος πρόταση η οποία 
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παρεμβάλλεται στο κείμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να αυτοαξιολογήσουν 

με επιτυχία την κατανόηση ενός κειμένου. Στόχος της παρεμβολής της άσχετης θεματικής 

πρότασης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες διαβάζουν προσεκτικά και 

κατανοούν επαρκώς ώστε να αναγνωρίσουν την πρόταση που δεν βγάζει νόημα ή δεν 

ταιριάζει στο συνολικό πλαίσιο του κειμένου. Τους ζητείται λοιπόν να διαβάσουν 

προσεχτικά το κείμενο, να υπογραμμίσουν οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουν ή νομίζουν ό,τι 

δεν ταιριάζει στο κείμενο και να γράψουν την κεντρική ιδέα του κειμένου έχοντας μπροστά 

τους το κείμενο. Στη συνέχεια τους ζητείται να απαντήσουν σύντομα σε τρεις ερωτήσεις 

περιεχομένου χωρίς όμως να μπορούν να ανατρέξουν στο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο 

ελέγχεται η ικανότητα των συμμετεχόντων να επισημάνουν την κεντρική ιδέα του κειμένου 

ενόσω το έχουν ακόμη μπροστά τους και να ανακαλέσουν αμέσως μετά τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες του μέσω των ερωτήσεων περιεχομένου. Τόσο η κεντρική ιδέα όσο και οι 

ερωτήσεις περιεχομένου αποτελούνται από τρία σημεία, με την κάθε ερώτηση να 

βαθμολογείται με τρεις βαθμούς, ένα βαθμό για κάθε σημείο. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε νεότερη έρευνα από τους 

Marschark, Sapere, Convertino, Mayer, Wauters και Sarchet (2009) προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν η παρουσίαση των κειμένων μέσω της νοηματικής θα διευκόλυνε 

περισσότερο την κατανόηση τους σε σχέση με την ανάγνωση καθώς και σε διδακτορική 

διατριβή σχετικά με τη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την κατανόηση της 

ανάγνωσης των κωφών και βαρήκοων μαθητών ενός ειδικού γυμνασίου και λυκείου κωφών 

και βαρήκοων μαθητών (Μακαρώνα, 2015). 

Tα δυο κείμενα που δόθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση της παρούσας έρευνας 

αξιολογήθηκαν από το λογισμικό αναγνωσιμότητας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως 

επιπέδου Γ1, αντίστοιχο του γλωσσικού επιπέδου της τάξης τους. Το Λογισμικό 

Αναγνωσιμότητας είναι ένα λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από το ΚΕΓ για να βοηθήσει 
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τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τον βαθμό 

αναγνωσιμότητας οποιουδήποτε ελληνικού κειμένου προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι 

κατάλληλο για το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών τους. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν 

στατιστικούς δείκτες βαθμολόγησης ενός κειμένου όσον αφορά την δυσκολία (ή ευκολία) 

που το κείμενο αυτό παρουσιάζει κατά την ανάγνωσή του (π.χ. αριθμός των συλλαβών ανά 

λέξη και των λέξεων ανά πρόταση, ο αριθμός των πολυσύλλαβων λέξεων ενός κειμένου, ο 

αριθμός των προτάσεων κ.λπ.). Είναι σχεδιασμένο, βάσει σώματος αυθεντικών ελληνικών 

κειμένων, διαβαθμισμένων εκ των προτέρων στα έξι ισχύοντα επίπεδα ελληνομάθειας, να 

μπορεί να αντιστοιχίσει οποιοδήποτε κείμενο σε αυτά τα επίπεδα και αποτελεί ένα 

σημαντικό βοήθημα για τους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στην 

επιλογή των κατάλληλων κειμένων για το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών τους. 

Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα από κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να 

αξιολογήσει το βαθμό δυσκολίας ενός κειμένου για να το χρησιμοποιήσει είτε στη 

διδασκαλία είτε στην εξέταση των μαθητών του.  

Τα δύο κείμενα της δοκιμασίας σύμφωνα με το Λογισμικό Αναγνωσιμότητας του 

ΚΕΓ αντιστοιχούν στο επίπεδο Γ1, στην πολύ καλή γνώση της γλώσσας, που επιτρέπει στον 

χρήστη να επικοινωνεί άνετα και με ευχέρεια. Σε αυτό το επίπεδο σχετικά με την κατανόηση 

του γραπτού λόγου ο αναγνώστης πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει σύγχρονη 

πεζογραφία και άρθρα, να καταλαβαίνει πληροφορίες και ιδέες, να παρακολουθεί τις 

απόψεις που εκφράζει ο συγγραφέας, να είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες ιδέες και 

πληροφορίες από τις λιγότερο σημαντικές, να χρησιμοποιεί τα συμφραζόμενα για να 

κατανοήσει τη σημασία άγνωστων λέξεων και να αναγνωρίζει μεταφορικά νοήματα. Σε 

αυτό το επίπεδο αντιστοιχούν τα περισσότερα κείμενα από το βιβλίο της Έκθεσης-

Έκφρασης της Γ΄ Λυκείου, επομένως κρίθηκε σκόπιμο τα κείμενα που θα δοθούν για το 

τεστ της κατανόησης του γραπτού λόγου να βρίσκονται στο ίδιο γλωσσικό επίπεδο.  
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Το κείμενο που δόθηκε πριν την παρέμβαση προέρχεται από τους Θεματικούς 

Κύκλους, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που περιέχει υποστηρικτικό υλικό για 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης-Έκφρασης στο Λύκειο. Το υλικό είναι 

οργανωμένο σε είκοσι κύκλους  με ποικίλα θέματα κοινωνικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, 

φιλοσοφικά, πολιτικά και πολιτισμικά. Το συγκεκριμένο κείμενο προέρχεται από τον 

θεματικό κύκλο με θέμα την Παιδεία και την Εκπαίδευση, ανήκει στον Ευάγγελο 

Παπανούτσο, έχει τίτλο «Η φυσιογνωμία του δασκάλου» και αναφέρεται στα στοιχεία που 

περιλαμβάνει η έννοια του δασκάλου. Επειδή το αρχικό κείμενο αποτελείται από τέσσερις 

σελίδες, για τις ανάγκες του τεστ, έγινε επιλογή κάποιων αποσπασμάτων που να έχουν 

νοηματική συνοχή ώστε το κείμενο να καταλαμβάνει μια σελίδα και να αποτελείται από 

τρεις παραγράφους, όσες και οι ερωτήσεις κατανόησης.   

Το κείμενο που δόθηκε μετά την παρέμβαση προέρχεται από την τράπεζα κειμένων 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, η οποία περιέχει 

αυθεντικά κείμενα διαφόρων ειδών από ποικίλες πηγές  με στόχο να εμπλουτίσει το 

εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και τη χρήση 

του στη διδασκαλία αλλά και στην αξιολόγηση. Το κείμενο υπογράφει ο κοινωνιολόγος 

Γιώργος Μωραϊτόπουλος, έχει τίτλο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια» και περιγράφει τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια για να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και σε αυτό το κείμενο έγιναν κάποιες περικοπές ώστε να 

δημιουργηθεί ένα κείμενο τριών παραγράφων, που να αντιστοιχούν στις τρεις ερωτήσεις 

κατανόησης.  Και τα δυο κείμενα θεωρήθηκαν αρκετά δύσκολα αλλά όχι αδύνατα για τους 

κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω 

σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και οι μαθητές χρειάστηκαν μια διδακτική ώρα για κάθε 

δοκιμασία.     
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2.3.3 Τεστ αξιολόγησης στάσης προς τον γραπτό λόγο 

Για την αξιολόγηση της στάσης των κωφών και βαρήκοων μαθητών απέναντι στον 

γραπτό λόγο χρησιμοποιήθηκε το Writing Attitude Survey των Campbell-Hill και Ruptic 

(1994), ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 14 ερωτήσεις που απαντώνται με τη 

βοήθεια κλίμακας Likert 5 σημείων: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ και μια 

ερώτηση ανοιχτού τύπου σχετικά με τα είδη κειμένων που αρέσει στους μαθητές να 

γράφουν. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνα της Enns (2009) σχετικά με 

τις αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές ανάγνωσης και γραφής της αγγλικής γλώσσας 

σε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για κωφούς ενήλικες και στην επίδραση τους στη 

στάση των κωφών ενηλίκων προς την ανάγνωση και τη γραφή. Οι κωφοί και βαρήκοοι 

μαθητές εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον γραπτό λόγο συχνά 

αναπτύσσουν αρνητική στάση επομένως θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί αν η όποια πιθανή 

βελτίωση στην επίδοση τους στον γραπτό λόγο θα αντικατοπτριζόταν στα συναισθήματα 

τους και στον τρόπο που οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους ως συγγραφείς. Το ερωτηματολόγιο 

μεταφράστηκε σχεδόν αυτούσιο με τη μόνη διαφοροποίηση να αφορά την πρώτη ερώτηση 

η οποία στο αρχικό ερωτηματολόγιο αναφέρεται στο κατά πόσο αρέσει σε κάποιον να 

γράφει ιστορίες. Στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές η ερώτηση αφορούσε τον 

επιχειρηματικό λόγο.   

2.4 Διαδικασία 

Το σχολείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα υιοθετεί την ολική επικοινωνία 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, το διαφορετικό 

ιστορικό των παιδιών και τους ποικίλους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από ένα σύνολο επικοινωνιακών 

επιλογών ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά στις 



 
74 

 

ανάγκες και τις απαιτήσεις ποικίλων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση η ολική επικοινωνία αποτελεί, περισσότερο από 

μέθοδο επικοινωνίας, μια φιλοσοφία στον τρόπο προσέγγισης και εκπαίδευσης των κωφών 

και βαρήκοων παιδιών που αποδέχεται και αποδίδει αξία σε όποιον τρόπο επικοινωνίας 

επιλέξει ο μαθητής (Wolbers, 2008b).   

Η διδακτική παρέμβαση διήρκεσε 10 εβδομάδες ενώ χρειάστηκαν άλλες δυο για τη 

συλλογή των γραπτών δειγμάτων των μαθητών, τα τεστ ανάγνωσης και τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων πριν και μετά την παρέμβαση. Τα γραπτά δείγματα των μαθητών 

περιλάμβαναν τρεις εκθέσεις πριν και τρεις εκθέσεις μετά την παρέμβαση με θέματα που 

προέρχονται από την ύλη του μαθήματος της Έκθεσης του Λυκείου. Για κάθε γραπτό δείγμα 

και για τη συμπλήρωση του τεστ ανάγνωσης πριν την παρέμβαση οι μαθητές χρειάστηκαν 

λιγότερο από μια διδακτική ώρα ενώ μετά την παρέμβαση χρησιμοποίησαν και τις δυο 

διδακτικές ώρες που διατίθενται από το ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα της Έκθεσης 

στο Λύκειο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση για το μάθημα της Έκθεσης, οι 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν γραπτό κείμενο 

κατευθυντικού και πιο συγκεκριμένα επιχειρηματικού λόγου, ενταγμένο σε επικοινωνιακό 

πλαίσιο, με θέμα που σχετίζεται με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική 

διδασκαλία. Θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή η συνάφεια των σκέψεων του με τα 

ζητούμενα του θέματος, η παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων, η ανάπτυξη όλων των 

θεματικών κέντρων, η σαφής διατύπωση, η επιλογή του κατάλληλου ύφους ανάλογα με το 

είδος του κειμένου, η συνοχή και η λογική αλληλουχία και η τήρηση των 

μορφοσυντακτικών κανόνων (Υπουργείο Παιδείας, 2016).  

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, για τρεις ώρες κάθε εβδομάδα οι μαθητές 

εξασκούνταν στην ΣΑΔΓ ενώ τις δύο τελευταίες εβδομάδες της παρέμβασης, μετά από 

συζήτηση με τα παιδιά, τα τμήματα ενώθηκαν ώστε οι μαθητές με τις πιο χαμηλές επιδόσεις 
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να ωφεληθούν από την αλληλεπίδραση με τους μαθητές με τις πιο υψηλές επιδόσεις. Πριν 

την έναρξη της παρέμβασης έγινε συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στον γραπτό λόγο, ενημερώθηκαν για τη νέα μέθοδο και για τον τρόπο 

αξιολόγησης τους μέσω της ρουμπρίκας και συμφωνήθηκε να παρακολουθούν από κοινού 

με την εκπαιδευτικό και να συζητούν την εξέλιξη της γραφής τους και των αντιλήψεων τους 

για αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης και μετά από αυτή. 

Επειδή στόχος της παρέμβασης ήταν η βελτίωση της γραπτής έκφρασης όπως αυτή 

αποτυπώνεται στον τρόπο ανάπτυξης και δομής μιας έκθεσης και στην ανάπτυξη γραπτών 

δεξιοτήτων όπως είναι η σύνδεση προτάσεων, η γραμματική, το συντακτικό και η στίξη και 

όχι η αξιολόγηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών και η βελτίωση της 

ικανότητας τους να αποσπούν τις κατάλληλες πληροφορίες από διάφορες πηγές για να 

συνθέσουν τα κείμενα τους δόθηκαν στους μαθητές τα σχεδιαγράμματα των θεμάτων 

προκειμένου να αποκλειστεί η επίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης. Για τις εκθέσεις πριν 

την παρέμβαση επιλέχτηκαν ως θέματα η οικογένεια, η φιλία κι η βία. Το θέμα της 

οικογένειας αφορούσε την αξία της οικογένειας, τα αίτια για  την κρίση που περνά και τους 

τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Σχετικά με τη φιλία οι μαθητές καλούνταν να 

γράψουν τι σημαίνει φιλία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας και ποια η αξία 

της και στο θέμα της βίας να δώσουν τον ορισμό της βίας, να περιγράψουν μορφές της βίας 

και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης.  

Στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης διδάχθηκε ο τρόπος ανάπτυξης της 

παραγράφου καθώς η παράγραφος αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο μιας έκθεσης. Για 

την πιο παραστατική και κατανοητή διδασκαλία της δομής μιας παραγράφου 

χρησιμοποιήθηκε η παράγραφος χάμπουργκερ ένας γραφικός οργανωτής που οπτικοποιεί τα 

συστατικά μιας παραγράφου (Wolbers, 2007a). Ένα από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στον γραπτό λόγο είναι η οργάνωση και η παράθεση των 
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σκέψεων τους με τρόπο που να ακολουθεί μια λογική πορεία και να έχει συνοχή. Επομένως, 

είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί στους μαθητές ότι το αποτελεσματικό γράψιμο 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις ιδέες τους και 

εξίσου σημαντικό να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης των ιδεών τους αρχικά σε μια 

παράγραφο και στη συνέχεια σε μια έκθεση. Ιδιαίτερα βοηθητικά σε αυτή την προσπάθεια 

μπορούν να αποδειχτούν τα φύλλα εργασίας, οι γραφικοί οργανωτές, οι εννοιολογικοί 

χάρτες. Η παράγραφος χάμπουργκερ αποτελεί ένα τέτοιο βοήθημα στο οποίο τα τρία μέρη 

ενός χάμπουργκερ αντιστοιχίζονται στα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται μια 

παράγραφος. Το πάνω μέρος του χάμπουργκερ αντιστοιχεί στην εισαγωγική πρόταση, η 

οποία δηλώνει το θέμα της παραγράφου, το κυρίως μέρος στις λεπτομέρειες ή 

υποστηρικτικές ιδέες που δίνουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συνήθως τρεις ή 

περισσότερες και το κάτω μέρος στο συμπέρασμα ή κατακλείδα, που με σύντομο τρόπο 

συνοψίζει το θέμα και αποτελεί τη φυσική ολοκλήρωση της παραγράφου (Richards, 2008).  

 

Εικόνα 2: Παράγραφος Hamburger ( http://www.readingrockets.org/strategies/paragraph_hamburger) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 1 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 2 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 3 
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Η διδασκαλία της ανάπτυξης παραγράφου διήρκεσε δύο εβδομάδες και οι μαθητές 

εξασκήθηκαν σε θέματα που οι ίδιοι επέλεξαν όπως ο τρόπος που περνούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους, οι σκέψεις για το μέλλον τους, η τεχνολογία, το Facebook και η θανατική ποινή 

με αφορμή το αντίστοιχο κείμενο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Έκθεσης της τάξης 

τους. Οι μαθητές με την υψηλότερη επίδοση κατανόησαν πιο γρήγορα και ουσιαστικά σε 

σχέση με τους μαθητές με τη χαμηλότερη επίδοση το βοήθημα δηλώνοντας ότι το βρήκαν 

χρήσιμο καθώς γνώριζαν τη θεωρία αλλά τους ήταν δύσκολο να την ανακαλέσουν 

αποτελεσματικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διδασκαλίας έγινε η πρώτη παρουσίαση της 

ΣΑΔΓ καθώς η συγγραφή παραγράφων αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για την 

εξοικείωση των μαθητών και της εκπαιδευτικού με την εφαρμογή της μεθόδου στα 

συγκεκριμένα τμήματα. Η εκπαιδευτικός επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο απόδοσης 

της νοηματικής γλώσσας στο γραπτό λόγο και στην φωναχτή διόρθωση των λαθών των 

παιδιών. 

Στις υπόλοιπες οκτώ εβδομάδες η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή 

εκθέσεων σε θέματα που προέρχονταν από την ύλη του μαθήματος της Έκθεσης του 

Λυκείου, τα οποία είχαν επιλέξει οι μαθητές, όπως είναι ο εθελοντισμός, το περιβάλλον, το 

κράτος και οι νόμοι, ο ρατσισμός. Σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε το 

μνημονικό βοήθημα POSTER, το οποίο συνοδευόταν από εικόνες και σύντομες οδηγίες, με 

ξεχωριστό χρώμα για κάθε στάδιο και το οποίο δόθηκε σε κάθε μαθητή με τη μορφή 

καρτέλας. Στη φάση του σχεδιασμού οι μαθητές κλήθηκαν να πούνε όσα ήδη γνώριζαν για 

τα θέματα ενώ είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες από φωτοτυπίες 

και το διαδίκτυο. Στη συνέχεια έπρεπε να ομαδοποιήσουν τις ιδέες τους σε κατηγορίες και 

να τις βάλουν σε σειρά σύμφωνα με την εκφώνηση του θέματος και τον τρόπο διάταξης που 

απαιτούσε το συγκεκριμένο είδος λόγου. Πολύ σημαντικό βοήθημα αποτέλεσαν οι 
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εννοιολογικοί χάρτες που βοήθησαν τους μαθητές στην οργάνωση των ιδεών τους και στην 

οπτική αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ τους. Έπειτα με βάση τους εννοιολογικούς 

χάρτες δημιουργούσαν ένα πρώτο κείμενο, το οποίο διαβάζοντας το προσεκτικά θα 

προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα σημεία που δεν ακολουθούσαν τις αρχές του γραπτού 

λόγου και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού να εφαρμόσουν τις τεχνικές της μετάφρασης.  

Κάθε φορά που ένας μαθητής πρότεινε μια ιδέα κατά τη διάρκεια της συνεργατικής 

γραφής και γινόταν αποδεκτή από τους υπόλοιπους να προστεθεί στο κείμενο, τότε γινόταν 

συζήτηση για το είδος της γλώσσας που χρησιμοποίησε ο μαθητής. Αν αυτή ήταν μια σχεδόν 

τυπική πρόταση γραπτού λόγου, τότε η εκπαιδευτικός φρόντιζε να την εμπλουτίσει και να 

την επεκτείνει με την προσθήκη επιπλέον προτάσεων, λεξιλογίου ή με τη χρήση 

μεταφορικού λόγου. Αν αυτή περιείχε στοιχεία νοηματικής ή ήταν αποκλειστικά στη 

νοηματική, τότε η εκπαιδευτικός, αφού ζητούσε από τον μαθητή να διευκρινίσει τη σκέψη 

του ώστε να γίνει κατανοητός από όλους, επιδείκνυε, σύγκρινε και αντιπαρέβαλε τον τρόπο 

με τον οποίο η πρόταση του μαθητή θα μπορούσε να αποδοθεί στον γραπτό λόγο. Η συνεχής 

σύγκριση και αντιπαραβολή είχε ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν 

τα όρια και τη δομή των δύο γλωσσών και τη διαδικασία της μετάφρασης από τη μια γλώσσα 

στην άλλη. Σε κάθε νέα εκδοχή του κειμένου, η εκπαιδευτικός διάβαζε το κείμενο 

δείχνοντας λέξη-λέξη και παράλληλα κάνοντας νοηματική έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

μοτίβο και ρυθμός στον γραπτό λόγο και παράλληλα να μάθουν οι μαθητές τη διαδικασία 

ελέγχου του γραπτού τους.   

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και μαθητών και 

εκπαιδευτικού περιγράφεται παρακάτω: 

Το θέμα της Έκθεσης είναι το Περιβάλλον. Ένας μαθητής προτείνει την παρακάτω 

ιδέα για να προστεθεί (Παράδειγμα πρότασης που έχει στοιχεία νοηματικής): 
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Μ1: Το περιβάλλον μόλυσαν σε όλο κόσμο επειδή τα πέταξαν σκουπίδια στο δρόμο, 

στη θάλασσα.(Ο μαθητής χρησιμοποιεί την ταυτόχρονη επικοινωνία, προφορικό λόγο και 

νοηματική ταυτόχρονα). 

Ε: (Γράφει στον πίνακα ακριβώς τα λόγια του μαθητή) Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε 

κάποιες αλλαγές για να είναι σωστή η πρόταση. Έχει κανείς να προτείνει κάτι; 

Μ2: Το ρήμα είναι λάθος. 

Ε: Δηλαδή τι πρέπει να αλλάξει; 

Μ3: Δεν ταιριάζει το υποκείμενο με το ρήμα. 

Ε: Σωστά. Θα πρέπει να αλλάξουμε το ρήμα Το περιβάλλον παθαίνει κάτι, άρα θα 

πρέπει να βάλουμε παθητική φωνή. Θυμάται κάποιος να μου πει τον σωστό τύπο; Ψάχνουμε 

τον αόριστο.  

Μ3: Νομίζω μολύνθηκε. 

Ε: (Γράφει τη λέξη στον πίνακα). Σωστά. Όμως το περιβάλλον δεν μολύνθηκε μια 

φορά αλλά συνέχεια. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το χρόνο, για να δείχνει ότι αυτό γίνεται 

συνέχεια; Ποιον χρόνο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; 

Μ4: Τον ενεστώτα, μολύνεται. 

Ε: (Γράφει τη λέξη στον πίνακα). Ωραία. Άρα λοιπόν «Το περιβάλλον μολύνεται σε 

όλο κόσμο». Τώρα είμαστε εντάξει; 

Μ2: Νομίζω κάτι λείπει, νομίζω το σωστό είναι όλο τον κόσμο. 

Ε: Σωστά. Στη νοηματική γλώσσα δεν έχουμε άρθρο, όμως στον γραπτό λόγο είναι 

απαραίτητο, όταν μιλάμε για πράγματα μοναδικά. (Γράφει τη λέξη στον πίνακα). «Το 

περιβάλλον μολύνεται σε όλο τον κόσμο». Συνεχίζουμε. Αφού αλλάξαμε το ρήμα στην 

κύρια πρόταση πρέπει να το αλλάξουμε και στη δευτερεύουσα, και τα δύο πρέπει να 

αναφέρονται στο παρόν. 

Μ3: Μήπως πετάνε; 
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Ε: Σωστά, ποιος όμως, τι λείπει για να είναι η πρόταση μας ολοκληρωμένη; 

Μ4: Το υποκείμενο, μπορούμε να πούμε οι άνθρωποι;  

Ε: Συμφωνούμε όλοι; Και το άρθρο τα δεν χρειάζεται γιατί μιλάμε γενικά για 

σκουπίδια. Άρα η πρόταση του Μ1 γίνεται: «Το περιβάλλον μολύνεται σε όλο τον κόσμο 

επειδή οι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια στο δρόμο, στη θάλασσα». Μπορούμε να 

προσθέσουμε κάτι ακόμη; 

 

Σε όλα τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας η εκπαιδευτικός και οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για την σύνθεση του κειμένου. Η εκπαιδευτικός 

σκέφτεται φωναχτά, λειτουργεί ως πρότυπο, επιδεικνύει συγκεκριμένες στρατηγικές και 

παρακινεί, δίνοντας έτσι πρόσβαση στους μαθητές στον δικό της τρόπο σκέψης μέχρις ότου 

αυτοί γίνουν ικανοί να περάσουν από την καθοδηγούμενη και συνεργατική εξάσκηση στην 

αποτελεσματική ανεξάρτητη γραφή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης οδηγός 

αποτέλεσε η συνεχής ανάπτυξη της μεταγλωσσικής ενημερότητας μέσα από την σύγκριση 

και αντιπαραβολή της φύσης και της δομής, των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ του 

γραπτού λόγου και της νοηματικής γλώσσας. Όσο οι μαθητές κατανοούν τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορούν να τις διαχωρίσουν 

στη χρήση τους αντί να μεταφέρουν στοιχεία της μίας στην άλλη, συνήθως της νοηματικής 

γλώσσας στον γραπτό λόγο. Επιπλέον, γνωρίζοντας περισσότερα για τον τρόπο που μια 

έκφραση αποδίδεται στη νοηματική και στον γραπτό λόγο, οδηγεί σε πιο ακριβείς και 

ολοκληρωμένες μεταφράσεις εκείνους τους μαθητές που συλλαμβάνουν μια ιδέα στη 

νοηματική και πρέπει να τη μεταφέρουν στον γραπτό λόγο. Η συζήτηση για το πώς οι 

εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος που αποτελούν δομικά στοιχεία της 

νοηματικής γλώσσας αντιστοιχούν σε λέξεις, το πώς τα επιρρήματα αποδίδονται στις δυο 

γλώσσες και το πώς ακόμη και οι μικρές αλλαγές στην θέση, στον χώρο, στην κίνηση ή την 
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έκφραση εκφράζονται στον γραπτό λόγο αναπτύσσει και τις δυο γλώσσες και οικοδομεί 

μεταγλωσσική γνώση.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενσωματώνονται η χρήση των οπτικών και μνημονικών 

βοηθημάτων, τα μαθήματα ΠΔΕ δηλαδή Παρατήρησε-Δίδαξε-Εξάσκησε (Notice-Instruct-

Practice) και η ανάλυση και αξιολόγηση εκθέσεων. Τα δεύτερα απαιτούν από τον 

εκπαιδευτικό να εξετάζει κριτικά την ύπαρξη ή έλλειψη προόδου των μαθητών του είτε 

παρατηρώντας τους καθώς δουλεύουν σε ομάδες ή ανεξάρτητα είτε μέσα από τον 

αναστοχασμό στο τέλος της μέρας. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ακολουθεί η 

άμεση και αναλυτική διδασκαλία και η συστηματική εξάσκηση σε σχετικές δραστηριότητες 

όπου ενσωματώνεται το νέο υλικό. Τα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα όταν οι μαθητές 

δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην συνεργατική γραφή καθώς έτσι 

εισάγονται νέες έννοιες και διαδικασίες.  

Στη παρούσα παρέμβαση η εκπαιδευτικός διαπίστωσε ότι και τα δυο τμήματα 

υστερούσαν στη χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων ενώ το πιο αδύναμο τμήμα 

παρουσίαζε επιπλέον προβλήματα στη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων και στη 

χρήση των σημείων στίξης. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθητές του τμήματος 

με τις πιο υψηλές επιδόσεις  κατά τη διάρκεια της παρέμβασης διαπίστωσαν και οι ίδιοι τις 

ελλείψεις τους σε αυτόν τον τομέα ενώ οι μαθητές του τμήματος με τις πιο χαμηλές 

επιδόσεις διαπίστωσαν τις αδυναμίες τους στην δημιουργία   ολοκληρωμένων προτάσεων.  

Έτσι, στο πρώτο τμήμα έγινε ένα μάθημα ΠΔΕ (Παρατήρησε-Δίδαξε-Εξάσκησε) σχετικά 

με τις συνδετικές λέξεις και φράσεις ενώ στο δεύτερο χρειάστηκαν τρία μαθήματα, ένα για 

τις συνδετικές λέξεις και φράσεις, ένα για τη χρήση των σημείων στίξης και ένα για τον 

τρόπο δημιουργίας ολοκληρωμένων προτάσεων. Στα μαθήματα αυτά δόθηκε σχετικό υλικό 

και ακολούθησε εξάσκηση.    
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Μια ακόμη πρακτική που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρέμβασης ήταν η 

ανάλυση και η αξιολόγηση εκθέσεων. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής παρουσιάζονται 

στους μαθητές επιτυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα εκθέσεων που 

αντιπροσωπεύουν το είδος του γραπτού λόγου στο οποίο γίνεται η παρέμβαση, στα οποία 

οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα θετικά ή αρνητικά 

χαρακτηριστικά τους. Στην πρώτη περίπτωση οι μαθητές εστιάζουν στα σημεία εκείνα που 

συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα των κειμένων και στη δεύτερη στις αδυναμίες τους 

και στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε το κείμενο να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση 

των κειμένων γίνεται με βάση ρουμπρίκα ή κατάλογο που περιέχει τα στοιχεία που πρέπει 

να χαρακτηρίζουν ένα τυπικό κείμενο επιχειρηματικού λόγου. Η πρακτική αυτή βοηθά τους 

μαθητές να εκτιμήσουν τις αρετές ενός καλού γραπτού κειμένου και τους παρέχει ένα 

σημείο αναφοράς ως προς τα χαρακτηριστικά του. Σε αυτή την παρέμβαση έγινε ανάλυση 

δύο εκθέσεων, με θέματα την εφηβεία και το χάσμα των γενεών, κατά τη διάρκεια των 

οποίων η εκπαιδευτικός επεσήμανε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κειμένων, παρότρυνε 

τους μαθητές να προτείνουν τρόπους για τη διόρθωση των λαθών και ενθάρρυνε την 

συζήτηση μεταξύ τους σχετικά με τα κείμενα. Η φάση αυτή παρουσίασε αρκετές δυσκολίες 

ιδιαίτερα στο αδύναμο τμήμα καθώς οι μεγάλες ελλείψεις των μαθητών τους εμπόδισαν να 

εμβαθύνουν και να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση των εκθέσεων. 

Μετά το τέλος της παρέμβασης οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τρεις εκθέσεις 

όπως και πριν. Τα θέματα των εκθέσεων ήταν οι διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία, η 

διαφήμιση και το διαδίκτυο. Στο θέμα των διατροφικών διαταραχών οι μαθητές έπρεπε να 

αναφερθούν στις αιτίες εμφάνισης του φαινομένου, τις συνέπειες και τους τρόπους 

αντιμετώπισης του, σχετικά με τη διαφήμιση οι μαθητές έπρεπε να γράψουν τις αιτίες 

ανάπτυξης της, τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της, ενώ το θέμα του διαδικτύου 

περιλάμβανε τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του και τρόπους προφύλαξης από 
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πιθανούς κινδύνους. Επειδή η εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει ένα αυθεντικό κοινό στο 

οποίο απευθύνονται τα γραπτά κείμενα των παιδιών, συμφωνήθηκε με τα παιδιά τα κείμενα 

να αποτελέσουν υλικό για την έκδοση ενός πληροφοριακού εντύπου που θα  ανέβει στην 

ιστοσελίδα του σχολείου σχετικά με τις απόψεις των κωφών και βαρήκοων μαθητών για 

θέματα που απασχολούν τους εφήβους στην εποχή μας.   

 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Αξιολόγηση γραπτού λόγου 

Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου των μαθητών, που έγινε με τη χρήση της 

ρουμπρίκας, σχετικά με τα Πρωταρχικά χαρακτηριστικά, τις Συμβάσεις γραπτού λόγου, το 

Γλωσσικό πλαίσιο και τον αριθμό των λέξεων έδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στους 

πίνακες Π1 – Π4 του παραρτήματος. 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS μέσω του οποίου έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 μεταξύ της ανεξάρτητης 

μεταβλητής του πριν και μετά την παρέμβαση και των εξαρτημένων κατηγορικών 

μεταβλητών που αξιολογούν την επίδοση των μαθητών στις κατηγορίες Πρωταρχικά 

χαρακτηριστικά, Συμβάσεις γραπτού λόγου και Γλωσσικό πλαίσιο καθώς πρόκειται για 

κατηγορικές μεταβλητές. Για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

του πριν και μετά την παρέμβαση και της εξαρτημένης μεταβλητής του αριθμού των λέξεων 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής. 

Ως προς τα Πρωταρχικά χαρακτηριστικά, η σύγκριση των δεδομένων πριν και μετά 

την παρέμβαση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την εισαγωγή, χ2 = 18,066, 

p = ,000, τον πλούτο των επιχειρημάτων, χ2 = 21,333, p = ,000, την πληρότητα του θέματος, 

χ2 = 16,802, p = ,001, τον επίλογο, χ2 = 20,800, p = ,000, τη συνοχή, χ2 = 8,877, p = ,031 
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και το ύφος σε σχέση με το ακροατήριο, χ2 = 8,322, p = ,040. Πριν την παρέμβαση ήταν 

χαμηλότερες οι επιδόσεις στην εισαγωγή (Μ.Ο. = ,79, Τ.Α. = ,52), τον πλούτο των 

επιχειρημάτων (Μ.Ο. = 1,04, Τ.Α. = ,62), την πληρότητα του θέματος (Μ.Ο. = 1,21, Τ.Α. = 

,88), τον επίλογο (Μ.Ο. =,33, Τ.Α. = 1,37), τη συνοχή (Μ.Ο. = 1,21, Τ.Α. = ,88) και το ύφος 

σε σχέση με το ακροατήριο (Μ.Ο. = 1,21, Τ.Α. = 1,02) ενώ μετά την παρέμβαση αυτές 

βελτιώθηκαν ως προς την εισαγωγή (Μ.Ο. = 1,92, Τ.Α. = ,97), τον πλούτο των 

επιχειρημάτων (Μ.Ο. = 2,29, Τ.Α. = ,81), την πληρότητα του θέματος (Μ.Ο. = 2,33, Τ.Α. = 

,70), τον επίλογο (Μ.Ο. = 1,37, Τ.Α. = ,97), τη συνοχή (Μ.Ο. = 1,96, Τ.Α. = ,86) και το ύφος 

σε σχέση με το ακροατήριο (Μ.Ο. = 1,79, Τ.Α. = ,78). 

Ως προς τις Συμβάσεις γραπτού λόγου, η σύγκριση των δεδομένων πριν και μετά την 

παρέμβαση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την χρήση 

κεφαλαίου γράμματος, χ2 = 9,684, p = ,210, τη στίξη, χ2 = 7,600, p = ,055 και την 

ορθογραφία, χ2 = 1,867, p = ,601. Η βελτίωση στη χρήση του κεφαλαίου γράμματος και στη 

στίξη ήταν μικρή (πριν Μ.Ο. = 2,25, Τ.Α. = 1,15 και Μ.Ο. = 1,87, Τ.Α. = 1,23, μετά Μ.Ο. = 

2,92, Τ.Α. = ,41 και Μ.Ο. = 2,71, Τ.Α. = ,69) ενώ στην ορθογραφία δεν υπήρξε βελτίωση 

(πριν Μ.Ο. = 2,58, Τ.Α. = ,83 μετά Μ.Ο. = 2,58, Τ.Α. = ,79). 

Όσον αφορά το Γλωσσικό πλαίσιο, η σύγκριση των δεδομένων πριν και μετά την 

παρέμβαση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνδεση κύριων προτάσεων, 

χ2 = 14,540, p = ,002, τη σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας ή δευτερευουσών προτάσεων, χ2 

= 9,100, p = ,028, τις προθετικές ή επιρρηματικές φράσεις, χ2 = 16,545, p = ,001, τη σωστή 

χρήση του ρήματος (χρόνος, αριθμός, πρόσωπο), χ2 = 8,598, p = ,035 και τις συνδετικές 

λέξεις ή φράσεις, χ2 = 12,448, p = ,006. Πριν την παρέμβαση εμφανίστηκε μικρότερη 

ικανότητα των μαθητών στη σύνδεση κύριων προτάσεων (Μ.Ο. = 1,42, Τ.Α. = 1,10), στη 

σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας ή δευτερευουσών προτάσεων (Μ.Ο. = 1,67, Τ.Α. = 1,20), 

στη χρήση προσθετικών και επιρρηματικών φράσεων (Μ.Ο. = 1,29, Τ.Α. = 1,16), στη χρήση 
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του ρήματος (Μ.Ο. = 1,67, Τ.Α. = 1,24) και στη χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων 

(Μ.Ο. = 1,00, Τ.Α. = ,72) ενώ μετά την παρέμβαση η ικανότητα των μαθητών βελτιώθηκε 

ως προς την σύνδεση κύριων προτάσεων (Μ.Ο. = 2,58, Τ.Α. = ,65), τη σύνδεση κύριας και 

δευτερεύουσας ή δευτερευουσών προτάσεων (Μ.Ο. = 2,50, Τ.Α. = ,72), τη χρήση 

προσθετικών και επιρρηματικών φράσεων (Μ.Ο. = 2,62, Τ.Α. = ,65), τη χρήση του ρήματος 

(Μ.Ο. = 2,54, Τ.Α. = ,78) και τη χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων (Μ.Ο. = 1,92, Τ.Α. 

= ,93). Αντίθετα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις ελλειπτικές 

προτάσεις, χ2 = 1,585, p = ,663 (πριν Μ.Ο. = 1,08, Τ.Α. = 1,25 μετά Μ.Ο. = 1,46 Τ.Α. = 

1,25). 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας χ2 για τα Πρωταρχικά χαρακτηριστικά 

και τις Συμβάσεις γραπτού λόγου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα ελέγχου χ2 για τα Πρωταρχικά χαρακτηριστικά και τις Συμβάσεις γραπτού λόγου 

 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 
Pearson 

χ2 
Σημαντ. 

p Μέσος 
Όρος 

Τυπ. 
Απόκλιση 

Μέσος 
Όρος 

Τυπ. 
Απόκλιση 

Π
Ρ

Ω
ΤΑ

Ρ
Χ

ΙΚ
Α

 

Χ
Α

Ρ
Α

Κ
ΤΗ

Ρ
ΙΣ

ΤΙ
Κ

Α
 

Εισαγωγή 0,79 0,52 1,92 0,97 18,066 0,000 

Πλούτος επιχειρημάτων 1,04 0,62 2,29 0,81 21,333 0,000 

Πληρότητα του θέματος 1,21 0,88 2,33 0,70 16,802 0,001 

Επίλογος 0,33 1,37 1,37 0,97 20,800 0,000 

Συνοχή 1,21 0,88 1,96 0,86 8,877 0,031 

Ύφος-ακροατήριο 1,21 1,02 1,79 0,78 8,322 0,040 

ΣΥ
Μ

Β
Α

ΣΕ
ΙΣ

 

ΓΡ
Α

Π
ΤΟ

Υ 
Λ

Ο
ΓΟ

Υ 

Χρήση κεφαλαίου γράμματος 2,25 1,15 2,92 0,41 9,684 0,210 

Στίξη  1,87 1,23 2,71 0,69 7,600 0,055 

Ορθογραφία 2,58 0,83 2,58 0,79 1,867 0,601 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας χ2 για το Γλωσσικό πλαίσιο φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα 2: 
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Πίνακας 2: Τα αποτελέσματα ελέγχου χ2 για το Γλωσσικό πλαίσιο 

 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 
Pearson 

χ2 
Σημαντ. 

p Μέσος 
Όρος 

Τυπ. 
Απόκλιση 

Μέσος 
Όρος 

Τυπ. 
Απόκλιση 

ΓΛ
Ω

ΣΣ
ΙΚ

Ο
 Π

Λ
Α

ΙΣ
ΙΟ

 

Ελλειπτικές προτάσεις 1,08 1,25 1,46 1,25 1,585 0,663 

Σύνδεση κύριων προτάσεων 1,42 1,10 2,58 0,65 14,540 0,002 

Σύνδεση κύριας και 
δευτερεύουσας ή 
δευτερευουσών προτάσεων 

1,67 1,20 2,50 0,72 9,100 0,028 

Προθετικές ή επιρρηματικές 
φράσεις 

1,29 1,16 2,62 0,65 16,545 0,001 

Σωστή χρήση του ρήματος 
(χρόνος, αριθμός, πρόσωπο) 

1,67 1,24 2,54 0,78 8,598 0,035 

Συνδετικές λέξεις ή φράσεις  1,00 0,72 1,92 0,93 12,448 0,006 

 

Όσον αφορά τον αριθμό των λέξεων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test των 

δεδομένων πριν και μετά την παρέμβαση, ο οποίος έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ως προς τον αριθμό των λέξεων σε στάθμη σημαντικότητας p = 0,000 (t = -5,854, df=40,75). 

Πριν την παρέμβαση ο αριθμός των λέξεων στις εκθέσεις ήταν μικρός (Μ.Ο. = 94,71, Τ.Α. 

= 60,74) και αυξήθηκε μετά από αυτήν (Μ.Ο. = 222,92, Τ.Α. = 88,44). 

 

Πίνακας 3: Τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test αριθμού των λέξεων πριν και μετά την παρέμβαση 

 Ν Μέσοι 

όροι 

Τυπικές 

αποκλίσεις 

t df p 

Προέλεγχος 24 94,7083 60,74213 -5,854 40,75 0,000 < 0,05 

Μεταέλεγχος 24 222,9167 88,43810    

 

3.2 Αξιολόγηση ανάγνωσης 

Η αξιολόγηση της ανάγνωσης έδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 

Π5 του παραρτήματος. 
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Μελετώντας τα αποτελέσματα του τεστ ανάγνωσης, παρατηρούμε ότι όσον αφορά 

τις άγνωστες λέξεις, αυτές μειώθηκαν μετά την παρέμβαση σε όλους τους μαθητές, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω Γράφημα 1: 

 

 

Γράφημα 1: Πλήθος άγνωστων λέξεων πριν και μετά την παρέμβαση 

Οι μαθητές που εντόπισαν την πρόταση που δεν ταιριάζει στο κείμενο αυξήθηκαν 

κατά έναν μετά την παρέμβαση σε σχέση με πριν, σε σύνολο οχτώ μαθητών από τρεις έγιναν 

τέσσερις (γράφημα 2). 

 

 

Γράφημα 2: Εντοπισμός της πρότασης που δεν ταιριάζει πριν και μετά την παρέμβαση 
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Όσον αφορά την κεντρική ιδέα, παρατηρήθηκε αύξηση των σημείων κατανόησης στους 

3 από τους 8 μαθητές ενώ οι υπόλοιποι διατήρησαν τα υψηλά ποσοστά που είχαν πριν την 

παρέμβαση (γράφημα 3). 

  

 

Γράφημα 3: Κατανόηση της κεντρικής ιδέας πριν και μετά την παρέμβαση 

Τέλος, σχετικά με το βαθμό κατανόησης του περιεχομένου, και στις τρεις ερωτήσεις 

περιεχομένου παρατηρήθηκε βελτίωση του βαθμού κατανόησης για τους περισσότερους 

μαθητές. Κάποιοι, βέβαια, μαθητές κατανόησαν σχεδόν πλήρως και τα δύο κείμενα 

(γράφημα 4). 

 

 

Γράφημα 4: Αποτελέσματα ερωτήσεων περιεχομένου πριν και μετά την παρέμβαση 
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3.3 Αξιολόγηση στάσης προς τον γραπτό λόγο 

Σχετικά με την στάση των μαθητών προς τον γραπτό λόγο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι 

μαθητές εμφάνισαν θετική διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον 

γραπτό λόγο. Σχεδόν όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι θεωρούν το γράψιμο λιγότερο βαρετό 

από ότι πριν, ότι θέλουν να γράφουν κείμενα που να περιέχουν επιχειρήματα ή να 

ενημερώνουν περισσότερο από ότι πριν, ότι τους αρέσει περισσότερο να γράφουν στο 

σχολείο και να γράφουν μαζί με άλλους από ότι πριν κι ότι θα ήθελαν να αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στο σχολείο στο γράψιμο. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θεωρούν, μετά 

την παρέμβαση, πιο διασκεδαστικό γενικά το γράψιμο καθώς και το να γράφουν κείμενα 

στο σπίτι τους, ότι τους αρέσει περισσότερο να γράφουν και να διαβάζουν κι ότι γράφουν 

πιο συχνά όταν βρίσκονται στο σπίτι τους από ότι πριν. Ωστόσο, μόνο οι μισοί δήλωσαν ότι 

θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο συγγραφέα σε σχέση με πριν κι ότι δυσκολεύονται 

λιγότερο να σκεφτούν τι θα γράψουν στις εκθέσεις τους. Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για 

το τι τους αρέσει να γράφουν, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση ως προς τα είδη των 

κειμένων, καθώς στους περισσότερους ο αριθμός τους αυξήθηκε, με τους μισούς να 

εντάσσουν σε αυτά τις γλωσσικές ασκήσεις, την έκθεση και τα ποιήματα. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα 4. 

Ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών πριν και μετά 

την παρέμβαση παρουσιάζονται στα γραφήματα 5- 10. 

 



Πίνακας 4: Αποτελέσματα διερεύνησης της στάσης των μαθητών προς το γραπτό λόγο 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος Προέλεγχος Μεταέλεγχος
1. Μου αρέσει να γράφω κείμενα 

που περιέχουν επιχειρήματα ή 

ενημερώνουν για ένα θέμα Καθόλου Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Πολύ Πολύ Πολύ Καθόλου Αρκετά Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Καθόλου Αρκετά

2. Το γράψιμο είναι πολύ βαρετό Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Λίγο Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Καθόλου Καθόλου Πολύ Αρκετά Αρκετά Λίγο

3. Μου αρέσει να γράφω στον 

ελεύθερο χρόνο μου Αρκετά Πάρα πολύ Καθόλου Αρκετά Αρκετά Πολύ Λίγο Λίγο Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Πολύ

4. Μου αρέσει να γράφω 

σημειώματα και γράμματα Πολύ Πάρα πολύ Πολύ Πολύ Πολύ Πολύ Αρκετά Αρκετά Πάρα πολύ Πάρα πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Πολύ Πολύ Πολύ

5. Μου αρέσει να γράφω στο 

σχολείο Λίγο Αρκετά Λίγο Πολύ Λίγο Πολύ Αρκετά Πολύ Καθόλου Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Πάρα πολύ Λίγο Πάρα πολύ

6. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ τι 

να γράψω Πολύ Αρκετά Πάρα πολύ Πάρα πολύ Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Λίγο Καθόλου Πάρα πολύ Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Πολύ Πολύ

7. Είναι διασκεδαστικό να 

γράφεις διάφορα κείμενα στο 

σπίτι Πολύ Πολύ Καθόλου Αρκετά Αρκετά Πολύ Καθόλου Λίγο Καθόλου Λίγο Λίγο Λίγο Πολύ Πολύ Λίγο Πάρα πολύ

8. Μου αρέσει να γράφω μαζί με 

άλλους Λίγο Πολύ Καθόλου Αρκετά Λίγο Πολύ Αρκετά Πάρα πολύ Καθόλου Αρκετά Λίγο Πολύ Λίγο Πάρα πολύ Λίγο Αρκετά

9. Το γράψιμο είναι 

διασκεδαστικό Αρκετά Πάρα πολύ Λίγο Αρκετά Πολύ Πολύ Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Αρκετά Πάρα πολύ Λίγο Πολύ

10. Θα ήθελα να είχα 

περισσότερο χρόνο να γράφω 

στο σχολείο Λίγο Πολύ Λίγο Πολύ Αρκετά Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Αρκετά Λίγο Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Πολύ

11. Μου αρέσει να διαβάζω Λίγο Πολύ Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Πολύ Πολύ Λίγο Λίγο Αρκετά Πολύ Αρκετά Πολύ Λίγο Αρκετά

12. Νομίζω ότι γράφω καλά Λίγο Αρκετά Λίγο Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Πολύ Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Λίγο Λίγο

13. Μου αρέσει να γράφω Πολύ Πάρα πολύ Λίγο Αρκετά Αρκετά Πολύ Λίγο Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Αρκετά Λίγο Πολύ Καθόλου Λίγο

14. Πόσο συχνά γράφεις στο 

σπίτι; Λίγο Πολύ Καθόλου Λίγο Αρκετά Αρκετά Καθόλου Αρκετά Λίγο Αρκετά Καθόλου Λίγο Καθόλου Λίγο Καθόλου Λίγο

15. Τι σου αρέσει να γράφεις; Παραμύθια

Ποιήματα, 

παραμύθια, 

ιστορίες

Περιγραφή 

για ταινίες

Να γράφω την 

περιγραφή για 

ταινίες και μου 

αρέσει πολύ 

ασκήσεις στη 

γλώσσα και 

εργασίες Ημερολόγιο

Μου αρέσει 

να γράφω 

σημειώματα 

και 

ημερολόγιο

Γενικά 

θέματα που 

αφορούντα 

ζώα Γλώσσα

Εκθεση και 

γλώσσα

Ασκήσεις 

γλώσσας

Μου αρέσει 

να γράφω 

λίγο Έκθεση Έκθεση

Ποιήματα, 

Ιστορίες, 

Εκθέσεις Ημερολόγιο Ημερολόγια

Μαθητής 6 Μαθητής 8Μαθητής 7Μαθητής 1 Μαθητής 2 Μαθητής 3 Μαθητής 5Μαθητής 4



 

 

 

 

 

Γραφήματα 5-10: Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής της ΣΑΔΓ σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη 

ενός ειδικού λυκείου και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η  

ΣΑΔΓ, που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σε σχολεία του εξωτερικού, εστιάζει στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του μαθητικού αυτού πληθυσμού και αξιοποιεί μια σειρά από πρακτικές 

που έχουν αποδειχθεί ευρέως αποτελεσματικές στη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Στην 

παρούσα εργασία έγινε μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της σε μαθητές ενός ελληνικού 

ειδικού λυκείου για κωφούς και βαρήκοους μαθητές προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 

μπορεί να βελτιώσει το περιεχόμενο, τη δομή και την έκφραση του γραπτού τους λόγου. 

Επίσης, διερευνήθηκε αν η πιθανή βελτίωση του γραπτού λόγου επηρέασε και την επίδοση 

των μαθητών στην ανάγνωση καθώς και τη στάση τους απέναντι στον γραπτό λόγο.   

Από τη σύγκριση των γραπτών δειγμάτων των παιδιών πριν και μετά την παρέμβαση 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την πρώτη κατηγορία της ρουμπρίκας 

με την οποία αξιολογήθηκαν τα γραπτά τους, κατηγορία που αφορά τα Πρωταρχικά 

χαρακτηριστικά ενός γραπτού κειμένου. Οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα 

χαρακτηριστικά του περιεχομένου, δηλαδή την ύπαρξη και το είδος της εισαγωγής, τον 

πλούτο των επιχειρημάτων, την πληρότητα του θέματος, την ύπαρξη και το είδος του 

επιλόγου, στη συνοχή, στο ύφος σε σχέση με το ακροατήριο αλλά και στο μήκος των 

εκθέσεων. Τα ευρήματα συμφωνούν με τις έρευνες της Wolbers (2007a ·2008b) για την 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού λόγου σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές όπου, σε σύγκριση 

μεταξύ ομάδας μαθητών στους οποίους εφαρμόσθηκε η ΣΑΔΓ και ομάδας μαθητών που 

διδάχθηκαν με πιο παραδοσιακές μεθόδους όπως η ανάπτυξη λεξιλογίου, η αναλυτική 
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διδασκαλία γραμματικών κανόνων και οι μικρές γραπτές δραστηριότητες, οι μαθητές της 

πρώτης ομάδας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην δομή, την οργάνωση των 

πληροφοριών, τη συνοχή των ιδεών και στην παραγωγή μεγαλύτερων εκθέσεων. Στην 

πρώτη έρευνα της Wolbers (2007a) παρατηρήθηκε βελτίωση και ως προς το ύφος κάτι που 

ισχύει και για την παρούσα παρέμβαση μέσα από την προσπάθεια των μαθητών να λάβουν 

υπόψη τους το κοινό στο οποίο απευθύνονται προσαρμόζοντας κατάλληλα το ύφος τους. 

Το γεγονός ότι οι μαθητές μετά το τέλος της παρούσας παρέμβασης ήταν σε θέση να 

ενσωματώσουν πληροφορίες και να δημιουργήσουν κείμενα με σαφή δομή και συνοχή 

επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες (Wolbers, 2008a· Wolbers, Dostal, Graham, Branum-

Martin, Kilpatrick & Saulsburry, 2016) όπου οι μαθητές βελτιώθηκαν ως προς την ύπαρξη 

ξεκάθαρης εισαγωγής και προλόγου, την αναλυτική παράθεση λεπτομερειών στην ανάπτυξη 

του θέματος και στη συνοχή. Ιδιαίτερα ως προς τη συνοχή είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

έρευνα των Albertini, Marschark, και Kincheloe (2016) σχετικά με τις αναγνωστικές και 

γραπτές δεξιότητες των κωφών φοιτητών διαπιστώθηκε ότι οι κωφοί φοιτητές ήταν σε θέση 

να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τη συνοχή των κειμένων πολύ περισσότερο από το να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο τους. Είναι πιθανό ότι, ακόμη και οι λιγότερο ικανοί 

αναγνώστες που προσεγγίζουν τα κείμενα επιφανειακά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 

συνδετικές λέξεις και φράσεις, τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν στα κείμενα τους 

εφόσον διδαχθούν τον σωστό τρόπο. Στην παρούσα παρέμβαση ένα από τα μαθήματα NIP 

που διδάχθηκαν οι μαθητές ήταν οι συνδετικές λέξεις και φράσεις, η έλλειψη των οποίων 

είχε παρατηρηθεί τόσο από την εκπαιδευτικό όσο και από τους ίδιους τους μαθητές.  Όπως 

αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα, οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν το λειτουργικό 

τους ρόλο και να τις χρησιμοποιήσουν στα κείμενα τους με επιτυχία. Για τα σημαντικά 

θετικά αποτελέσματα που έχουν τα μαθήματα NIP γίνεται αναφορά και στις έρευνες της 

Wolbers (2007a· 2008b).  
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Οι μαθητές στην παρούσα παρέμβαση μπόρεσαν επίσης να κατανοήσουν και να 

ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού λόγου, να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη ευχέρεια και να εκφράσουν πιο σύνθετο λόγο. Στις έρευνες των Wolbers (2008, 

2010) και Wolbers, Dostal & Bowers (2012) οι μαθητές παρουσίασαν αντίστοιχα θετικά 

αποτελέσματα στην πολυπλοκότητα και την ακρίβεια της γλώσσας καθώς και στα 

χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού και αφηγηματικού λόγου. Οι Wolbers, Dostal, 

Graham, Branum-Martin, Kilpatrick, και Saulsburry (2016) αποδίδουν τη βελτίωση αυτή σε 

δύο λόγους: στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συζητούν και 

επεξεργάζονται τις προτάσεις των μαθητών έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές από όλους και 

να μπορούν να αποδοθούν σωστά στον γραπτό λόγο και στο γεγονός ότι τα κείμενα των 

μαθητών απευθύνονται σε ένα πραγματικό κοινό και επομένως πρέπει οι μαθητές να 

υιοθετήσουν το κατάλληλο ύφος. Στην παρούσα παρέμβαση και οι δυο παράγοντες 

λειτούργησαν θετικά. Οι μαθητές, παρά τη γνώση για τα πιθανά λάθη και τις ελλείψεις τους, 

δε φοβήθηκαν να εκτεθούν μπροστά στους συμμαθητές τους καθώς από νωρίς 

συνειδητοποίησαν το όφελος που θα είχαν ενώ το γεγονός ότι τα κείμενα τους θα μπορούσαν 

να διαβαστούν από τρίτους αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό κίνητρο σταθερής και συνεχούς 

συμμετοχής τους στην τάξη.   

 Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην παρούσα 

παρέμβαση μειώθηκαν τα στοιχεία της νοηματικής γλώσσας στον γραπτό λόγο των κωφών 

και βαρήκοων μαθητών, στοιχείο που εμφανίζεται στις έρευνες των Wolbers, Bowers, 

Dostal & Graham (2014) και των Wolbers, Graham, Dostal, Bowers, (2014). Παρά την 

αισθητή όμως μείωση αυτών των στοιχείων, αυτά εξακολουθούν να υφίστανται κάτι που οι 

Wolbers, Graham, Dostal και Bowers (2014) αποδίδουν τόσο στο μεγαλύτερο μήκος των 

εκθέσεων άρα και στη μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν τέτοια στοιχεία όσο και στην 

ατελή ακόμα χειρισμό των σωστών γραμματικών και συντακτικών δομών από τους μαθητές. 
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Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης η νοηματική γλώσσα χρησιμοποιείται από τους μαθητές 

για να εκφράσουν ιδέες, να συζητήσουν, να επικοινωνήσουν ενώ κατά την ανάγνωση των 

κειμένων οι μαθητές αντιστοιχούν νοήματα στον γραπτό λόγο. Όπως επισημαίνει η Wolbers 

(2010), η χρήση των νοημάτων κατά την ανάγνωση των κειμένων παίζει κομβικό ρόλο στην 

εσωτερική αναπαράσταση της αγγλικής γλώσσας και στην οικοδόμηση μεταγλωσσικής 

γνώσης. Οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις με τη χρήση νοημάτων εξοικειώνουν τους 

μαθητές με τη ροή του γραπτού λόγου, τον τρόπο έκφρασης και το ύφος που έχει ένα γραπτό 

κείμενο.  

Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία της ρουμπρίκας, τις Συμβάσεις γραπτού λόγου, οι 

μαθητές στην παρούσα παρέμβαση παρουσίασαν μικρή αλλά όχι στατιστικά σημαντική 

διαφορά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Wolbers, 

2007a ·2008b). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι μαθητές είχαν ήδη σε αυτή την 

κατηγορία υψηλά ποσοστά πριν την παρέμβαση, επομένως ήταν αναμενόμενη μια μικρή 

μόνο βελτίωση. Όπως επισημαίνει η Wolbers, (2008a), οι μαθητές του λυκείου γνωρίζουν 

ήδη να χρησιμοποιούν σωστά το κεφαλαίο γράμμα, τα σημεία στίξης και τους κανόνες της 

ορθογραφίας, αντίθετα με τους μαθητές του δημοτικού που χρειάζονται συστηματική 

υποστήριξη. Ιδιαίτερα σχετικά με την ορθογραφία, οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές των 

μικρότερων τάξεων παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα εξαιτίας της αδυναμίας 

πρόσβασης τους σε φωνολογικές, μορφολογικές και σημασιολογικές πληροφορίες (Burman, 

Nunes, & Evans, 2007· Bowers, Dostal, McCarthy, Schwarz & Wolbers, 2015·Λογοθέτη, 

2013). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα των Bowers, Dostal, McCarthy, Schwarz και 

Wolbers (2015) σχετικά με την εφαρμογή της  ΣΑΔΓ για μια ολόκληρη σχολική χρονιά στις 

τελευταίες τάξεις ενός δημοτικού σχολείου για κωφούς μαθητές, τα παιδιά παρουσίασαν 

σημαντική πρόοδο σε διάφορες δεξιότητες του γραπτού λόγου όχι όμως στην ορθογραφία, 

με τους ερευνητές να τονίζουν την ανάγκη για συστηματική διερεύνηση των αιτιών των 
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ορθογραφικών λαθών των κωφών και βαρήκοων μαθητών και για την οργάνωση ενός πολύ 

δομημένου προγράμματος αντιμετώπισης τους.    

Η στατιστικά σημαντική βελτίωση που παρουσίασαν οι μαθητές της παρούσας 

παρέμβασης στην τρίτη κατηγορία της ρουμπρίκας που αξιολογεί το συντακτικό και τη 

γραμματική συμφωνεί με τα ευρήματα της Wolbers, (2008a·2008b) και των Wolbers, Dostal 

και Bowers (2011), με τους μαθητές στις έρευνες τους να παρουσιάζουν σημαντική 

διαφοροποίηση στην πολυπλοκότητα του λόγου και την τήρηση των κανόνων της 

γραμματικής. Οι μαθητές στην παρούσα παρέμβαση αύξησαν τη χρήση συνδετικών λέξεων 

και φράσεων, μπόρεσαν να συνθέσουν πιο πολύπλοκα κείμενα με περισσότερες 

δευτερεύουσες προτάσεις, περισσότερες προθετικές και επιρρηματικές λέξεις και φράσεις 

και πέτυχαν να κάνουν λιγότερα λάθη στην σωστή κλίση των ρημάτων. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ΣΑΔΓ να βελτιώνει τόσο τις υψηλής όσο και τις χαμηλής 

τάξης δεξιότητες αλλά και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της γραμματικής και 

του συντακτικού μέσα από αυθεντικά και γραμμένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό κείμενα. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως της αρχικής τους επίδοσης, του 

επικοινωνιακού τρόπου που χρησιμοποιούσαν και του επιπέδου που βρίσκονταν όταν 

ξεκίνησε η παρέμβαση, παρουσίασαν σημαντική πρόοδο δείχνει την αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου τόσο στους υψηλής όσο και στους χαμηλής επίδοσης μαθητές, παρά τις όποιες 

γνωστικές και επικοινωνιακές διαφοροποιήσεις τους. Μετά την παρέμβαση, οι μαθητές 

είχαν γίνει πιο ικανοί στο να διαχωρίζουν τις εκφράσεις της νοηματικής και της γραπτής 

γλώσσας, να μεταφράζουν στοιχεία της νοηματικής στον γραπτό λόγο και να ακολουθούν 

τους κανόνες του γραπτού λόγου.  

Ένα σημείο που  πρέπει να σχολιαστεί είναι η αύξηση που παρουσίασαν οι μαθητές 

στον αριθμό των επιρρηματικών και προθετικών λέξεων και φράσεων. Η χρήση της 

κατάλληλης πρόθεσης ή του επιρρήματος αποτελεί πρόκληση για τους κωφούς και 
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βαρήκοους μαθητές καθώς η επιλογή τους γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με αυτό που 

ταιριάζει περισσότερο στην συγκεκριμένη πρόταση και το νόημα που κάποιος θέλει να 

μεταδώσει ενώ συχνά οι κανόνες είναι γενικοί. Προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στο 

σημείο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς με 

αναλυτικές συζητήσεις και επαναλήψεις (Wolbers, 2008a). Και στην παρούσα παρέμβαση 

κυρίως οι προθέσεις και λιγότερο τα επιρρήματα έγιναν αντικείμενο διδασκαλίας κατά τη 

διάρκεια σύνθεσης των κειμένων με επιδείξεις, βοηθητικές εξηγήσεις και διευκρινίσεις για 

τη σωστή χρήση τους από την εκπαιδευτικό και αναλυτικής συζήτησης με τους μαθητές.  

Ένα ενδιαφέρον σημείο σχετικά με την ορθή χρήση της γλώσσας που παρατηρείται 

στην παρούσα παρέμβαση αφορά τη μη στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον αριθμό 

των ελλειπτικών προτάσεων καθώς οι μαθητές δεν βελτιώθηκαν αρκετά ώστε να 

καταγραφεί σημαντική διαφοροποίηση. Το εύρημα δεν συμφωνεί με την έρευνα της 

Wolbers (2010) όπου μετά την παρέμβαση αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι σύνθετες και 

επαυξημένες προτάσεις στα κείμενα των μαθητών. Η μη σημαντική διαφοροποίηση μπορεί 

να ερμηνευθεί από το μεγαλύτερο μήκος των εκθέσεων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

άρα και στη μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανισθούν ελλειπτικές προτάσεις. Επιπλέον, οι 

μαθητές έχοντας φθάσει στην τελευταία τάξη του λυκείου έχουν ήδη παγιωμένες γλωσσικές 

δομές, οι οποίες απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και περισσότερο χρόνο για να αλλάξουν. Με 

το τελευταίο συμφωνούν οι Dostal και Bowers (2014) καθώς στη δική τους παρέμβαση, αν 

και αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των λέξεων στις εκθέσεις των μαθητών, δεν βελτιώθηκε 

η πολυπλοκότητα των προτάσεων τους. Όπως τονίζουν, απαιτείται πολύ περισσότερος 

χρόνος από μια σύντομη διδακτική παρέμβαση για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί 

ουσιαστικά η οργάνωση του λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών σε επίπεδο 

πρότασης.    
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Στην παρούσα παρέμβαση ο αριθμός των λέξεων παρουσίασε πολύ σημαντική 

μεταβολή με τον μέσο όρο να αυξάνεται από τις 95 λέξεις στις 222 Η αύξηση του μήκους 

των εκθέσεων καταγράφεται και στις έρευνες των Wolbers (2010), Wolbers, Graham, 

Dostal, Bowers, (2014) και Dostal και Bowers (2014) όπου οι μαθητές υπερδιπλασίασαν τον 

αριθμό των λέξεων, με τους χαμηλής επίδοσης μαθητές να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

αύξηση. Στην παρούσα παρέμβαση όλοι οι μαθητές είχαν μεγάλη θετική διαφοροποίηση 

μετά την παρέμβαση, κάτι που αποτυπώνεται και στις έρευνες της Wolbers, (2010) και των 

Wolbers, Dostal και Bowers (2011). Το μεγαλύτερο μήκος των εκθέσεων οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι μαθητές κατανοούν τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Οι 

περισσότερες εκθέσεις πριν την παρέμβαση χαρακτηρίζονται από παράθεση πληροφοριών, 

χωρίς συνοχή, κάτι που ίσχυε και στην παρούσα παρέμβαση. Μέσα από την εφαρμογή της 

ΣΑΔΓ οι μαθητές μπορούν να συνθέτουν μεγαλύτερα κείμενα καθώς μαθαίνουν να 

αξιοποιούν το διδακτικό υλικό και να εμπλουτίζουν τα κείμενα τους. Επιπλέον, αποκτούν 

κίνητρο γράφοντας για ένα πραγματικό κοινό, από το οποίο θέλουν να γίνουν κατανοητοί 

και σταδιακά γίνονται ικανοί να μεταφέρουν σωστά τις προτάσεις τους από τη νοηματική 

στον γραπτό λόγο αποκτώντας αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους 

(Wolbers, 2010). 

Σχετικά με το τεστ της ανάγνωσης, η αδυναμία των περισσότερων μαθητών να 

εντοπίσουν την άσχετη πρόταση, να διατυπώσουν την κεντρική ιδέα και να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις περιεχομένου πριν την παρέμβαση συμφωνεί με τα αντίστοιχα ευρήματα των  

Kelly, Albertini και Shannon (2001) και των Marschark, Sapere, Convertino, Mayer, 

Wauters και Sarchet (2009). Τόσο στην παρούσα παρέμβαση όσο και στις παραπάνω 

έρευνες οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κριτηρίου παρά το 

γεγονός ότι το ποσοστό των λέξεων και φράσεων που υπογράμμισαν ως άγνωστες ήταν 

σχετικά μικρό. Οι Kelly, Albertini και Shannon (2001) απέδωσαν την αδυναμία αυτή στην 
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τάση των κωφών μαθητών και φοιτητών να επικεντρώνονται σε λέξεις και φράσεις και να 

αγνοούν το σύνολο του κειμένου. Συχνά οι κωφοί μαθητές υπερεκτιμούν τις δυνατότητες 

τους, δεν κατανοούν το βαθύτερο νόημα των κειμένων και δεν κατέχουν επαρκείς 

στρατηγικές για να αξιολογήσουν την ποιότητα της κατανόησης τους (Albertini, Marschark, 

& Kincheloe, 2016). 

Η έρευνα των Kelly, Albertini και Shannon (2001) επαναλήφθηκε λίγα χρόνια 

αργότερα από τους Marschark, Sapere, Convertino, Mayer, Wauters και Sarchet (2009) 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν η παρουσίαση των κειμένων μέσω της νοηματικής θα 

διευκόλυνε περισσότερο την κατανόηση τους σε σχέση με την ανάγνωση. Τα δεδομένα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές κατανόησαν περισσότερα όταν διάβασαν τα κείμενα παρά όταν τα 

είδαν να αποδίδονται στη νοηματική γλώσσα οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα 

ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές στην αναγνωστική 

κατανόηση μπορεί να οφείλονται σε πιο γενικές διαδικασίες κατανόησης της γλώσσας. Γι’ 

αυτό, προτείνουν τη χρήση  εναλλακτικών τρόπων που θα καλλιεργούν και θα ενισχύουν τη 

γλωσσική επεξεργασία μέσα από τη διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή.   

Η εφαρμογή της ΣΑΔΓ, η οποία καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, επέφερε 

πράγματι βελτίωση στην κατανόηση του δεύτερου κειμένου. Αν και στον εντοπισμό της 

άσχετης πρότασης σημειώθηκε μικρή μόνο διαφοροποίηση καθώς ο αριθμός των μαθητών 

που την εντόπισαν αυξήθηκε μόνο κατά έναν, όλοι οι μαθητές με τις πιο χαμηλές επιδόσεις 

κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο στη διατύπωση της κύριας ιδέας και στις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις περιεχομένου. Στο τμήμα με τις πιο υψηλές επιδόσεις θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δυο μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν σχεδόν πλήρως και τα δύο κείμενα, 

μια μαθήτρια παρέμεινε σταθερά καλή και ένας μαθητής, που είχε σχετικά καλά ποσοστά 

κατανόησης πριν την παρέμβαση, παρουσίασε την πιο μεγάλη βελτίωση στις ερωτήσεις 
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περιεχομένου. Η βελτίωση της ανάγνωσης, που καταγράφηκε στην παρούσα παρέμβαση ως 

συνέπεια της εφαρμογής της ΣΑΔΓ, συμφωνεί με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, στις 

οποίες, όπως και στην παρούσα μελέτη, αν και η ανάγνωση δεν αποτελεί κύριο στόχο της 

παρέμβασης παρουσιάζει σημαντική θετική διαφοροποίηση (Wolbers, 

2007a·2008a·2008b).  

Όπως τονίζει η Wolbers (2007a) οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής του κειμένου όχι μόνο βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με 

τον ρυθμό ενός γραπτού κειμένου αλλά επιπλέον ενισχύουν τις δεξιότητες αναγνώρισης  των 

λέξεων και κατανόησης της σημασίας τους. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να 

αντιληφθούν τη λειτουργικότητα της γλώσσας καθώς υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορούν 

να διδαχθούν αναλυτικά αλλά καθορίζονται κάθε φορά από το πλαίσιο του κειμένου. Καθώς 

οι μαθητές διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα κείμενα, έχουν την ευκαιρία να μάθουν τον 

σωστό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται ο γραπτός λόγος και τις πολλαπλές σημασίες που 

μπορούν να έχουν οι λέξεις και οι φράσεις. Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται συνεχώς σε επαφή 

με νέες λέξεις και φράσεις με τις οποίες ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει τα κείμενα τους, στην 

προσπάθεια του να καθοδηγήσει τους μαθητές σε ένα πιο σύνθετο επίπεδο γραπτού λόγου 

(Wolbers, Graham, Dostal, & Bowers, 2014).  

Τα ευρήματα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια σχετικά με τη στάση των 

κωφών και βαρήκοων μαθητών προς τον γραπτό λόγο  δείχνουν την αλλαγή που φέρνει η 

εφαρμογή της ΣΑΔΓ ως προς τον τρόπο που οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν τη γραφή 

αλλά και ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως συγγραφέα. Ένα από 

τα βασικά χαρακτηριστικά των κωφών και βαρήκοων μαθητών σχετικά με τη γραφή είναι η 

αρνητική στάση που εκφράζουν προς τον γραπτό λόγο, και κυρίως τη συγγραφή εκθέσεων, 

και η απροθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά μέσα στην τάξη σε οποιαδήποτε διδασκαλία 

στοχεύει στη βελτίωση του (Albertini & Schley, 2011). Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 
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πριν την παρέμβαση αποτυπώνουν αυτή την αρνητική στάση με τους μαθητές να δηλώνουν 

πόσο λίγο τους αρέσει να γράφουν είτε μόνοι τους στο σπίτι είτε στο σχολείο, τόσο διάφορα 

κείμενα όσο και κείμενα που ανήκουν στον επιχειρηματικό λόγο και τη μικρή εμπιστοσύνη 

που έχουν στις γραπτές τους ικανότητες. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση καταγράφεται 

σημαντική μεταβολή, με τους μαθητές να εκφράζουν την επιθυμία να γράφουν περισσότερο, 

ιδιαίτερα στο σχολείο, μαζί με τους συμμαθητές τους, να αυξάνουν τα είδη του γραπτού 

λόγου, τα οποία τους αρέσει να γράφουν και κυρίως να εκφράζουν θετική στάση προς τον 

γραπτό λόγο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά μετά την παρέμβαση 

δήλωσαν ότι θέλουν να γράφουν περισσότερες εκθέσεις ή να κάνουν ασκήσεις που 

βελτιώνουν τον γραπτό τους λόγο.  

Τα παραπάνω συμφωνούν με τα ευρήματα στην έρευνα της Enns (2009) όπου μετά 

το τέλος του προγράμματος, οι μαθητές στο σύνολο τους εξέφρασαν πιο θετικές απόψεις 

για τον γραπτό λόγο, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι θεωρούν το γράψιμο πολύ πιο 

διασκεδαστικό από πριν ενώ στην ανοιχτού τύπου ερώτηση οι απαντήσεις τους έδειξαν ότι 

οι μαθητές είχαν πολύ πιο συγκεκριμένους στόχους για τα κείμενα που τους αρέσει να 

γράφουν, τα οποία δεν εξαντλούνταν, όπως πριν, απλά στην επικοινωνία με τους άλλους, 

αλλά περιλάμβαναν ημερολόγια, περιγραφές, εκθέσεις, αναφορές και καταγραφές 

προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων. Το αυθεντικό κοινό στο οποίο απευθύνονται τα 

κείμενα, το υποστηρικτικό, συνεργατικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται η ΣΑΔΓ, 

η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού που σταδιακά μειώνεται, αφήνοντας την πρωτοβουλία και 

αναπτύσσοντας την ανεξαρτησία των μαθητών και η συνειδητοποίηση των μαθητών για το 

πώς λειτουργεί ένας συγγραφέας είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της ΣΑΔΓ που επηρεάζουν 

θετικά τις αντιλήψεις των κωφών και βαρήκοων μαθητών για τον γραπτό λόγο (Dostal, 

Bowers, Wolbers & Gabriel, 2015). 
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Όπως επισημαίνουν οι Wolbers, Bowers, Dostal, Graham και Shannon (2014), οι 

μαθητές μετά την εφαρμογή της ΣΑΔΓ δείχνουν αυξημένο κίνητρο να γράφουν μόνοι τους, 

αρχίζουν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως συγγραφέα και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση 

τους για τις γραπτές τους ικανότητες, Ωστόσο, αν στην έρευνα της Enns (2009) οι 

περισσότεροι μαθητές δήλωσαν κάπως καλοί συγγραφείς σε σχέση με το καθόλου καλοί 

πριν την παρέμβαση, ένιωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση και μπόρεσαν 

να μεταφέρουν τα οφέλη που είχαν από το πρόγραμμα στην καθημερινή τους ζωή, μόνο οι 

μισοί μαθητές στην παρούσα παρέμβαση χαρακτήρισαν τον εαυτό τους καλύτερο 

συγγραφέα σε σχέση με πριν. Αν και οι απαντήσεις τους μετά την παρέμβαση ήταν 

ενδεικτικές της αλλαγής στη στάση τους προς τον γραπτό λόγο, η έλλειψη αυτοπεποίθησης 

αναδεικνύει τη μεγάλη ανασφάλεια των κωφών και βαρήκοων παιδιών εξαιτίας των πολλών 

αποτυχιών που έχουν βιώσει και την ανάγκη συστηματικής υποστήριξης και ηθικής 

ενίσχυσης προκειμένου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους (Schley, & 

Albertini, 2005). 

 

4.2 Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΣΑΔΓ  στη διδασκαλία του γραπτού λόγου 

σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές (Wolbers, 2008a˙ Wolbers, 2008b˙ Wolbers, Dostal & 

Bowers, 2012˙ Dostal & Wolbers, 2014˙ Dostal, Bowers, Wolbers & Gabriel, 2015˙ 

Wolbers, Dostal, Graham, Cihak, Kilpatrick & Saulsburry, 2015). Τα γραπτά των μαθητών 

πριν την παρέμβαση χαρακτηρίζονταν είτε από παράθεση λεπτομερειών, χωρίς συνοχή, είτε 

από την ύπαρξη μόνο του κυρίως θέματος, συχνά ελλιπούς, χωρίς διακριτό πρόλογο και 

επίλογο. Τα κείμενα ήταν μικρά, χωρίς κατάλληλο ύφος και χωρίς να ανταποκρίνονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού λόγου. Μετά την παρέμβαση όλοι οι μαθητές 



 
103 

 

μπορούσαν να συνθέσουν κείμενα που να έχουν σαφή δομή, με πρόλογο, κυρίως θέμα και 

επίλογο και συνοχή με τη χρήση κατάλληλων συνδετικών λέξεων και φράσεων. Επιπλέον, 

οι μαθητές έγιναν πιο ικανοί να ενσωματώνουν επιχειρήματα και πληροφορίες στα κείμενα 

τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού λόγου, με 

το μήκος των εκθέσεων σχεδόν να υπερδιπλασιάζεται. 

Παρά το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία καταγράφονται προβλήματα στην 

ορθογραφία και τη χρήση των σημείων στίξης, οι μαθητές στην παρούσα παρέμβαση 

παρουσίαζαν μικρά προβλήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή βελτίωση (Burman, 

Nunes & Evans, 2007˙ Bowers, Dostal, McCarthy, Schwarz & Wolbers, 2015˙Λογοθέτη, 

2013). Είναι πολύ πιθανό οι μαθητές του λυκείου και ιδιαίτερα της τελευταίας τάξης να 

έχουν κατανοήσει και να μπορούν να  εφαρμόζουν σωστά τους σχετικούς κανόνες (Wolbers, 

2008a). Αντίθετα, οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην πολυπλοκότητα του 

λόγου και την τήρηση των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού. Τα γραπτά των 

μαθητών πριν την παρέμβαση είχαν σημαντικές ελλείψεις σε δευτερεύουσες προτάσεις, 

προθετικές και επιρρηματικές λέξεις και φράσεις ενώ είχαν προβλήματα στη σωστή χρήση 

του ρήματος. Η αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό και τους άλλους μαθητές, η συνεχής 

εξάσκηση στη συλλογική σύνθεση γραπτών κειμένων και η έκθεση σε σωστά πρότυπα 

γραπτού λόγου βοήθησαν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν περισσότερες δευτερεύουσες 

προτάσεις, προθετικές και επιρρηματικές λέξεις και φράσεις και να αναπτύξουν πιο 

πολύπλοκο λόγο. Σε ένα ωστόσο χαρακτηριστικό δεν καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, 

τις ελλειπτικές προτάσεις, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στο σύντομο διάστημα της 

παρέμβασης αλλά και στο μεγαλύτερο μήκος των εκθέσεων και τη μεγαλύτερη πιθανότητα 

για εμφάνιση ελλειπτικών προτάσεων. 

Η εφαρμογή της ΣΑΔΓ έφερε βελτίωση και στις αναγνωστικές δεξιότητες των 

μαθητών. Παρόλο που οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές έχουν σημαντικά προβλήματα στην 
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ανάγνωση, όπως διαπιστώθηκε και στην παρούσα παρέμβαση, η ΣΑΔΓ είχε ως αποτέλεσμα 

να αυξηθεί το επίπεδο κατανόησης των κειμένων και οι μαθητές να γίνουν πιο ικανοί να 

εντοπίσουν και να περιγράψουν με δικά τους λόγια το περιεχόμενο παραγράφων των 

κειμένων. Τα ευρήματα της παρούσας παρέμβασης επιβεβαιώνουν τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών για τη θετική επίδραση της ΣΑΔΓ στο αναγνωστικό επίπεδο των 

κωφών και βαρήκοων μαθητών (Wolbers, 2007a˙ 2008a˙ 2008b). Εξάλλου, η ανάγνωση και 

η γραφή είναι δεξιότητες αλληλένδετες και η βελτίωση στη μια δεξιότητα αντανακλάται 

στην άλλη (Graham & Hebert, 2010a).   

Αντίστοιχα, διαφοροποιήθηκε θετικά και η στάση των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών προς τον γραπτό λόγο. Οι χαμηλές επιδόσεις των κωφών και βαρήκοων μαθητών 

στον γραπτό λόγο έχουν ως αποτέλεσμα αυτοί να αναπτύσσουν αρνητικά συναισθήματα 

(Mayer, 2010), όπως καταγράφηκε και στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές 

πριν την παρέμβαση. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι τους 

αρέσει να γράφουν, ιδιαίτερα στο σχολείο με τους συμμαθητές τους, ότι θεωρούν λιγότερο 

βαρετό το γράψιμο και ότι τους αρέσει να γράφουν περισσότερα είδη κειμένων σε σχέση με 

πριν. Η υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό, η συνεργασία με τους άλλους μαθητές, η 

εκμάθηση και η χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών και η πρόοδος που 

βλέπουν στα κείμενα τους διαφοροποιούν θετικά τη στάση τους προς τον γραπτό λόγο 

(Dostal, Bowers, Wolbers & Gabriel, 2015). Παρά ταύτα το γεγονός ότι μόνο οι μισοί 

μαθητές αξιολόγησαν τον εαυτό τους ως καλύτερο συγγραφέα σε σχέση με πριν την 

παρέμβαση δηλώνει ότι πιθανώς απαιτείται περισσότερος χρόνος εφαρμογής της μεθόδου 

μέχρις ότου οι μαθητές νιώσουν αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες τους. 

Συνοψίζοντας, η ΣΑΔΓ είναι προσαρμοσμένη στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των 

κωφών και βαρήκοων παιδιών και λαμβάνει υπόψη της τη μεγάλη διαφοροποίηση που 

χαρακτηρίζει τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές ως προς την γλώσσα που χρησιμοποιούν 
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και το επίπεδο επάρκειας της γλώσσας αυτής.  Η ΣΑΔΓ μπορεί να ανταποκριθεί σε μαθητές 

με διαφορετικά γλωσσικά προφίλ και διαφορετικής δυναμικότητας, ανεξαρτήτως του 

σημείου εκκίνησης εφαρμογής της μεθόδου (Wolbers, Graham, Dostal, & Bowers, 2014). 

Στοχεύει τόσο στις υψηλής τάξης δεξιότητες όπως είναι το περιεχόμενο και η δομή όσο και 

στις χαμηλής τάξης δεξιότητες όπως είναι η ορθογραφία, το συντακτικό, η γραμματική, η 

στίξη, αποδέχεται κάθε επικοινωνιακό μέσο που οι μαθητές επιλέγουν και προσπαθεί 

αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γλωσσικές δυνατότητες τους, να τους καταστήσει ικανούς να 

εκφράσουν σωστά δομημένο και διατυπωμένο γραπτό λόγο (Dostal & Bowers, 2014).   

 

4.3 Περιορισμοί έρευνας 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ΣΑΔΓ στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, επομένως δεν υπάρχουν παρόμοια ευρήματα ώστε να 

μπορεί να γίνει σύγκριση. Επίσης, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο που υιοθετεί 

την ολική επικοινωνία, που αποτελεί μια από τις μεθόδους επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών, στους μαθητές 

μιας συγκεκριμένης τάξης, σε ένα συγκεκριμένο είδος γραπτού λόγου. Επιπλέον, δεν υπήρχε 

ομάδα ελέγχου στους οποίους θα εφαρμοζόταν η παραδοσιακή διδασκαλία για να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο ομάδων ενώ και η παρέμβαση ήταν μικρής σχετικά 

διάρκειας. Ιδιαίτερα για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές απαιτείται πολύ περισσότερος 

χρόνος διδασκαλίας μέχρις ότου καταστούν ικανοί να δομήσουν ένα νέο τρόπο οργάνωσης 

των σκέψεων τους, μια μεγαλύτερης διάρκειας παρέμβαση θα έδινε τη δυνατότητα για πιο 

ασφαλή αποτελέσματα. Τέλος, παρά το γεγονός ότι στόχος της έρευνας δράσης δεν είναι η 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει, το μικρό δείγμα των 

μαθητών δεν επιτρέπει εύκολα γενικεύσεις.  
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4.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Μέσα από την παρούσα παρέμβαση αναδεικνύεται η ανάγκη για συνεχή έρευνα 

σχετικά με τους τρόπους που αναπτύσσεται ο γραπτός λόγος σε κωφά και βαρήκοα παιδιά 

με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο και προφίλ. Όσες περισσότερες γνώσεις αποκτούμε για 

τις τόσο διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες αυτού του μαθητικού πληθυσμού τόσο πιο 

αποτελεσματική θα γίνεται η διδασκαλία τους (Wolbers, Dostal, & Bowers, 2011). Πιθανές 

μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αφορούν την εφαρμογή της ΣΑΔΓ για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, όπως μια σχολική χρονιά, με συλλογή περισσότερων δειγμάτων μέσα 

στη χρονιά για πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα. Επίσης, θα μπορούσε να 

ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε άλλα είδη του γραπτού λόγου, όπως η 

αφήγηση όπως επίσης και σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου. Πολύ 

ενδιαφέρουσα θα ήταν η σύγκριση μεταξύ δύο ισοδύναμων τμημάτων όπου στο ένα θα 

εφαρμοζόταν η ΣΑΔΓ και στο άλλο θα γινόταν η παραδοσιακή διδασκαλία προκειμένου να 

εντοπιστούν οι ακριβείς παράγοντες που οδηγούν σε μεγαλύτερα κέρδη από την εφαρμογή 

της ΣΑΔΓ.  

Ολοκληρώνοντας, σε μια εποχή που τα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

των κωφών και βαρήκοων μαθητών αλλάζουν με γρήγορο ρυθμό, οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν σε αυτούς καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. 

Η ενημέρωση για νέες μεθόδους και πρακτικές, η αυτό-αξιολόγηση και η ευελιξία στις 

διδακτικές επιλογές ανάλογα με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις προτιμήσεις του κάθε 

μαθητή, η δημιουργία ικανών και ανεξάρτητων μαθητών μπορούν να αποτελέσουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση αποτελεσματικών διδακτικών προγραμμάτων 

για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές.   
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παραγράφων 

Υπάρχει λογική 

σύνδεση μεταξύ 

των παραγράφων 

και χρήση 

συνδετικών λέξεων 

στο μεγαλύτερο 

μέρος του κειμένου 

(κάποιες προτάσεις 

και  κάποιες 

παράγραφοι δεν 

συνδέονται μεταξύ 

τους) 

Γίνεται 

προσπάθεια για 

λογική σειρά, 

όμως υπάρχει 

σύνδεση 

προτάσεων και 

παραγράφων με 

ακατάλληλους  

συνδέσμους  

Υπάρχει πλήρης 

αταξία στην 

παράθεση 

σκέψεων, δεν 

υπάρχει ειρμός, 

ούτε  σύνδεση 

προτάσεων και 

παραγράφων 

 

Ύφος-

ακροατήριο 

Το περιεχόμενο 

(επιχειρήματα) 

και το ύφος 

(λεξιλόγιο, 

εκφράσεις, 

σύνταξη 

προτάσεων) 

ανταποκρίνονται 

απόλυτα στις 

Το περιεχόμενο και 

το ύφος καλύπτουν 

στο μεγαλύτερο 

μέρος του κειμένου 

τις απαιτήσεις του 

ακροατηρίου 

Το περιεχόμενο 

ή/και το ύφος 

καλύπτουν σε 

ορισμένα 

σημεία τις 

απαιτήσεις του 

ακροατηρίου 

Ούτε το 

περιεχόμενο ούτε 

το ύφος  

ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις 

του ακροατηρίου 
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Συνολικός αριθμός λέξεων, δε λαμβάνονται υπόψιν οι λάθος λέξεις  

απαιτήσεις του 

ακροατηρίου 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (CONVENTIONS) 

Χρήση 

κεφαλαίου 

γράμματος 

Όλες οι 

προτάσεις και τα 

κύρια ονόματα 

αρχίζουν με 

κεφαλαίο γράμμα 

Μία πρόταση ή ένα 

κύριο όνομα δεν 

αρχίζει με 

κεφαλαίο γράμμα  

Δύο προτάσεις 

ή δυο κύρια 

ονόματα δεν 

αρχίζουν με 

κεφαλαίο 

γράμμα 

Τρεις ή 

περισσότερες 

προτάσεις ή 

κύρια ονόματα  

δεν αρχίζουν με 

κεφαλαίο γράμμα 

Στίξη  Σε όλες τις 

προτάσεις 

χρησιμοποιούνται 

σωστά τα σημεία 

στίξης  

Σε μια πρόταση δεν 

χρησιμοποιούνται 

σωστά τα σημεία 

στίξης  

Σε δύο 

προτάσεις  δεν 

χρησιμοποιούντ

αι σωστά τα 

σημεία στίξης 

Σε τρεις ή 

περισσότερες 

προτάσεις  δεν 

χρησιμοποιούνται 

σωστά τα σημεία 

στίξης         

Ορθογραφία Λιγότερο από το 

3% των λέξεων 

του κειμένου έχει 

ορθογραφικά 

λάθη 

3-9% των λέξεων 

του κειμένου έχει 

ορθογραφικά λάθη 

10-19% των 

λέξεων του 

κειμένου έχει 

ορθογραφικά 

λάθη 

20% ή 

περισσότερο των 

λέξεων του 

κειμένου έχει 

ορθογραφικά 

λάθη       

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (CONTEXTUAL LANGUAGE) 

Ελλειπτικές 

προτάσεις 

Καμία ελλειπτική 

πρόταση 

Μια ελλειπτική 

πρόταση 

Δυο 

ελλειπτικές 

προτάσεις 

Τρεις ή 

περισσότερες 

ελλειπτικές 

προτάσεις 

Σύνδεση 

κύριων 

προτάσεων 

Τρεις ή 

περισσότερες 

Δυο Μια Καμία 

Σύνδεση 

κύριας και 

δευτερεύουσας 

ή 

δευτερευουσώ

ν προτάσεων 

Τρεις ή 

περισσότερες 

Δυο Μια Καμία 

Προθετικές ή 

επιρρηματικές 

φράσεις 

Επτά ή 

περισσότερες 

Τέσσερις ως έξι Μία ως τρεις Καμία προθετική 

ή επιρρηματική 

φράση 

Σωστή χρήση 

του ρήματος 

(χρόνος, 

αριθμός, 

πρόσωπο) 

Σχεδόν όλα τα 

ρήματα 

χρησιμοποιούνται 

σωστά >95% 

Τα περισσότερα 

ρήματα 

χρησιμοποιούνται 

σωστά  >80% 

Αρκετά από τα 

ρήματα 

χρησιμοποιούντ

αι σωστά >50% 

Τα περισσότερα 

από τα ρήματα δε  

χρησιμοποιούνται 

σωστά          

Συνδετικές 

λέξεις ή 

φράσεις  

Επτά ή 

περισσότερες 

Τέσσερις ως έξι Μία ως τρεις Καμία συνδετική 

λέξη ή φράση 



 
127 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τα κείμενα του τεστ ανάγνωσης 

Η φυσιογνωμία του δασκάλου (κείμενο προελέγχου) 

Ποια ακριβώς είναι, μέσα στο χαρακτηρολογικό πίνακα, η ιδιομορφία του δασκάλου; 

Πολλά γνωρίσματά της έχουν επισημάνει όσοι έχουν συστηματικά μελετήσει το θέμα. Θα 

περιοριστώ σε τρία, τα κατά τη γνώμη μου σπουδαιότερα. 

1. Στόφα δασκάλου έχει εκείνος που παραμένοντας ενήλικος μπορεί να γίνεται παιδί 

–και κάθε χρόνο, με τα νέα παιδιά που έρχονται στα χέρια του, να γίνεται ένα νέο παιδί. Ο 

δάσκαλος λοιπόν πρέπει ακριβώς να καταλαβαίνει, να μιλάει αυτή τη γλώσσα, για να 

συνεννοείται με τους νέους, για να μπορεί να έρχεται πολύ κοντά τους και να τους 

παραστέκεται στις δυσκολίες που θα βρουν πορευόμενοι την (ανώμαλη και επικίνδυνη) οδό 

της ζωής. 

2. Επιτυχημένος είναι εκείνος ο δάσκαλος που έκανε με το έργο του τόσο ώριμο το 

μαθητή του, ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα, του 

δάσκαλου: να κάνει το νέο άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό ανεξάρτητο –στον τρόπο που 

μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που 

καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει τον κόσμο και τη ζωή– ώστε να μην 

έχει πλέον ανάγκη από τη χειραγώγηση κανενός άλλου, ούτε φυσικά του δασκάλου του. Η 

παιδεία είναι μια συνεχής λειτουργία της ζωής που μας καταλαμβάνει από τη στιγμή που θα 

γεννηθούμε και μας παρακολουθεί ως την τελευταία μας πνοή. 

3. Άφησα τελευταία την πρώτη αρετή του δασκάλου: την αγάπη του στο παιδί. Στο 

παιδί που δεν είναι δικό του, αλλά γίνεται δικό του, όταν συνδεθεί μαζί του με την 

παιδευτική σχέση. Στο παιδί ως παιδί, ως ένα δηλαδή νέο και τρυφερό βλαστάρι, που δεν 

έχει ακόμα ξεδιπλώσει τα φύλλα του, αλλά κλείνει μέσα του τόσους θησαυρούς –

νοημοσύνης, ευαισθησίας, δραστηριότητας– και περιμένει τη δική του στοργή και φροντίδα 

για να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί. Είναι απίστευτο με πόση αγάπη (ανιδιοτελή, θερμή) 

αφοσιώνεται ο αληθινός δάσκαλος στους μαθητές του. Το παιδί που του εμπιστεύτηκαν να 

διδάξει, γίνεται ο άξονας της ζωής του, αυτό της δίνει το περιεχόμενο και το νόημά της. 

  

        ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
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1. Να υπογραμμίσεις τις λέξεις ή τις προτάσεις που δεν καταλαβαίνεις ή νομίζεις ότι δεν 

έχει σχέση με το θέμα του κειμένου. 

 

2. Ποια είναι η κύρια ιδέα του κειμένου; 

 

3. Να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: 

3.1. Ποια πρέπει να είναι η σχέση του δασκάλου με το παιδί; 

 

3.2. Ποια είναι η  μεγαλύτερη επιτυχία ενός δασκάλου; 

 

3.3. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή του δασκάλου; 
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Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (κείμενο μεταελέγχου) 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν ειδικά σχεδιαστεί για να διδάξουν τους ανθρώπους 

ένα συγκεκριμένο θέμα, να αναπτύξουν μια έννοια, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να 

εξηγήσουν ένα ιστορικό γεγονός ή την κουλτούρα κάποιων ή να ενισχύσουν μια δεξιότητα 

μέσα από το παιχνίδι. Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, τα περισσότερα παιδιά έχουν σαν 

αποκλειστικούς παιδαγωγούς τους γονείς τους. Από εκεί και μετά η εκπαίδευση τους 

χωρίζεται στην «επίσημη», που ασκείται σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και την «άτυπη», 

στο σπίτι με τους γονείς. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια τα συναντάμε και στα δύο είδη 

εκπαίδευσης. Εδώ θ’ ασχοληθούμε με τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην 

«άτυπη» εκπαίδευση, στο σπίτι. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν ένα πολύτιμο 

εργαλείο στα χέρια των γονιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο κάθε 

φορά και να καλύψουν εκείνες τις ανάγκες που οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν. 

Κάποιες φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως οι «εξωσχολικές» 

δραστηριότητες. Τα παιδιά μαθαίνουν δηλαδή, με έναν ευχάριστο τρόπο κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν διδάσκεται στο σχολείο. Όπως, για παράδειγμα, οι 

κατασκευές , που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με διάφορες καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες, οι 

οποίες φυσικά και δεν διδάσκονται στα σχολεία. Μπορούν να γίνουν αφορμές, ώστε να 

αναπτύξουν εντελώς νέες ικανότητες (τις οποίες αγνοούσαν ότι είχαν) ή να «ακονίσουν» 

αυτές που ήδη έχουν. Οι νέες εμπειρίες έχουν, συνήθως, πολύ θετικές συνέπειες στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να 

συνεργάζονται στην τάξη και να μοιράζονται τις ιδέες και τα συναισθήματα τους.  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να παίξουν ενισχυτικό ή απλά συμπληρωματικό 

ρόλο στην επίσημη εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις που το παιδί «υστερεί» ή έχει αρνητική 

διάθεση, ας πούμε, για τη φυσική, μπορεί απλά, παίζοντας στο σπίτι, να αλλάξει διάθεση. 

Ένα παιχνίδι με πειράματα, μαζί με τους γονείς, μπορεί να το κάνει να τη δει πιο χαλαρά 

και με περισσότερο ενδιαφέρον. Κάποιες φορές μάλιστα, τα παιδιά, μέσα από τις επιτυχίες 

τους σε κάποια εκπαιδευτικά παιχνίδια, κερδίζουν αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να 

αντισταθμίσει τα συναισθήματα αποτυχίας που νιώθουν, λόγω της υστέρησης τους σε μια 

άλλη γνωστική περιοχή. Γενικά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να οξύνουν το 

ενδιαφέρον τους για μάθηση και να τα ωθήσουν να αναπτύξουν τους γνωστικούς τους 

ορίζοντες. Αρκεί να μην υπερβάλλουμε. Τα παιδιά δεν μπορούν, αλλά και δεν πρέπει, να 

παίζουν μόνο με εκπαιδευτικά παιχνίδια. Υπάρχουν πολλά άλλα παιχνίδια, τα οποία είναι 

εξίσου σημαντικά και αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους.  
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1. Να υπογραμμίσεις τις λέξεις ή τις προτάσεις που δεν καταλαβαίνεις ή νομίζεις ότι δεν 

έχει σχέση με το θέμα του κειμένου. 

 

2. Ποια είναι η κύρια ιδέα του κειμένου; 

 

3. Να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: 

3.1. Γιατί τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς; 

 

3.2. Τι μπορούν να μάθουν τα παιδιά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια; 

 

3.3. Πώς μπορούν τα παιχνίδια να στηρίξουν συναισθηματικά τα παιδιά;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Μου αρέσει να γράφω 
κείμενα που περιέχουν 
επιχειρήματα ή ενημερώνουν 
για ένα θέμα 

     

2. Το γράψιμο είναι βαρετό      

3. Μου αρέσει να γράφω στον 
ελεύθερο χρόνο μου 

     

4. Μου αρέσει να γράφω 
σημειώματα και γράμματα  

     

5. Μου αρέσει να γράφω στο 
σχολείο 

     

6. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ 
τι να γράψω 

     

7. Είναι διασκεδαστικό να 
γράφω διάφορα κείμενα στο 
σπίτι 

     

8. Μου αρέσει να γράφω μαζί 
με άλλους 

     

9. Το γράψιμο είναι 
διασκεδαστικό 

     

10. Θα ήθελα να είχα 
περισσότερο χρόνο να γράφω 
στο σχολείο 

     

11. Μου αρέσει να διαβάζω      

12. Νομίζω ότι γράφω καλά      

13. Μου αρέσει να γράφω      

14. Πόσο συχνά γράφεις στο 
σπίτι; 

     

15. Τι σου αρέσει να γράφεις;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Π4.1 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του γραπτού λόγου 

 

Πίνακας Π1: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά 
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Π
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Έκθεση1 0 1 1 0 1 1 Έκθεση4 2 2 2 1 2 1

Έκθεση2 0 1 0 0 1 1 Έκθεση5 1 1 2 2 2 2

Έκθεση3 0 1 1 0 1 1 Έκθεση6 2 3 3 2 2 2

Έκθεση1 3 1 2 0 2 2 Έκθεση4 3 3 3 0 3 3

Έκθεση2 3 2 3 1 3 3 Έκθεση5 3 3 3 3 3 3

Έκθεση3 3 2 2 3 2 3 Έκθεση6 2 3 3 1 3 3

Έκθεση1 2 1 2 0 2 2 Έκθεση4 3 3 3 1 3 2

Έκθεση2 3 2 3 3 3 3 Έκθεση5 3 3 3 3 3 3

Έκθεση3 0 1 1 0 2 2 Έκθεση6 2 3 3 1 3 3

Έκθεση1 1 0 0 0 0 1 Έκθεση4 1 2 2 2 1 1

Έκθεση2 0 2 2 0 1 1 Έκθεση5 2 1 2 2 1 1

Έκθεση3 0 0 0 0 0 0 Έκθεση6 1 2 2 1 1 1

Έκθεση1 2 1 2 0 1 2 Έκθεση4 3 3 3 2 2 2

Έκθεση2 0 2 2 0 2 2 Έκθεση5 3 3 3 3 3 2

Έκθεση3 2 1 1 1 2 2 Έκθεση6 2 3 3 2 3 2

Έκθεση1 0 0 0 0 0 0 Έκθεση4 3 3 3 1 2 2

Έκθεση2 0 1 1 0 1 0 Έκθεση5 0 1 1 1 1 1

Έκθεση3 0 1 0 0 1 0 Έκθεση6 2 2 2 2 2 1

Έκθεση1 0 1 1 0 1 1 Έκθεση4 3 2 2 2 2 2

Έκθεση2 0 1 1 0 1 1 Έκθεση5 0 1 1 0 1 1

Έκθεση3 0 1 1 0 1 0 Έκθεση6 1 3 2 0 1 1

Έκθεση1 0 0 1 0 0 1 Έκθεση4 2 2 2 1 1 2

Έκθεση2 0 1 1 0 0 0 Έκθεση5 1 1 1 0 1 1

Έκθεση3 0 1 1 0 1 0 Έκθεση6 1 2 2 0 1 1

Μαθητής7

Μαθητής8

Μεταέλεγχος

Μαθητής6

Μαθητής5

Μαθητής4

Μαθητής2

Μαθητής3

Προέλεγχος

Μαθητής1
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Πίνακας Π2: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στη χρήση της γλώσσας 

 

 

Ελ
λε

ιπ
τι

κέ
ς 

π
ρ

ο
τά

σ
ει

ς

Σύ
νδ

εσ
η

 κ
ύ

ρ
ιω

ν 
π

ρ
ο

τά
σ

εω
ν

Σύ
νδ

εσ
η

 κ
ύ

ρ
ια

ς 
κα

ι 

δ
ευ

τε
ρ

εύ
ο

υ
σ

α
ς 

ή
 

δ
ευ

τε
ρ

ευ
ο

υ
σ

ώ
ν 

π
ρ

ο
τά

σ
εω

ν

Π
ρ

ο
θ

ετ
ικ

ές
 ή

 ε
π

ιρ
ρ

η
μ

α
τι

κέ
ς 

φ
ρ

ά
σ

ει
ς

Σω
σ

τή
 χ

ρ
ή

σ
η

 τ
ο

υ
 ρ

ή
μ

α
το

ς 

(χ
ρ

ό
νο

ς,
 α

ρ
ιθ

μ
ό

ς,
 π

ρ
ό

σ
ω

π
ο

)

Συ
νδ

ετ
ικ

ές
 λ

έξ
ει

ς 
ή

 φ
ρ

ά
σ

ει
ς 

Ελ
λε

ιπ
τι

κέ
ς 

π
ρ

ο
τά

σ
ει

ς

Σύ
νδ

εσ
η

 κ
ύ

ρ
ιω

ν 
π

ρ
ο

τά
σ

εω
ν

Σύ
νδ

εσ
η

 κ
ύ

ρ
ια

ς 
κα

ι 

δ
ευ

τε
ρ

εύ
ο

υ
σ

α
ς 

ή
 

δ
ευ

τε
ρ

ευ
ο

υ
σ

ώ
ν 

π
ρ

ο
τά

σ
εω

ν

Π
ρ

ο
θ

ετ
ικ

ές
 ή

 ε
π

ιρ
ρ

η
μ

α
τι

κέ
ς 

φ
ρ

ά
σ

ει
ς

Σω
σ

τή
 χ

ρ
ή

σ
η

 τ
ο

υ
 ρ

ή
μ

α
το

ς 

(χ
ρ

ό
νο

ς,
 α

ρ
ιθ

μ
ό

ς,
 π

ρ
ό

σ
ω

π
ο

)

Συ
νδ

ετ
ικ

ές
 λ

έξ
ει

ς 
ή

 φ
ρ

ά
σ

ει
ς 

Έκθεση1 0 1 1 0 1 1 Έκθεση4 2 3 3 3 3 2

Έκθεση2 0 1 0 0 2 0 Έκθεση5 0 2 2 2 3 2

Έκθεση3 0 1 1 0 1 1 Έκθεση6 1 3 3 3 2 2

Έκθεση1 3 3 3 2 3 2 Έκθεση4 3 3 3 3 3 3

Έκθεση2 3 3 3 3 3 2 Έκθεση5 3 3 3 3 3 3

Έκθεση3 3 3 3 3 3 2 Έκθεση6 3 3 3 3 3 3

Έκθεση1 3 2 3 1 3 2 Έκθεση4 3 3 3 3 3 3

Έκθεση2 3 3 3 3 3 2 Έκθεση5 3 3 3 3 3 3

Έκθεση3 3 2 3 2 3 1 Έκθεση6 3 3 3 3 3 3

Έκθεση1 1 0 1 0 2 1 Έκθεση4 1 2 3 3 3 2

Έκθεση2 1 2 2 2 2 1 Έκθεση5 1 2 2 3 2 1

Έκθεση3 0 0 3 2 1 1 Έκθεση6 1 2 2 3 3 1

Έκθεση1 1 2 2 2 3 1 Έκθεση4 3 3 3 3 3 3

Έκθεση2 2 2 3 3 3 1 Έκθεση5 2 3 3 3 3 2

Έκθεση3 1 3 3 3 3 2 Έκθεση6 3 3 3 3 3 3

Έκθεση1 0 1 1 0 2 1 Έκθεση4 0 3 3 3 3 1

Έκθεση2 0 1 1 1 0 0 Έκθεση5 0 3 1 1 0 1

Έκθεση3 0 1 2 1 1 1 Έκθεση6 0 3 3 3 1 2

Έκθεση1 0 0 1 0 0 1 Έκθεση4 0 3 2 2 3 1

Έκθεση2 1 1 0 1 0 1 Έκθεση5 0 1 1 3 2 1

Έκθεση3 1 2 1 1 1 0 Έκθεση6 1 2 2 2 3 1

Έκθεση1 0 0 0 0 0 0 Έκθεση4 1 3 3 2 2 1

Έκθεση2 0 0 0 1 0 0 Έκθεση5 0 2 1 1 2 0

Έκθεση3 0 0 0 0 0 0 Έκθεση6 1 1 2 2 2 2

Προέλεγχος

Μαθητής1

Μαθητής7

Μαθητής8

Μεταέλεγχος

Μαθητής6

Μαθητής5

Μαθητής4

Μαθητής2

Μαθητής3
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Πίνακας Π3: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στις συμβάσεις γραπτού λόγου 

 

 
 

Πίνακας Π4: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση λέξεων 

Αριθμός λέξεων   

 Μ.Ο. N 
Τυπική 

απόκλιση 

Προέλεγχος 94,7083 24 60,74213 

Μεταέλεγχος 222,9167 24 88,43810 

Σύνολο 158,8125 48 99,14521 
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Έκθεση1 1 0 3 Έκθεση4 3 3 3

Έκθεση2 2 0 3 Έκθεση5 3 3 3

Έκθεση3 2 1 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 3 3 3 Έκθεση4 3 3 3

Έκθεση2 3 3 3 Έκθεση5 3 3 3

Έκθεση3 3 3 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 3 3 3 Έκθεση4 3 3 3

Έκθεση2 3 3 3 Έκθεση5 3 3 3

Έκθεση3 3 3 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 3 1 2 Έκθεση4 3 3 2

Έκθεση2 0 2 2 Έκθεση5 3 1 1

Έκθεση3 3 1 3 Έκθεση6 3 1 3

Έκθεση1 3 3 3 Έκθεση4 3 3 3

Έκθεση2 3 3 2 Έκθεση5 3 3 3

Έκθεση3 3 3 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 3 3 3 Έκθεση4 3 3 2

Έκθεση2 3 3 3 Έκθεση5 3 3 3

Έκθεση3 3 3 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 2 1 3 Έκθεση4 3 3 3

Έκθεση2 2 1 3 Έκθεση5 3 2 3

Έκθεση3 3 1 3 Έκθεση6 3 3 3

Έκθεση1 0 1 1 Έκθεση4 3 3 1

Έκθεση2 0 0 0 Έκθεση5 1 1 1

Έκθεση3 0 0 1 Έκθεση6 3 3 1

Προέλεγχος

Μαθητής1

Μαθητής7

Μαθητής8

Μεταέλεγχος

Μαθητής6

Μαθητής5

Μαθητής2

Μαθητής3

Μαθητής4
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Π4.2 Τα αποτελέσματα του τεστ ανάγνωσης 

 
Πίνακας Π5: Τα αποτελέσματα του τεστ ανάγνωσης 
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Μ1 14 8 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Μ2 15 9 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1

Μ3 29 21 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Μ4 17 10 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Μ5 9 5 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3

Μ6 20 11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Μ7 5 4 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3

Μ8 3 0 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3

3η Ερώτηση 

Περιεχομένου

Τεστ Ανάγνωσης
Λέξεις 

άγνωστες

Πρόταση που 

δεν ταιριάζει Κεντρική ιδέα

1η Ερώτηση 

περιεχομένου

2η Ερώτηση 

περιεχομένου
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Π4.3 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του γραπτού λόγου 

Πίνακας Π6: Καταμέτρηση αποτελεσμάτων προελέγχου και μεταελέγχου 

  0 1 2 3 Σύνολο 

Εισαγωγή 
Πριν 16 1 3 4 24 

Μετά 2 6 8 8 24 

Πλούτος επιχειρημάτων 
Πριν 4 15 5 0 24 

Μετά 0 5 7 12 24 

Πληρότητα του θέματος 
Πριν 5 11 6 2 24 

Μετά 0 3 10 11 24 

Επίλογος 
Πριν 20 2 0 2 24 

Μετά 5 8 8 3 24 

Συνοχή 
Πριν 5 11 6 2 24 

Μετά 0 9 7 8 24 

Ύφος-ακροατήριο 
Πριν 7 8 6 3 24 

Μετά 0 10 9 5 24 

Χρήση κεφαλαίου γράμματος 
Πριν 4 1 4 15 24 

Μετά 0 1 0 23 24 

Στίξη 
Πριν 4 7 1 12 24 

Μετά 0 3 1 20 24 

Ορθογραφία 
Πριν 1 2 3 18 24 

Μετά 0 4 2 18 24 

Ελλειπτικές προτάσεις 
Πριν 11 6 1 6 24 

Μετά 7 7 2 8 24 

Σύνδεση κύριων προτάσεων 
Πριν 6 7 6 5 24 

Μετά 0 2 6 16 24 

Σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας ή 
δευτερευουσών προτάσεων 

Πριν 5 7 3 9 24 

Μετά 0 3 6 15 24 

Προθετικές ή επιρρηματικές φράσεις 
Πριν 8 6 5 5 24 

Μετά 0 2 5 17 24 

Σωστή χρήση του ρήματος (χρόνος, 
αριθμός, πρόσωπο) 

Πριν 6 5 4 9 24 

Μετά 1 1 6 16 24 

Συνδετικές λέξεις ή φράσεις 
Πριν 6 12 6 0 24 

Μετά 1 8 7 8 24 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Ενδεικτικά γραπτά κείμενα μαθητών 

Κείμενο προελέγχου μαθητή 1 
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Κείμενο μεταελέγχου μαθητή 1 
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Κείμενο προελέγχου μαθητή 2 
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Κείμενο μεταελέγχου μαθητή 2 

 


