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Εκπαίδευση». Το θέμα της είναι η αξιοποίηση ενός Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής (ΡΚΑ) 

στην υποστήριξη, με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες, της διδασκαλίας της 
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Από την άλλη, η Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής είναι ένας κλάδος της τεχνολογίας 

που, εξελισσόμενος με γοργούς ρυθμούς, φιλοδοξεί να προσφέρει καινοτόμο και 

αποτελεσματική υποστήριξη στον άνθρωπο, σε τομείς όπως η ψυχαγωγία, η περίθαλψη 

και φροντίδα των αδυνάτων και ασθενών και η εκπαίδευση.  

Ως απόρροια των δυο παραπάνω διαπιστώσεων γεννήθηκε η ιδέα για τη διενέργεια της 

παρούσας έρευνας, η πορεία και τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζονται στις 

σελίδες που ακολουθούν.   
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Αξιοποίηση των Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής (ΡΚΑ) στην Εκμάθηση 

της Ποντιακής Διαλέκτου 

Περίληψη 

Η Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής (ΡΚΑ) είναι η ανάπτυξη ρομπότ με χαρακτηριστικά 

κοινωνικής συμπεριφοράς, που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν, μέσω κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, τους χρήστες τους κατά την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών. 

Ένας από τους τομείς όπου αξιοποιείται η ΡΚΑ είναι η διδασκαλία της ξένης/δεύτερης 

γλώσσας κυρίως σε παιδιά. Τα Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής, μέσω της κοινωνικής 

σχέσης που αναπτύσσουν με τους ανθρώπους, δημιουργούν κίνητρα, διαμορφώνουν 

στάσεις κατάλληλες και αναπτύσσουν κατάλληλες συνθήκες για την υποστήριξη της 

μάθησης.  

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο ένα ΡΚΑ θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου σε ενήλικες. Για τον 

σκοπό αυτόν σχεδιάστηκαν τέσσερις διδακτικές δραστηριότητες με συγκεκριμένους 

μαθησιακούς στόχους, ενταγμένους στο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων. Τριάντα 

συνολικά μαθητές έλαβαν μέρος, ατομικά, στη διδακτική αυτή παρέμβαση και στη 

συνέχεια διατύπωσαν τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους σε ατομική συνέντευξη. 

Παράλληλα διενεργήθηκε βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων.  

Τα ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν με βάση τις μεθόδους της ποιοτικής έρευνας. Από 

την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είδαν θετικά 

το εγχείρημα. Η αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ ενίσχυσε τη θετική διάθεση για μάθηση και 

κέντρισε το ενδιαφέρον τους. Οι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι είχαν 

τη δυνατότητα  να εξασκηθούν στις γλωσσικές δραστηριότητες με έναν εναλλακτικό, 

ευχάριστο τρόπο. Επισήμαναν ωστόσο την έλλειψη της βαθύτερης και πιο ουσιαστικής 

επικοινωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ ανθρώπων, έλλειψη που είναι αποτέλεσμα των, 

προς το παρόν ανεπίλυτων, σχεδιαστικών αδυναμιών των  ρομπότ. 

Οι ενδείξεις είναι ωστόσο θετικές και η χρήση της ΡΚΑ στον τομέα της γλωσσικής 

διδασκαλίας των ενηλίκων παρουσιάζει ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα.  

Λέξεις κλειδιά: Ρομποτική κοινωνικής αρωγής, εκπαίδευση ενηλίκων, διδασκαλία 

διαλέκτου, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, ΝΑΟ, ποντιακή διάλεκτος. 
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Utilisation of Socially Assistive Robots (SAR) to Teach the Pontic Dialect 

Abstract 

Socially Assistive Robotics (SAR) is the development of robots with social behaviour 

that aim at supporting their users, through social interaction, in carrying out various 

tasks. One of the areas in which SAR is utilized is teaching foreign/second languages, 

particularly to children. Through the social relationships developed with people, 

Socially Assistive Robots create incentives, shape appropriate attitudes and foster 

suitable conditions to support learning. 

This paper was designed to examine the extent to which a SAR could be utilised in 

order to teach the Pontic dialect to adults. For this purpose, four educational activities 

were designed with specific learning goals incorporated in the curriculum. A total of 

thirty students participated individually in this teaching intervention and then expressed 

their impressions and views during personal interviews. At the same time, the activities 

were recorded on video. 

The research data were analysed on the basis of qualitative research methods. The data 

analysis found that most participants viewed the endeavour favourably. Interaction with 

the SAR strengthened a positive learning atmosphere and stirred their interest. 

Participants made positive remarks on the fact that they had the ability to engage in 

language activities in an alternative, pleasant manner. However, they stressed the 

absence of deeper and more substantial communication that is achieved between 

humans, a shortcoming that is the result of the currently unsolved design weaknesses of 

robots. 

Nevertheless, indications are positive and there is interest in further research of the use 

of SAR in the field of teaching languages to adults. 

Keywords: Socially assistive robotics, adult education, dialect teaching, second 

language teaching, NAO, Pontic dialect. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την εποχή της επινόησης της λέξης «ρομπότ» έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια. 

Στο διάστημά αυτό τα ρομπότ πέρασαν από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας 

στο επίπεδο της χρηστικότητας και τέθηκαν με ποικίλους τρόπους στην υπηρεσία του 

ανθρώπου. Με αφετηρία τις βιομηχανικές εφαρμογές διάφορες μηχανές ανέλαβαν την 

πραγματοποίηση εργασιών δύσκολων και απαιτητικών, συχνά επικίνδυνων, που μέχρι 

τότε εκτελούσαν οι άνθρωποι. Παράλληλα αναπτύχθηκαν και ρομποτικές υλοποιήσεις 

με σκοπό να ενταχθούν στο περιβάλλον του ανθρώπου ώστε να του παράσχουν 

υποστήριξη σε συγκεκριμένους τομείς. Οι κατασκευές αυτές δημιουργήθηκαν με 

αποκλειστικό σκοπό τη υποβοήθηση ατόμων με αναπηρίες, σωματικές ή 

αισθητηριακές. Ωστόσο, η έννοια του ρομπότ με την άποψη της αρχικής του – 

μυθιστορηματικής – σύλληψης φαίνεται ότι δεν εγκαταλείφθηκε. Συνεχής έρευνα, με 

την παράλληλη ανάπτυξη κι άλλων επιστημών, οδήγησε στη δημιουργία 

ανθρωπόμορφων μηχανών, των οποίων η χρήση τοποθετείται στο περιβάλλον του 

ανθρώπου κι επιπλέον έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Ο ανθρωπομορφισμός τους έθεσε τις 

βάσεις για ανάπτυξη νέου τύπου αλληλεπίδρασης των ρομπότ με τον άνθρωπο και αυτό 

με τη σειρά του δημιούργησε νέες προοπτικές και προκλήσεις σε πολλαπλά πεδία 

έρευνας. Η Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής εστιάζει σε αυτό ακριβώς το πεδίο, της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου-ρομπότ και αναζητά τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν τα 

συμπεράσματα της σχετικής έρευνας να εφαρμοστούν.  

Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, τομέα ενδιαφέροντος για την 

αξιοποίηση των ΡΚΑ. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις εισάγονται στον χώρο της εκπαίδευσης, με την προσδοκία της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητάς της (ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο, υπολογιστές). Η ρομποτική 

στην εκπαίδευση ωστόσο είναι σχετικά πρόσφατη προσπάθεια και βρίσκεται σε συνεχή 

εξέλιξη, παράλληλη με την εξέλιξη των ρομπότ.  

Σχετικά πρόσφατο είναι και το ενδιαφέρον και η συστηματική ενασχόληση της 

επιστημονικής κοινότητας με την εκπαίδευση ενηλίκων, αντιμετωπίζοντάς την με 

τρόπο ανεξάρτητο από την παιδαγωγική. Η διαδικασία της μάθηση κατά την περίοδο 

που ακολουθεί την παιδική και εφηβική ηλικία και το αντίστοιχο σχολικό περιβάλλον 

έγινε αυτοτελές αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων 
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διατυπώθηκαν οι σχετικές θεωρίες και αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ενήλικου εκπαιδευόμενου.  

Τέλος, διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια μια αντίληψη που εντάσσει  τη γλωσσική 

ποικιλία και ιδιαιτερότητα στο πλαίσιο της πολιτισμικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας που περιγράφεται από την έννοια του πολυγραμματισμού (Ντίνας, 

2015Α). Υπό την απειλή της – προδιαγεγραμμένης για πολλούς – εξαφάνισης και με 

δεδομένη τη συρρίκνωσή τους οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας γίνονται όλο και 

περισσότερο αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Έτσι πυκνώνουν οι προτάσεις για τη 

διδασκαλία τους με σκοπό την αξιοποίησή τους στην προσέγγιση την κυρίαρχης 

γλώσσας με μια άλλη οπτική (Τζακώστα, 2013· Συμεωνίδης, 2015).  Ωστόσο το ζήτημα 

της διάσωσης και διαφύλαξης του πολιτιστικού αυτού γλωσσικού πλούτου των 

διαλέκτων παραμένει πρωταρχικής σημασίας.  Στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται και τα 

μαθήματα ποντιακής που έγιναν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, ως αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων 

Εκπαιδευτικών. 

Τα μαθήματα της ποντιακής άρχισαν το φθινόπωρο του 2016 και εντάσσονται στο 

πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Πριν την έναρξη των μαθημάτων έγινε σε 

συνεργασία με το ΠΑ.ΜΑΚ. σεμινάριο για την επιμόρφωση των διδασκόντων. 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί περαιτέρω το εγχείρημα, λίγες μέρες μετά ο υπεύθυνος της 

Ακαδημίας Ρομποτικής και μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

ΠΑ.ΜΑΚ., Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικόλαος Φαχαντίδης, παρουσίασε στο κοινό το 

ανθρωπόμορφο ρομπότ Nao το οποίο μιλούσε και χόρευε ποντιακά. Η παρουσίαση 

έγινε στα Μ.Μ.Ε. και σε ζωντανή επίδειξη στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης. Η θερμή υποδοχή του Nao στη ΔΕΘ από τους επισκέπτες, ανάμεσά 

τους και αρκετοί από τους μετέπειτα εκπαιδευόμενους, αποτέλεσε έναυσμα για την 

εκπόνηση αυτής της έρευνας. 

Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο τα ΡΚΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στη διαδικασία διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου σε ενήλικες, μέσα από ειδικά 

σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες. Ερευνάται το κατά πόσο το ΡΚΑ μπορεί να 

υποστηρίξει δραστηριότητες με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους οι οποίοι 

εντάσσονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας της ποντιακής και το κατά πόσο οι 

δραστηριότητες είναι συμβατές με τις απαιτήσεις και τις αρχές της εκπαίδευσης 
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ενηλίκων. Επιπλέον εξετάζονται επιμέρους πτυχές της αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών και του ρομπότ και το κατά πόσο η αλληλεπίδραση 

είναι ικανή να αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά τα επίπεδα εμπλοκής των 

μαθητευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία.  

Προκειμένου να επιτελέσει τον σκοπό της η έρευνα δεν αποβλέπει στο να καταγράψει 

με ποσοτική προσέγγιση τα αποτελέσματα της εμπλοκής του ΡΚΑ στη μαθησιακή 

διαδικασία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις στάσεις των εκπαιδευόμενων στην 

προοπτική ένταξης του ΡΚΑ στη διαδικασία της μάθησης και η διερεύνηση των πτυχών 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα μπορούσε να ωφεληθεί από την παρουσία του 

ΡΚΑ, με έμφαση στο συναισθηματικό μέρος.  

Τρεις ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή: από τη μία το γεγονός ότι η 

διδασκαλία ενός γλωσσικού κώδικα σε ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίσει πληθώρα 

σύνθετων παραγόντων που σχετίζονται με τις ατομικές διαφορές, τις στάσεις, τις 

αντιλήψεις και τις απόψεις των μαθητών. Ο ενήλικος μαθητής είναι πολύ πιο 

ανεξάρτητος, ώριμος και συνειδητοποιημένος από τα παιδιά ή τους εφήβους, με 

αποτέλεσμα η στάση του απέναντι στην ακολουθούμενη διαδικασία της διδασκαλίας 

του να επηρεάζει, αν όχι προδικάζει, το τελικό αποτέλεσμα (Bernat, 2004).  

Επιπλέον η εμφάνιση των ΡΚΑ στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων είναι σχετικά 

πρόσφατη (πράγμα που ισχύει ακόμη περισσότερο για τη χώρα μας) οπότε η επιτυχής 

ενσωμάτωσή τους στις ανθρωπινές δραστηριότητες κάθε άλλο παρά δεδομένη πρέπει 

να θεωρείται. Μάλιστα οι σχετικές έρευνες (Taipale, De Luca, Sarrica & Fortunato, 

2015) υποδεικνύουν μάλλον επιφυλακτικοί θα πρέπει να είμαστε.  

Τέλος, η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία μιας διαλέκτου, με το 

ιδιαίτερο πολιτιστικό φορτίο που αυτή έχει για τους ομιλητές της, μπορεί να έχει διπλή 

ανάγνωση. Από τη μια μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη θετικής στάσης προς την 

ομάδα που μιλά τη διάλεκτο. Οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα, και κυρίως στις 

αποκλίσεις της, αντιστοιχούν σε στάσεις προς τους ίδιους της ομιλητές της γλώσσας 

(Κακριδή-Φερράρι, 2007). Το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο «πλησιάζοντας» μια 

διάλεκτο ή ένα ιδίωμα (π.χ. χρήση σε διαφημίσεις, σε τηλεοπτικές σειρές κ.τ.λ.) 

αποδέχεται και πλησιάζει την ομάδα που χρησιμοποιεί τα γλωσσικά αυτά στοιχεία. 

Οπότε αυτό το «τεχνολογικό αγκάλιασμα» της ποντιακής μπορεί να εκληφθεί θετικά 

από τους εκπαιδευόμενους. Από την άλλη όμως έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία (προφορικών) διαλέκτων διαφόρων φυλών (Β. Αμερική, 
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Ωκεανία) αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τους ομιλητές, κυρίως από τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία, (Ehrman, 1999· Meek, 2013).     

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ένας αρκετά σημαντικός αριθμός 

ερευνών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση ΡΚΑ στη διδασκαλία 

γλωσσών. Η πλειοψηφία τους αφορά μαθητές προσχολικής-σχολικής ηλικίας. Δυο 

(πρόσφατες) έρευνες που έγιναν με ενήλικες: 

Έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε ενήλικες μετανάστες στη Φινλανδία διερεύνησε τη 

μείωση του άγχους του λάθους, μέσω της παροχής βοήθειας στον μαθητευόμενο από το 

ρομπότ, την υποβοήθηση της εξατομικευμένης και αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης και την 

επίδραση στα συναισθήματα (Hemminki & Erkinheimo-Kyllönen, 2017). Το 

αντικείμενο της έρευνας αφορούσε την εκμάθηση λέξεων και εκφράσεων στα 

φινλανδικά. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο Nao. Υπήρξαν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα στους γνωστικούς και κυρίως στους συναισθηματικούς τομείς.  

Έρευνα που έγινε στη Σουηδία (Wedenborn, Wik, Engwall, & Beskow, 2016) έδειξε ότι 

μεταπήδηση ενός εικονικού χαρακτήρα από την οθόνη του υπολογιστή (CALL) στον 

πραγματικό χώρο, μέσω της φυσικής υλοποίησης με τη μορφή ρομποτικής κεφαλής 

(RALL), επέφερε βελτίωση στα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, 

δημιούργησε κίνητρα για περισσότερη εμπλοκή και προκάλεσε ευχάριστα 

συναισθήματα στους εκπαιδευόμενους. Οι δραστηριότητες αφορούσαν στην εκμάθηση 

βασικού λεξιλογίου της ρωσικής γλώσσας από φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα 

ήταν τα σουηδικά. 

Το ρομπότ NAO χρησιμοποιείται επίσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας της ρωσική 

γλώσσας σε φοιτητές στο ινστιτούτο Pushkin (Fedorov, 2015), χωρίς ωστόσο να έχουν 

δημοσιευτεί λεπτομέρειες για τον τρόπο αξιοποίησής του.  

Η ανασκόπηση ερευνών με μαθητές μικρότερων ηλικιών περιλαμβάνει ποικιλία 

εργασιών.  

Μια από τις πρώτες σχετικές έρευνες έγινε στην Ιαπωνία (Kanda, Hirano, Eaton, 

Ishiguro, 2004). Χρησιμοποιήθηκε το ανθρωπόμορφο ρομπότ Robovie, το οποίο έχει 

δυνατότητες κίνησης, χειρονομιών, αναγνώρισης ατόμων, ομιλίας και φωνητικής 

αναγνώρισης, εκφράσεων του προσώπου κ.α. Το αντικείμενο της εργασίας ήταν η 

βελτίωση της επίδοσης των παιδιών (Α΄ και Στ΄ τάξη) στα αγγλικά μέσω της ελεύθερης 

αλληλεπίδρασής τους με το ρομπότ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων επί δυο 
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βδομάδες. Τα ευρήματα έδειξαν πως το ΡΚΑ ενθάρρυνε κάποια από τα παιδιά να 

βελτιώσουν τα αγγλικά τους, ωστόσο η αλληλεπίδραση κατά τη δεύτερη εβδομάδα 

ήταν αισθητά λιγότερη.  

Αρκετές έρευνες εστιάζουν στο λεξιλόγιο. Το ρομπότ RUBI χρησιμοποιήθηκε σε 

παιδιά νηπιακής ηλικίας και έδειξε θετικά αποτελέσματα στην κατάκτηση λεξιλογίου 

(Movellan, Tanaka, Fortenberry & Aisaka, 2005· Movellan, Eckhardt, Vimes & 

Rodriguez, 2009). Σε έρευνα που έγινε στο Ιράν (Alemi, Meghdari & Ghazisaedy, 

2015· Meghdari, Alemi, Ghazisaedy, Taheri, Karimian, Zandvakili, 2013) 

χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ NAO για τη διδασκαλία αγγλικού λεξιλογίου δυο ομάδες 

μαθητριών, στη μια με μεθόδους RALL και στην άλλη χωρίς. Οι μαθήτριες ήταν 

ηλικίας 12-13 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση του άγχους, 

περισσότερη ικανοποίηση και εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία.  

Μια εκτεταμένη και σε βάθος έρευνα στη Ν. Κορέα (Lee at al., 2011) χρησιμοποίησε το 

ρομπότ Engkey σε μαθητές δημοτικού για μια περίοδο οκτώ εβδομάδων. Η έρευνα 

εξέταση τόσο τα γνωστικά όσο και τα συναισθηματικά αποτελέσματα της διδασκαλίας 

με τη χρήση του ΡΚΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στις 

δεξιότητες ακουστικής κατανόησης, όμως υπήρξε σημαντική βελτίωση στον τομέα της 

παραγωγής προφορικού λόγου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι στα σχολεία της Ν. Κορέας η έμφαση στη διδασκαλία της αγγλικής δίνεται 

στο λεξιλόγιο και τη γραμματική. Συνεπώς η συνεισφορά του ΡΚΑ είναι πολύτιμη, μιας 

και έρχεται να καλύψει το κενό αυτό. Να σημειωθεί ωστόσο ότι το ρομπότ ανήκει στα 

τηλεχειριζόμενα (tele-operated) ρομπότ. Στην Ν. Κορέα έγινε μια ακόμα έρευνα (Shin 

& Shin, 2015) που είχε παρόμοια αποτελέσματα. Επικεντρωνόταν στη διδασκαλίας της 

αγγλικής σε μαθητές 14-15 ετών. Το αντικείμενο ήταν δραστηριότητες διαλόγου στη 

μια περίπτωση με τη βοήθεια ρομπότ (RALL) και στην άλλη με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (CALL). Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο Nao. Η έρευνα έδειξε ότι η 

προσέγγιση RALL είχε θετική επίδραση στους μαθητές τόσο στον γνωστικό όσο και 

στον συναισθηματικό τομέα και ευνόησε την επικοινωνία μέσα στην τάξη. 

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην Ταϊβάν οι ερευνητές (You, Shen, Chang, Liu & 

Chen, 2006) χρησιμοποίησαν το ρομπότ Robosapiens, ένα ανθρωποειδές χαμηλού 

κόστους. Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον και 

υλοποίησαν πέντε δραστηριότητες: αφήγησης, ερωτήσεων και απαντήσεων, 

εμψύχωσης (cheerleading), σωματικής κινητοποίησης (let’s act) και υποδειγματικής 

προφοράς. Η διάρκειας δυο εβδομάδων πειραματική διαδικασία έδειξε θετικά 
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αποτελέσματα την πρώτη, χωρίς ωστόσο την ίδια αποτελεσματικότητα τη δεύτερη 

εβδομάδα. Στην ίδια χώρα πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με το ρομπότ χαμηλού 

κόστους Bioloid (Hong, Huang, Hsu & Shen, 2016) μεταξύ μαθητών δημοτικού για τη 

διδασκαλία αγγλικής. Οι δραστηριότητες ήταν αφήγηση, ανάγνωση κειμένου, εκτέλεση 

εντολών και απάντηση σε ερωτήσεις. Εξετάστηκαν συναισθηματικοί (ικανοποίηση, 

αυτοπεποίθηση) αλλά και γνωστικοί παράγοντες (προσοχή, εμπλοκή) που 

επηρεάστηκαν από την αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά σε όλους του 

παραπάνω τομείς. 

Άλλες υλοποιήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνουν τη διδασκαλία 

μιας τεχνητής γλώσσας σε μαθητές 10-11 ετών από το iCat (Saerbeck, Schut, Bartneck 

& Janse, 2010), ένα ρομπότ με μορφή γάτας που έχει δυνατότητες περιορισμένης 

κίνησης, εκφράσεων του προσώπου και αντίληψης του περιβάλλοντος. Οι διαδικασία 

περιελάμβανε την εκμάθηση της γλώσσας με το ΡΚΑ με και χωρίς την μεσολάβηση 

κοινωνικού τύπου αλληλεπίδρασης. Στη μια περίπτωση το iCat συμπεριφερόταν ως 

δάσκαλος-αυθεντία που είχε πλήρη έλεγχο των μαθητών, ενώ στην άλλη χαμογελούσε, 

επιδείκνυε χιούμορ, έδειχνε ευαισθησία και ενθουσιασμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η επίδειξη υποστηρικτικής κοινωνικής συμπεριφοράς από το ρομπότ αύξησε την 

επίδοση των μαθητών και την κινητοποίησή τους. 

Το iRobiQ είναι ένα μικρό «έξυπνο» ρομπότ που μπορεί να κινήσει μέρη του σώματός 

του και να κάνει εκφράσεις του προσώπου. Χρησιμοποιήθηκε σε μια έρευνα για 

γλωσσική διδασκαλία στη μητρική γλώσσα (κορεατική) μικρών παιδιών, με το ρομπότ 

και με παραδοσιακά μέσα, με εμφανή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας κατά την 

αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ (Hyun, Kim, Jang & Park, 2008).  

Το 2015 ανακοινώθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκές χώρες (Belpaeme et 

al, 2015), υπό την αιγίδα της Ε.Ε. (What is L2TOR, χ.χ.). Στο πρόγραμμα 

περιλαμβανόταν η εκμάθηση της αγγλικής μέσα από τη διδασκαλία διαφόρων 

αντικειμένων, όπως οι αριθμοί, έννοιες του χώρου και λεξιλόγιο μέσω αφήγησης. Οι 

μαθητές είχαν ως μητρική γλώσσα τη γερμανική, ολλανδική και τουρκική. Σε άλλες 

περιπτώσεις μετανάστες με μητρική την τουρκική διδάχτηκαν γερμανικά ή ολλανδικά. 

Χρησιμοποιήθηκε το ΡΚΑ NAO. Η υλοποίηση ήταν αρκετά απαιτητική και φιλόδοξη 

και  περιελάμβανε αναγνώριση λόγου σε διάφορες γλώσσες, αναγνώριση αντικειμένων 

και του χώρου, αντίληψη και αναγνώριση των λεκτικών και μη λεκτικών 

συμπεριφορών των μαθητών. Σε συνέχεια της προηγούμενης εργασίας πρόσφατα 

δημοσιεύτηκε μια εργασία που καθορίζει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
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σχεδίαση ενός ΡΚΑ ικανού να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη στη διδασκαλία 

γλωσσών σε παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν (Belpaeme et al, 2018).  

Οι παραπάνω έρευνες αποτελούν ένα ενδεικτικό μέρος των σχετικών εργασιών. 

Κάποιες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση της παρούσας έρευνας, 

δεδομένης της απουσίας πολλών ερευνών με ενηλίκους.  

Οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι παρακάτω: 

1) Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής μπορούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες με διδακτικούς στόχους που εντάσσονται στην εκμάθηση διαλέκτου. 

2) Η πραγματοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με ΡΚΑ ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

3) Τα ΡΚΑ μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακό περιβάλλον ενηλίκων με στοιχεία 

αλληλεπίδρασης, σωματικής συμμετοχής. 

4) Τα ΡΚΑ μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακό περιβάλλον ενηλίκων ικανό να εκτείνει 

το χρόνο συμμετοχής και διάρκειας του μαθήματος. 

Λεπτομερέστερη αναφορά στις ερευνητικές υποθέσεις και στους λόγους που οδήγησαν 

στη διατύπωσή τους παρατίθεται στο Β΄ μέρος της εργασίας. 

Η έρευνα αποτελείται από τρία μέρη: το Α΄ Μέρος καλύπτει το Θεωρητικό Πλαίσιο, 

στο Β΄ Μέρος καλύπτεται το Ερευνητικό Πλαίσιο και γίνεται η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, ενώ στο Γ΄ Μέρος γίνεται η ερμηνεία και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Στο Α΄ Μέρος περιλαμβάνονται τέσσερα (4) κεφάλαια, που καλύπτουν το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας.  

Στο 1ο Κεφάλαιο εξετάζεται η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Γίνεται μια σύντομη αναφορά 

στη σχετική ορολογία και εξετάζονται εν συντομία οι θεωρίες μάθησης. Έμφαση 

δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων τόσο στον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν, όσο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.   

Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζεται εκτενώς η Γλώσσα και η διδασκαλία της. Δίνεται έμφαση 

στη διδακτική της γλώσσας, στο θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος, και κυρίως της δεύτερης/ξένης γλώσσας.  
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Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο διδακτικό αντικείμενο στο οποίο 

αφορούν οι δραστηριότητες της ερευνητικής δράσης, στην ποντιακή διάλεκτο. Γίνεται 

σύντομη ιστορική αναφορά στη προέλευση, την εξάπλωσή της, στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Τέλος εξετάζονται οι 

προσπάθειες για τη διδασκαλία της, από προγενέστερες, μέχρι την πιο πρόσφατη, που 

αποτέλεσε και αφορμή για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Παρουσιάζεται 

επίσης το Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Ποντιακής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της έρευνας. 

Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο εξετάζεται η ρομποτική και η αξιοποίησή της στις διάφορες 

μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παρατίθεται εν συντομία η πορεία της 

ρομποτικής από τις απαρχές της μέχρι την πρόσφατη ανάπτυξη και υλοποίηση των 

κοινωνικών ρομπότ, των ρομπότ που υποβοηθούν τον άνθρωπο μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Έμφαση δίνεται στη χρήση των ΡΚΑ στην εκπαίδευση κι ακόμα 

ειδικότερα στη γλωσσική διδασκαλία 

Το Β΄ Μέρος απαρτίζεται από δύο (2) κεφάλαια. Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση 

του τρόπου υλοποίησης της έρευνας, των μεθοδολογικών επιλογών, των ερευνητικών 

ερωτημάτων, της διαδικασίας και των μαθησιακών δραστηριοτήτων, του δείγματος, του 

τρόπου συλλογής δεδομένων και της επεξεργασίας τους. Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με συνοπτικό σχολιασμό. 

Στο Γ΄ Μέρος γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα και να εξαχθούν 

συμπεράσματα. Παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας, οι αδυναμίες όπως 

διαπιστώθηκαν μετά το πέρας της, καθώς και προτάσεις για μελλοντική αξιοποίηση-

επέκταση των συμπερασμάτων.  

Ακολουθεί η βιβλιογραφία και παρατίθενται τα παραρτήματα με τις δραστηριότητες, 

τον οδηγό της συνέντευξης και τη φόρμα καταγραφής της παρατήρησης.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εκπαίδευση ενηλίκων   

1.1 Μάθηση και Εκπαίδευση  

Η έννοια της μάθησης συνδέεται στην καθημερινή ζωή και στην καθομιλουμένη, με την 

έννοια της αλλαγής. Η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι τόσο στις γνώσεις, αλλά και στη 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Μπορεί να αφορά σε μη συνειδητές, αυτοματοποιημένες 

αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα ή πληροφορίες, αλλά και ενσυνείδητες 

στοχευμένες ενέργειες που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ενός στόχου. Συνεπώς 

μάθηση είναι η οικειοθελής, μόνιμη ή παροδική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίον 

κάποιος συνήθως ενεργεί, σκέφτεται και/ή αισθάνεται (Rogers, 1999). 

O όρος μάθηση δίνει έμφαση στο άτομο στο οποίο παρατηρείται ή αναμένεται η 

αλλαγή της συμπεριφοράς. Στον αντίποδα τοποθετείται η έννοια της εκπαίδευσης, που 

εστιάζει στον εκπαιδευτή, αυτόν που παρουσιάζει το ερέθισμα, που σχεδιάζει 

δραστηριότητες και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να προκύψει η μάθηση. 

Έτσι λοιπόν εκπαίδευση είναι «η δράση που αναλαμβάνει ή εκκινεί ένας ή 

περισσότεροι παράγοντες και η οποία είναι σχεδιασμένη να επιφέρει αλλαγές στις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις ατόμων, ομάδων ή κοινοτήτων» (Knowles, 

1999, σ. 10). Ο Jarvis (2004, όπ. αν. στο Κώστογλου, χ.χ.) ορίζει την εκπαίδευση ως τις 

«σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται από φορείς παροχής 

μάθησης, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν συνειδητά και με συγκεκριμένους 

στόχους». 

1.2 Φορείς εκπαίδευσης  

Ο ορισμός αυτός τοποθετεί στο πλάνο συγκεκριμένους φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι, 

ανάλογα με το αν η εκπαίδευση αποτελεί κύρια ή όχι δραστηριότητά τους, 

διαμορφώνουν αντίστοιχα και τις κατηγορίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Έτσι έχουμε (α) την τυπική εκπαίδευση, που προέρχεται από τους επίσημους παρόχους 

που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, δηλαδή τα σχολεία όλων των 

βαθμίδων, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια κτλ (β) τη μη τυπική εκπαίδευση, που παρέχεται 

από επίσημους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, 

συνδικαλιστικές ενώσεις, εταιρείες στο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.α.), 
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αλλά εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, (γ) την άτυπη μάθηση, που 

συντελείται κατά τις κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του. Περιλαμβάνει την κάθε είδους και με κάθε μέσο 

αυτομόρφωση (βιβλία, υπολογιστές και διαδίκτυο, κάθε είδους έντυπο υλικό) καθώς 

και τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται από την επαγγελματική εμπειρία 

(Ορισμοί - Δομή Δια Βίου Μάθησης & Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., χ.χ.). 

Η τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και η άτυπη μάθηση συγκροτούν ένα ευρύτερο 

πεδίο που αναφέρεται ως Διά Βίου Μάθηση. Ως Διά Βίου Μάθηση ορίζεται το σύνολο 

των μορφών μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που 

αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων του, οι οποίες συμβάλλουν:  

 στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

 στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου 

 στην κοινωνική συνοχή 

 στην ανάπτυξη της ικανότητας του ενεργού πολίτη 

 στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 

(Σιπητάνου, χ.χ.) 

1.3 Η εκπαίδευση των ενηλίκων  

Η εκπαίδευση των ενηλίκων, παρόλο που ως πεδίο δραστηριοτήτων εμφανίστηκε στη 

Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη (πριν επεκταθεί παγκοσμίως) στις αρχές του 20ου 

αιώνα (Κόκκος, 2005), άρχισε να αποκτά θεωρητική υποστήριξή σχετικά πρόσφατα, 

πριν από 4 δεκαετίες περίπου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 δόθηκε έμφαση στις 

ιδιαιτερότητες της ενήλικης μάθησης, σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών. Μέσα από 

την εστίαση στην «παιδικότητα» αναδύεται και η έννοια της «ενηλικιότητας» 

(Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). Οι διαφορές του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν, 

σκέφτονται και ενεργούν τα παιδιά αναδεικνύουν τις αντίστοιχες διαφορές στον τρόπο 

μάθησης των μεγάλων και σταδιακά διαμορφώνουν τo θεωρητικό και ερευνητικό 

πλαίσιο που έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα όπως οι μαθησιακές ανάγκες 

των ενηλίκων, ο τρόπος με τον οποίον προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται 

πληροφορίες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της μάθησης και τα 

κίνητρα που έχουν. Με αυτόν τον τρόπο το θεσμικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

απέκτησε την απαραίτητα επιστημονική οντότητα (Κόκκος, 2005).  
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Με τον όρο «ενήλικας» συνήθως εννοούμε τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το όριο 

ηλικίας μετά το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει στους πολίτες της πλήρη δικαιώματα. 

Ωστόσο, εκτός από την καθαρά νομική ή διοικητική διάσταση της ενηλικίωσης, 

υφίσταται και μια άλλη διάσταση: αυτή της ατομικής ολοκλήρωσης, που προσδίδει στο 

άτομο τα χαρακτηριστικά του ενήλικου, της ενηλικιότητας. Χαρακτηριστικό της είναι 

ότι το άτομο αναγνωρίζει στον εαυτό του τα στοιχεία της ωριμότητας (πλήρης 

ανάπτυξη και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, κατά Jarvis) και της τάσης του 

αυτοπροσδιορισμού, αλλά και τη ταυτόχρονη αναγνώριση αυτών των στοιχείων από 

τους άλλους (Κόκκος, 2005). Ο Rogers (1999) σημειώνει ότι ο ενήλικας αυτό-

αναγνωρίζεται (ως τέτοιος), αλλά αναγνωρίζεται και από τους άλλους.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μέρος της δια βίου εκπαίδευσης. Ο όρος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων καθιερώθηκε από την UNESCO το 1976 (Καψάλης & 

Παπασταματίου, 2000), οπότε και δόθηκε ο παρακάτω ορισμός:  

«εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, 

επιπέδου ή μεθόδου,είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για 

διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα 

σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων 

άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν 

τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη 

κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη 

διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε 

μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη» 

(Rogers, 1999) 

 Ο Κόκκος (2005, σ. 37-38) επισημαίνει ότι η υιοθέτηση του όρου «εκπαίδευση 

ενηλίκων» με τη διευρυμένη έννοια, αυτήν που περιλαμβάνει όλες τις σχεδιασμένες 

μαθησιακές δραστηριότητες για ενήλικα άτομα, αναδεικνύει και τονίζει την ανάγκη των 

ανθρώπων να κατανοήσουν την περιρρέουσα πραγματικότητα. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν στόχο να τους κάνουν ικανούς να εναρμονιστούν με τις 

εξελίξεις και τις απαιτήσεις της.  
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1.4 Θεωρίες μάθησης ενηλίκων  

Οι θεωρίες μάθησης άρχισαν να αναπτύσσονται στις αρχές του 20ου. Η αποκοπή της 

Ψυχολογίας από τη Φιλοσοφία και η αναγνώρισή της ως ξεχωριστή επιστήμη 

δημιούργησε μια δυναμική στον τομέα της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Σημαντική θέση στη μελέτη αυτή είχε η μάθηση και πώς αυτή συντελείται. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί η εκπαίδευση ενηλίκων απέκτησε δυναμική πριν από τέσσερις δεκαετίες 

περίπου, όταν ερευνητές άρχισαν να διατυπώνουν απόψεις που εξελίχθηκαν σε 

ολοκληρωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της μάθησης κατά την ενήλικη 

ζωή. Οι μέχρι τότε διατυπωμένες θεωρίες μάθησης κάλυπταν τόσο την Παιδαγωγική 

όσο και την μάθηση των ενηλίκων. Ανατρέχοντας στον χώρο της βιβλιογραφίας της 

εκπαίδευσης ενηλίκων θα δούμε ότι υπάρχουν αναφορές και στις «παραδοσιακές» 

θεωρίες μάθησης, εκτός φυσικά από τις θεωρίες μάθησης που διατυπώθηκαν για τους 

ενηλίκους. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται, δεδομένου ότι οι θεωρίες μάθησης για τους 

ενήλικες βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στις προγενέστερές τους θεωρίες που 

αφορούσαν στη μάθηση από τη γενικότερη σκοπιά ή από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής. 

Οι Merriam, Caffarella, & Baumgartner (2007) συνοψίζουν τις «παραδοσιακές» 

θεωρίες μάθησης σε πέντε κατηγορίες, και τις συνδέουν με τις θεωρίες της μάθησης 

των ενηλίκων: 

 Συμπεριφοριστικές θεωρίες 

Επικεντρώνονται στα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος και στην 

αντίδραση που αυτά προκαλούν στο υποκείμενο. Σκοπός της μάθησης είναι η 

αλλαγή της συμπεριφοράς προς την επιθυμητή κατεύθυνση, αλλαγή που μπορεί 

να επιτευχθεί με την παροχή του κατάλληλου ερεθίσματος. Ο ρόλος τους 

εκπαιδευτικού είναι να σχεδιάσει το περιβάλλον με τρόπο κατάλληλο, ώστε να 

αποσπάσει τη ζητούμενη αντίδραση. Ο προσανατολισμός των θεωριών αυτών 

προς στόχους που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τα μετρήσιμα αποτελέσματα, 

η βελτίωση στις επιδόσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι χαρακτηριστικά που 

αποτελούν τη συμβολή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Κυριότεροι 

εκπρόσωποι οι Watson, Pavlov, Skinner, Thorndike, Gurthie κ.α.  

 Οι ανθρωπιστικές θεωρίες 

Στον πυρήνα των θεωριών αυτών βρίσκεται η ανθρώπινη φύση, τα 

συναισθήματα, οι δυνατότητες του ανθρώπου. Η μάθηση έγκειται σε κάτι που 

υπερβαίνει τις νοητικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά, αλλά πηγάζει από την 

εσωτερική επιθυμία που κινητοποιεί τον άνθρωπο να εμπλακεί συνειδητά σε 
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διαδικασίες που οδηγούν στην ολόπλευρη  ανάπτυξη και την αυτο-εκπλήρωσή 

του. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει το άτομο να 

πραγματοποιήσει τους στόχους αυτούς. Η θεωρία της Ανδραγωγικής, οι θεωρίες 

της αυτοκατευθυνόμενη μάθησης και της μετασχηματιζόμενης μάθησης είναι 

αποτελούν περιοχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που επηρεάστηκαν σημαντικά 

από τις ανθρωπιστικές θεωρίες. Κυριότεροι εκπρόσωποι οι Maslow και Rogers.  

 Οι γνωστικές θεωρίες 

Οι γνωστικές θεωρίες εστιάζουν στις εσωτερικές νοητικές λειτουργίες κι όχι 

στην εξωτερική συμπεριφορά. Η έμφαση δίνεται στο πώς ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος προσλαμβάνει τα εξωτερικά ερεθίσματα, πώς η δηλαδή 

επεξεργάζεται, αποθηκεύει και ανακαλεί τις πληροφορίες με λειτουργίες όπως η 

μνήμη, η συγκέντρωση, η αντίληψη κ.α. Σκοπός της μάθησης είναι απόκτηση 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων και εμβάθυνση ακόμη περισσότερο. Ο ρόλος του 

δασκάλου είναι να δομήσει κατάλληλα το περιεχόμενο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Στοιχεία των γνωστικών θεωριών που συνέβαλαν στην 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι μεταγνωστικές ικανότητες καθώς και πώς 

σχετίζονται η νοημοσύνη, η μάθηση και μνήμη με την ηλικία. Κυριότεροι 

εκπρόσωποι είναι οι Ausubel, Bruner, Gagne, Piaget, Kohler κ.α.     

 Οι κοινωνιογνωστικές θεωρίες 

Οι θεωρίες αυτές διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες στο ότι εστιάζουν 

στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα η μάθηση, η οποία 

συντελείται μέσω της παρατήρησης των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντος. Η 

μάθηση είναι συνάρτηση της αλληλεπίδρασης του ατόμου, του περιβάλλοντος 

και της συμπεριφοράς. Διαφορετική συμπεριφορά κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες 

αποδίδεται στην ιδιοσυγκρασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου, 

που μπορεί να δημιουργήσουν μοναδικές αντιδράσεις στα ίδια ερεθίσματα. Η 

μάθηση οδηγεί σε νέους ρόλους και συμπεριφορά. Συνεπώς, ο ρόλος του 

διδάσκοντα είναι να εμπνεύσει και να οδηγήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Η 

ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της μάθησης, η κοινωνικοποίηση, η 

έμπνευση και η καθοδήγηση αποτέλεσαν στοιχεία που συνέβαλαν στην 

διατύπωση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Κυριότεροι εκπρόσωποι των θεωριών αυτών ο  Bandura και ο Rotting. 

 Οι εποικοδομιστικές θεωρίες 



 
14 

Τέλος οι θεωρίες που πρεσβεύουν την άποψη ότι οι εκπαιδευόμενοι δομούν οι 

ίδιοι τη γνώση πάνω στις εμπειρίες που ήδη έχουν. Η διαδικασία της δόμησης 

των εννοιών θεωρείται τόσο εξατομικευμένη νοητική λειτουργία όσο και 

αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό περίγυρο. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να 

διευκολύνει και να διαπραγματευτεί την κατασκευή των εννοιών με τον μαθητή. 

Η συνεισφορά των θεωριών στην εκπαίδευση ενηλίκων συναντάται στην 

εμπειρική μάθηση, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την εγκαθιδρυμένη 

γνώση. Κύριοι εκπρόσωποι οι Dewey, Piaget, Vygotsky, Candy κ.α. 

Με αφετηρία τις παραπάνω θεωρίες διαμορφώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την 

ταξινόμηση και την κατηγοριοποίησή τους σε γενικές γραμμές ως κυριότερες θεωρίες 

μάθησης ή μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται σε σχετικά εγχειρίδια είναι 

τα παρακάτω: 

 Η Θεωρία της Ανδραγωγικής του M. Knowles  

 Τα Χαρακτηριστικά των Ενηλίκων Μαθητών της P. Cross  

 Η Θεωρία του Ενεργειακού Περιθωρίου του McClusky  

 Η Θεωρία της Επάρκειας, του Knox  

 Το Μοντέλο της Μαθησιακής Διεργασίας, του Jarvis  

 Η Θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης, του Mezirow  

 Η Θεωρία της Κοινωνικής Χειραφέτησης, του Freire  

Ιδιαίτερης σημασία θεωρείται η θεωρία της Ανδραγωγικής. Ήταν η πρώτη θεωρία 

μάθησης ενηλίκων που διατυπώθηκε, στο τέλος της δεκαετίας του 60, και για τις 

επόμενες δυο δεκαετίες βρέθηκε στο προσκήνιο. Παρά την έντονη κριτική που της 

ασκήθηκε, τόσο η σημασία της όσο και ο βαθμός επιρροής της στις μεταγενέστερες 

θεωρίες παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.  

Ο Rogers επισημαίνει τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την υιοθέτηση μιας μόνο θεωρίας 

και αντιμετώπισή της ως της αποκλειστικά ορθής έναντι των υπολοίπων (Rogers, 

1999). Θεωρείται πιο εποικοδομητικό αντί να εστιάζει κάποιος στις διαφορές, να 

στραφεί προς τις συγκλίσεις των θεωριών και να προσπαθήσει μέσα από αυτές να 
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εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών, αυτά που τους 

διαφοροποιούν από τα παιδιά και τους εφήβους (Κόκκος, 2005). 

1.5 Τα χαρακτηριστικά του ενήλικου εκπαιδευόμενου  

Τα χαρακτηριστικά του ενηλίκου μαθητή μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν από την 

Cross (1981, όπ. αναφ. στο Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006) με σκοπό να εντοπιστούν οι 

διαφορές παιδιών-ενηλίκων και στην συνέχεια να γίνουν προτάσεις για το πώς θα 

πρέπει να διαφοροποιείται η εκπαίδευση των ενηλίκων με βάση τις διαφορές αυτές. Η 

Cross διακρίνει τα χαρακτηριστικά σε περιστασιακά και προσωπικά (τα οποία είναι 

βιολογικά-κοινωνικοπολιστιστικά-ψυχολογικά).   

Σύμφωνα με τον Rogers (1999) τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι. Η οικειοθελής συμμετοχή τους σε 

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης τονίζει και ενισχύει την ενηλικιότητά τους, από τη 

σκοπιά ότι αποτελεί ένδειξη πως επιθυμούν την ανάπτυξη και αυτο-εκπλήρωσή 

τους.  

2. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα μιας 

διεργασίας. Το γεγονός ότι δεν υπόκεινται τις έντονες αλλαγές που 

παρατηρούνται στην παιδική ηλικία δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ενήλικες δε 

βρίσκονται σε μια ενδιάμεση στατική κατάσταση μέχρι να έρθει το γήρας, αλλά 

συνεχίζουν να εξελίσσονται, σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά, 

κοινωνικά κ.τ.λ., ο καθένας με τους δικούς του ρυθμούς.  

3. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. Οι εμπειρίες και οι ήδη 

διαμορφωμένες στάσεις των ενηλίκων είναι σημαντικές επειδή τους 

χρησιμεύουν στο να προσδιορίσουν τον εαυτό τους, την ταυτότητά τους. Η 

απόρριψη των εμπειριών εκλαμβάνεται ως απόρριψη του ατόμου. 

4. Έρχονται στην εκπαίδευση με δομημένες προθέσεις. Αυτές σχετίζονται με την 

ικανοποίηση ενός  ευρέως φάσματος αναγκών. Εκτείνονται από τις ακαθόριστες 

ή ατελώς διατυπωμένες ανάγκες για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα, έως τις 

ανάγκες για εκμάθηση ενός θέματος λόγω ενδιαφερόντων και διάθεσης 

εμπλουτισμού της ζωής τους και καταλήγουν στις ανάγκες για απόκτηση 

γνώσης που θα τους βοηθήσει στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της 

ζωής. 
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5. Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία. Οι προσδοκίες και 

οι στάσεις τους συνήθως εξαρτώνται από τις παιδικές εμπειρίες κατά την τυπική 

εκπαίδευση και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίον αναμένουν ότι θα 

«διδαχθούν» κατά την ενήλικη ζωή τους. Αν δηλαδή θα τους διδάξει κάποιος 

δάσκαλος, όπως στο σχολείο ή αν θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και θα 

επιδιώξουν την ανεξάρτητη μάθηση.    

6. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. Για τους περισσότερους από τους ενήλικες 

η εκπαίδευση δεν είναι αποκλειστική δραστηριότητα ούτε είναι κύριο 

ενδιαφέρον και μέλημα. Προέρχονται από ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου 

υπάρχουν παράγοντες που άλλοι υποβοηθούν κι άλλοι αντιστρατεύονται τη 

μάθηση. Οι τελευταίοι συχνά λειτουργούν ως εμπόδια και θέτουν σημαντικά 

προσκόμματα τη μαθησιακή διαδικασία.   

7. Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

ήδη αναπτύξει στρατηγικές που τους βοηθούν να μαθαίνουν. Οι στρατηγικές 

αυτές ποικίλλουν από άτομο σε άτομο με βάση τις εμπειρίες και τις ικανότητές 

του. Ειδικότερα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών χαρακτηριστικό είναι ότι 

άλλοι προτιμούν τη χρήση έντυπου υλικού, δυσκολευόμενοι να ανταποκριθούν 

στον προφορικό λόγο, ενώ άλλοι λειτουργούν με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι σχεδιαστές των προγραμμάτων ενηλίκων θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να δημιουργηθούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για αποτελεσματική εκπαίδευση. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους και 

άρτια οργάνωση. Το περιεχόμενο πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες και να 

καθορίζεται έχοντας υπόψη τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων. Οι τρόποι μάθησης και 

οι παράγοντες που εμποδίζουν τη μάθηση δε θα πρέπει να μένουν έξω από τον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων. Τέλος, ουσιώδους σημασίας είναι η ενθάρρυνση για 

ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, με πνεύμα συνεργασίας, 

επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού (Κόκκος, 2005). 

1.6 Τρόποι μάθησης και εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων 

Ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενήλικου μαθητή είναι η ανάπτυξη και 

παγίωση τρόπων μάθησης, τεχνικών που τον βοηθούν να προσεγγίζει και να κατακτά τη 

νέα γνώση. Διάφοροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν προτείνει ο 

καθένας τη δική του κατηγοριοποίηση των τρόπων μάθησης καθώς και ειδικά εργαλεία 

για τον εντοπισμό τους. Ένα από τα συχνότερα μοντέλα και εργαλεία είναι του Colb 
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(Merriam et al., 2007), το οποίο κατατάσσει τους εκπαιδευόμενους σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

 Ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι: Πρόκειται για αυτούς που προτιμούν να 

μαθαίνουν ενεργώντας αμέσως, χωρίς καν να ακούσουν ή να διαβάσουν 

οδηγίες ή συμβουλές. Έχουν την τάση να ανακαλύπτουν πώς 

λειτουργούν τα πράγματα. Οι απαντήσεις που δίνουν σε ερωτήσεις που 

τους γίνονται δίνονται αμέσως, χωρίς πρότερη επεξεργασία. 

Ενθουσιάζονται με νέα πράγματα, αλλά συνήθως βρίσκουν βαρετές τις 

εργασίες με μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι αυτοί που θέλουν να 

ανακαλύπτουν μόνοι τους.  

 Στοχαζόμενοι εκπαιδευόμενοι: Σε αντίθεση με τους ενεργητικούς οι 

στοχαζόμενοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να σκέφτονται αρκετά πριν 

δώσουν απάντηση σε μια ερώτηση. Πριν ξεκινήσουν την εκτέλεση μιας 

εργασίας, παρατηρούν τους άλλους να την εκτελούν, ακούν τα λόγια 

του. Συχνά εμφανίζονται αβέβαιοι και σκέφτονται κάθε δυνατή 

συνέπεια, πριν λάβουν αποφάσεις. Είναι οι άνθρωποι που αρέσκονται 

στο να μαθαίνουν μαζί με τους άλλους. 

 Θεωρητικοί εκπαιδευόμενοι: Αυτοί οι εκπαιδευόμενοι θέλουν να 

κατανοήσουν πρώτα τις γενικές αρχές των πραγμάτων. Προτιμούν να 

εκφράζονται με γενικούς όρους, παρά με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Προσεγγίζουν τα προβλήματα βήμα προς βήμα και προσπαθούν να 

σχηματίζουν εικόνες από σύνθετα μέρη. Θέλουν τη λογική να επικρατεί 

στον κόσμο και δεν αισθάνονται άνετα με πολλές και διαφορετικές 

απόψεις.  

 Πειραματιζόμενοι (πραγματιστές) εκπαιδευόμενοι: Είναι οι άνθρωποι που 

τους αρέσει να πειραματίζονται και να εφαρμόζουν νέες ιδέες και 

εμπνεύσεις. Αντιμετωπίζουν τη νέα πληροφορία μάλλον με σκεπτικισμό 

και την αποδέχονται μόνο αφού την εφαρμόσουν οι ίδιοι και πειστούν 

για την εγκυρότητά της. Πρωτοπορούν στην εξεύρεση νέων τρόπων για 

την επίλυση προβλημάτων, τα οποία προβλήματα βλέπουν ως 

πρόκληση. Δέχονται τις υποδείξεις για τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών, 

αρκεί αυτές να μην μείνουν στα λόγια, αλλά να τους επιτραπεί αμέσως 

η εφαρμογή από τους ίδιους. 
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Ένα από τα σημαντικά θέματα στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι αυτό των εμποδίων στη 

μάθηση, των παραγόντων δηλαδή που δρουν ανασταλτικά στην εκπαίδευση των 

ενηλίκων, παρά τις προθέσεις τους, όπως αυτές εκδηλώνονται με τη συμμετοχή τους σε 

κάποιο πρόγραμμα. Ο Κόκκος (2005) κατατάσσει τα εμπόδια σε τρεις κατηγορίες: 

 Σε αυτά που σχετίζονται με την κακή οργάνωση του προγράμματος, την 

έλλειψη στόχων, συντονισμού και υποδομής. Χαρακτηριστικά σαν κι 

αυτά γίνονται αισθητά σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευόμενους 

σε ένα πρόγραμμα ενηλίκων (απ’ ό,τι σε παιδιά) και τυγχάνουν 

δυσμενέστερης υποδοχής.  

 Σε αυτά που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις (εργασία, 

οικογένεια) και τα καθήκοντα που αυτές συνεπάγονται. 

 Τέλος σε αυτά που σχετίζονται με την προσωπικότητα των 

εκπαιδευόμενων και χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες: 

i. Εμπόδια που σχετίζονται με προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες. 

Πρόκειται για το απόθεμα εμπειριών και γνώσεων με το οποίο 

έρχονται στην εκπαίδευση και το οποίο, μπορεί να σταθεί να σταθεί 

εμπόδιο στο να αποδεχτούν καινούρια μαθησιακά αντικείμενα και 

μεθόδους. 

ii. Εμπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες. Σε αυτά 

συγκαταλέγονται μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης ή το άγχος που 

οφείλεται στον φόβο της αποτυχίας, της κριτικής του περίγυρου και 

του αβέβαιου. Η ίδια η επανάκτηση της ιδιότητας του 

μαθητευόμενου μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους, ειδικά όταν αυτή 

εμπλέκει δραστηριότητες αξιολόγησης.  

Είναι πρωταρχικό καθήκον των εκπαιδευτικών ενηλίκων να τους υποστηρίξουν ώστε 

να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η γλώσσα και η διδασκαλία της 

2.1 Η γλώσσα  

 Η γλώσσα αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο που σχετίζεται με 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής (Μήτσης, 1996). Γλώσσα θεωρείται κάθε 

σύνολο ή σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων το οποίο 

συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που αποτελεί μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Επίσης, γλώσσα είναι ο κατά ομάδες ή κατά έθνη καθιερωμένος κώδικας επικοινωνίας, 

που συνίσταται στην απόδοση συγκεκριμένων σημασιών με λέξεις και εκφράσεις 

(Ανδρέου, 2012). 

2.1.1 Η μητρική γλώσσα  

Η γλώσσα της οποίας το βασικό λεξιλόγιο και τις δομές κατακτά ο άνθρωπος στα 

πρώτα πέντε συνήθως έτη της ζωής του, η γλώσσα των ανθρώπων που το έχουν 

αναθρέψει (των γονέων στις περισσότερες περιπτώσεις) αποκαλείται συνήθως μητρική 

γλώσσα ή πρώτος κώδικας επικοινωνίας (Μήτσης, 1995). Είναι η γλώσσα την οποία 

μαθαίνει πρώτα το άτομο, τη γνωρίζει καλύτερα από τυχόν άλλες που ομιλεί, αυτή που 

χρησιμοποιεί συχνότερα, η γλώσσα με την οποία προσδιορίζεται (τόσο από τον ίδιο τον 

εαυτό του όσο και από τους άλλους) και τέλος η γλώσσα στην οποία σκέφτεται, 

μετράει, ονειρεύεται, εκφράζεται (Skutnabb-Kangas, 1981).  

Η μητρική γλώσσα των ανθρώπων αποτελεί κοινωνικό θεσμό και έτσι συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση του ατόμου. Παράλληλα αποτελεί και το μέσο για την έκφραση και 

την οργάνωση των εμπειριών του. Επιπλέον επιτρέπει στο άτομο να συμμετάσχει στον 

εθνικό πολιτισμό του οποίου φορέας και μέσο έκφρασης αποτελεί η μητρική γλώσσα. 

Τέλος, η μητρική γλώσσα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα της φυσικής και 

πνευματικής δόμησης του ατόμου (Ανδρέου, 2012).  

2.1.2 Δεύτερη και ξένη γλώσσα 

Τόσο ιστορικά, αλλά κυρίως στην σύγχρονη εποχή, οι άνθρωποι δεν εκτίθενται μόνο 

στη μητρική τους γλώσσα. Οι εμπορικές σχέσεις, ο αποικισμός και οι πολυπολιτισμικές 

αυτοκρατορίες στην αρχαιότητα και κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας όπως η 

μετανάστευση και η παγκοσμιοποίηση φέρνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε επαφή 

κάποια γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους, την οποία για διάφορους λόγους 
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μαθαίνουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Υπολογίζεται ότι περίπου το 60% του 

πληθυσμού παγκοσμίως μιλάει, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, και τουλάχιστον 

μια επιπλέον γλώσσα ή διάλεκτο (Richards & Rodgers., 2001). Η γλώσσα που κατακτά 

ο άνθρωπος αφού κατάκτησε ή ενώ ακόμα κατακτά τη μητρική του γλώσσα ονομάζεται 

δεύτερη γλώσσα.  

Εκτός του όρου δεύτερη γλώσσα συχνά συναντάται κι ο όρος ξένη γλώσσα. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι δυο όροι χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμοι και παραπέμπουν στον 

ορισμό που δόθηκε παραπάνω. Ωστόσο, υπάρχει σαφής διάκριση, η οποία εντοπίζεται 

στο πού γίνεται η εκμάθησή της και στις κοινωνικές και επικοινωνιακές λειτουργίες 

που επιτελεί στον χώρο χρήσης της (Oxford, 1990). Η δεύτερη γλώσσα χρησιμοποιείται 

στον κοινωνικό περίγυρο του ομιλητή και του χρησιμεύει για την ικανοποίηση 

επικοινωνιακών αναγκών. Η εκμάθησή της μπορεί να γίνεται είτε ενσυνείδητα από την 

πλευρά του ομιλητή είτε όχι (στην περίπτωση της διγλωσσίας). Αντιθέτως η ξένη 

γλώσσα δε χρησιμοποιείται στον κοινωνικό περίγυρο και η εκμάθησή της γίνεται μέσα 

από σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες, κυρίως στο περιβάλλον της αίθουσας 

διδασκαλίας (Μήτσης, 1998).  

2.1.3 Διάλεκτος και ιδίωμα 

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να παρουσιάζονται μέσα στους κόλπους μιας γλώσσας  

διαφοροποιήσεις και παρεκκλίσεις, η ένταση καθώς και η προέλευση των οποίων 

ποικίλλουν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνιστούν αυτό που ονομάζεται γλωσσική 

ποικιλία και συχνά συνδέεται με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου 

συναντάται. Οι μορφές αυτές της γλωσσικής ποικιλίας ονομάζονται διάλεκτος και 

ιδίωμα. Το ιδίωμα συνήθως εντοπίζεται σε διαφοροποιήσεις στο φωνολογικό επίπεδο 

της γλώσσας ενώ η διάλεκτος επεκτείνεται και στο μορφολογικό και συντακτικό 

επίπεδο (Δελβερούδη, 2001). Το ιδίωμα είναι όρος στενότερος από τη διάλεκτο, αφού 

αφορά μόνο την προφορά μιας γλώσσας κι όχι το λεξιλόγιο ή τη γραμματική (Lyons, 

1992). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ομιλητές ενός ιδιώματος δεν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους ομιλητές της κυρίαρχης γλώσσας, δηλαδή την 

κατανοούν και γίνονται κατανοητοί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντιθέτως οι ομιλητές 

μιας διαλέκτου αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, λόγω των αποκλίσεων από την 

κυρίαρχη γλώσσα στο λεξιλόγιο και τη γενικότερη δομή.      
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2.1.4 Διγλωσσία 

Κάτω από τον γενικό όρο της διγλωσσίας μέχρι το 1960 συγκαταλέγονταν διαφορετικά 

φαινόμενα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ουσιαστικά ο όρος έχει 

καταστεί ασαφής. Στο ατομικό επίπεδο διγλωσσία είναι η ιδιότητα του ατόμου να 

κατέχει και να χρησιμοποιεί δυο ή περισσότερους γλωσσικούς κώδικες (Μήτσης, 

1998). Το θεωρητικό ιδεώδες της τέλειας διγλωσσίας είναι η πλήρης ικανότητα στη 

χρήση δύο γλωσσών, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι αδύνατον. Μπορούμε να πούμε 

με βεβαιότητα ότι υπάρχουν πολλά είδη δίγλωσσων ατόμων, το που το καθένα έχει 

κατακτήσει με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό τον δεύτερο γλωσσικό 

κώδικα (Lyons, 1992). Μια πιο σφαιρική προσέγγιση της διγλωσσίας λαμβάνει υπόψη 

την ικανότητα του ομιλητή να χρησιμοποιεί τους δυο κώδικες, τη λειτουργικότητα των 

κωδίκων αυτών αλλά και τις στάσεις του ομιλητή απέναντί τους. Έτσι ως δίγλωσσο 

άτομο ορίζεται αυτό είναι ικανό να λειτουργήσει σε δυο (ή περισσότερες γλώσσες), 

εντός μονόγλωσσου ή δίγλωσσου κοινωνικού περίγυρου και σε συμφωνία με τις 

κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τις επικοινωνιακές και 

γνωστικές ικανότητες του ατόμου και από τις κοινότητες εντός των οποίων λειτουργεί 

(Skutnabb-Kangas, 1981). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο είδος διγλωσσίας, η διπλογλωσσία ή γλωσσική 

διμορφία (diglossia). Η διπλογλωσσία αναφέρεται στη συνύπαρξη κοινωνικών ή 

διαλεκτικών παραλλαγών μιας και της αυτής γλώσσας. Συνήθως η μια από τις 

γλωσσικές παραλλαγές είναι αυτή που θεωρείται επίσημη και κυρίαρχη στα όρια της 

κοινότητας, ενώ η άλλη (ή οι άλλες) χρησιμοποιούνται σε ανεπίσημες, πιο καθημερινές 

περιστάσεις. Παράδειγμα διπλογλωσσίας θεωρείται η κατάσταση που επικρατούσε 

στην Ελλάδα με την παράλληλη χρήση της καθαρεύουσας (επίσημη) και της δημοτικής 

(ανεπίσημη, καθημερινή), πριν καθιερωθεί η νεοελληνική δημοτική η επίσημη γλώσσα. 

Στις μέρες μας ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει με την νεοελληνική στον ρόλο της 

επίσημης και τις διαλέκτους της (π.χ. κυπριακή, κρητική, ποντιακή κτλ) στον ρόλο των 

ανεπίσημων κωδίκων που χρησιμοποιούνται (στον βαθμό και την έκταση που το 

κάνουν) από μικρότερες ομάδες του κοινωνικού συνόλου (Μήτσης, 1998· Lyons, 1992, 

Σ.τ.Ε.).     
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2.2 Προσεγγίσεις της γλώσσας  

Ο ερχομός του 20ου αιώνα σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στον 

χώρο της γλωσσολογίας Mε αφετηρία τις εξελίξεις στην ψυχολογία, διατυπώθηκαν νέες 

θεωρίες, που ανέτρεψαν την κρατούσα μέχρι τότε ιστορική θεώρηση της γλώσσας.  

2.2.1 Δομισμός  

Η γλωσσολογική σχολής του δομισμού ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα γενικό σύστημα 

που αποτελείται από επί μέρους, αλληλοεξαρτώμενα γλωσσικά στοιχεία. Οι σχέσεις 

μεταξύ των στοιχείων αυτών είναι συγκεκριμένες, καθώς και οι λειτουργίες που αυτά 

επιτελούν. Τα γλωσσικά στοιχεία αποκτούν αξία μόνο όταν ιδωθούν ως μέρη του 

συστήματος της γλώσσας και όχι ως ανεξάρτητες οντότητες (Αργυριάδης, 1984). 

Χαρακτηριστικό του δομισμού είναι το ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τις σχέσεις 

μεταξύ των γλωσσικών στοιχείων παρά για τα ίδια τα γλωσσικά στοιχεία ως μονάδες 

(Lyons, 1981).  

Στο επίπεδο της διδασκαλίας της γλώσσας ο δομισμός στηρίζεται στις γενικές αρχές της 

ψυχολογικής σχολής του συμπεριφορισμού. Σύμφωνα με αυτόν η γλώσσα 

συγκαταλέγεται στο ευρύτερο πλαίσιο της  ανθρώπινης συμπεριφοράς και η κατάκτησή 

της συντελείται μέσω της μίμησης και της επανάληψης των γλωσσικών στοιχείων ή 

δομών που προσλαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του (Μήτσης, 1996). Ο 

άνθρωπος είναι για τους συμπεριφοριστές «άγραφος χάρτης» (tabula rasa), δηλαδή 

ερχόμενος στη ζωή δεν κουβαλάει κανένα χαρακτηριστικό ή προδιάθεση και τα πάντα 

όσα σχετίζονται με την συμπεριφορά του είναι αποτέλεσμα των ερεθισμάτων που 

δέχεται από το περιβάλλον (Ανδρέου, 2012). Η γλώσσα είναι ένας τύπος συμπεριφοράς 

και, ως τέτοιος, θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του ζεύγους ερέθισμα-αντίδραση 

(Τοκατλίδου, 2003).  

Στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής, μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση θα 

απαιτήσει από το άτομο ενεργήσει με κάποιον τρόπο. Αν η ενέργεια στην οποία θα 

προβεί αποδειχθεί επιτυχής (π.χ. ένας χαιρετισμός προς κάποιον του συναντά το άτομα 

γίνεται κατανοητός και έχει την ανάλογη απόκριση και συνέχεια) η αρχική ενέργεια του 

ατόμου ενισχύεται. Αν συμβεί το αντίθετο και προκύψει «επικοινωνιακό αδιέξοδο» 

τότε η ενέργεια που προξενήσει τη μη επιθυμητή κατάληξη δε θα ενισχυθεί (ή θα 

ενισχυθεί αρνητικά) και θα εγκαταλειφθεί (Mitchell & Myles, 2004).  
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2.2.2 Η γενετική θεωρία 

Οι απόψεις των δομιστών βρέθηκαν υπό αμφισβήτηση με την εμφάνιση νεότερων 

απόψεων, που εκφράστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον Αμερικανό 

Γλωσσολόγο Noam Chomsky. Ο Chomsky αρχικά επισήμανε την αδυναμία της 

θεωρίας του δομισμού να εξηγήσει επαρκώς το γεγονός ότι το άτομο δε χρησιμοποιεί 

μόνο τις προτάσεις που έχει προσλάβει από το περιβάλλον του κατά το παρελθόν, αλλά 

με τρόπο δημιουργικό συνθέτει νέα σχήματα, τα οποία δεν έχει ακούσει ποτέ. Κατά 

κάποιο τρόπο εφευρίσκει τη γλώσσα του κάθε φορά που τη χρησιμοποιεί. Συνεπώς, 

υιοθετώντας τη θεωρία του δομισμού παραβλέπουμε και παραγκωνίζουμε τη 

δημιουργική ικανότητα του ατόμου (Μήτσης, 1996).  

Ένα από τα σημεία κριτικής που άσκησε στους δομιστές ήταν το ότι η γλώσσα δεν είναι 

απλώς ένα σύνολο (πεπερασμένο ή μη) από προτάσεις η ίδια η γνώση που έχει αυτός 

που μιλάει για τις προτάσεις αυτές, τις οποίες έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, να 

συγκρίνει, να διακρίνει τη σημασία και τις αποχρώσεις τους, πράγμα το οποίο οι 

δομιστές παρέβλεπαν (Τοκατλίδου, 2003, σ. 47).   

Ο Chomksy, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την ασυνέπεια στην οποία οδηγεί η 

δομιστική θεωρία, υπέθεσε ότι ο άνθρωπος είναι εφοδιασμένος εγγενώς έναν 

μηχανισμό κατάκτησης της γλώσσας (Language Acquisition Machine). Χάρη σε αυτόν 

τον μηχανισμό είναι ικανός να παράγει και να κατανοεί άπειρες γλωσσικές προτάσεις. 

Αυτό το γεγονός συνιστά κατά τον Chomsky τη γλωσσική ικανότητα (linguistic 

competence). Προϋπόθεση για να το επιτύχει αυτό αποτελεί η γνώση των γλωσσικών 

μονάδων και η γνώση των κανόνων χρήσης τους. Αυτό μάλιστα ισχύει για όλες 

ανεξαιρέτως τις γλώσσες. Υπάρχουν δηλαδή καθολικά χαρακτηριστικά – καθολικές 

δομές, κοινές σε όλες τις γλώσσες, τα οποία το γλωσσικό περιβάλλον, με το σύνολο της 

γλωσσικής παραγωγής που παρέχει στο άτομο, απλώς τα ενεργοποιεί και οδηγεί το 

άτομο στο να προσαρμοστεί σε αυτά (Ανδρέου, 2012).  

2.3 Προσεγγίσεις της διδασκαλίας της γλώσσας  

2.3.1 Η παραδοσιακή προσέγγιση 

Η παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσα δεν έχει κάποιο θεωρητικό 

υπόβαθρο, αλλά στηρίζεται στις αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν εμπειρικά στο 

πέρασμα των αιώνων (Μήτσης, 1995). Οι προ του 20ου αι. απόψεις περί γλώσσας 

ξεκίνησαν από τη αρχαιότητα για να καταλήξουν στην συγκριτική γραμματική και την 



 
24 

ιστορική γλωσσολογία στα τέλη του 19ου, που διαμόρφωσαν (και εξακολουθούν να 

επηρεάζουν σε κάποιον βαθμό) τη μεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας 

(Τοκατλίδου, 2003).  

Στον πυρήνα της παραδοσιακής προσέγγισης ή της παραδοσιακής μεθόδου, όπως 

αναφέρεται στο επίπεδο της διδακτικής πρακτικής, είναι η λέξη. Οι διδακτικές 

δραστηριότητες της παραδοσιακής μεθόδου επικεντρώνονται στα μορφολογικά κυρίως 

χαρακτηριστικά της λέξης, με την παροχή κλιτικών παραδειγμάτων, την ομαδοποίηση 

των λέξεων, τις εξαιρέσεις. Η αντιμετώπιση του γλωσσικού φαινομένου είναι 

αποσπασματική, χωρίς να παρουσιάζονται όλες οι διαστάσεις του (Μήτσης, 1996).  

Μέχρι και τις αρχές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου το ενδιαφέρον της γλωσσικής 

διδασκαλίας εστιάζει στη λέξη και στη φράση, δηλαδή στα δομικά στοιχεία της 

γλώσσας και στις σχέσεις που τα διέπουν. Η διδασκαλία πλαισιώνεται από 

δραστηριότητες με συνώνυμα, αντίθετα, παράγωγα, αντικαταστάσεις χρόνων και 

εγκλίσεων, συμπλήρωσης καταλήξεων κ.α. (Τοκατλίδου, 2003).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μεθόδου είναι: 

 Η διδασκαλία της γλώσσας βασίζεται στις κλασικές γλώσσες (αρχαία 

ελληνική, λατινική) και στον τρόπο διδασκαλίας τους. Έμφαση δίνεται στον 

γραπτό λόγο. 

 Το γλωσσικό μάθημα αποτελείται από πολλούς επιμέρους τομείς – 

ανεξάρτητους μεταξύ τους. Η έμφαση δίνεται στον τομέα της γραμματικής.  

 Η γλωσσική διδασκαλία δίνει έμφαση στη μεταγλώσσα παρά στην ίδια τη 

γλώσσα. Οι μαθητές μαθαίνουν «για τη γλώσσα» κι όχι την ίδια τη γλώσσα.  

 Επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας είναι ο διδάσκων, ο κάτοχος του 

«ορθού», το οποίο επιχειρεί να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές. Αυτοί 

πρέπει να ανταποκριθούν και να εκπληρώσουν τους στόχους του μαθήματος, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ή οι απόψεις τους.  

 Δε θεωρείται απαραίτητη η χρήση οπτικοακουστικών μέσω. Ο πίνακας και 

τα εγχειρίδια είναι αρκετά, πλαισιωμένα βέβαια και από τις επιπρόσθετες 

πληροφορίες και εξηγήσεις που θα δώσει ο δάσκαλος. 

(Μήτσης, 1996) 
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Παρά τη δριμεία κριτική που δέχτηκε από τους δομιστές και νεότερους γλωσσολόγους 

και παιδαγωγούς, η παραδοσιακή μέθοδος επηρέασε και επηρεάζει τη γλωσσική 

διδασκαλία. Ακόμα και στις μέρες μας εξακολουθεί, με διάφορες παραλλαγές, να επιζεί 

στις αίθουσες διδασκαλίες (Αγαθοπούλου, 2012).   

2.3.2 Η δομιστική προσέγγιση  

Από τον Β΄ Π.Π. περίπου μέχρι τη δεκαετία του 1970 κυριάρχησε στη γλωσσική 

διδασκαλία η δομιστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη γλωσσική θεωρία του 

δομισμού και, σε επίπεδο θεωρίας μάθησης, στις αρχές του συμπεριφορισμού. 

Σύμφωνα με την πρώτη η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα τύπων, στοιχεία 

του οποίου (λέξεις και τύποι) αποτελούν τη διδακτέα ύλη. Η μορφή που έχει αυτή είναι 

κείμενα που δημιουργούνται ειδικά για την περίσταση ή διασκευάζονται, ώστε να 

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της διδασκαλίας. Σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα του 

συμπεριφορισμού επιδιώκεται η αυτοματοποιημένη αντίδραση των μαθητών  σε 

γλωσσικά ερεθίσματα-υποδείγματα. Αυτό επιχειρείται να επιτευχθεί μέσω 

δραστηριοτήτων κλειστού κυρίως τύπου. Ο ρόλος του δασκάλου εξακολουθεί να 

παραμένει πρωταρχικός και επικρατεί έντονος καθοδηγητισμός (Ιορδανίδου & 

Σφυρόερα, 2007).  

Η δομιστική προσέγγιση θα μπορούσε να συνοψιστεί στα παρακάτω: 

 Η γλώσσα διαρθρώνεται σε πολλά, ιεραρχικά οργανωμένα επίπεδα, τα οποία 

εξετάζονται όχι μεμονωμένα, αλλά σε σχέση το ένα με το άλλο. 

 Δίνεται έμφαση στη μίμηση, τη συνεχή άσκηση και την επανάληψη 

προκειμένου τα γλωσσικά πρότυπα στα οποία εκτίθεται ο μαθητής να 

αφομοιωθούν και να γίνουν κτήμα του, ώστε να καταστούν παραγωγικά. 

 Η γραμματική διδάσκεται επαγωγικά, χωρίς τη ρητή διατύπωση κανόνων. Η 

εσωτερίκευση των δομών και των σχέσεων τους επιτυγχάνεται με την εξάσκηση 

και τη χρήση, μέσω της οποίας προκύπτει διαισθητικά η γενίκευση. 

 Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο, το οποίο οργανώνεται με βάση τη 

συχνότητα εμφάνισής του. Η διδασκαλία του δε γίνεται μεμονωμένα, αλλά μέσα 

από προτάσεις, φράσεις ή κείμενα. Προτεραιότητα έχουν οι συχνότερα 

εμφανιζόμενες λέξεις. 

  Εισάγονται τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (skills) τις οποίες πρέπει να 

αναπτύξει ο μαθητής προκειμένου να καταστεί ικανός χρήστης της γλώσσας. 
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Αυτές είναι η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή. Προτεραιότητα 

δίνεται στον προφορικό λόγο. 

 Τα οπτικοακουστικά μέσα θεωρούνται απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος ωστόσο, χωρίς να αγνοείται εντελώς ο ρόλος του 

μαθητή, παραμένει ο κύριος συντελεστής της διδακτικής διαδικασίας.  

 Τα λάθη επισημαίνονται και αξιοποιούνται, ώστε να εντοπιστεί η αιτία που τα 

δημιούργησε. Στόχος παραμένει η οριστική εξάλειψή τους, για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος να παγιωθούν ως γλωσσική συμπεριφορά.  

 Η ενίσχυση θεωρείται πολύ σημαντική. Οι μαθητές επιβραβεύονται για τη 

σωστή γλωσσική συμπεριφορά που επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Η αξιολόγηση είναι συχνή και μοναδικός αξιολογητής είναι ο 

δάσκαλος.     

(Μήτσης, 1995· Τοκατλίδου, 2003) 

Η έμφαση στην προφορική διάσταση της γλώσσας και η επαγωγική διδασκαλία της 

γραμματικής αποτέλεσαν σημαντική πρόοδο της δομιστικής προσέγγισης σε σχέση με 

την παραδοσιακή μέθοδο. Ωστόσο η επανάληψη και η στείρα αναπαραγωγή 

υποδειγματικών γλωσσικών στοιχείων δε φάνηκε να ανταποκρίνεται στους στόχους της 

διδασκαλίας (Αγαθοπούλου, 2012). Παρόλα αυτά η οπτικοακουστική μέθοδος άφησε 

μια πλούσια παρακαταθήκη σε τεχνικές διδασκαλίας πολλές από τις οποίες 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στην εποχή μας (Μήτσης, 1998). 

2.3.3 Η επικοινωνιακή προσέγγιση 

Η δομιστική προσέγγιση, μετά από κριτική που δέχθηκε  ως ακόλουθο της ανάπτυξης 

νέων θεωριών της γλωσσολογίας, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας υποχώρησε και 

στη θέση της προτάθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση (ΕΠ). Ήδη μέσα στους κόλπους 

του δομισμού εμφανίζεται ένα ειδικότερο κίνημα, ο λειτουργισμός, που πρεσβεύει ότι η 

δομή της γλώσσας καθορίζεται από τις λειτουργίες που επιτελεί μέσα στην κοινότητα 

όπου ομιλείται (Lyons, 1995). Το λειτουργικό μοντέλο, μεταθέτει την έμφαση από τον 

εντοπισμό τη στατική περιγραφή των δομικών στοιχείων της γλώσσας στη χρήση και 

τις λειτουργίες που αυτά επιτελούν. Θα μπορούσε λοιπόν να λογιστεί ως ένα 

μεταβατικό στάδιο προς τις μετά τον δομισμό προσεγγίσεις (Μήτσης, 1995).  

Η ΕΠ έχει την αφετηρία της σε διάφορα ρεύματα των επιστημών της γλώσσας και της 

εκπαίδευσης που διαμορφώθηκαν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αγγλία. Το 1971 ο 

Αμερικανός γλωσσολόγος Hymes εισάγει την έννοια επικοινωνιακή ικανότητα 
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(communicative competence). Η έννοια αυτή έρχεται να συμπληρώσει και να επεκτείνει 

τη γλωσσική ικανότητα. Το άτομο χρειάζεται, πέρα από τη γλωσσική, και την 

ικανότητα να ξέρει και να διακρίνει τι, πότε, πώς και σε ποιον ταιριάζει να πει κάτι, 

προκειμένου να επικοινωνήσει με επιτυχία (Larsen-Freeman & Anderson, 2016). Η 

έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας βρίσκεται στον πυρήνα της επικοινωνιακής 

προσέγγισης. 

Η ΕΠ της γλώσσας φέρνει συνολική ανατροπή στο πώς αντιμετωπίζεται και διδάσκεται 

η γλώσσα, καθορίζοντας εκ νέου τόσο τους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας όσο 

και τον ρόλο των άμεσα εμπλεκομένων σε αυτήν. Η βαρύτητα δίνεται πλέον στην 

επικοινωνία και στο πώς ο μαθητής την επιτυγχάνει μέσα σε διάφορες κοινωνικές 

περιστάσεις με τη χρήση της γλώσσας. Η γνώση της ίδιας της γλώσσας (της δομής, των 

γραμματικών κανόνων) θα έρθει μέσα από τη χρήση της προκειμένου να ικανοποιηθούν 

οι επικοινωνιακές ανάγκες του ομιλητή. Η στόχευση της διδασκαλίας πρέπει να είναι η 

κατάκτηση εκ μέρους των μαθητών της ικανότητας να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας 

τη γλώσσα με τρόπο όχι μόνο ορθό γραμματικά αλλά και προσήκοντα στις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρο η επικοινωνία. Η γνώση του συστήματος της 

γλώσσας θεωρείται αναγκαίος αλλά όχι ικανός παράγοντας για την κατάκτηση της 

επικοινωνιακής ικανότητας. Οι γλωσσικές δεξιότητες του μαθητή είτε αυτές είναι 

δεκτικές (αναγνωστικές και ακουστικές) είτε παραγωγικές (προφορικές και γραπτές) 

αναπτύσσονται όχι μεμονωμένο, αλλά ταυτόχρονα, μέσα από τη διαρκή συμμετοχή του 

σε κατάλληλου τύπου επικοινωνιακές δραστηριότητες. Τα λάθη που αναπόφευκτα 

προκύπτουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρούνται φυσιολογικά και αναμενόμενα. 

Ανάλογα με το είδος τους ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίζει όποτε και όταν αυτό είναι 

απαραίτητο, με τρόπο που λειτουργεί υπέρ των μαθητών. Ο σημαντικός ρόλος της 

εκμάθησης του λεξιλογίου στην κατάκτηση μιας γλώσσας δεν αγνοείται στην ΕΠ, η 

οποία. αποδέχεται τόσο τη ρητή όσο και τη μη ρητή διδασκαλία του λεξιλογίου. Στην 

πρώτη περίπτωση το επίκεντρο της διδασκαλίας είναι η λέξη, η οποία με την 

καθοδήγηση του δασκάλου εξετάζεται από του μαθητές ως προς την ορθογραφία, την 

προφορά ή τη σημασία. Στη δεύτερη περίπτωση ο δάσκαλος συνειδητά εκθέτει τους 

μαθητές του, μέσω της επιλογής κατάλληλων κειμένων, σε άγνωστες ή όχι απολύτως 

ξεκάθαρες λέξεις που μπορούν να αποσαφηνιστούν μέσα από τα συμφραζόμενα.  

   (Ιορδανίδου & Σφυρόερα, 2007· Κ.Ε.Γ., χ.χ.· Μήτσης, 1995) 
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Η επικοινωνιακή προσέγγιση αποτελεί μια κατεύθυνση που τυγχάνει ευρείας αποδοχής 

τις τελευταίες δεκαετίες, βρίσκοντας εφαρμογή σε όλες τις μορφές γλωσσικής  

διδασκαλίας.  

2.4 Η εκμάθηση και η διδασκαλία της 2ης/ξένης γλώσσας 

2.4.1 Διαφορές στην εκμάθηση της 2ης/ξένης γλώσσας 

Η εκμάθηση ή κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

από την αντίστοιχη της μητρικής γλώσσας. Είτε ως δεύτερη είτε ως ξένη γλώσσα, ο 

μεταγενέστερος χρονολογικά αυτός κώδικας επικοινωνίας είναι παράλληλα και 

αξιολογικά υποδεέστερος, αφού διεκδικεί μερίδιο σε έναν χώρο που έχει ήδη 

καταληφθεί από τη μητρική γλώσσα (Μήτσης, 1998). Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί 

σημαντικά τον τρόπο εκμάθησής του με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε σε δυο σαφώς 

ξεχωριστές διαδικασίες, την κατάκτηση ή πρόσκτηση (acquisition) και την εκμάθηση 

(learning) (Krashen, 1982). Έτσι, στην περίπτωση της μητρικής γλώσσας μιλάμε για 

κατάκτηση ή πρόσκτηση, μια διαδικασία που συμβαίνει με τρόπο εντελώς φυσικό κατά 

τα πέντε πρώτα έτη της ζωής του ατόμου και έχει καθολικό χαρακτήρα για όλους τους 

ανθρώπους και όλες τις γλώσσες (Crain, 1991, όπ. αναφ. στο Βαρλοκώστα & 

Τριανταφυλλίδου, 2003). Αντιθέτως στην άλλη περίπτωση μιλάμε για εκμάθηση, 

διαδικασία που γίνεται ενσυνείδητα στις περισσότερες περιπτώσεις και που ξεκινά 

αφού το άτομο έχει κατακτήσει τους βασικούς μηχανισμούς της πρώτης γλώσσας 

(Μήτσης, 1998). Επιπλέον, η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (ή τουλάχιστον κάποια 

στάδια αυτής) πραγματοποιείται μετά την είσοδο στην εφηβεία (12-13 έτος), οπότε και 

παρατηρείται σημαντική μείωση της ικανότητας γλωσσικής πρόσληψης. Κατά συνέπεια 

η δεύτερη γλώσσα δε μπορεί να κατακτηθεί στον ίδιο βαθμό με την πρώτη. Ωστόσο η 

ενηλικίωση σημαίνει τη γνωστική ανάπτυξη και ωρίμανση, η οποία με τη σειρά της 

συνεισφέρει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στις νεαρότερες ηλικίες (Hickey, χ.χ.).  

Η μητρική γλώσσα κατακτιέται μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, με τρόπο 

αξιοπρόσεκτα παρόμοιο σε όλες τις γλώσσες και ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα 

για κάθε διάσταση της γλώσσας (Lightbrown & Spada, 2013). Αντιθέτως η δεύτερη 

γλώσσα κατακτιέται ή μαθαίνεται μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας, που 

επηρεάζεται από πληθώρα παραμέτρων, όπως η ταυτότητα του μαθητή, οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες μαθαίνει ή κατακτά τη γλώσσα, η ίδια η φύση της γλώσσας, ο 

τόπος και ο χρόνος κατάκτησης/εκμάθησης κ.α. (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 

2003).   
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Είναι κοινή παραδοχή ότι η κατάκτηση/εκμάθηση του 2ου κώδικα επικοινωνίας 

επηρεάζεται σημαντικά από τη μητρική γλώσσα του ομιλητή. Το φαινόμενο κατά το 

οποίο ο μαθητής υποπίπτει σε λάθη στη γλώσσα στόχο, επειδή χρησιμοποιεί κατά την 

ομιλία δομές και στοιχεία της μητρικής του γλώσσας ονομάζεται μεταφορά (transfer). 

Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές η μεταφορά θεωρείται σημαντικός παράγοντας για 

την λαθών από τους μαθητές και την πρόκληση (αρνητικών) παρεμβολών στη 

διαδικασία της εκμάθησης (Michel & Myles, 2004). Οι αντιλήψεις αυτές οδήγησαν στη 

διατύπωση της υπόθεσης της Συγκριτικής Ανάλυσης των Κωδίκων (Contrastive 

Analysis Hypothesis). Οι παρεμβολές που προξενεί η μεταφορά (και τα συνεπακόλουθα 

λάθη) εντοπίζονται εκδηλώνονται κυρίως στα σημεία όπου οι κώδικες 

διαφοροποιούνται αισθητά. Άρα ο εντοπισμός, η προσεκτική μελέτη των δομικών και 

άλλων διαφορών μεταξύ μητρική και 2ης/ξένης γλώσσας  και η ανάλυσή τους 

αποτελούν το κλειδί για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Κατά συνέπεια τόσο το 

διδακτικό υλικό όσο και η μέθοδος διδασκαλίες θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

τις διαφορές αυτές (Μήτσης, 1998). Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε ικανή να προβλέψει 

και τυχόν δυσκολίες του μαθητή κατά την εκμάθηση. Σε γλώσσες με μεγάλη ομοιότητα 

η μεταφορά έχει θετικό αντίκτυπο, ενώ στις γλώσσες με μικρές ομοιότητες η μεταφορά 

έχει αρνητικό χαρακτήρα και οι παρεμβολές που προκαλεί πρέπει να αντιμετωπιστούν 

με συστηματική και καλά σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις (Βαρλοκώστα & 

Τριανταφυλλίδου, 2003).   

Ωστόσο η προσεκτική μελέτη των λαθών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά δεν 

είναι ικανή να ερμηνεύσει όλα τα είδη των λαθών των ομιλητών της δεύτερης γλώσσας, 

πράγμα που έδειξαν και σχετικές έρευνες (Lightbrown & Spada, 2012). Σε πολλές 

περιπτώσεις διαπιστωνόταν, κυρίως από εκπαιδευτικούς, ότι δομές με μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα σε γλώσσας μπορούσαν να κατακτηθούν με ευκολία, ενώ δομές που 

παρουσίαζαν ομοιότητες στο ζεύγος μητρική-δεύτερη αποδεικνύονταν ιδιαιτέρως 

δύσκολες στην κατάκτησή τους (Mitchel & Myles, 2004). Η αμφισβήτηση της 

Συγκριτικής Ανάλυσης των Κωδίκων οδήγησε στην μετατόπιση προς την αντίληψη ότι 

η εκμάθηση του 2ου κώδικα είναι «δημιουργική διαδικασία ελέγχου υποθέσεων για τη 

γλώσσα στόχο». Η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τον ίδιον τον ομιλητή, ο οποίος 

εκμεταλλευόμενος τις ικανότητές του, μέσα από διαδικασίες δοκιμής και λάθους, 

διαμορφώνει ενδιάμεσα στάδια της γλώσσας στόχου. Τα ενδιάμεσα αυτά στάδια 

ονομάζονται διαγλώσσα (interlanguage)   (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003, σ. 

32). Οι υποθέσεις που διατυπώνει και ο ελέγχει ο μαθητής σχετικά με τη δομή και τη 

λειτουργία του 2ου κώδικα επικοινωνίας δοκιμάζονται και άλλοτε τροποποιούνται, 
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βελτιώνονται ή και εγκαταλείπονται. Η νέα θεωρία, γνωστή και ως θεωρία του 

ενδιάμεσου γλωσσικού συστήματος, χωρίς να απορρίπτει το φαινόμενο της 

παρέμβασης (στο οποίο η συγκριτική ανάλυση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση), έρχεται να 

δώσει μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις συνήθεις πρακτικές των μαθητών της 

δεύτερης γλώσσας και για τον λόγο αυτόν χαίρει σήμερα ευρείας αποδοχής από τους 

ειδικούς (Μήτσης, 1998, σ. 49-50).    

2.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας μπορούν να 

καταταγούν σε δυο κύριες κατηγορίες: του εσωτερικούς/ατομικούς και τους 

εξωτερικούς. Στους πρώτους περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η ηλικία, η ιδιαίτερες 

κλίσεις και ικανότητες, τα κίνητρα και οι στάσεις, η προσωπικότητα, το μαθησιακό στιλ 

και οι στρατηγικές μάθησης που ακολουθεί ο μαθητής. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει το περιβάλλον όπου συντελείται η μάθηση, ο τρόπος διδασκαλίας, το 

είδος του εισαγόμενου και η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκειά της (Luque, χ.χ.).  

Οι Lightbrown & Spada (2013) συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά του μαθητή του Κ2 

στην γνωστική ωριμότητα, τις μεταγλωσσικές ικανότητες, το εύρος των γενικότερων 

εμπειριών του (world knowledge), την ύπαρξη άγχους στο να μιλήσει τη γλώσσα στόχο 

και τέλος στον ίδιον τον Κ1 (και τη σχέση που έχει με τον Κ2).    

Ο Μήτσης (1998) αναφέρει πως οι παράγοντες που σχετίζονται με το λεγόμενο 

μαθησιακό στιλ είναι ψυχολογικής κυρίως υφής και περιλαμβάνουν: 

(α) την ικανότητα αντίληψης του όλου ή του μέρους: Κάποιοι μαθητές, αντιμετωπίζοντας 

μια νέα κατάσταση, εστιάζουν σε μεμονωμένα στοιχεία, σε λεπτομέρειες και επί μέρους 

πτυχές, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ολοκληρωμένη εικόνα του συνόλου. 

Αντιθέτων κάποιοι άλλοι έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται μια κατάσταση ως 

ολότητα, ως συνολική εικόνα, με τις λεπτομέρειες να εκλαμβάνονται μόνο ως 

συστατικά της εικόνας και πάντοτε σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία. Μεταφέροντας 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά στη γλωσσική εκμάθηση ο πρώτος τύπος αντιστοιχεί στο 

μοντέλο που υπηρετεί η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας ενώ ο δεύτερος έχει 

χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης.        

(β) την παρορμητικότητα και τη στοχαστικότητα: Οι μαθητές του πρώτου τύπου 

λειτουργούν αυθόρμητα, διαισθητικά και με βάση το συναίσθημα της στιγμής. Η 

συμπεριφορά τους αυτή βέβαια τους κάνει περισσότερο επιρρεπείς στα λάθη. Από την 
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άλλη οι μαθητές που ανήκουν στον δεύτερο τύπο ενεργούν με συστηματικό τρόπο, 

σκέφτονται, προβληματίζονται και λειτουργούν με βάση τη λογική. Ωστόσο, η 

διαισθητική και αυτοματοποιημένη αντίδραση αποτελεί γνώρισμα του μαθητή που έχει 

προχωρήσει στην οικειοποίηση της γλώσσας στόχου. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να 

προηγηθεί συστηματική, μεθοδική και επίμονη άσκηση. Συνεπώς ο καλός μαθητής της 

γλώσσας πρέπει να αφενός να ενεργεί συστηματικά και οργανωμένα, έχοντας ωστόσο 

απώτερο σκοπό να φτάσει στην αυτοματοποιημένη αντίδραση, χωρίς να επηρεάζεται 

από τα λάθη που  θα κάνει κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι πρώτος τύπος ταιριάζει περισσότερο με τον μαθητή όπως τον αντιμετωπίζει η 

επικοινωνιακή προσέγγιση ενώ ο δεύτερος τύπος αρμόζει στις πιο παραδοσιακές 

προσεγγίσεις, που δεν ενθαρρύνουν τα λάθη και στοχεύουν περισσότερο στην ορθότητα 

και την ακρίβεια.   

(γ) την αυτοπεποίθηση ή αυτοαπόρριψη: Άλλοι μαθητές έχουν πίστη στις δυνάμεις τους 

και ισχυρή πεποίθηση ότι θα ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του 

μαθήματος. Αντιθέτως άλλοι έχουν αίσθημα ανασφάλειας, κλείνονται στον εαυτός τους 

και καθίστανται απλοί θεατές τους μαθήματος. Αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον 

Κ2, φοβούμενοι τα σχόλια και τη γνώμη συμμαθητών και δασκάλων, με αποτέλεσμα να 

μη φτάνουν σε υψηλά επίπεδα αφομοίωσης της γλώσσας.  

(δ) τη γλωσσική ανεκτικότητα και γλωσσική αδιαλλαξία που αναφέρεται στο κατά πόσο 

ο μαθητής είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί το ήδη διαμορφωμένο γλωσσικό εγώ 

του προς χάρη του Κ2 και των νέων στοιχείων που αυτός εισάγει.  

(ε) την εξωστρέφεια και εσωστρέφεια δηλαδή το κατά πόσο ο μαθητής έχει την τάση να 

επικοινωνεί, να μιλά ελεύθερα και επιδιώκει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον 

περίγυρό του. Η εξωστρέφεια, όταν δεν υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής, είναι 

γενικά στοιχείο που ενισχύει την επικοινωνιακή ικανότητα του ατόμου. 

(στ) την απάθεια και την ένταση: Η ένταση (anxiety), η ακαθόριστη και αδιόρατη 

αίσθησης ανησυχίας και φόβου σχετικά με την επίτευξη κάποιου (σχετιζόμενου με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) στόχου μπορεί, όταν είναι εντός κάποιων χαμηλών ορίων να 

συμβάλει στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση του ατόμου. Συνεπώς αποτελεί θετικό 

χαρακτηριστικό του μαθητή και είναι επικουρικός στη μάθηση παράγοντας. Σε μεγάλο 

βαθμό παραλύει τη δημιουργικότητα του ατόμου, οδηγεί σε απομάκρυνση από την 

προσπάθεια επίτευξης  και τελικά στην παραίτηση. Από την άλλη η παντελής έλλειψη 
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έντασης οδηγεί στην απάθεια και την αδιαφορία, που φυσικά δρουν ανασταλτικά στη 

μάθηση. 

(ζ) τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα: Ο συμπεριφορισμός ανέδειξε την παροχή 

επιβράβευσης και θετικής ενίσχυσης ως βασικό παράγοντα για την ευχερέστερη και πιο 

αποδοτική επίτευξη της μάθησης. Ωστόσο η αντίληψη που βλέπει τη μάθηση ως 

αποτέλεσμα εξωτερικών αμοιβών αμφισβητήθηκε από τους γνωστικούς παιδαγωγούς, ο 

οποίοι αντιπρότειναν τα εσωτερικά κίνητρα που πηγάζουν από  την επιθυμία 

ικανοποίησης βαθύτερων εσωτερικών αναγκών. Η διδασκαλία και η μάθηση του Κ2 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη ή την καλλιέργεια (με κατάλληλες 

μεθοδεύσεις εκ μέρους του διδάσκοντα) των εσωτερικών κινήτρων.   

Ωστόσο οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του Κ2 και σχετίζονται με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και των τρόπων μάθησης που έχει 

αναπτύξει ο μαθητής μπορούν να εξεταστούν και σε επιπλέον άξονες. Ο λεπτομερής 

κατάλογος που παρατίθεται παρακάτω έχει τη έννοια του συνεχούς μεταξύ δυο άκρων 

του οποίου τοποθετείται ο μαθητής σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τον τρόπο που 

προσεγγίζει τη μάθηση: 

Εστίαση στην κατανόηση – λειτουργία: Στο ένα άκρο αυτοί που προτιμούν να 

αποκτήσουν την αίσθηση της γενικής εικόνας προτού προχωρήσουν στα επιμέρους 

στοιχεία και τις λεπτομέρειες. Στο άλλο άκρο αυτοί που προτιμούν να φτάνουν στη 

γενική εικόνα εφαρμόζοντας κανόνες σε επιμέρους στοιχεία της. 

Εξάρτηση – ανεξαρτησία από το περιβάλλον: Στο ένα άκρο οι μαθητές που 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως οι συνθήκες που επικρατούν στην 

τάξη, οι γνώμη των άλλων), σε αντίθεση με αυτούς που επηρεάζονται λιγότερο ή 

καθόλου.    

Επιφανειακή – λεπτομερής και σε βάθος μάθηση: Στη μια περίπτωση έχουμε να κάνουμε 

με μηχανική μάθηση, που μένει σε επιφανειακά στοιχεία, ενώ στην άλλη οι στόχοι είναι 

βαθύτεροι και οδηγούν σε πληρέστερη κατανόηση του προς μάθηση αντικειμένου. 

Ενεργητική – παθητική στάση: Από τη μια οι μαθητές που επιθυμούν να ασκούν 

περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία μάθησης. Στο άλλο άκρο αυτοί μαθαίνουν με πιο 

δεκτικό τρόπο. 

Αποφυγή – επιδίωξη του ρίσκου: Οι δεύτεροι βρίσκουν ενδιαφέρον και συναρπαστικό το 

να πειραματίζονται και να μαντεύουν, όταν συναντήσουν μια προβληματική 
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κατάσταση. Οι πρώτοι αποφεύγουν να δώσουν απάντηση αν πρώτα δεν έχουν 

κατανοήσει καλά το διδασκόμενο θέμα και δεν είναι βέβαιοι για την ορθότητά της. 

Οπτικοί – ακουστικοί – απτικοί τύποι: Οι μαθητές ανταποκρίνονται διαφορετικά σε 

γραπτές/οπτικές, ακουστικές/ηχητικές ή χειραπτικές πηγές πληροφοριών. 

Προτίμηση σε δομημένη – μη δομημένη μελέτη: Οι πρώτοι προτιμούν καλά οργανωμένες 

διαδικασίες (συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για συγκεκριμένες διαδικασίες και 

δραστηριότητες που απαιτούν σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις) ενώ άλλοι είναι πιο 

ευέλικτοι σχετικά με το είδος και τη δομή των εργασιών και δραστηριοτήτων.  

Προσανατολισμός στην αυθεντία – συνεργασία: Κάποιοι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα 

σε περιβάλλοντα δασκαλοκεντρικά, όπου δηλαδή ο δάσκαλος θεωρείται η μοναδική 

πηγή γνώσης και κατευθύνσεων. Άλλοι είναι περισσότερο θετικοί προς τη συνεργασία 

με συμμαθητές, προτιμούν τις ομαδικές εργασίες και την επικοινωνία μεταξύ όλων των 

μελών της τάξης.    

(προσαρμογή από Deagon, 2006) 

2.4.3 Προσεγγίσεις και θεωρίες διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκαν οι κυριότερες προσεγγίσεις και μέθοδοι της 

γλωσσικής διδασκαλίας και η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η 

παραδοσιακή μέθοδος έχει τις ρίζες της στη διδασκαλία της λατινικής και της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, ουσιαστικά ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας. Όταν ωστόσο η 

λατινική άρχισε να εγκαταλείπεται σταδιακά ως διεθνώς αποδεκτός κοινός κώδικας 

επικοινωνίας και το ενδιαφέρον άρχισε να στρέφεται στις «ζωντανές» ευρωπαϊκές 

γλώσσες οι πρακτικές, οι μέθοδοι και διδακτικές τεχνικές που είχαν υιοθετηθεί στη 

διδασκαλία της λατινικής κληροδοτήθηκαν και στη διδασκαλία των σύγχρονων 

γλωσσών (Richards & Rodgers, 2001· Μήτσης, 1998). Παράλληλα με τις εξελίξεις 

στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης και την γλωσσολογίας έτρεχαν και οι 

εξελίξεις στο πεδίο της διδασκαλίας του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, με την 

διατύπωση συγκεκριμένων μεθόδων, που περιελάμβαναν σαφείς τεχνικές και 

στρατηγικές.  

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες από αυτές:     

i) Η γραμματικομεταφραστική μέθοδος (Grammar-Translation Method) 
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Πρόκειται για την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, που 

δίνει έμφαση, όπως δηλώνει άλλωστε και ο τίτλος της, στη γραμματική και τη 

μετάφραση. Ο σκοπός της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας είναι κυρίως για να 

καταστήσει τον μαθητή ικανό να διαβάζει και να κατανοεί λογοτεχνικά κείμενα 

γραμμένα στη γλώσσα στόχο. Ο προφορικός λόγος υποβαθμίζεται ή και 

παραγκωνίζεται παντελώς και το κύριο βάρος πέφτει στη με παραγωγικό τρόπο 

διδασκαλία της γραμματικής (Μήτσης, 1998). Η διδασκαλία της γραμματικής, εκτός 

από τη γνώση της γλώσσας στόχου, αποσκοπούσε και στην πνευματική καλλιέργεια 

του μαθητή, η οποία επιτυγχανόταν με κάποιον τρόπο, ακόμα κι αν οι μαθητές δε 

χρησιμοποιούσαν την γλώσσα για να επικοινωνήσουν (Larsen-Freeman & Anderson,  

2011).  Ένα τυπικό δείγμα συγγράμματος που βασίζεται στη γραμματικομεταφραστική 

μέθοδο περιλαμβάνει ένα κείμενο, λίστες λεξιλογίου με τη μετάφρασή τους στη 

μητρική γλώσσα του μαθητή, διατυπωμένους γραμματικούς κανόνες και ασκήσεις 

μεταφραστικού τύπου που δίνουν έμφαση στην ακρίβεια (Richards & Rodgers, 2001). 

Οι όποιες προφορικές δραστηριότητες γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

γίνονται με αφορμή πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο, είναι εξηγήσεις και 

αναλύσεις εκ μέρους του διδάσκοντα ή οι απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήσεις του 

δασκάλου. Οι εξηγήσεις, κανόνες, διευκρινίσεις και πληροφορίες δίνονται στη μητρική 

γλώσσα. Οι μεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες είναι η 

επανάληψη, η απομνημόνευση, η έμφαση στην ακρίβεια και η συνεχής σύγκριση 

μητρικής – γλώσσας στόχου (Μήτσης, 1998).  

ii) Η οπτικοακουστική μέθοδος (Audio-Visual Method)  

Η αναποτελεσματικότητα της γραμματικομεταφρατικής μεθόδου και η αδυναμία της να 

ανταποκριθεί στη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών οδήγησε σε ένα κίνημα 

αναμόρφωσης της γλωσσικής διδασκαλίας. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα η Άμεση 

Μέθοδος (Direct Method) επιχείρησε να βελτιώσει τα μειονεκτήματα της 

προγενέστερης κατάστασης (έμφαση στον προφορικό λόγο, διδασκαλία μόνο στη 

γλώσσα στόχο, επαγωγική διδασκαλία της γραμματικής κ.α.). Ωστόσο με το ξέσπασμα 

του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ συνθήκες που απαιτούσαν 

μια μέθοδο διδασκαλίας ξένων γλωσσών που θα δίνει έμφαση στον προφορικό λόγο και 

θα εγγυάται σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα (Μήτσης, 1998). Οι εκπρόσωποι της 

σχολής του Αμερικανικού Δομισμού καλούνται να υλοποιήσουν αυτή τη μέθοδο και το 

αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η οπτικοακουστική μέθοδος. Οι στόχοι της 

διδασκαλίας είναι σε βραχυπρόθεσμη βάση η εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση 
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και η σωστή και ακριβής προφορά. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο μαθητής να 

χειρίζεται τη γλώσσα όπως οι φυσικοί ομιλητές. Με αφετηρία λοιπόν τις προφορικές 

δεξιότητες ο μαθητής εισάγεται σταδιακά και στις υπόλοιπες γλωσσικές δεξιότητες. Η 

γλώσσα είναι πρωτίστως ομιλία, αλλά οι προφορικές δεξιότητες με τη σειρά τους 

βασίζονται στην ικανότητα του μαθητή να αναγνωρίζει και να αναπαράγει τις βασικές 

φωνολογικές λειτουργίες της γλώσσας, να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις κυριότερες 

γραμματικές δομές και να κατέχει επαρκές σε έκταση λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθεί 

με αυτές τις γραμματικές δομές (Richards & Rodgers, 2001).  

Στον πυρήνα της διδασκαλίας της Ο/Α μεθόδου βρίσκονται οι διάλογοι και οι ασκήσεις 

(drills), που αποτελούν το βασικό περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων. Η τυπική 

διδακτική διαδικασία ξεκινά με την ανάγνωση του διαλόγου από τον διδάσκοντα (ο 

οποίος λειτουργεί το προς μίμηση πρότυπο) και τη συχνή επανάληψη από τους 

μαθητές, μέχρι να επιτευχθεί η αποστήθιση. Στη συνέχεια ακολουθούν ποικίλες 

γλωσσικές ασκήσεις διαφόρων τύπων με στόχο την κατάκτηση και εμπέδωση των 

δομολειτουργικών στοιχείων που περιείχε και παρείχε ο διάλογος που είχε προηγήθηκε. 

Οι κυριότερες τεχνικές περιλαμβάνουν την αντίστροφη επέκταση, ο αλυσιδωτός 

διάλογος, η υποκατάσταση λέξεων (απλή, σύνθετη, με οπτικό ερέθισμα, διάφορα είδη 

μετασχηματισμών και οι ερωταποκρίσεις. (Μήτσης, 1998). Με τις δραστηριότητες 

αυτές, μέσω της κατάλληλης ανταπόκρισης στα ερεθίσματα και με τη βοήθεια της 

ενίσχυσης, επιχειρείται να διαμορφωθούν και να παγιωθούν οι νέες επιθυμητές 

γλωσσικές συμπεριφορές των μαθητών και να ξεπεραστούν οι συμπεριφορές της 

μητρικής τους γλώσσας που έστεκαν εμπόδιο στην ομιλία της γλώσσας στόχου (Larsen-

Freeman & Anderson, 2016).        

iii) Η Επικοινωνιακή Μέθοδος 

Σύμφωνα με τους Richards & Rodgers (2001) η επικοινωνιακή είναι περισσότερο μια 

γενική διδακτική προσέγγιση παρά μια μέθοδος, με την έννοια ότι αποτελεί ένα ευρύ 

και ποικίλο σύνολο αρχών που αντανακλούν την επικοινωνιακή θεώρηση της γλώσσας 

και μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικές λειτουργίες της τάξης (σ. 172). Η 

επικοινωνιακή διδακτική αντίληψη της γλώσσας, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους,  δε 

διακρίνεται για την αυστηρότητα των αρχών και τεχνικών και σε, κάποιον βαθμό, 

εξαρτάται από το πώς ερμηνεύονται και εφαρμόζονται οι αρχές αυτές. (Larsen-Freeman 

& Anderson, 2016). Αυτό το γεγονός όμως προσδίδει μεγάλη ευελιξία στην προσέγγιση 

αυτή.  
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Το επίκεντρο στην επικοινωνιακή μέθοδο είναι ο μαθητής και οι ανάγκες του 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη, ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα (Μήτσης, 1998). Ο μαθητής οποίος χρησιμοποιεί τη γλώσσα πρωτίστως 

για να επικοινωνήσει επιτυχώς στη γλώσσα στόχο. Η ακρίβεια στις δομές και η 

αντίστοιχη με τους φυσικούς ομιλητές προφορά δεν είναι πλέον το ζητούμενο, αλλά 

δίνουν τη θέση τους στην αποτελεσματική επικοινωνία και την κατανοητή προφορά 

(Richards & Rodgers, 2001). Η γλώσσα στόχος προτιμάται ως γλώσσα επικοινωνίας 

γενικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Larsen-Freeman & Anderson, 2016), χωρίς 

όμως να αποκλείεται η συνετή χρήση της μητρική γλώσσας των μαθητών ή ακόμα και 

της μετάφρασης, αν αυτή κριθεί ότι ωφελεί τους μαθητές (Richards & Rodgers, 2001).  

Το διδακτικό υλικό καθώς και τα οπτικοακουστικά μέσα και οι ΤΠΕ είναι πρακτικά 

ανεξάντλητα. Είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού να τα επιλέξει και να τα 

χρησιμοποιήσει αποδοτικά, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις που θέτουν 

οι μαθητές του (Μήτσης, 1998). Επιπλέον ανεξάντλητες είναι και οι διδακτικές 

δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι γλωσσικές ασκήσεις της 

οπτικοακουστικής μεθόδου, χωρίς  αποκλείονται, δε βρίσκονται στο επίκεντρο. Το ίδιο 

και οι διάλογοι, οι οποίοι, όταν χρησιμοποιούνται, έχουν επικοινωνιακό 

προσανατολισμό και πλέον δεν απομνημονεύονται (Richards & Rodgers, 2001).  

Ιδιαίτερη θέση έχουν τα γλωσσικά παιχνίδια και το παίξιμο ρόλων (Larsen-Freeman & 

Anderson, 2016). Ειδικότερα το παιχνίδι ρόλων συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον W. 

Littlewood, στις λεγόμενες δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως οι 

συνομιλίες, οι αφηγήσεις, οι διάλογοι, οι αυτοσχεδιασμοί κ.α. (Μήτσης, 1998).  

 Εν κατακλείδι η επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας είναι μια πολυσύνθετη, ευέλικτη 

προσέγγιση που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό, με τη σωστή αξιοποίηση των μέσων που 

διαθέτει, να κατευθύνει τους μαθητές του στην ουσία της γλωσσικής λειτουργίας και να 

τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους. 

iv) Άλλες μέθοδοι 

Εκτός από τις μεθόδους και προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω η διδακτική του 

Κ2 έχει να επιδείξει αρκετές ακόμα μεθόδους. Κάποιες προηγήθηκαν της 

επικοινωνιακής και κάποιες την ακολούθησαν, επηρεασμένες όμως από αυτήν. 

Αναφέρονται επιγραμματικά ορισμένες από αυτές, λόγω του ότι μερικές αρχές ή 

τεχνικές τους σχετίζονται με την παρούσα έρευνα:  
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Η μέθοδος της ολικής φυσικής αντίδρασης (total physical response) βασίζεται στη 

λογική της εκμάθησης του Κ2 με τρόπο παρόμοιο με την εκμάθηση του Κ1 από τα 

παιδιά, τα οποία πριν παραγάγουν λόγο είναι δέκτες εντολών από τους μεγαλύτερους. Η 

ΟΦΑ βασίζεται στην έγκλιση της προστακτικής και όλη η προσέγγιση της γλώσσας 

περιστρέφεται γύρω από αυτήν. Αρχικά οι μαθητές ακούν, κατανοούν και εκτελούν 

εντολές. Η κατανόηση παίζει ουσιώδη ρόλο στη μέθοδο, γι’ αυτό και είναι γνωστή ως 

μέθοδος κατανόησης. Σταδιακά αρχίζουν να δίνουν και οι ίδιοι εντολές. Επιπλέον 

λαμβάνεται μέριμνα η μαθησιακή διαδικασία σε γίνεται σε συνθήκες απαλλαγμένες από 

το άγχος και την πίεση, όπως ακριβώς συμβαίνει και κατά την πρόσκτηση της μητρικής 

γλώσσας (Larsen-Freeman & Anderson, 2016· Μήτσης, 1998).  

Η μέθοδος της ομαδικής εκμάθησης της γλώσσας (community language learning) δίνει 

έμφαση στη συναισθηματική και διαπροσωπική διάσταση της γλωσσικής μάθησης. Ο 

εμπνευστής της, Charles Curran, κατά την ενασχόλησή του με τη διδασκαλία γλώσσας 

σε ενήλικες διαπίστωσε ότι οι μαθητές του συχνά διακατέχονταν από αισθήματα 

άγχους, ανασφάλειας και φοβίας, απότοκα των κλασικών μεθόδων διδασκαλίας 

(Μήτσης, 1998). Ειδικότερα οι ενήλικοι αισθάνονταν την διδακτική κατάσταση που 

είχαν να αντιμετωπίσουν ως μιας μορφής απειλή και προβληματίζονταν από την ιδέα 

πως θα γελοιοποιηθούν μπρος στα μάτια τρίτων. Ο τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτός ο 

φόβος θα ήταν ο δάσκαλος να παρέχει συμβουλευτική στήριξη, δείχνοντας κατανόηση 

και συμμεριζόμενος τους φόβους τους (Larsen-Freeman & Anderson, 2016). Παρά την 

κριτική που της ασκήθηκε για επιμέρους πτυχές της (υψηλές απαιτήσεις από τους 

εκπαιδευτικούς, μη ολόπλευρη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων κ.α.) η ΟΕΓ είναι 

αξιοσημείωτη για τον έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την επικέντρωση στον 

μαθητή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του (Richards & Rodgers, 2001). 

Τέλος, η φυσική προσέγγιση (natural approach) προτάθηκε από τους Tyrrell και Krashen 

στις αρχές της δεκαετίας του 80. Συγκαταλέγεται στις προσεγγίσεις που ακολουθούν 

την επικοινωνιακή κατεύθυνση με ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο και λιγότερο στη 

γραμματική (Richards & Rodgers, 2001). Έμφαση επίσης δίνεται στις προσληπτικές 

(κυρίως στην ακρόαση) παρά στις παραγωγικές δεξιότητες, διότι ο μαθητής κατακτά τη 

γλώσσα όταν εκτίθεται σε κατανοητό σε αυτόν γλωσσικά ερεθίσματα (Μήτσης, 1998). 

Η ΦΠ στηρίζεται σε πέντε υποθέσεις που, κατά τους εμπνευστές της, είναι τόσο 

θεωρητικά όσο και ερευνητικά στοιχειοθετημένες. Οι υποθέσεις αυτές είναι: 

α) Η διάκριση μεταξύ κατάκτησης-εκμάθησης (The acquisition-learning distinction). Η 

θεμελιώδης, σύμφωνα με τον ίδιο τον Krashen (1982), αυτή υπόθεση λέει ότι οι 
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ενήλικες είτε κατακτούν τη γλώσσα (με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που κατακτούν τα 

παιδιά τη μητρική) είτε μέσω συστηματικής εκμάθησης, που γίνεται ενσυνείδητα, 

περιλαμβάνει κανόνες και χρησιμοποιεί μεταγλώσσα.  

β) Η φυσική σειρά της εκμάθησης (The natural order hypothesis). Σύμφωνα με έρευνες 

στην αγγλική διαπιστώθηκε ότι ακολουθείται μια συγκεκριμένη σειρά στη χρήση 

γραμματικών στοιχείων της γλώσσας, στο σχηματισμό διαφόρων ειδών προτάσεων κ.α. 

Μάλιστα τα στοιχεία είναι ομοιογενή ως προς την ηλικία, τη μητρική γλώσσα και 

επιβεβαιώνονται και για άλλες γλώσσες. 

γ) Ο εποπτικός μηχανισμός (The monitor hypothesis). Ο εποπτικός μηχανισμός είναι ο 

παράγοντας που καθορίζει πώς χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες της κατάκτησης-

εκμάθησης. Η κατάκτηση είναι αυτή που εκκινεί την ομιλία στη γλώσσα στόχο και 

είναι υπεύθυνη για τη γλωσσική ευχέρεια. Όμως η εκμάθηση είναι αυτή που λειτουργεί 

ως εποπτικός μηχανισμός και διορθώνει τον λόγο (ο οποίος έχει παραχθεί 

υποσυνείδητα) αφού έχει διατυπωθεί ή και πριν είτε είναι γραπτός είτε προφορικός.         

δ) Η γλωσσική πρόσληψη (The input hypothesis). Η υπόθεση αυτή (αναφέρεται και ως 

το γλωσσικό εισαγόμενο) βασίζεται στο στην κατάκτηση και όχι στην εκμάθηση της 

γλώσσας ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίον μαθαίνει το άτομο τη γλώσσα. Αυτό 

συμβαίνει όταν το εισαγόμενο περιέχει δομές που είναι ένα επίπεδο δυσκολίας πάνω 

από το επίπεδο που έχει ήδη κατακτήσει ο μαθητής.  

ε) Το συναισθηματικό φίλτρο (The affective filter hypothesis). Το συναισθηματικό 

φίλτρο αναφέρεται σε παράγοντες όπως η ψυχολογική κατάσταση, η ύπαρξη 

συγκινησιακή φόρτισης, η κούραση, το άγχος, ο φόβος, τα κίνητρα, το αν αρέσει ο 

τρόπος διδασκαλίας ή όχι. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δράσουν ανασταλτικά και 

να αποτελέσουν φραγμό στην αφομοίωση του εισαγόμενου.  

(Αγαθοπούλου, 2012· Krashen, 2002· Μήτσης, 1998, Richards & Rodgers, 2001) 

Η ΦΠ αποτέλεσε αποτελεσματική εναλλακτική στην ΟΑΜ. Ωστόσο δέχθηκε κριτική 

σε αρκετά σημεία (π.χ. στο θέμα της απουσίας διόρθωσης των λαθών). Παρόλα αυτά 

της πιστώνεται το ότι έδωσε προτεραιότητα στις προσληπτικές δεξιότητες και στη 

χρήση κατανοητής στον μαθητή γλώσσας (Αγαθοπούλου, 2012· Μήτσης, 1998).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Η ποντιακή διάλεκτος 

3.1 Προέλευση και χαρακτηριστικά 

Η ποντιακή διάλεκτος συγκαταλέγεται στις κυριότερες διαλέκτους της ελληνικής 

γλώσσας. Προέρχεται από την κοινή ελληνιστική και ήταν ο κώδικας επικοινωνίας των 

κατοίκων της  ζώνης μήκους 400 χμ. περίπου, στα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου. 

Η διαμόρφωσή της χρονολογείται γύρω στον 7ο ή 8ο μ.Χ. αιώνα. Ο κύριος όγκος των 

ομιλητών της ήρθε στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή 

(υπολογίζονται σε 300.000 με 400.000). Τα χαρακτηριστικά της διαλέκτου βρίσκονται 

στο φωνητικό-φωνολογικό, στο μορφολογικό, συντακτικό και λεξιλογικό (Τσάκωνα, 

2007). Μια συνοπτική καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαλέκτου θα 

μπορούσε να γίνει με βάση το αν αυτά παραπέμπουν σε παλαιότερες γλωσσικές δομές 

(αρχαϊσμοί) ή σε στοιχεία που είναι νεότερα και συνιστούν αποκλίσεις τόσο από την 

προέλευση όσο κι από την νεοελληνική. Ο Αργυριάδης (1984) συνοψίζει ως εξής: 

Αρχαϊσμοί 

 Η προφορά του «η» ως «ε» 

 Διατήρηση του «ω» σε σημεία που η κοινή το μετέτρεψε σε «ου» 

 Διατήρηση των ασυνίζητων 

 Διατήρηση του ιωνικού «σπ», αντί του «σφ» της Ν.Ε. 

 Σχηματισμός προστακτικής αορίστου σε –σον, -ον 

 Καταλήξεις μέσων ρημάτων σε –ουμαι 

 Σχηματισμός παθητικού αορίστου σε –θα 

 Σχηματισμός προστακτικής παθητικού αορίστου σε –θετε 

 Διατήρηση των απαρεμφάτων 

Νεωτερισμοί  

 Μετατροπή του «χ» σε παχύ «σ» πριν από το ε και ι 
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 Τα αρσενικά ουσιαστικά, κυρίως τα δευτερόκλιτα, καταλήγουν –ν (σε αιτιατική 

αντί για ονομαστική), όταν δεν είναι κατηγορούμενα 

 Θηλυκά που καταλήγουν σε –εσσα και -αινα 

 Υποκοριστικά με καταλήξεις –οπον 

 Σύνταξη των άψυχων ουσιαστικών με ουδέτερα επίθετα 

 Χρήση ασύνδετης σύνταξης 

Το λεξιλόγιο της ποντιακής, σύμφωνα με τον Αργυριάδη, διατηρεί πολλές αρχαίες 

λέξεις. Όμως έχει δεχθεί δάνεια από πλήθος γλωσσών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή, 

όπως η τουρκική, η αρμενική, η γεωργιανή, η κουρδική, η κοινή ελληνική και οι 

τουρανικές γλώσσες (Τσάκωνα, 2007). Σε αυτό πιθανώς να συνέβαλε το γεγονός ότι η 

μορφολογία της ποντιακής διευκολύνει την ενσωμάτωση ξένων λέξεων (Δρέττας, 

1999).   

Η ποντιακή διάλεκτος αποτελούσε κώδικα προφορικής παράδοσης (Δρέττας, 1999· 

Χατζησαββίδης, χ.χ.). Η καταγραφή κειμένων της διαλέκτου άρχισε στα μέσα του 19ου 

αιώνα και έγινε πιο συστηματική στην Ελλάδα πλέον όταν ιδρύθηκε το Αρχείο του 

Πόντου (1928). Χρησιμοποιήθηκε η ορθογραφία της ελληνικής, με αποτέλεσμα να μην 

αποδίδονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προφορά της διαλέκτου. Την ίδια 

περίοδο, από το 1925 έως το 1936, στην Ε.Σ.Σ.Δ. η ποντιακή απέκτησε το καθεστώς 

της «εθνικής» γλώσσας, αναγνωρίστηκε και άρχισε να γράφεται με το ελληνικό 

αλφάβητο, αλλά με απλούστερη (φωνητικο-φωνολογικού τύπου) ορθογραφία  

(Δρέττας, 1999). 

3.2 Οι ποικιλίες της ποντιακής διαλέκτου  

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής εξάπλωσής της και της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ 

των κατά τόπους ομιλητών η ποντιακή διάλεκτος παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις 

(Τομπαΐδης, 1996). Σύμφωνα με την αρχική καταγραφή τους (Παπαδόπουλος και 

Οικονομίδης, δεκαετία 1920) ήταν εφτά, όσα και τα μεγάλα λιμάνια του Πόντου.  

Νεότεροι μελετητές αναθεώρησαν την άποψη αυτή (Δρέττας, 1999) και πρότειναν 

διαφορετική ταξινόμηση των υποδιαλέκτων (Τομπαΐδης, 1996).  

Ο Χατζησαββίδης δίνει έμφαση στην μετά το 1922 κατάσταση και εξετάζει την 

ποντιακή σε σχέση με την παρουσία της στην Ελλάδα σήμερα. Έτσι, την κατατάσσει 
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την ποντιακή σε τρεις τύπους, ανάλογα με την καταγωγή των ανθρώπων που τη μιλούν 

(Χατζησαββίδης, χ.χ.). 

Είναι γεγονός ωστόσο ότι οι γάμοι μεταξύ ατόμων της ποντιακής διαλεκτικής ομάδας 

με καταγωγή από διαφορετικές περιοχής του Πόντου είχε ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό μια κοινής ποντιακής, που αφομοίωσε την επιρροή της δημοτικής και 

άμβλυνε τις διαλεκτικές παραλλαγές. Μάρτυρα αυτού του φαινομένου αποτελεί η 

σύγχρονη παραγωγή στο τραγούδι, το θέατρο και τη λογοτεχνία (Δρέττας 1999, 

Χατζησαββίδης, χ.χ.). 

3.3 Η σημερινή κατάσταση της ποντιακής διαλέκτου 

Σύμφωνα με υπολογισμούς οι ομιλητές της ποντιακής σήμερα, συμπεριλαμβανομένου 

του αριθμού των παθητικών ομιλητών, ξεπερνούν τις 300.000 (Χατζησαββίδης, 2015).  

Είναι η πιο εύρωστη από τις μικρασιατικές διαλέκτους που μιλιούνται στην Ελλάδα. Η 

διατήρησή της κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα οφείλεται τόσο στον μεγάλο αριθμό 

ομιλητών, όσο και στο γεγονός ότι πολλοί από τους πρώτους ομιλητές εγκαταστάθηκαν 

σε αμιγώς ποντιακά χωριά (Παπαναστασίου, 2015). Η χρήση της μέχρι και σήμερα 

ενισχύεται, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, από το πρόσφατο μεταναστευτικό ρεύμα των 

Ποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα 

(Παπαναστασίου, 2015· Τσάκωνα, 2007).  

Αν και αναγνωρίζουν την κυριαρχία της νεοελληνικής, οι Πόντιοι ομιλητές της 

διαλέκτου εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν στη διατήρησή της και τη 

χρησιμοποιούν σε κάθε ευκαιρία που δίνεται.  Σε αυτό συνεργεί και η πεποίθησή τους 

ότι η ποντιακή έχει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα έναντι της νεοελληνικής 

(Χατζησαββίδης 2015). Σύμφωνα με τον Παπαναστασίου (2015) επίγνωση της 

αρχαϊκότητας της διαλέκτου μεταφράζεται στη λαϊκή αίσθηση στο ότι «τα ποντιακά 

είναι αρχαία». Έτσι δικαιολογείται η θετική τους στάση απέναντί της και η παρουσία 

αρκετά μεγάλου αριθμού ομιλητών μέχρι τις μέρες μας.      

Οι περιστάσεις στις οποίες μιλιέται σήμερα η διάλεκτος είναι μεταξύ ατόμων ποντιακής 

καταγωγής σε ειδικές περιστάσεις, όπως οικογενειακές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις 

ποντιακού ενδιαφέροντος κ.α. Συχνά περιορίζονται σε έναν χαιρετισμό ή την έναρξη 

μιας συνομιλίας ή στην αναφορά στερεότυπων φράσεων, παροιμιών, σε κάθε 

περίπτωση το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί η κοινή ποντιακή καταγωγή 

(Χατζησαββίδης, 2015). Ωστόσο είναι χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των Ποντίων η 
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αγάπη τους για τη γλώσσα, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά τους καθώς 

και η υπερηφάνεια για την καταγωγή τους. 

3.4 Η διδασκαλία της ποντιακής  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας ιδιαίτερη κινητικότητα και αυξάνεται 

το ενδιαφέρον γύρω από τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Οι διάλεκτοι 

«παρουσιάζονται ως διατηρητέα κληρονομία, ως πλούτος που πρέπει στο εξής να 

αναδειχθεί» (Hodot, 2000). Έτσι, διατυπώνονται όλο και περισσότερες προτάσεις για τη 

διδασκαλία των διαλέκτων, είτε στην τυπική είτε στη μη τυπική εκπαίδευση.  

Οι πρώτες προσπάθειες για διδασκαλία της ποντιακής έγιναν πριν το 2000 και ήταν 

μεμονωμένες. Αρκετά αργότερα σε δυο συνέδρια ποντιακού ενδιαφέροντος, το 2008 

(από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας) και το 2009 (από τον Π.Σ.Π.Ε.) 

διατυπώθηκαν και δυο ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας. Οι προτάσεις αυτές 

υπήρξαν η αφετηρία για τη συστηματική διδασκαλία της ποντιακής το 2013 από τον 

Π.Σ.Π.Ε. Τα μαθήματα έγιναν συνεργασία με δήμους σε περίπου 20 τμήματα 

(Χατζησαββίδης, 2015).  

Τον Ιούνιο του 2016 υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Π.Σ.Π.Ε. και του 

ΠΑ.ΜΑΚ. και ακολούθησε η συγκρότηση και λειτουργία δύο τμημάτων ενηλίκων σε 

εβδομαδιαία βάση.  

Για τις ανάγκες της διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου συντάχθηκε από μέλη του 

Π.Σ.Π.Ε., κατόπιν πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2009, το «Εγχειρίδιο διδασκαλίας της 

ποντιακής διαλέκτου σε ενήλικες» (Π.Σ.Π.Ε., 2013). Για τη συγγραφή του 

συγκροτήθηκε 12μελής Επιστημονική Επιτροπή μέλη της οποίας έκαναν τη συγγραφή 

των ενοτήτων, αφού πρώτα καθορίστηκαν τα επιμέρους ζητήματα, όπως η 

μεθοδολογία, η οργάνωση της ύλης κ.α. Εκδόθηκε αρχικά το 2013 και ακολούθησε 

δεύτερη έκδοση το 2016, με βελτιώσεις και διορθώσεις.  

Το περιεχόμενο των 340 σελίδων περιλαμβάνει συνολικά 61 ενότητες κατανεμημένες 

σε τρία επίπεδα δυσκολίας. Στα εισαγωγικά υπάρχουν στοιχεία ιστορίας και πολισμού 

του  Πόντου και κείμενα σχετικά με την ποντιακή διάλεκτο. Πριν από τις κυρίως 

ενότητες υπάρχουν κάποια προκαταρτικά μαθήματα.    

Τα μαθήματα έχουν συνήθως μια συγκεκριμένη δομή αποτελούμενη από ένα κείμενο, 

πληροφοριακά στοιχεία, λεξιλόγιο, γραμματική και διάφορους τύπους ασκήσεων. 

Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2015, σελ. 254-255) το βιβλίο ακολουθεί την κλασική 
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παραδοσιακή μέθοδο, που συμβαδίζει με τη διδασκαλία των λειτουργικά μη 

χρησιμοποιούμενων γλωσσών. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι οι προθέσεις των ίδιων των 

ατόμων που προσέρχονται στα μαθήματα δεν είναι για να μάθουν ποντιακά, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών στην ευρύτερη κοινωνική 

τους δραστηριότητα, αλλά για να την χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, 

μεταξύ Ποντίων και σε κλειστό συνήθως περιβάλλον. Αυτό, συνδυαζόμενο με τον 

περιορισμένο αριθμό κειμένων στην ποντιακή που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 

σε ένα σύγχρονο εγχειρίδιο επικοινωνιακού τύπου ώθησαν τους δημιουργούς του 

εγχειριδίου στο να επιλέξουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.    

3.5 Παρατηρήσεις σχετικά με τη διδασκαλία της ποντιακής 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρειάστηκε να ληφθούν κάποιες ουσιώδεις 

αποφάσεις σχετικά με τη φύση των μαθημάτων της ποντιακής διαλέκτου. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά στη φύση της γλώσσας και σε 

διάφορες προσεγγίσεις της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Η παρούσα έρευνα 

παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να αναφέρεται στη διδασκαλία μιας διαλέκτου. Το 

εγχείρημα της διδασκαλίας της ποντιακής είναι σχετικά πρόσφατο, όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούμενη ενότητα. Από την άλλη η εγχώρια βιβλιογραφία σχετικά με τη 

διδασκαλία των διαλέκτων αναφέρεται στην αξιοποίησή τους προς την κατεύθυνση του 

κριτικού γραμματισμού στις σχολικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Ντίνας, 2015Β· 

Τσιπλάκου, 2012).  

Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έγινε δυνατόν να εντοπιστεί κάποια εργασία που να 

ασχολείται με το ζήτημα της διδακτικής προσέγγισης της ποντιακής διαλέκτου ή 

κάποιας άλλης διαλέκτου της ελληνικής. Στην ξένη βιβλιογραφία υπάρχει ο όρος 

δεύτερη διάλεκτος (second dialect) και εξετάζεται ο τρόπος κατάκτησής της. Οι 

σχετικές εργασίες αναφέρονται σε μεγάλο ποσοστό στις γλωσσικές παραλλαγές της 

αγγλικής, αλλά και άλλων γλωσσών, ωστόσο η έμφαση δίνεται κυρίως στο φωνολογικό 

μέρος και στο λεξιλόγιο (Siegel, 2010). Η δεύτερη διάλεκτος συνήθως κατακτάται με 

φυσικό τρόπο, όταν οι ομιλητές έρχονται σε επαφή μαζί της και λιγότερο σε 

οργανωμένες διδακτικές περιστάσεις. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται περιπτώσεις 

ενηλίκων που μαθαίνουν μια δεύτερη διάλεκτο (τροποποίηση προφοράς) για λόγους 

εργασίας (ηθοποιοί) ή για καλύτερη ενσωμάτωσης σε ένα νέο περιβάλλον (Siegel, 

2013). Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως συστηματικής διδασκαλίας διαλέκτων οι 

διδάσκοντες/σχεδιαστές των προγραμμάτων δρουν κατά περίπτωση, ανάλογα με τη 
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φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαλέκτου, τον πληθυσμό στόχο και τις 

συνθήκες.  

Η ποντιακή είναι κατά γενική παραδοχή διάλεκτος της κοινής ελληνικής υπό όρους 

καθαρά γλωσσολογικούς (Mackridge, 1991), αν και κατατάσσεται στις διαλέκτους που 

παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από την νεοελληνική (Παπαναστασίου, 2012· 

Dawkins, 1937 όπ. αναφ. στο Mackridge, 1991). Ωστόσο τίθεται το ερώτημα πώς θα 

πρέπει να προσεγγιστεί η διδασκαλία της. Σε σχετικές με τη διδασκαλία των διαλέκτων 

της ελληνικής εργασίες δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ο διαλεκτόφωνος μαθητής, ως μονόγλωσσος ή δίγλωσσος (Συμεωνίδης, 

2015· Τζακώστα, 2013). Στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

για κάποιους από τους ομιλητές πρόκειται για καθυστερημένη, συστηματική 

διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας (που είναι η ποντιακή διάλεκτος, σύμφωνα με 

δήλωσή τους). Αντιθέτως για κάποιους άλλους προσιδιάζει περισσότερο στον 

χαρακτήρα της δεύτερης γλώσσας (ή δεύτερης διαλέκτου), μιας και μπορεί να 

χρησιμοποιείται, σε περιορισμένο έστω βαθμό, στο περιβάλλον τους.  

Οι μεθοδολογικές επιλογές των ίδιων των σχεδιαστών του προγράμματος 

αποτυπώνονται στον τρόπο με τον οποίον συνέταξαν το εγχειρίδιο. Η παραδοσιακή 

μορφή του εγχειριδίου αφενός ταιριάζει με τη φυσιογνωμία του ενήλικου μαθητή, ο 

οποίος είναι συνειδητοποιημένος, οδηγείται από ισχυρά κίνητρα και λογικές διεργασίες 

και έχει την τάση τα εξειδικεύει, εστιάζοντας στα επί μέρους κομμάτια του γλωσσικού 

αντικειμένου (Μήτσης, 1998). Επιπλέον, η παραδοσιακή προσέγγιση είναι ιστορικά 

συνδεδεμένη με τη διδασκαλία των μη λειτουργικά χρησιμοποιούμενων γλωσσών. 

Ωστόσο οι σύγχρονες προσεγγίσεις βλέπουν τη γλώσσα πρωτίστως ως επικοινωνία και 

προτείνουν η διδασκαλία της να γίνεται κατά το δυνατόν με επικοινωνιακό 

προσανατολισμό σε όλες τις περιστάσεις. Συνεπώς το όποιο «επικοινωνιακό έλλειμμα» 

που έχει η παραδοσιακή μορφή του εγχειριδίου πρέπει και μπορεί εύκολα να 

αναπληρωθεί με τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο 

πρόγραμμα (Χατζησαββίδης, 2015).  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε ότι η διδασκαλία της ποντιακής έχει 

τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας τουλάχιστον 

για ένα σημαντικά μεγάλο μέρος των εκπαιδευόμενων. Έτσι οι δραστηριότητες 

εξετάστηκαν με γνώμονα τις νεότερες θεωρίες περί κατάκτησης του Κ2, με έμφαση στο 

επικοινωνιακό κομμάτι, πράγμα που συνάδει τόσο με τις νεότερες διδακτικές 

γλωσσικές προσεγγίσεις όσο και με τον ρόλο των ΡΚΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Άλλωστε σύγχρονη αυτή αντιμετώπιση του γλωσσικού μαθήματος πλέον θεωρείται πως 

συμβαδίζει με τη διδασκαλία ακόμα και των κλασικών γλωσσών. Σύγχρονες προτάσεις 

διδασκαλίας σε εφήβους και ενηλίκους περιλαμβάνουν δραστηριότητες που έχουν στο 

επίκεντρο τους μαθητές, έχουν παιγνιώδη και διασκεδαστικό χαρακτήρα, ώστε να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους και να κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

από αυτούς (Argetsinger, 2006· Deagon, 2006· Morrell, 2006). Επιπλέον, η 

επικοινωνιακή φύση του ίδιου του μέσου, του ΡΚΑ, δικαιολογεί την επιλογή αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Ρομπότ και Ρομποτική 

4.1 Ρομπότ και Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής 

Η έννοια της μηχανικής κατασκευής με χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στον 

άνθρωπο ξεκινά από τη μυθολογία. Οι ονομασίες ρομπότ και ρομποτική οφείλονται στη 

λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας, ενώ οι συνηθέστερες αναπαραστάσεις που 

έρχονται στο μυαλό με το άκουσμά τους έχουν προέλευση τον χώρο του 

κινηματογράφου. Παράλληλα όμως με την «μυθιστορηματική» διαδρομή τους τα 

ρομπότ μετρούν ήδη αρκετές δεκαετίες υλοποιήσεων και υπηρετούν τον άνθρωπο σε 

πολλούς τομείς. Την αρχική χρήση τους στη βιομηχανία διαδέχτηκε μια στροφή προς 

μηχανές που προσφέρουν υπηρεσίες με περισσότερο άμεσο τρόπο. Διανύουμε μια 

περίοδο όπου τα ρομπότ βιομηχανικής παραγωγής (industrial production) δίνουν τη 

θέση τους σε ρομπότ «κοινωνικής αναπαραγωγής» (social reproduction) (Taipale et al, 

2015).  

Ο όρος Assistive Robots – Ρομπότ Αρωγής ή Υποστήριξης περιγράφει την κατηγορία 

των ρομπότ που εκτελούν φυσικές ή μηχανικές λειτουργίες που υποβοηθούν τον 

χρήστη τους να εκτελέσει  λειτουργίες που διαφορετικά θα είχε αδυναμία ή δυσκολίες 

να εκτελέσει. Με τον τρόπο αυτόν ενδυναμώνουν την αυτονομία του (Zollo, Wada & 

Van der Loos, 2013). Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ εντοπίζεται 

κυρίως στο φυσικό επίπεδο, στο επίπεδο της σωματικής επαφής. Οι εφαρμογές όπου 

γίνεται αξιοποίηση αυτής της διάστασης των ρομπότ αφορά κυρίως άτομα που 

βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας, έχουν σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες 

και ηλικιωμένους (Feil-Seifer & Mataric, 2005). 

Οι συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών επέκτειναν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ ρομπότ ανθρώπου και στο κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με 

τον Zao (2006) διανύουμε μια περίοδο τεχνολογικής επανάστασης, κατά την οποία ένας 

μεγάλος αριθμός από έξυπνες μηχανές και ρομπότ με κοινωνικές δεξιότητες 

εισβάλλουν καθημερινά όλο και περισσότερο στην κοινωνική πραγματικότητα των 

ανθρώπων. Τα ρομπότ υποστήριξης αποκτούν το χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης, 

Ρομπότ Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης - ΡΚΑλ. Τα ΡΚΑλ είναι ικανά να 

επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους, με σκοπό να τους 

διασκεδάσουν ή ακόμα να σχηματίσουν απλούς δεσμούς με αυτούς (Tapus, Mataric & 

Scassellati, 2007). Με λίγα λόγια είναι ρομπότ που έχουν στοιχεία από κοινωνικές 
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δεξιότητες και τεχνητή νοημοσύνη ώστε να ενεργούν με τρόπο παρόμοιο με τους 

ανθρώπους, με αποτέλεσμα η κοινωνική επαφή με αυτά να είναι παρόμοια με την 

κοινωνική επαφή με άλλους ανθρώπους (Breazil, 2002). Οι Fong, Nourbakhsh & 

Dautenhahn (2002) χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τον όρο Socially Interactive Robots 

(SIR) – Ρομπότ Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης τα οποία περιγράφουν ως «ρομπότ για τα 

οποία αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο σε κοινωνικό επίπεδο είναι σημαντικός 

παράγων».  

Επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το παραπάνω σχήμα, τα Socially Assistive Robots 

(SAR) – Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής (ΡΚΑ) συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των 

Ρομπότ Υποστήριξης και των Ρομπότ Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης. Ο ακριβής ορισμός 

περιγράφει τα ΡΚΑ ως αυτά που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που τα 

χρησιμοποιούν, όχι μέσω φυσικής αλλά μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η έμφαση 

στην κοινωνική αντί της φυσικής αλληλεπίδρασης διαφοροποιεί τα ΡΚΑλ από τα ΡΑ, 

ενώ η κοινωνική αλληλεπίδραση που σκοπό έχει την παροχή βοήθειας για κάποιον 

συγκεκριμένο λόγο (κι όχι για την αλληλεπίδραση ως αυτοσκοπό) διαφοροποιεί τα 

ΡΚΑ από τα ΡΚΑλ. Οι πληθυσμοί στους οποίους απευθύνονται τα ΡΚΑ περιλαμβάνουν 

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες ή στο στάδιο αποθεραπείας – αποκατάστασης, 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και σπουδαστές – μαθητές (Feil-Seifer & Mataric, 

2005). Η τελευταία πληθυσμιακή ομάδα ορίζει σαφώς την εκπαιδευτική διάσταση των 

ΡΚΑ. 

Οι παραπάνω λειτουργίες των  ΡΚΑ επιτυγχάνονται μέσω των χαρακτηριστικών τους 

που περιλαμβάνουν την φυσική υλοποίηση, την ομιλία, τις χειρονομίες και την άμεση 

παροχή πληροφόρησης και αποτελούν τη βάση για την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ανθρώπου και του ρομπότ. Στόχος είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τους 

ανθρώπους με κοινωνικό και ευχάριστο τρόπο (Φαχαντίδης & Τριαναταφυλλίδου, 

2014). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι περισσότερο προδιαγραφές η υλοποίηση 

των οποίων είναι αντικείμενο συνεχούς έρευνας και εξέλιξης, παρά χαρακτηριστικά 

που συναντώνται σε όλες τις υπάρχουσες σήμερα υλοποιήσεις. Η Ρομποτική 

Κοινωνικής Αρωγής είναι επιδίωξη για την κατασκευή ρομπότ ικανών να επιδείξουν 

κοινωνικά γνωρίσματα παρόμοια με αυτά του ανθρώπου (Tapus et al, 2007). Ανάλογα 

με το πεδίο εφαρμογής, τις απαιτήσεις της χρήσης και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

γίνονται όποιοι συμβιβασμοί επιτάσσουν οι τεχνολογικοί περιορισμοί.  
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4.2 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Ρομπότ – η κοινωνική διάσταση  

Την εποχή των βιομηχανικών ρομπότ οι όροι που αναφέρονταν στη συσχέτιση του 

ρομπότ με το περιβάλλον του ήταν η πλοήγηση και ο χειρισμός, δηλαδή η ικανότητά 

του να κινείται αυτόνομα στον χώρο και να χειρίζεται αντικείμενα, με μικρή ή και 

ανύπαρκτη παρέμβαση του ανθρώπου. Η είσοδος των ρομπότ στο εγγύτερο ανθρώπινο 

περιβάλλον, με την εμφάνιση των ρομπότ που παρουσιάζουν γνωρίσματα κοινωνικής 

συμπεριφοράς, έφερε στο προσκήνιο έναν νέο όρο. Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 

Ρομπότ – ΑΑΡ (Human Robot Interaction – HRI) είναι η διεπιστημονική μελέτη της 

δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ. Εμπλέκει ερευνητές και 

επιστήμονες από πολλά πεδία των φυσικών (μηχανική, πληροφορική) και των 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Feil-Seifer & Mataric, 2009· Goodrich & 

Schultz, 2007). Είναι ένας νέος σχετικά επιστημονικός και ερευνητικός τομέας που 

εξετάζει τις συσχετίσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ρομπότ και τους ανθρώπους. 

(Kanda & Ishiguro, 2013). Οι ερευνητές εστιάζουν σε θέματα όπως ο 

ανθρωπομορφισμός του ρομπότ και άλλους παράγοντες που μπορεί να διαμορφώσουν 

την εικόνα των ρομπότ και την αποδοχή τους από τους ανθρώπους (Taipale et al, 2015).   

Για τη μελέτη της ΑΑΡ οι ερευνητές αντλούν πολλά στοιχεία από την Αλληλεπίδραση 

Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ), στη μεθοδολογία και τις αρχές σχεδίασης (Fong et al. , 

2002· Goodrich & Schultz, 2007). Έχει δειχθεί ερευνητικά ότι οι άνθρωποι αποδίδουν 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε άψυχα αντικείμενα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

(Reeves & Naas, 1998, όπ. αναφ. στο Tapus, Mataric & Scasselatti, 2007), ακόμα και 

τα αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, και αλληλεπιδρούν με αυτά 

όπως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Feil-Seifer & Mataric, 2005· Mithen, 1991, όπ. 

αναφ. στο Breazeal, 2002). Η επαφή των ανθρώπων με ρομπότ δημιουργεί 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των ανθρώπων και των ρομπότ, ειδικά αν 

αυτά επιδεικνύουν έντονη κοινωνική συμπεριφορά (Breazeal, 2004). Τέτοιου είδους 

ρομπότ στην ιδανική τους μορφή παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία 

η Breazeal (2002), βασιζόμενη σε προγενέστερη δουλειά της Dautenhahn, συνοψίζει σε 

πέντε (5) βασικούς τομείς: (α) φυσική παρουσία-υλοποίηση, (β) χαρακτηριστικά που 

παραπέμπουν σε έμβια όντα, (γ) αντίληψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, (δ) 

ικανότητα να γίνονται κατανοητά από τους ανθρώπους και (ε) ικανότητα κοινωνικά 

εγκαθιδρυμένης μάθησης. Συνεπώς τα ΡΚΑ παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο των 

μηχανών (π.χ. υπολογιστών) όσο και των ανθρώπων και η αλληλεπίδραση με αυτά 

βρίσκεται στη μέση του συνεχούς μεταξύ της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μεταξύ 

τους και με τις μηχανές (Zhao, 2006). Η λοιπόν αλληλεπίδραση με τα ΡΚΑ δεν 
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αποτελεί απλώς μια προσαρμογή της ΑΑΥ (Breazeal, 2004), αλλά πρέπει να εξεταστεί 

λαμβάνοντας υπόψη και τις συσχετίσεις που έχει και με την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ανθρώπων. 

Ως προς της σχέση τους με του υπολογιστές τα ρομπότ διαφοροποιούνται στο ουσιώδες 

θέμα της φυσικής υλοποίησης, που θεωρείται αυτονόητη ιδιότητα των ρομπότ (Feil-

Seifer & Mataric, 2009). Παρά το γεγονός ότι τα ΡΚΑ δε στοχεύουν στη σωματική 

αλληλεπίδραση με τον χρήστη η φυσική παρουσία παίζει κεντρικό ρόλο στην εμπλοκή 

του χρήστη με το ΡΚΑ και στην αποτελεσματικότητα του δεύτερου (Feil-Seifer & 

Mataric, 2005· Tapus et al, 2007). Σύμφωνα με έρευνες (Powers, Kiesler, Fussell, & 

Torrey, 2007· Wainer, Feil-Seifer, Shell, & Mataric, 2006· Wainer, Feil-Seifer, Shell & 

Mataric, 2007· Wedenborn et al., 2016) η φυσική υλοποίηση ενισχύει την εικόνα του 

ΡΚΑ ως εταίρου στην συναναστροφή και την επικοινωνία με τους ανθρώπους, σε 

σύγκριση με εικονικούς χαρακτήρες.  

Από τη φυσική υλοποίηση ανακύπτει και το ζήτημα της μορφής των ΡΚΑ. Η εμφάνιση 

των ρομπότ διαμορφώνει στάσεις των χρηστών και καθορίζει τις προσδοκίες τους από 

την κοινωνική αλληλεπίδρασή τους με αυτό (Fong et al. , 2002). Επιπλέον καθορίζει τη 

συμπεριφορά των χρηστών προς το ρομπότ (Parise, Kiesler, Sproull & Waters, 1999). 

Αν και δεν ισχύει για όλα τα ΡΚΑ (κάποια είναι ζωόμορφα) πολλά από τα ΡΚΑ 

υιοθετούν σχεδιαστικά τον ανθρωπομορφισμό. Ωστόσο, όποια μορφή έμβιου όντος κι 

αν έχει ένα ρομπότ, η μετάβαση από το μη ρεαλιστικό στο ρεαλιστικό δεν είναι 

γραμμική, αλλά μεσολαβεί, όπως ισχυρίζεται ο Mori, η «μυστηριώδης κοιλάδα» 

(uncanny valley), ένα φαινόμενο κατά το οποίο όσο περισσότερο μοιάζει ένα τεχνητό 

κατασκεύασμα με ένα έμβιο ον τόσο πιο μεγάλη δυσφορία προκαλεί στους ανθρώπους 

(Fong et al. , 2003). Συνεπώς μια μορφή που παραπέμπει σε ανθρωποειδές, ωστόσο 

διατηρεί και τα χαρακτηριστικά του τεχνητού κατασκευάσματος (καρικατούρα), σε 

πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ορθότερη σχεδιαστικά πρακτική.  

Ο ανθρωπομορφισμός δεν αφορά μόνο στη μορφή που παραπέμπει σε άνθρωπο 

(ανθρωποειδές) αλλά και στη συμπεριφορά. Ένα κοινωνικό ρομπότ πρέπει να έχει 

χαρακτηριστικά τέτοια που να του επιτρέπουν να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. 

 Όμως η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων παρουσιάζει χαρακτηριστικά που καθιστούν 

αυτό ζήτημα εξαιρετικά περίπλοκο και το ανάγουν σε πρόκληση για τους ερευνητές. Η 

ανθρώπινη επικοινωνία είναι περίπλοκη και πολυδιάστατη. Στο κομμάτι της που αφορά 

στη λεκτική η επικοινωνία αναφέρεται σε έναν κοινό τόπο, ένα κοινό θέμα. Ωστόσο, 
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παρόλο που είναι προσανατολισμένη στο κοινό θέμα δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά 

είναι ανοιχτή. Η επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε νέα γνώση τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν. Πέραν αυτού οι νύξεις των συμμετεχόντων σε αυτήν μπορεί να είναι 

κυριολεκτικές ή να είναι φορείς κρυφών μηνυμάτων και μεταφορών, υπονοούμενων, 

αλλά και συναισθημάτων (Zhao, 2006). Εκτός από το να κατανοεί το ΡΚΑ πρέπει να 

εκπέμπει μηνύματα με νόημα, σε φυσική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τους κώδικές και 

τις συμβάσεις που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει το 

ΡΚΑ μαζί του με τρόπο που να τον εμπλέκει, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν επιτυχώς. Η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης έρχεται να 

συνδράμει, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες φωνητικής αναγνώρισης, στον τομέα 

αυτό, ωστόσο το θέμα αυτό παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό πρόβλημα (Fong et al, 

2003· Zhao, 2006).  

Εκτός από την επικοινωνία με φυσική γλώσσα τα ΡΚΑ πρέπει να δέχονται και να 

εκπέμπουν μηνύματα που μεταφέρονται μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας. Υπάρχει 

λοιπόν η ανάγκη το ΡΚΑ να μπορεί να χειρονομεί, να παίρνει εκφράσεις του 

προσώπου, αλλά και να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει ορθά τις αντίστοιχες 

ενέργειες του ανθρώπου. Δεδομένου δε ότι αυτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταφέρουν 

συχνά μηνύματα συναισθηματικού περιεχομένου το ΡΚΑ πρέπει να «νιώθει» και να 

εκφράζει συναισθήματα. Ουσιαστικά πρέπει να διαθέτει χαρακτήρα. Έχουν διατυπωθεί 

πολλές επιφυλάξεις για το πόσο είναι δόκιμο να χρησιμοποιούνται ο όροι αυτοί για ένα 

εν τέλει άψυχο αντικείμενο. Ωστόσο αρκετοί ερευνητές εργάζονται για την ανάπτυξη 

και εξέλιξη ρομπότ που παρουσιάζουν αυτά τα προχωρημένα χαρακτηριστικά. 

Παραδείγματα είναι τα ρομπότ Kismet, Cog και Mertz που αναπτύχθηκαν στο MIT  

κατά το παρελθόν (Henning, 2007).   

4.3 Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής και εκμάθηση γλωσσών 

Το θέμα της χρήσης της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινά στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, με τη δημιουργία της γλώσσας Logo από τον Papert και τη 

διατύπωση της θεωρίας του εποικοδομητισμού (constructionism). Η χρήση των ρομπότ 

ενσάρκωσε τη θεωρία του Papert δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές να κατασκευάσουν 

περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη μάθηση χρησιμοποιώντας και προγραμματίζοντας 

έτοιμες ρομποτικές κατασκευές (Alimisis, & Kynigos, 2009).   

Σύμφωνα με μια επισκόπηση (Mubin, Stevens, Shahid, Mahmud, & Dong, 2013) οι 

χρήσεις των ρομπότ ταξινομούνται ανάλογα με το τι, πού και πώς διδάσκεται. Αν 
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δηλαδή η ρομποτική διδάσκεται ως αντικείμενο ή ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων 

θεμάτων (π.χ. μαθηματικά, φυσική, τεχνολογία κ.α.). Επίσης αν η ρομποτική είναι 

ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα ή παρέχεται από κάποιον φορέα εκτός σχολείου. 

Επιπλέον διάκριση γίνεται για το είδος του ρομπότ και τον ρόλο που έχει στη 

μαθησιακή διαδικασία (π.χ. LEGO, Bee-bot). Τέλος εξετάζεται η θεωρητική θεμελίωση 

της χρήσης του ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα ΡΚΑ  συνήθως ανατίθενται 

οι ρόλοι του δασκάλου, του ισότιμου συνεργάτη (peer), του αποδέκτη φροντίδα (care 

eliciting companion) και του δασκάλου με τηλεπαρουσία (telepresence robot teacher) 

(Sharkey, 2016).  

Η χρήση των ΡΚΑ στην εκμάθηση γλωσσών (Robot Assisted Language Learning – 

RALL) παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τον Hirata, συνεργάτη του 

Ishiguro - πρωτοπόρου στη σχετική με RALL έρευνα,  το ΡΚΑ μπορεί να μειώσει τα 

επίπεδα του στρες στου μαθητές και να τους προσφέρει ευκαιρίες για «αυθεντική» 

μάθηση, λόγω της αλληλεπίδρασης από κοντινή απόσταση (Nazikian, 2015). Επιπλέον 

οι Kim et al (2013 όπ. αναφ. στο Nazikian, 2015)  ότι η ΑΑΡ μέσα στη σχολική τάξη 

μπορεί να αυξήσει την εμπλοκή των μαθητών.  

 Κάποια από τα χαρακτηριστικά των ΡΚΑ (επαναληψιμότητα, κίνηση, 

ανθρωπομορφισμός, αλληλεπίδραση) συνδέονται άμεσα με εκπαιδευτικούς στόχους 

όπως η προσέλκυση της προσοχής, η υπενθύμιση της προϋπάρχουσας γνώσης, η 

παροχή οπτικοποιημένων παραδειγμάτων, η παροχή ανατροφοδότησης κ.α. (Aidinlou, 

Alemi, Farjami, & Makhdoumi, 2014). Συνεπώς τα ΡΚΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για παροχή εξατομικευμένης εξάσκησης, την υποστήριξη της επικοινωνιακής χρήσης 

της γλώσσας μέσα από παιχνίδια ρόλων ή ακόμα τη διάγνωση και την αξιολόγηση των 

μαθητών (Nazikian, 2015). Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από δραστηριότητες όπως η 

διήγηση ιστοριών (storytelling), ο διάλογοι για εξάσκηση της προφοράς, η 

ερωταποκρίσεις ή παιχνίδια εντολής-εκτέλεσης, σύμφωνα με τη μέθοδο της Ολικής 

Φυσικής Αντίδρασης (Aidinilou et al, 2014).  

Ωστόσο παρά τις θετικές ενδείξεις και τις προσδοκίες υπάρχει γενικότερο 

προβληματισμός για τη χρήση των ρομπότ στην τάξη. Ανακύπτουν τόσο ηθικά 

ζητήματα όσο και θέματα για τον ρόλο του ρομπότ, με αυτόν του δασκάλου να 

θεωρείται όχι μόνο εκτός δυνατοτήτων προς το παρόν, αλλά και εκτός στόχευσης 

(Kennedy, Lemaignan & Belpaeme, 2016· Sharkey, 2016· Shin & Kim, 2007). Προς το 

παρόν ο ρόλος του συνεργάτη για την παροχή είτε εξατομικευμένης εξάσκησης είτε για 

υποστήριξη με δραστηριότητες στο πλαίσιο της τάξης με την παρουσία του 
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εκπαιδευτικού (teacher assistant) φαίνεται να είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αξιοποίησης 

των ΡΚΑ στη γλωσσική διδασκαλία (Aidinlou et al, 2014· Belpaeme et al, 2018· Mubin 

et al, 2013· Mubin & Ahmad, 2016· Nazikian, 2015· Sharkey, 2016· Zhao, 2006) τόσο 

από παιδαγωγική όσο και από τεχνολογική (με τις παρούσες δυνατότητες) άποψη. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Η έρευνα 

5.1 Αιτιολόγηση της επιλογής των ερευνητικών υποθέσεων 

Οι δυο πρώτες υποθέσεις ανακύπτουν αφενός από τη μέχρι τώρα χρήση των ΡΚΑ στη 

γλωσσική διδασκαλία, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, κι αφετέρου 

από την ιδιομορφία που παρουσιάζει το περιεχόμενο του προσφερόμενου γλωσσικού 

μαθήματος και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Σε αντίθεση με τις έρευνες με 

ενήλικες που παρουσιάστηκαν, τα μαθήματα στο ΠΑ.ΜΑΚ. απευθύνονται σε 

ανθρώπους που ενεργοποιούνται από ισχυρά εσωτερικά κίνητρα (κίνητρα 

ενσωμάτωσης). Επιπλέον το αντικείμενο των μαθημάτων είναι μια διάλεκτος που φέρει 

το αντίστοιχο πολιτισμικό φορτίο. Η εκμάθησή της διαλέκτου θεωρείται κατά κάποιον 

τρόπο χρέος προς τους προγόνους για τη διάσωσή της και, εκτός από το καθαρά 

γνωστικό κομμάτι, έχει και συναισθηματικές προεκτάσεις. Τόσο τα κίνητρα και οι 

επιδιώξεις, όσο οι συναισθηματικοί λόγοι είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά 

την πορεία των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η τρίτη υπόθεση προέρχεται από τη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα από το είδος της 

αλληλεπίδρασης που παρατηρείται ανάμεσα σε ανθρώπους και ρομπότ. Αρκετές φορές 

οι άνθρωποι εμφανίζονται επιφυλακτικοί στη στάση τους απέναντι στα ρομπότ. Οι 

στάσεις αυτές έχουν γίνει αντικείμενο ερευνών και έχει μελετηθεί το αίτιο της 

εμφάνισης των συμπεριφορών αυτών. Η σωματική επαφή αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της μη λεκτικής ανθρώπινης επικοινωνίας. Η απτική είναι πιθανότατα η πιο 

βασική και πρωτόγονη μορφή επικοινωνίας, που μπορεί ωστόσο να μεταφέρει ποικίλα 

και έντονα θετικά ή αντιθέτως έντονα αρνητικά μηνύματα μεταξύ ανθρώπων (Knapp, 

Hall & Horgan, 2014). Αντιστοίχως, στο πεδίο της ΑΑΡ έχουν γίνει έρευνες που 

αφορούν στο ζήτημα της σωματικής επαφής με ρομπότ και της εντύπωσης που 

δημιουργεί στον άνθρωπο (Cramer, Amin, Evers & Kemper, 2009· Cramer, Kemper, 

Amin, Wielinga, & Evers, 2009· Nomura, Kanda, Suzuki & Kato, 2004· Nomura, 

Kanda & Suzuki, 2006). Μάλιστα, το θέμα της απτικής επαφής με τα ρομπότ αποτέλεσε 

μέρος πειραμάτων που διεξήχθησαν σε έρευνες με σκοπό τη δημιουργία και τον έλεγχο 

της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερευνητικών εργαλείων σχετικά με τις 

συναισθηματικές στάσεις των ανθρώπων απέναντι στα ρομπότ (Nomura, Kanda, Suzuki 
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& Kato, 2006· Nomura, Kanda, Suzuki & Kato, 2006b). Με της ευκαιρία λοιπόν της 

σωματικής επαφής με το ρομπότ κατά τη διαδικασία μιας δραστηριότητας θεωρήθηκε 

καλό να εξεταστεί και αυτή η πλευρά της ΑΑΡ. 

Τέλος η τέταρτη υπόθεση προκύπτει από το γεγονός ότι τα μαθήματα γίνονταν 

απογευματινές ώρες, στο τέλος μιας πιθανώς κουραστικής ημέρας. Οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες που απορρέουν από τις 

επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Αν και η συνολική ικανότητα 

συγκέντρωσης της προσοχής δεν επηρεάζεται αρνητικά με την πάροδο του χρόνου 

(Glisky, 2007), στους ενήλικες η προσοχή συχνά διασπάται είτε λόγω της κούρασης 

είτε λόγω των ευθυνών που έχουν στις έξω από την τάξη δραστηριότητές τους 

(Wlodkowski, 2008). Η έρευνα γύρω από τα ΡΚΑ έχει να επιδείξει θετικά 

αποτελέσματα σχετικά με την επίδρασή τους στην εμπλοκή και τη συμμετοχή 

ενηλίκων, τυπικών και με ήπιες ή σοβαρότερες διαταραχές, σε δραστηριότητες που 

τοποθετούνται σε διάφορα περιβάλλοντα μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Hamada et al, 

2008, Tapus, Tapus & Mataric, 2009· Tapus, Tapus & Mataric, 2010). Επιπλέον 

έρευνες δείχνουν ότι τα ΡΚΑ επιδρούν θετικά στη συγκέντρωση, την προσοχή και την 

κινητοποίηση παιδιών με αυτισμό (Werry & Dautenhahn, 1999· Michaud & Clavet, 

2001) και χρησιμοποιούνται ως μέσα θεραπείας, διδασκαλίας και συντροφίας 

(Dauntenhahn & Billard, 2002, Ferrari, Robins & Dautenhahn, 2009). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσίασαν και πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα (Ζυγοπούλου, 2017· 

Τελάκη, 2016). Τα παραπάνω στοιχεία θέτουν τις βάσεις για τη διατύπωση της 

υπόθεσης και τη διερεύνηση ως προς τη βασιμότητά της στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 

5.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Αρκετές από τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την αξιοποίηση των ΡΚΑ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς επικεντρώνονται στην καταγραφή και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που έχει κάποια μαθησιακή δραστηριότητα π.χ. η 

εκμάθηση λέξεων ή η επιτυχής εκτέλεση κάποιων εργασιών. Για την παρούσα έρευνα 

θεωρήθηκε ότι αυτή δεν αποτελεί ενδεδειγμένη προσέγγιση. Το γεγονός ότι οι 

συμμετέχοντες είναι ενήλικες και το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Γιωρίκας «εισβάλλει» 

κατά κάποιον τρόπο στον χώρο των μαθημάτων παρουσιάζοντας μια εναλλακτική 

προοπτική διδασκαλίας θέτει το θέμα του κατά πόσο η συμμετοχή του είναι αποδεχτή. 

Τα ΡΚΑ πρέπει να διαθέτουν εκλεπτυσμένες κοινωνικές δεξιότητες προκειμένου να 

γίνουν αποδεκτά ως «φυσικοί» συμμέτοχοι στην αλληλεπίδρασή τους με τους 

ανθρώπους (Fong, Nourbaklsh & Dautenhanh, 2002). Ειδικότερα σε τομείς όπως η 
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εκπαίδευση η χρήση των ΡΚΑ απαιτεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη 

δημιουργία ευχάριστης εμπειρίας στον χρήστη. Με άλλα λόγια επιτυχία τους βασίζεται 

στην αποδοχή τους από τους ανθρώπους (Li, Florendo, Miller, Ishigouro & Saygin, 

2015). Κατά συνέπεια δε θα είχε νόημα η εστίαση σε μαθησιακά αποτελέσματα, χωρίς 

να είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένη η αποδοχή του όλου εγχειρήματος από 

αυτούς στους οποίους απευθύνεται. Ουσιαστικά η έρευνα έχει ως επίκεντρο το 

συναισθηματικό κυρίως μέρος της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το ΡΚΑ, 

μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της ποντιακής. Για την ανίχνευση του αντίκτυπου 

της αλληλεπίδρασης προτιμήθηκε η καταγραφή των εντυπώσεων και των απόψεων των 

εκπαιδευόμενων, ώστε μέσα από την ανάλυση των βαθύτερων σκέψεων των 

εκπαιδευόμενων να εξαχθούν τα συμπεράσματα και να απαντηθούν οι υποθέσεις. Η 

προσέγγιση αυτή γνωστή και ως self-report measures (σε αντιδιαστολή με την task-

performance measure) έχει ακολουθηθεί και σε άλλες έρευνες με ΡΚΑ (Leyzberg, 

Spaulding, Scassellati & Toneva, 2012· Kidd & Breazeal, 2004· Weiner, Feil-Seifer, 

Shell & Mataric, 2007).  

Η παραπάνω επιλογή σε συνδυασμό με το μικρό δείγμα και με το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η ΑΑΡ (διδασκαλία διαλέκτου) έστρεψε την έρευνα προς την 

ποιοτική προσέγγιση. Από τι ίδιες τις ερευνητικές υποθέσεις και από την ανάλυση των 

λόγων που οδήγησαν  σε αυτές ανακύπτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι 

το δείγμα είναι σχετικά μικρό είναι επίσης χαρακτηριστικό που συνήθως παραπέμπει σε 

ποιοτική έρευνα (Ιωσηφίδης, 2008· Henning, Stone & Kelly, 2009). Οι αντιλήψεις, οι 

ερμηνείες, οι εμπειρίες των συμμετεχόντων στην έρευνα «συνιστούν σημαντικές 

ιδιότητες» του αντικειμένου της έρευνας (Mason, 2011). Επιπλέον, η εξέταση των 

απόψεών τους θα επιτρέψει να αναδυθούν σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος 

(Ζαφειρόπουλος, 2005), να ανακαλυφθούν νέες πτυχές και διαστάσεις και να 

κατανοηθεί σε βάθος το  υπό εξέταση αντικείμενο (Τσιώλης, 2011).    

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με αυτά της έρευνας 

δράσης. Η έρευνα δράσης είναι μια «παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του 

πραγματικού κόσμου και μια εξέταση από κοντά των επιδράσεων της παρέμβασης 

αυτής» (Halsey, 1971, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2008). Επιχειρεί να 

εισαγάγει καινοτόμα στοιχεία σε μια ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτική κατάσταση (που 

λειτουργεί με παραδοσιακό τρόπο) και να εξετάσει τρόπους αξιοποίησης των νέων 

αυτών στοιχείων (Cohen et al, 2008). Με άλλα λόγια, η έρευνα δράσης στοχεύει να 

επηρεάσει ή να μεταβάλει κάποια όψη του αντικειμένου της έρευνας (Robson, 2010). Η 
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έρευνα δράσης έχει διττό χαρακτήρα που προκύπτει από το ίδιο το όνομά της: από τη 

μια να βελτιώσει πρακτικές (δράση) κι από την άλλη να παραγάγει νέα γνώση (έρευνα) 

(McNiff & Whitehead, 2006). Ο ερευνητής δεν έχει τον ρόλο ενός ουδέτερου 

παρατηρητή, αλλά εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία και συνεργάζεται με τους 

συμμετέχοντες (Robson, 2010). Η έρευνα δράσης είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στις 

κοινωνικές επιστήμες και στον χώρο της εκπαίδευσης. Τον ρόλο του ερευνητή μπορεί 

να έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιος εξωτερικός συνεργάτης (Cohen et al, 2008). 

Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας τίθεται το ζήτημα της διευκόλυνσης των 

εκπαιδευόμενων στην εκμάθηση της ποντιακής, με την εισαγωγή μιας καινοτομίας. Ο 

ερευνητής προέρχεται από τον χώρο της εκπαίδευσης και έχει έντονο ενδιαφέρον να 

αξιοποιήσει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας στις πρακτικές που 

ακολουθεί. Επιπλέον, η έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αναστοχασμού 

που θα οδηγήσει σε περαιτέρω δράση. Αυτή η κυκλική ή ελικοειδής μορφή έρευνας 

αποτελεί διαδεδομένο χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης (Kemmis & Wilkinson, 

1998 όπ. αναφ. στο Robson, 2010).     

5.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

5.3.1 Συνέντευξη 

Το βασικό εργαλείο της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ατομική συνέντευξη. Οι 

συνεντεύξεις είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους της ποιοτικής έρευνας (Mason, 

2011· Robson, 2010· Ιωσηφίδης, 2008). Πηγάζει από το ενδιαφέρον να κατανοηθούν οι 

ζωντανές εμπειρίες άλλων ανθρώπων και τα νοήματα που δημιουργούνται από αυτές τις 

εμπειρίες (Seidman, 2006). Η συνέντευξη, η «συζήτηση για κάποιον σκοπό», (Burgess, 

1984, όπ. αναφ. στο Mason, 2011) δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να αντλήσει 

πλούσια δεδομένα για τις στάσεις, τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις 

των συμμετεχόντων στην έρευνα (Ιωσηφίδης, 2008). Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν 

κατά καιρούς διατυπωθεί για την αξιοπιστία της, σε σύγκριση με το ερωτηματολόγιο, 

παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως το βάθος στη συλλογή στοιχείων που 

μπορεί να συγκεντρώσει (Cohen et al, 2008· Ιωσηφίδης, 2008). Μπορεί ακόμα να 

αναδείξει πτυχές του εξεταζόμενου θέματος που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό 

πλάνο σε βαθμού που μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις σε ολόκληρη τη έρευνα. Οι 

συνεντεύξεις που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο δίνουν επιπλέον στον ερευνητή τη 

δυνατότητα να παρατηρήσει και να καταγράψει και να αξιοποιήσει μη λεκτικές 

συμπεριφορές του ερωτώμενου (Robson, 2010). Η συνέντευξη προϋποθέτει την 

αμεσότητα στη σχέση ερευνητή-συμμετέχοντα (Ιωσηφίδης, 2008). Είναι ευθύνη του 
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ερευνητή να δημιουργήσει αυτή τη σχέση, ώστε να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο τα πλεονεκτήματά της.  

Επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Είναι ένας ευέλικτος τύπος συνέντευξης που 

προσφέρει στον ερευνητή ευχέρεια να μεταβάλει τη σειρά και τη διατύπωση των 

ερωτήσεων. Μπορεί ακόμα να δώσει έμφαση και τον ανάλογο χρόνο σε κάθε θέμα, 

ανάλογα με τον ερωτώμενο (Robson, 2010). Ο ερευνητής μπορεί να προχωρήσει εκτός 

από την τροποποίηση και σε προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων, αν χρειαστεί 

(Ιωσηφίδης, 2008). Η ημιδομημένη συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

προβεί σε συμβιβασμούς της στιγμής και να θυσιάσει το εύρος των ερωτήσεων για 

χάρη της εμβάθυνσης που προκύπτει από κάποιες απαντήσεις (Mason, 2011). Η 

ευελιξία και το βάθος στο οποίο μπορεί να υπεισέλθει κάνει τη ημιδομημένη 

συνέντευξη μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους συλλογής δεδομένων της ποιοτικής 

προσέγγισης (Ιωσηφίδης, 2008). Ο τύπος αυτός αναφέρεται και ως προσέγγιση γενικού 

οδηγού συνέντευξης (general interview guide approach) και προβλέπει τον καθορισμό 

εκ των προτέρων των θεμάτων που θα διερευνηθούν. Ο οδηγός της συνέντευξης 

λειτουργεί ως ένας κατάλογος ελέγχουν (checklist) για το αν καλύφθηκαν τα 

προκαθορισμένα αυτά θέματα με καθέναν από τους συμμετέχοντες (Patton, 2002).         

Οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνα καθιστούν το εργαλείο της ποιοτικής 

συνέντευξης την ορθότερη ίσως επιλογή. Η προσέγγιση της έρευνας στοχεύει στην 

αναζήτηση, περιγραφή και προσπάθεια, σε κάποιο βαθμό, ερμηνείας των βαθύτερων 

σκέψεων των συμμετεχόντων σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με το ΡΚΑ σε 

περιβάλλον με μαθησιακούς στόχους, σε σχέση πάντοτε με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καθενός. Θεωρήθηκε ότι χρειαζόταν για την περίπτωση αυτή μια 

πιο ευέλικτη σκιαγράφηση από αυτήν που θα πρόσφερε για παράδειγμα ένα 

ερωτηματολόγιο ή ακόμα και μια πλήρως δομημένη συνέντευξη, η οποία 

διαφοροποιείται από το ερωτηματολόγιο μόνο στην ύπαρξη ανοιχτών ερωτήσεων 

(Robson, 2010).  

5.3.2 Τα ερωτήματα της συνέντευξης 

Για τη διενέργεια της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε ένας οδηγός με τις γενικές 

κατευθύνσεις στις οποίες στόχευαν οι ερωτήσεις: (α) Η πρώτη αφορά σε αυτά που οι 

εκπαιδευόμενοι έφεραν μαζί τους ερχόμενοι να συναντήσουν το ΡΚΑ, οι οποίες συν-

διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντί του. (β) Η δεύτερη σχετίζεται με το είδος της 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο ΡΚΑ και τους εκπαιδευόμενους κατά 
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της διάρκεια της δραστηριότητας. Εξετάζεται δηλαδή αν το ΡΚΑ φέρει αυτά τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε η σύντομη συναναστροφή μαζί του 

δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για τη μαθησιακή διεργασίας. (γ) Η τρίτη κατεύθυνση 

στρέφεται γύρω από το αν οι δραστηριότητες με το ΡΚΑ καλύπτουν τις μαθησιακές 

ανάγκες των συμμετεχόντων και τους βοηθούν στον στην εκμάθηση της διαλέκτου. (δ) 

Τέλος η τέταρτη διάσταση αφορά στην ικανότητα του ΡΚΑ να ενισχύσει την εμπλοκή 

των εκπαιδευόμενων τόσο ποιοτικά (αύξηση προσοχής) όσο και ποσοτικά (αύξηση του 

χρόνου). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα συνδέονται με μία τουλάχιστον από τις παραπάνω 

κατευθύνεις. Η διατύπωση των ερωτημάτων ακολουθεί τη λογική του «χωνιού»,οι 

ερωτήσεις δηλαδή είχαν γενικότερο χαρακτήρα και στη συνέχεια, ανάλογα με την 

αρχική απόκριση του ερωτώμενου, γίνονταν επιπρόσθετες βοηθητικές ερωτήσεις 

εμβάθυνσης που επιχειρούν να αντλήσουν επιπλέον απόψεις και πληροφορίες. Οι 

βοηθητικές ερωτήσεις αυτές ανήκουν στις κατηγορίες διερεύνησης – probes (συνέχειας, 

επεξεργασίας, αποσαφήνισης κ.α.) και συνέχειας – follow up (Ιωσηφίδης, 2008). 

Για την κατάρτιση του οδηγού αναζητήθηκε το περιεχόμενο των ερευνητικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες (Lee et al, 2011· Mubin, 

Shahid, & Bartneck, 2013· Serholt, & Barendregt, 2014). Επίσης εξετάστηκαν τα 

ερωτηματολόγια NAARS, RAS (Nomura et al, 2004· Nomura et al, 2006A· Nomura et 

al, 2006B) και GODSPEED (Bartneck, Kulić, Croft & Zoghbi, 2009). 

5.3.3 Σύνδεση των ερωτημάτων με τις ερευνητικές υποθέσεις 

Λόγω του ημιδομημένου χαρακτήρα της συνέντευξης και της σχέσης ανάμεσα στις 

ερευνητικές υποθέσεις, η σύνδεσή τους με τις γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούν οι 

ερωτήσεις δεν είναι αυστηρή και δεν ακολουθεί τη λογική της συσχέτισης ένα προς 

ένα. Ωστόσο παρά τον κάποιο βαθμό επικάλυψης οι τομείς στους οποίους εστιάζει η 

κάθε ερευνητική υπόθεση και η κάθε κατεύθυνση είναι διακριτοί και καθορισμένοι με 

ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας. Όπως αναφέρει και ο Ιωσηφίδης (2008) ο 

διαχωρισμός είναι ένα χαρακτηριστικό που μάλλον ανάγεται στη σφαίρα της ιδανικής 

περίπτωσης.    

Στο παράρτημα 1Α υπάρχει η συσχέτιση των ερωτημάτων με τις ερευνητικές 

υποθέσεις. 
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5.3.4 Η παρατήρηση 

Η παρατήρηση είναι μια μέθοδος συλλογής δεδομένων που χαρακτηρίζεται από την 

αμεσότητά της, πράγμα που πιστώνεται στα πλεονεκτήματά της. Αντί για την 

καταγραφή των απόψεων του ατόμου μέσω ερωτημάτων ο ερευνητής παρακολουθεί τις 

ενέργειές του και καταγράφει όσα λέει. Επιπλέον, η παρατήρηση χαρακτηρίζεται ως μη 

παρεμβατική μέθοδος, με την έννοια ότι ο παρατηρητής δεν επιχειρεί να χειραγωγήσει 

τον παρατηρούμενο θέτοντας π.χ. ερωτήσεις (Adler & Adler, 1994, όπ. αναφ. στο 

Cohen et al, 2008). Ωστόσο, όπως και οι άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων και η 

παρατήρηση ελέγχεται για κάποια θέματα. Παρά τον μη παρεμβατικό χαρακτήρα, η 

παρουσία του παρατηρητή, εφόσον δεν έχουμε συγκαλυμμένη παρατήρηση, μπορεί να 

μεταβάλει τη συμπεριφορά των παρατηρούμενων (Cohen et al, 2008· Ιωσηφίδης, 

2008). Επιπλέον, ο υποκειμενισμός του παρατηρητή, που μπορεί να δώσει ανακριβείς 

ερμηνείες σε συμπεριφορές. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η παρατήρηση να 

χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική μέθοδος, σε συνδυασμό με άλλες (Cohen et al, 

2008). Τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρατήρηση μπορεί να συμπληρώνουν, 

να επαληθεύουν ή και να ανατρέπουν τα δεδομένα που συλλέγονται παράλληλα με 

άλλες μεθόδους. Το γεγονός αυτό την καθιστά πολύ συχνό εργαλείο για την ενίσχυση 

της αξιοπιστίας με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων συλλογής δεδομένων. (Robson, 

2010). Αποτελεί λοιπόν μια πολύ χρήσιμη επικουρική τεχνική συλλογής δεδομένων 

(Κεδράκα, 2008).  

Η παρατήρηση έγινε με τη καταγραφή σε βίντεο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 

και τη μετέπειτα μελέτη της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Η πρακτική αυτή 

καταγραφής δεδομένων είναι συνήθης τα τελευταία χρόνια και αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο για την παρατήρηση και ανάλυση τόσο της λεκτικής όσο και τη μη λεκτικής 

συμπεριφοράς. Παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με την σε πραγματικό 

χρόνο άμεση παρατήρηση: ο ερευνητής έχει την ευκαιρία να επαναλάβει την 

παρατήρηση και να επαναξιολογήσει τις παρατηρήσεις του. Η τεχνική αυτή της 

πολλαπλής «ανάγνωσης» του καταγεγραμμένου υλικού είναι γνωστή και ως bracketing 

(Van Manen, 1990, όπ. αναφ. στο Henning et al, 2009). Ο παρατηρητής σε δεύτερο 

χρόνο έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πτυχές της συμπεριφοράς των παρατηρούμενων 

που πιθανώς είχαν αρχικά διαφύγει της προσοχής του ή να προσπαθήσει να τις 

αναλύσει και να τις αξιολογήσει εξετάζοντάς τες υπό νέα οπτική και καταβάλλοντας 

προσπάθεια να γίνει όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτος και ουδέτερος. Επιπροσθέτως τον 
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υλικό που θα συλλεχθεί μπορεί να αξιολογηθεί και να αναλυθεί από περισσότερους του 

ενός παρατηρητές (Henning et al, 2009· Bloor & Wood, 2006).  

Η επιλογή της καταγραφής σε βίντεο έγινε για δυο ακόμα λόγους: για οικονομία 

χρόνου, μιας και αν υπήρχε άμεση παρατήρηση (σε πραγματικό χρόνο) η διάρκεια των 

δραστηριοτήτων μαζί με τις συνεντεύξεις θα ήταν διπλάσιο. Επιπλέον η παρατήρηση θα 

απαιτούσε την παρουσία του ερευνητή σε κοντινή απόσταση από τον συμμετέχοντα. 

Ωστόσο αυτό θα ήταν πολύ πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στη διεξαγωγή της 

κυρίως δραστηριότητας, μιας και η παρουσία τρίτων μπορεί να επηρεάσει την ΑΑΡ. 

Η παρατήρηση ταξινομείται με βάση τον βαθμό συμμετοχής του παρατηρητή σε 

συμμετοχική (ο παρατηρητής είναι μέλος της ομάδας της οποίας τη συμπεριφορά 

καταγράφει) ή μη συμμετοχική (Robson, 2010). Η βιντεοσκόπηση θεωρείται ότι 

βρίσκεται στο δεύτερο άκρο του συνεχούς «απόλυτη συμμετοχή-πλήρης 

αποστασιοποίηση» (Cohen et al, 2008). Επιπλέον, ως προς τις συμπεριφορές που 

καταγράφει διακρίνεται σε μη δομημένη και δομημένη. Στην πρώτη τα προς 

παρατήρηση και μελέτη στοιχεία δεν είναι αυστηρώς και σαφώς καθορισμένα. Όλη η 

καταγεγραμμένη συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης και 

επεξεργασίας. Στη δομημένη παρατήρηση ο παρατηρητής καταγράφει συμπεριφορές με 

βάση προκαθορισμένες κατηγορίες. Για την καταγραφή των υπό εξέταση δεδομένων 

χρησιμοποιείται κάποιο σχέδιο κωδικοποίησης (Robson, 2010). Η δομημένη 

παρατήρηση επαληθεύει ή απορρίπτει υποθέσεις, ενώ η μη δομημένη τις δημιουργεί 

(Cohen et al, 2008). Η καταγραφή των δεδομένων που συλλέγονται με τη δομημένη 

παρατήρηση μπορεί να έχει ποσοτικό χαρακτήρα (π.χ. λεπτομερής καταγραφή της 

συχνότητας εμφάνισης μιας συμπεριφοράς) ή ποιοτικό (π.χ. ποιες συμπεριφορές 

προσδιορίζουν ποιες στάσεις των παρατηρούμενων). Η παραπάνω επιλογές 

αντικατοπτρίζονται στις σχάρες παρατήρησης (σχέδιο κωδικοποίησης) που έχουν 

συνταχθεί εκ των προτέρων (Κεδράκα, 2008).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρατήρηση είναι δομημένη, 

τουλάχιστον ως προς το ζήτημα του είδους των παρατηρούμενων συμπεριφορών, οι 

οποίες ήταν εξαρχής καθορισμένες και μη συμμετοχική ως προς τον βαθμό συμμετοχής 

του παρατηρητή.  

5.3.5 Η σχάρα παρατήρησης 

Η σχάρα παρατήρησης (ΠΑΡ. 1Β) χρησιμοποιείται για την καταγραφή της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το είδος και η σύνθεσή του εξαρτάται 
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από το τι θέλουμε να παρατηρήσουμε (Robson, 2010). Σύμφωνα με τον  Weick (1968, 

όπ. αναφ. στο Robson, 2010) ένα πιθανό σχέδιο κωδικοποίησης θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει καταγραφή (α) μη λεκτικών συμπεριφορών (β) συμπεριφορών χώρου (γ) 

υπερ-γλωσσικών συμπεριφορών. Όσον αφορά στη μη λεκτική συμπεριφορά όταν αυτή 

εξετάζεται σε περιβάλλον μάθησης είναι δίοδος επικοινωνίας του συναισθηματικού 

περιεχομένου, σε αντίθεση με τη λεκτική, που μεταφέρει κυρίως γνωστικά μηνύματα 

(McCroskey, Richmond & McCroskey, 2006).  

Η σύνταξη της σχάρας βασίστηκε κυρίως στον κατάλογο συμπεριφορών που 

συγκαταλέγονται στην ευρύτερη μη λεκτική συμπεριφορά που παραθέτουν οι Guba & 

Lincoln (1987) και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Βλεμματική επαφή: Θεωρήθηκε ότι η βλεμματική επαφή στο πλαίσιο 

της παρούσας δραστηριότητας αποτελεί ισχυρή ένδειξη ενδιαφέροντος, 

συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.  

 Απόσταση από το ΡΚΑ: Η κλίση του σώματος προς το ΡΚΑ 

μεταφράζεται ως προσέγγιση, ένδειξη οικειότητας, φιλικότητας και 

αντιστρόφως. 

 Ο προσανατολισμός του σώματος προς το ΡΚΑ: Η πρόσωπο με 

πρόσωπο τοποθέτηση του σώματος δείχνει αποδοχή, πρόθεση για 

παραμονή στην ίδια θέση, για συνέχιση της επικοινωνίας, διάθεση για 

συνεργασία. 

 Χαμόγελο-γέλιο: Αίσθημα ευχαρίστησης, εύθυμη διάθεση.  

 Εκφράσεις δυσφορίας: Μορφασμοί που υποδηλώνουν κάποιου είδους 

ενόχληση ή αμηχανία.  

 Αντιδράσεις στην επαφή με το ρομπότ: Εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι 

κάποιου δισταγμού τη στιγμή που ο συμμετέχων καλείται να αγγίξει το 

ΡΚΑ.  

 Αντιδράσεις στις κινήσεις του ΡΚΑ: Εξετάζεται η ύπαρξη ακούσιων 

κινήσεων τη στιγμή που το ΡΚΑ αρωγής κάνει κάποια κίνηση. Η 

αντανακλαστική αντίδραση θα μπορούσε να υποδηλώσει έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς το ΡΚΑ. 
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 Γενικότερες ενδείξεις νευρικότητας-άγχους: Ενδείξεις αποτελούν 

νευρικές κινήσεις ποδιού, χεριού, απασχόληση χεριών με κάποιο 

αντικείμενο κ.α.   

Οι Guba & Lincoln (1987) σημειώνουν πως η ταξινομία και η ερμηνεία των 

συμπεριφορών αυτών είναι συχνά αυθαίρετη. Ωστόσο η ερμηνεία που δίνεται 

παραπάνω βασίζεται σε σχετικές έρευνες (Mehrabian, 1972b, όπ. αναφ. στο Knapp et 

al, 2014) που δείχνουν πως η ευαρέσκεια (liking), η θετική στάση προς κάποιον 

υποδεικνύονται από συμπεριφορές όπως οι παραπάνω. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 

και οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως ζεστές και ψυχρές σύμφωνα με σχετικό 

κατάλογο της American Psychological Association (1975, όπ. αναφ. στο Knapp et al, 

2014).  

Η κωδικοποίηση έγινε με τη μέθοδο της κλίμακας ιεράρχησης, σύμφωνα με την οποία ο 

παρατηρητής προβαίνει σε κάποιου είδους συναγωγή συμπεράσματα που κυμαίνεται 

από την απλή καταγραφή συμβάντων ως τη διατύπωση κρίσεων (Cohen et al, 2008). Η 

διαβάθμιση των κλιμάκων ήταν απλή, μιας και σκοπός δεν ήταν η εξαντλητική και με 

ποσοτικούς όρους καταγραφή της συμπεριφοράς, αλλά μια αδρομερής σκιαγράφηση 

που θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στα δεδομένα της συνέντευξη. Υπήρξε εκ των 

προτέρων διευκρίνιση μεταξύ των παρατηρητών για το πώς θα γίνει η ιεράρχηση των 

γεγονότων. Για παράδειγμα στον κωδικό ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ υπήρχε η διαβάθμιση 

ΚΑΘΟΛΟΥ - ΛΙΓΟ – ΠΟΛΥ. Το ΛΙΓΟ εννοείται από τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη 

διάρκεια της δραστηριότητας μέχρι σποραδικά χαμόγελα στη συνέχεια.       

5.4 Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας  

Δυο πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιστημονική έρευνα, 

ποιοτική ή ποσοτική, είναι αυτά της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Σύμφωνα με μια 

άποψη η εγκυρότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αξιοπιστίας 

και η αξιοπιστία απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την επίτευξη της 

εγκυρότητας (Cohen et al, 2008).  

Οι έννοιες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας προέρχονται από τις στατιστικές 

μεθόδους της ποσοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008). Ωστόσο στην ποιοτική έρευνα οι 

ορισμοί των δύο εννοιών διαφέρουν σε σχέση με τους αντίστοιχους της ποσοτικής 

έρευνας. Η ποιοτική έρευνα έχει εκ φύσεως το στοιχείο της υποκειμενικότητας τόσο 

από την πλευρά του συμμετέχοντα σε αυτήν όσο και από αυτήν του ερευνητή  

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Κατά συνέπεια υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ότι οι έννοιες 
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της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας είτε δεν είναι συμβατές με τη φύση της ποιοτικής 

έρευνας είτε πρέπει να επανεξεταστούν και να αποκτήσουν άλλη διάσταση στο πλαίσιό 

της (Stenbacka, 2001, όπ. αναφ. στο Golafshani, N., 2003). Αντιθέτως άλλοι 

υποστηρίζουν  πως η προσπάθεια αποσύνδεσης των εννοιών της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας από την ποιοτική έρευνα αμφισβητεί την επιστημονικότητά της και 

ακυρώνει τον λόγο ύπαρξής της (Morse, 1999, όπ. αναφ. στο Robson,2010).  

Σύμφωνα με τη Mason (2011) η αξιοπιστία έχει να κάνει με την ακρίβεια των 

ερευνητικών μεθόδων και των χρησιμοποιούμενων τεχνικών καθώς και των 

παραγόμενων ερευνητικών δεδομένων, ενώ η εγκυρότητα είναι το κατά πόσο η έρευνα 

καταφέρνει πραγματικά να εντοπίσει, να μελετήσει και να μετρήσει τα ζητήματα τα 

οποία πραγματεύεται. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σ. 269) η ερευνητική 

εγκυρότητα (validity) στην ποιοτική κοινωνική έρευνα «αναφέρεται στον βαθμό 

αντιστοίχισης των ερευνητικών, σκοπών, υποθέσεων και ερωτημάτων, με τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας». Η αξιοπιστία (reliability), από την άλλη, 

αναφέρεται στον βαθμό συνέπειας της διαδικασίας και στο κατά πόσο τα αποτελέσματά 

της έχουν ευρύτερη αξία και σημασία (Perakyla, 1997, όπ. αναφ. στο Ιωσηφίδης, 2008). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω επειδή οι όροι αξιοπιστία και εγκυρότητα παραπέμπουν 

στην ποσοτική έρευνα, αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει νέους όρους που καλύπτουν 

επί μέρους πτυχές των ευρύτερων εννοιών της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, 

ιδωμένες από την σκοπιά της ποιοτικής έρευνας. Μια τέτοια πρόταση, των Lincoln και 

Guba (1986, όπ. αναφ. στο Robson, 2010), έφερνε τους όρους πιστευτότητα 

(credibility), μεταφερσιμότητα (transferability), εξαρτησιμότητα (dependability) και 

επιβεβαιωσιμότητα (confirmability). Οι παραπάνω έννοιες αντιστοιχούν κατ’ αναλογία 

στους όρους εσωτερική εγκυρότητα, εξωτερική εγκυρότητα, αξιοπιστία και 

αντικειμενικότητα των ποσοτικών μεθόδων και, συνδυαζόμενες, ενισχύουν την 

εμπιστευσιμότητα (trustworthiness) της έρευνας (Patton, 2002).  

Ο όρος πιστευτότητα (credibility) αναφέρεται στο κατά πόσο η εξήγηση ενός γεγονότος, 

θέματος ή ομάδας δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο μιας έρευνας μπορεί να 

επαληθευτεί από τα ίδια τα δεδομένα (Cohen et al, 2008). Εκφράζει ουσιαστικά την 

πεποίθηση του ερευνητή ότι τα ευρήματά του είναι αληθή. Ως μεταφερσιμότητα 

εννοείται ο βαθμός στον οποίον τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να μεταφερθούν σε 

παρόμοια πλαίσια και συνθήκες, η αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας. Ο ερευνητής 

οφείλει να διευκολύνει αυτή τη μεταφορά. Η τελική απόφαση ωστόσο για τη 

δυνατότητα της μεταφοράς εναπόκειται όχι στον ίδιο τον ερευνητή, αλλά στον 
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εξωτερικό αναγνώστη της έρευνας. περιγράφοντας με λεπτομερή και αναλυτικό τρόπο 

τον κόσμο των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως τον συνέλαβε κατά τη διάρκεια της 

συλλογής και της επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων (Scofield, 1992, όπ. αναφ. 

στο Cohen et al, 2008). Ως εξαρτησιμότητα λογίζεται η σταθερότητα των ευρημάτων 

στον χρόνο και στον τόπο. Επιπλέον εμπεριέχει το κατά πόσο ένας άλλος παρατηρητής 

του φαινομένου που εξετάζεται θα έκανε τις ίδιες παρατηρήσεις (Lincoln & Guba, 

1985· Denzin & Lincoln, 1994, όπ. αναφ. στο Cohen et al, 2008). Τέλος η 

επιβεβαιωσιμότητα αφορά στην πειστική υποστήριξη από την πλευρά του ερευνητή ότι 

οι ερμηνείες τους βασίζονται στο συγκεκριμένο συγκείμενο της έρευνας και ότι οι 

συμμετέχοντες και ο κόσμος τους που παρατίθεται δεν αποτελούν προϊόν της 

φαντασίας του, αλλά μπορούν να επιβεβαιωθούν από άλλους ερευνητές (Lincoln & 

Guba, 1985). Ο ερευνητής λοιπόν παράλληλα με τις ιστορίες των συμμετεχόντων 

περιγράφει και την ιστορία της ίδιας της έρευνας (Mulholland & Wallace, 2003, όπ. 

αναφ. στο Πουρκός & Ίσαρη, 2015).  

Για την αντιμετώπιση των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα παραπάνω κριτήρια 

ποιότητας της έρευνας και τη διασφάλιση της εμπιστευσιμότητάς της προτείνονται 

διάφορες στρατηγικές και πρακτικές εκ μέρους του ερευνητή. Ρόλο κλειδί στο σημείο 

αυτό παίζει η τριγωνοποίηση (triangulation), η χρήση, δηλαδή, δύο ή περισσότερων 

μεθόδων στη συλλογή δεδομένων για τη μελέτη κάποιων διαστάσεων της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς (Cohen et al, 2008). Τριγωνισμός θεωρείται επίσης και η χρήση 

περισσότερων του ενός παρατηρητή κατά την έρευνα (Denzin, 1988, όπ. αναφ. στο 

Robson, 2010). Σύμφωνα με τους Cohen et al (2008) ο τριγωνισμός υπό μία έννοια 

αποτελεί σημείο συνάντησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας (σ. 193). Μπορεί να 

αποτελέσει ισχυρή ένδειξη ότι τα νοήματα του ερευνητή είναι ορθά. Μπορεί όμως να 

έχει και την ακριβώς αντίθετη λειτουργία, υποδεικνύοντας ότι ίσως πρέπει να 

μεταβληθεί ο τρόπος θέασης των πραγμάτων και να αναζητηθούν νέα νοήματα. Σε κάθε 

περίπτωση δρα προς όφελος της ποιότητας της έρευνας (Stake, 2010).  

Ο τριγωνισμός αποτελεί μια από τις προτεινόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

της πιστευτότητας (credibility) (Lincoln & Guba, 1985). Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε ο τριγωνισμός με τη συλλογή των δεδομένων μέσω δυο μεθόδων, της 

ποιοτικής συνέντευξης και της παρατήρησης. Επίσης κατά την παρατήρηση, μέσω της 

καταγραφής του βίντεο, χρησιμοποιήθηκαν ένας ακόμα παρατηρητής, ο οποίος 

συμπλήρωσε ξεχωριστά τα φύλλα παρατήρησης. Τέλος τα δεδομένα της έρευνας 

δόθηκαν σε συνάδελφο εκπαιδευτικό, με πείρα στην εκπαιδευτική έρευνα, η οποία 
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εξέτασε την ανάλυση και κωδικοποίησή τους και έκανε τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις της. Κατόπιν συζήτησης έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στην αρχική 

προσέγγισης. Υπό κάποια έννοια το ζήτημα της πιστευτότητας υποστηρίζεται και από 

την άποψη της παρατεταμένης εμπλοκής (Prolonged Engagement), όπως αναφέρεται 

από τους Lincoln & Guba (1985), μιας και ως εκπαιδευτικός έχω μακροχρόνια εμπλοκή 

με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Επιπλέον, λόγω καταγωγής,  γνωρίζω 

αρκετά καλά την ποντιακή διάλεκτο και μοιράζομαι βιώματα και εμπειρίες με τους 

συμμετέχοντες. 

Η μεταφερσιμότητα (transferability) μιας έρευνας μπορεί να εξασφαλιστεί με αυτό που 

οι Lincoln & Guba (1985) αναφέρουν ως πυκνή περιγραφή (thick description). Στην 

παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας παρατίθενται αρχικά οι γενικές περιγραφές 

τους και στη συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερείς αναφορές των απόψεων των 

συμμετεχόντων με τη μορφή των αυτούσιων αποσπασμάτων από τις 

απομαγνητοφωνήσεις. Η επιλογή των αποσπασμάτων που παρατίθενται έγινε με τρόπο 

που να απεικονίζει τη συνολική εκτίμηση για το συγκεκριμένο κάθε φορά ζήτημα με 

αντιπροσωπευτική έκθεση διαφορετικών απόψεων και οπτικών. Προτεραιότητα δόθηκε 

σε απόψεις που περιείχαν πιο πλούσια και αντιπροσωπευτικά δεδομένα της υπό 

εξέτασης κατάστασης.  

Τέλος για το θέμα της εξαρτησιμότητας και επιβεβαιωσιμότητας (dependability & 

confirmability) προτείνεται η πλήρης καταγραφή (audit trail), η περιγραφή με 

διαφάνεια όλων των βημάτων που ακολουθήθηκαν σε κάθε βήμα της ερευνητικής 

διαδικασίας και η διατήρηση όλων των στοιχείων που προέκυψαν στην πορεία 

(πρωτογενή δεδομένα, σημειώσεις, παρατηρήσεις, σκέψεις κατά την διεξαγωγή της 

έρευνας κ.α.) (Lincoln & Guba, 1985· Robson, 2010). Στη παρούσα έρευνα έγινε 

προσπάθεια για την όσο πιο πιστή τήρηση των παραπάνω κανόνων, των κανόνων της 

δεοντολογίας και την υιοθέτηση έντιμης και ειλικρινούς στάσης απέναντι στο όλο 

εγχείρημα.   

5.5 Θέματα δεοντολογίας 

Η τήρηση των αρχών της δεοντολογίας αποτελεί υποχρέωση όλων όσων διενεργούν 

έρευνα. Ο σεβασμός και η επίδειξη διακριτικότητας και ευαισθησίας αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο της έρευνας, διότι βοηθά στο να εγκαθιδρυθεί πνεύμα 

εμπιστοσύνης με τους συμμετέχοντες. Τα θέματα δεοντολογίας αφορούν και στη 
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γενικότερη σχεδίαση της έρευνας και ειδικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τις 

μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων.   

Στον σχεδιασμό της συνέντευξης και των δραστηριοτήτων λήφθηκαν υπόψη τα 

παραπάνω. Οι διατυπώσεις των ερωτήσεων είχαν φιλικό ύφος, ενώ υπήρχε η ευχέρεια 

στον ερωτώμενο να μην απαντήσει, αν δεν το επιθυμεί. Δεν έγιναν ερωτήσεις που 

πιθανόν να ενοχλήσουν. Για παράδειγμα δε ζητήθηκε η ακριβής ηλικία, αλλά έναν 

εύρος δεκαετίας. Δε ζητήθηκαν με άμεσο τρόπο και ευθεία διατύπωση στοιχεία όπως οι 

γραμματικές γνώσεις/σπουδές και το επάγγελμα.  

Η παρατήρηση ως μέθοδος συλλογής δεδομένων εγείρει ζητήματα δεοντολογίας, γι’ 

αυτό και συνήθως απαιτείται η συναίνεση των συμμετεχόντων (Ιωσηφίδης, 2008). Ο μη 

παρεμβατικός χαρακτήρας της παρατήρησης δεν καθιστά τον παρατηρητή ηθικά 

αμέτοχο στην όλη διαδικασία. Το κυριότερο ζήτημα που τίθεται σε σχέση με την 

παρατήρηση είναι το αν θα είναι φανερή ή συγκαλυμμένη. Για τη βιντεοσκόπηση 

προηγήθηκε ενημέρωση και ζητήθηκε η άδεια των συμμετεχόντων. Διευκρινίστηκε 

στους συμμετέχοντες ότι αν το επιθυμούν μπορούν να κάνουν τη δραστηριότητα χωρίς 

να βιντεοσκοπηθούν. Δεν υπήρξε καμιά αντίρρηση και έγιναν όλες οι βιντεοσκοπήσεις. 

Μια μόνο συμμετέχουσα δήλωσε ότι γενικώς είναι επιφυλακτική σε τέτοιες 

περιπτώσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίσταση θα έκανε μια εξαίρεση. Κατά διάρκεια 

της δραστηριότητας η κάμερα ήταν σε θέση ορατή στους συμμετέχοντες, ωστόσο ήταν 

τοποθετημένη έξω από το άμεσο οπτικό τους πεδίο, στο πλάι, για να μη γίνεται αισθητή 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και προκαλεί άγχος.  

Τέλος, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το οπτικοακουστικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνα και ότι δεν πρόκειται να διατεθεί σε τρίτους, 

ενώ διευκρινίστηκε ότι είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους (αυτό που τους 

αφορά). 

5.6 Η δειγματοληψία 

5.6.1 Η επιλογή του δείγματος 

Η ποιότητα μιας έρευνας δεν εξαρτάται μόνο από τις μεθοδολογικές επιλογές και την 

χρήση κατάλληλων εργαλείων, αλλά εξαρτάται από την καταλληλότητα του τρόπου 

δειγματοληψίας (Cohen et al, 2008). Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν υπήρξε ιδιαίτερος 

προβληματισμός στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και εκ των πραγμάτων το κριτήριο 

επιλογής των συμμετεχόντων ήταν σχεδόν προκαθορισμένο: ήταν όλοι τους μαθητές 
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στα τμήματα ποντιακής διαλέκτου που είτε λειτούργησαν στο ΠΑ.ΜΑΚ. είτε σε 

άλλους χώρους, πάντοτε όμως στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας (διδάσκοντες, εγχειρίδιο, 

μεθοδολογία). Ουσιαστικά το δείγμα αποτελείτο από ένα σημαντικό μέρος του 

συνολικού πληθυσμού που πληρούσε τα κριτήρια για συμμετοχή στην έρευνα. Πέρα 

από το κριτήριο της φοίτησης δεν τέθηκαν επιπλέον κριτήρια (π.χ. φύλο, ηλικία, 

επίπεδο κ.α.) και πρώτο το μέλημα ήταν η αύξηση του δείγματος. Υπό αυτήν την έννοια 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «βολική» ή ευκαιριακή δειγματοληψία (convenience 

sampling) (Cohen et al, 2008). Ο Patton (2002) κατατάσσει τις περιπτώσεις στις οποίες 

ένας μικρός πληθυσμός που αποτελεί από μόνος του πλούσια πηγή πληροφοριών στην 

κατηγορία της σκόπιμης (purposeful sampling), πράγμα που θα μπορούσε να ειπωθεί 

και για τη δειγματοληπτική μέθοδο στη συγκεκριμένη έρευνα. Θα μπορούσε βέβαια 

κανείς να ισχυριστεί πως η  ανομογένεια του δείγματος λειτουργεί εις βάρος της 

έρευνας. Όμως η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν μια πειραματική εφαρμογή, 

αλλά μια προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες και περιστάσεις. Έτσι λοιπόν η 

εικόνα που συλλαμβάνει η έρευνα αποτυπώνει αυτό που βρίσκεται κοντά στην 

πραγματικότητα της τάξης.  

5.6.2 Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνα ήταν στην πλειοψηφία τους εκπαιδευόμενοι από τα δυο τμήματα 

διδασκαλίας της ποντιακής  που λειτούργησαν στο ΠΑ.ΜΑΚ. και μερικοί από τμήματα 

που λειτούργησαν σε άλλους χώρους (π.χ. σχολεία) στη Θεσσαλονίκη. Τα άτομα που 

εκτέλεσαν τις δραστηριότητες και έδωσαν συνέντευξη ήταν συνολικά 30, 12 άντρες και 

18 γυναίκες. Μεταξύ του υπήρχε σημαντική ανομοιογένεια, αλλά και ισχυρά σημεία 

συγκλίσεων. Το ηλικιακό εύρος είχε έκταση μεγαλύτερη από 40 χρόνια, με τους 

νεότερους να είναι κάτω από 20 και τους μεγαλύτερους πάνω από 60 ετών. Το επίπεδο 

εκπαίδευσης περιελάμβανε από αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατόχους 

πτυχίων Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακών. Σημαντικός ήταν ο αριθμός φοιτητών του 

ΠΑ.ΜΑΚ. και άλλων ιδρυμάτων. Αρκετά σημαντικός ήταν ο αριθμός των ανέργων και 

των συνταξιούχων. Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων ήταν κάτοικοι Θεσσαλονίκης, 

ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις που έρχονταν από προάστια ή κι από ακόμα πιο 

μακριά.  

Η ποικιλομορφία του δείγματος έθεσε ορισμένα θέματα που καθόρισαν σε σημαντικό 

βαθμό μεθοδολογικές επιλογές της έρευνας. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα 

θέματα αυτά στα παρακάτω σημεία: 
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 Ο βαθμός κατοχής της ποντιακής διαλέκτου: Κάποιοι από τους συμμετέχοντες 

μιλούν την ποντιακή διάλεκτο με μεγάλη ευχέρεια. Πρόκειται κυρίως για τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (γεννημένα τις δεκαετίες του 50 και του 60), που 

ανατράφηκαν σε περιβάλλον όπου η ποντιακή ως κώδικας επικοινωνίας κατείχε 

σημαντικό (αν όχι κύριο) ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση μια 

διδάσκουσας σε τμήμα ποντιακής ότι «η μητρική μου γλώσσα είναι η 

ποντιακή». Από την άλλη πλευρά πολλοί συμμετέχοντες κατανοούν τη 

διάλεκτο, αδυνατούν ωστόσο να τη χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά. Τέλος, υπάρχουν οι συμμετέχοντες που έχουν πολύ μικρή 

γνώση της διαλέκτου (λίγες λέξεις ή τυποποιημένες φράσεις). 

 Οι ατομικοί στόχοι του κάθε εκπαιδευόμενου: Κατά τη διατύπωση των στόχων 

ενός προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των ατόμων στα οποία απευθύνεται το 

πρόγραμμα (Κόκκος, 2005). Είναι ωστόσο φανερό ότι οι εκπαιδευόμενοι 

έρχονται στα μαθήματα ποντιακής με διαφορετικούς ειδικότερους σκοπούς. Για 

τους ήδη ομιλητές της διαλέκτου η έμφαση δίνεται στη βαθύτερη γνώση της, 

στην εξερεύνηση της δομής και των επιπέδων της. Για τους υπόλοιπους 

ομιλητές η έμφαση δίνεται στην επικοινωνιακή λειτουργία που επιτελεί ένας 

γλωσσικός κώδικας και δευτερευόντως στη δομή του ίδιου του κώδικα. 

 Οι πρότερες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες: Καθένας από τους συμμετέχοντες 

έχει λάβει μέρος ως μαθητής (ή και ως εκπαιδευτικός) σε δραστηριότητες με 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Όλοι έχουν στο μυαλό τους διαμορφωμένη μια 

εικόνα για το πώς π.χ. συντελείται η μάθηση, τι τους βοηθάει στη προσπάθειά 

τους να αποκτήσουν γνώση κ.α.. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες αντλούν τις 

εμπειρίες τους από τα μαθητικά τους χρόνια τη δεκαετία του 60 (και την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα που επικρατούσε τότε), ενώ οι νεότεροι πιθανώς 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν μάθημα με χρήση ΤΠΕ. Η διαφοροποίηση αυτή, 

σε επίπεδο εκπαιδευτικών εμπειριών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτείνεται 

ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι και ανάμεσα στα τμήματα διδασκαλίας 

της ποντιακής υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τις μεθόδους, τις στρατηγικές 

και τεχνικές που χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτής, δεδομένου ότι ο κοινός 

παρονομαστής (εγχειρίδιο) είναι απλώς μια κοινή αφετηρία και σε καμιά 

περίπτωση δεν αποτελεί απόλυτο και μοναδική σημείο αναφοράς για τη 

διδακτική πρακτική.  
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 Οι μεταγλωσσική τους ικανότητα, η κατοχή δηλαδή της «γλώσσας» που 

περιγράφει την ίδια τη διάλεκτο (Κωνσταντινίδου, 2017). Η ικανότητα αυτή 

είναι σε συνάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο του καθενός.  

5.7 Η διενέργεια της έρευνας 

5.7.1 Στάδια και διαδικασίες 

Μετά την επιλογή του θέματος και την επαφή με τον επιβλέποντα, κ. Φαχαντίδη, στις 

αρχές Απριλίου του 2017 έγινε μια πρώτη επαφή με τους εκπαιδευόμενους και τη 

διδάσκουσα στο τμήμα που έκανε μάθημα κάθε Δευτέρα. Παράλληλα άρχισε η 

σχεδίαση των δραστηριοτήτων. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 15-20 άτομα από τα 

δυο τμήματα που έκαναν μάθημα στο ΠΑ.ΜΑΚ.. Τα κείμενα των δραστηριοτήτων 

ηχογραφήθηκαν και παραλήφθηκαν από τους συνεργάτες της Ακαδημίας Ρομποτικής 

του ΠΑ.ΜΑΚ., που ανέλαβαν τον προγραμματισμό του Nao. Ο προγραμματισμός για 

υλοποίηση της έρευνας αμέσως μετά τη διακοπή των μαθημάτων για το Πάσχα 

μετατέθηκε λόγω αναβολής ενός μαθήματος. Τελικά η πρώτη συνάντηση στις 29 

Μαΐου με συμμετοχή 7 μόνο εκπαιδευόμενων από το τμήμα της Δευτέρας, λόγω 

τεχνικών δυσκολιών. Η έρευνα συνεχίστηκε με εκπαιδευόμενους από το τμήμα της 

Τρίτης στις 6 Ιουνίου και στις 13. Η τελετής της λήξης των μαθημάτων και η απονομή 

των διπλωμάτων ήταν ευκαιρία να διευρυνθεί το δείγμα κι έτσι ανακοινώθηκε στους 

παρευρισκόμενους η διενέργεια της έρευνας και διευθετήθηκαν οι λεπτομέρειες για 

συμμετοχή κι άλλων εκπαιδευόμενων. Το ίδιο έγινε και την αντίστοιχη τελετή που έγινε 

στη Θέρμη για τα τμήματα που λειτουργούσαν σε περιοχές της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά κ.α.).  

Η πρώτη ομάδα συμμετείχε στην έρευνα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, 

από το οποίο έφευγε για περίπου μισή ώρα. Οι εκπαιδευόμενοι που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έρευνα στις δυο τελετές λήξης ήρθαν στο ΠΑ.ΜΑΚ. 

αφού είχαν λήξει τα μαθήματα. 

Πριν τη δραστηριότητα υπήρχε ενημέρωση για τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης. Δεν 

αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες, τη λογική και τη λειτουργία 

του ΡΚΑ.  

Η έρευνα διενεργήθηκε σε διαφορετικούς χώρους του ΠΑ.ΜΑΚ.. Σε κάθε περίπτωση ο 

συμμετέχων καθόταν μπρος σε ένα τραπέζι με το ΡΚΑ να βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση απέναντί του. Ο τεχνικός που έδινε εντολές στο ρομπότ για την εκκίνηση 
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των δραστηριοτήτων (μέσω τάμπλετ και ΗΥ) βρισκόταν στον ίδιο ή σε διπλανό χώρο 

(ανάλογα με την αίθουσα), έξω από την άμεση οπτική ακτίνα του συμμετέχοντα. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθούσε η συνέντευξη, σε 

διαφορετικό χώρο. Την ίδια στιγμή ξεκινούσε τη δραστηριότητα ο επόμενος 

συμμετέχων.         

5.7.2 Η τεχνική υλοποίηση 

Η έρευνα βασίστηκε στον Ναo, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που παράγεται από την 

εταιρεία Softbank Robotics (μετεξέλιξη της γαλλικής Aldebaran που ξεκίνησε την 

παραγωγή του Nao το 2006). Ο Nao βρίσκεται ήδη στην 5η έκδοσή του. 

Χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τους δημιουργούς του,  ως «διαδραστικό ρομπότ 

συντροφιάς» (interactive companion robot). Όπως σημειώνει η υπεύθυνη του 

προγράμματος διδασκαλίας της ρωσικής του Pushkin Institute (Fedorov, 2015), ο Nao 

δεν είναι σχεδιασμένος για διδασκαλία γλωσσών σε βάθος, αλλά μπορεί να βοηθήσει 

στην άρση ψυχολογικών φραγμών στην επικοινωνία από τη θέση του βοηθού του 

εκπαιδευτικού.  

Έχει ύψος 57 εκ.  και είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικούς κινητήρες και αισθητήρες που 

του δίνουν τη δυνατότητα να κινείται και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επιπλέον 

διαθέτει μεγάφωνα και μικρόφωνα τοποθετημένα στο κεφάλι και δυο βιντεοκάμερες, 

που παρέχουν τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και της 

αναγνώρισης αντικειμένων. Πληθώρα από LED (φωτεινές δίοδοι) βρίσκονται στο 

κεφάλι (μάτια) και σε άλλα μέρη του σώματος και χρησιμεύουν στη μετάδοση 

μηνυμάτων σχετικά με τη λειτουργία του. Ο Nao μπορεί να επικοινωνήσει μέσω 

δικτύου είτε ενσύρματα, με Ethernet, είτε ασύρματα με wi-fi. Ο συντονισμός όλων των 

παραπάνω γίνεται με το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό-λειτουργικό σύστημα NAOqi 

OS. Ο έλεγχος και η σχεδίαση δραστηριοτήτων γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

πακέτα λογισμικού που διαθέτει η εταιρεία για τον σκοπό αυτόν (Choreographer) (Find 

out more about NAO, n.d.).  

Υπάρχουν δυο μοντέλα πάνω στα οποία δομείται η κοινωνική διάσταση ενός ρομπότ. 

Το βιολογικό (biological) και το λειτουργικό (functional). Στο πρώτο η αλληλεπίδραση 

με τον άνθρωπο γίνεται μέσω της μίμησης από το ρομπότ της κοινωνικής νοημοσύνης 

των έμβιων όντων. Στο δεύτερο μοντέλο το ρομπότ εμφανίζεται να έχει κοινωνική 

συμπεριφορά, παρόλο που εσωτερικά δεν υπάρχει το αντίστοιχο υπόβαθρο (Fong et al. , 

2002). Οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης είναι λόγω της 
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απλότητάς της και του γεγονότος ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες τεχνικών επιπλοκών ή 

άλλων δυσκολιών. Ο Nao διαθέτει δυνατότητες φωνητικής αναγνώρισης και 

επεξεργασίας για διάφορες γλώσσες, όχι φυσικά για την ποντιακή. Επιπλέον τα θέματα 

προφοράς και λεξιλογικών αποκλίσεων μεταξύ ομιλητών διαφορετικών παραλλαγών 

της ποντιακής θα έκαναν το εγχείρημα ακόμα πιο δύσκολο. Επιπλέον το σύστημα 

φωνητικής σύνθεσης του NAO παράγει τεχνητό λόγο με λίγα προσωδιακά 

αποτελέσματα, όπως διαπιστώθηκε και σε πρόσφατες εργασίες (Belpaeme et al, 2018), 

και προφανώς αδυνατεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά της διαλέκτου. Έτσι το ηχητικό 

περιεχόμενο ήταν προηχογραφημένο και η σειρά εκτέλεσής του ήταν είτε αυστηρά 

καθορισμένη είτε τυχαία. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να υποστηρίξουν 

ικανοποιητικά διαλόγους μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ, ειδικά όταν η αλληλεπίδραση 

είναι μικρής διάρκειας (Fong et al. , 2002). Έχει μάλιστα δειχθεί πως σε κάποιες 

περιπτώσεις η χρήση ηχογραφημένου λόγου προτιμάται από αυτούς που αλληλεπιδρούν 

με το ΡΚΑ (Feil-Seifer & Mataric, 2005).    

Το ηχογραφημένο υλικό που «φορτώθηκε» στον Nao συνδυάστηκε με κινήσεις, ώστε 

να εμπλουτιστεί εκφραστικά. Τα ηχητικά αρχεία των δραστηριοτήτων εκφώνησε ο 

υπογράφων, που έχει και ο ίδιος ποντιακή καταγωγή. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 

ηχογράφηση  ώστε να επιτευχθεί ηχητική αρτιότητα του υλικού. Παρόλο που γενικά 

θεωρείται περισσότερο δόκιμη η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων 

στην ίδια τη γλώσσα-στόχο (ποντιακή διάλεκτο), επιλέχθηκε για όλες τις 

δραστηριότητες οι οδηγίες να είναι στη ΝΕ. Αυτό έγινε για να ήταν βέβαιο πως όλοι οι 

συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πλήρως τι πρέπει να κάνουν, ώστε να μη βρεθούν σε 

αμηχανία αναγκαζόμενοι να ζητήσουν εξηγήσεις-βοήθεια. Επιπλέον ορισμένες από τις 

λέξεις των οδηγιών (π.χ. αισθητήρας) θα οδηγούσαν σε μάλλον αδόκιμους 

νεολογισμούς κατά την απόδοσή τους στην ποντιακή. Τέλος η συναναστροφή με το 

ρομπότ πιθανόν να αποτελούσε από μόνη της πηγή στρες για κάποιους από τους 

συμμετέχοντες. Κατά συνέπεια καλό θα ήταν οι οδηγίες να είναι ξεκάθαρες, χωρίς να 

χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και σκέψη για την κατανόησή τους. 

5.7.3 Οι δραστηριότητες 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκαν τέσσερις δραστηριότητες, που σχετίζονται 

με διαφορετικές δεξιότητες στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Σύμφωνα με τις 

αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης δόθηκε προτεραιότητα στον προφορικό λόγο. 

Κατά τη σχεδίαση λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 
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 Οι δυνατότητες που προσφέρει το ρομπότ, αλλά και οι περιορισμοί που θέτει η 

functional προσέγγιση που υιοθετήθηκε. 

 Η ανομοιογένεια του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά του. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαλέκτου, με έμφαση στις διαφορές της από 

την καθομιλουμένη και τις δυσκολίες που δημιουργούν αυτές στους μαθητές.  

Ειδικά για τα δυο τελευταία σημεία λήφθηκαν υπόψη τα σχετικές πληροφορίες 

προερχόμενες από προφορική επικοινωνία με διδάσκοντες/διδάσκουσες των τμημάτων 

ποντιακής γλώσσας. Οι διαπιστώσεις αυτές των διδασκόντων αποτυπώνονται στο 

άρθρο που δημοσίευσε σε ηλεκτρονική εφημερίδα η φιλόλογος και διδάσκουσα στα 

τμήματα ποντιακής, Α. Κωνσταντινίδου (2016). Στο άρθρο διαπιστώνεται ως πηγή των 

λαθών (τα οποία κατατάσσονται σε λεξιλογικά, γραμματικά και συντακτικά) η ελλιπής 

γνώση της γραμματικής της ποντιακής ή και της νέας ελληνικής (για τα γραμματικά) 

καθώς και οι παρεμβολές της κυρίαρχης μητρικής (για τα συντακτικά και λεξιλογικά). 

Επιπλέον συχνά οι απόψεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με την ίδια την ποντιακή 

διάλεκτο καθορίζονταν από τη διαλεκτική παραλλαγή που τους ήταν οικεία, με 

αποτέλεσμα να επιμένουν στην ορθότητα της δικής τους άποψης έναντι των άλλων 

(Κωνσταντινίδου, 2017). Ουσιαστικά εμφανίζονται απρόθυμοι να τροποποιήσουν το 

σχετικό με τη διάλεκτο γλωσσικό εγώ τους. 

Ως σημείο αναφοράς επιλέχθηκε το Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Ποντιακής. Ο λόγος 

που υπαγόρευσε αυτήν την επιλογή ήταν το γεγονός πως ήταν κοινό σε όλα τα τμήματα 

από τα οποία προήλθαν οι εκπαιδευόμενοι. Επιπλέον, το ότι συντάχθηκε από ομάδα 

εκπαιδευτικών και έγινε αντικείμενο κριτικής ανάγνωσης από πολλά μέλη της 

ποντιακής κοινότητας διασφάλισε σε ικανοποιητικό – πιστεύουμε – βαθμό την 

εγκυρότητα στο περιεχόμενο. Το υλικό για τις δραστηριότητες προήλθε από κείμενα 

και δραστηριότητες του εγχειριδίου. Η υλοποίηση με το ΡΚΑ είχε στόχο να προσδώσει 

επικοινωνιακό χαρακτήρα. 

Ουσιαστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του «χαρακτήρα» του Γιωρίκα, αυτού που 

εκπέμπει προς τον συνομιλητή του έπαιξε το στοιχείo του χιούμορ. Οι Πόντιοι είναι 

πολύ συχνά εξωστρεφείς, εκδηλωτικοί, τους αρέσουν τα πειράγματα, συχνά 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα με τρόπο «απρεπή» (βωμολοχίες) και διανθίζουν τα 

λεγόμενά τους με αστείες εκφράσεις. Δεδομένου ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην 

έρευνα (και η πλειοψηφία των μαθητών στα μαθήματα γενικώς) είναι ποντιακής 
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καταγωγής η προσπάθεια για ταίριασμα με την ιδιοσυγκρασία των μαθητών αναμένεται 

να έχει θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Tapus & Mataric (2006) έχουμε 

αυξημένη εμπλοκή σε δραστηριότητες από πλευράς των ανθρώπων όταν ο χαρακτήρας 

τους «ταιριάζει» με αυτόν του ρομπότ.  

Από την άλλη, το χιούμορ δεν είναι ασύμβατο με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεταστροφή σχετικά με τον ρόλο του χιούμορ μέσα στις 

αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα στο γλωσσικό μάθημα, αποτέλεσμα της 

ενασχόλησης της επιστημονικής κοινότητας με το συγκεκριμένο θέμα και της 

δημοσίευσης σχετικών ερευνών (Wallinger, 1997· Schmitz. 2002· Χανιωτάκης, 2010 

όπως αναφέρονται στο Αρχάκης & Τσάκωνα, 2013). Έτσι το στοιχείο του χιούμορ 

τονίστηκε τόσο στα κείμενα που επιλέχτηκαν όσο και στο είδος της ανατροφοδότησης 

που έδινε ο Γιωρίκας.  

Οι δραστηριότητες αφορούσαν τους παρακάτω τομείς (α) λεξιλόγιο (β) γραμματική (γ) 

προφορική επικοινωνία – ανάγνωση (δ) ακουστική κατανόηση. 

Λεξιλόγιο 

Το λεξιλόγιο αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι στην εκμάθηση μιας γλώσσας είτε 

πρόκειται για την πρώτη/μητρική είτε για δεύτερη/ξένη γλώσσα. Ειδικότερη στην 

εκμάθηση του Κ2 τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς υιοθετείται 

η άποψη πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας τη σωστή λέξη με λάθος 

προφορά, σε λάθος θέση ή με λάθος γραμματικό τύπο, όμως συχνά η επικοινωνία 

αποτυγχάνει αν δε χρησιμοποιηθεί η σωστή λέξη (Folse, 2004· Lightbrown & Spada, 

2013). Για την ποντιακή διάλεκτο αποτελεί σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

Όπως επισημαίνει ο Χατζησαββίδης (χ.χ.) το λεξιλόγιο αποτελεί τον κατεξοχήν τομέα 

όπου διαπιστώνεται η συρρίκνωση μιας διαλέκτου. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα 

έρευνας που διεξήγαγε τη δεκαετία του 1980 διαπιστώνει πως η διαφορά στην κατοχή 

λεξιλογίου από ομιλητές της ποντιακής διαλέκτου είναι δραματική ανάμεσα στη 

δεύτερη και την τρίτη γενιά. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι η διαφορά σήμερα 

παίρνει ακόμη δραματικότερες διαστάσεις. Με βάση τα παραπάνω η συμπερίληψη μιας 

δραστηριότητας λεξιλογίου κρίθηκε απαραίτητη.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται στη ρητή (explicit) διδασκαλία, που είναι 

μια τις δυο βασικές κατευθύνσεις στη διδασκαλία του λεξιλογίου στον Κ2 και 

προέρχεται από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Περιλαμβάνει λίστες λέξεων 

και μετάφραση στον Κ1 σε αντίθεση με τη μη ρητή (implicit), που  αντιμετωπίζει το 



 
74 

λεξιλόγιο μέσα από τα συμφραζόμενα και το συγκείμενο. Η σταδιακή απομάκρυνση  

παραδοσιακή μέθοδο και η μετάβαση προς τις επικοινωνιακές μεθόδους έστεψε την 

προσοχή στην κατεύθυνση της μη ρητής διδασκαλίας. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Folse 

(2004) η άποψη αυτή δείχνει να ανατρέπεται και η ρητή διδασκαλία του λεξιλογίου 

αντιμετωπίζεται με άλλη οπτική. Διάφορες έρευνες συνηγορούν υπέρ της άποψης η 

διδασκαλία του λεξιλογίου να γίνεται με άμεσο τρόπο κι όχι με πλάγιες προσεγγίσεις, 

όπως τα συμφραζόμενα ή η ετυμολογία (Maiguasha, 1993· Clipperton, 1994· Carter & 

McCarthy, 1988· Nation, 1993· Laufer & Shmueli, 1997, όπως αναφέρονται στο Folse 

2004). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κι από νεότερες έρευνες (Biria & Khodaeian,  

2016) που έγιναν με ενήλικες. Κατά συνέπεια οι στρατηγικές που στοχεύουν στην 

απομνημόνευση του λεξιλογίου μέσω της άμεσης παράθεσης της σημασίας μιας λέξης 

θεωρούνται αποδεκτές και στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας.  

Από το λεξιλόγιο που παρατίθεται σε κάθε κεφάλαιο αντλήθηκαν οι τριάντα (30) λέξεις 

που χρησιμοποιήθηκαν στη δραστηριότητα. Επιλέχθηκαν δεκαπέντε (15) ρήματα και 

δεκαπέντε (15) ονόματα (επίθετα - ουσιαστικά). Ο χρήστης καλείτο να επιλέξει μια από 

τις δυο κατηγορίες λέξεων. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε ώστε να ενισχυθεί το 

αίσθημα αυτονομίας και επιλογής που είναι καλό να διαπνέει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες για ενήλικες. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

του λεξιλογίου της ποντιακής διαλέκτου. Σε συνεργασία με διδάσκοντες των 

μαθημάτων ελέγχθηκε το επίπεδο δυσκολίας, ώστε να μην είναι ούτε πολύ χαμηλό ούτε 

αποκαρδιωτικά δύσκολο. Για τον καθορισμό του «τι είναι δύσκολη λέξη;» λήφθηκε 

υπόψη το μαθησιακό φορτίο της κάθε λέξης, δηλαδή η προσπάθεια που απαιτείται για 

την εκμάθησή της (Nation, 2001, όπ. αναφ. στο Ιακώβου, 2011). Οι παράγοντες που 

καθορίζουν το μαθησιακό φορτίο περιλαμβάνουν τη δυσκολία στην προφορά, το μήκος 

της λέξης, την ορθογραφία, το πόσο οικεία είναι η λέξη, η ομοηχία και η πολυσημία της 

κ.α. (Ιακώβου, 2011). Κάποιες από τις λέξεις είχαν φωνολογικές ομοιότητες είτε με 

λέξεις της νέας ελληνική είτε της ποντιακής διαλέκτου. Ο λέξεις αυτές έχουν την 

ιδιότητα της απατηλής διαφάνειας (deceptive transparency) και έχουν μεγάλο 

μαθησιακό φορτίο. Η απατηλή τους διαφάνεια (η παραπλανητική σχέση τους με άλλες 

λέξεις) μπορεί να είναι ενδογλωσσική ή διαγλωσσική (Ιάκωβου, 2011· Laufer, 1989). 

Οι λέξεις αυτές είχαν σκοπό να ενεργοποιήσουν μαθησιακές στρατηγικές των 

εκπαιδευόμενων που δε γνώριζαν τη σημασία της λέξης.  

Η υλοποίηση της δραστηριότητας έγινε με τη μορφή μια παιγνιώδους δραστηριότητας.  

Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τις ασκήσεις εξάσκησης τύπου drill and practice από 
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τα πρώιμα στάδια των υλοποιήσεων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ΗΥ (Levy, 

1997), με πρόσθετο στοιχείο το ΡΚΑ, που παίζει τον ρόλο του συνεργάτη (peer) και 

υποδεικνύει το σωστό νόημα μιας λέξης, ανάμεσα σε δυο εκδοχές, μέσω κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Κατά κάποιον τρόπο παίρνει τον ρόλο του γνώστη κοινωνικού 

συνεργάτη (knowledgeable social partner), σε παραλλαγή μιας σειράς εργασιών που 

εξετάζουν τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης κοινωνικού τύπου στην εκμάθηση 

λεξιλογίου από ενήλικες (Verga & Kotz, 2013· Verga & Kotz, 2017· Verga, Kotz & 

Bidand, 2015). Ο σκοπός της άσκησης (ανάλογα από το πώς θα αξιοποιηθεί από τον 

εκπαιδευτικό και πώς θα ενταχθεί στο μάθημα) μπορεί να είναι είτε η αξιολόγηση, μετά 

τη διδασκαλία στην τάξη, είτε η εισαγωγή στο λεξιλόγιο του μαθήματος της ημέρας με 

την έκθεση του μαθητή στο εισαγόμενο, ώστε να ενεργοποιήσει τις μαθησιακές 

στρατηγικές του και μέσω δοκιμής και λάθους να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση.      

O Nao χρησιμοποιήθηκε ως user interface (συσκευή εισόδου) στο λογισμικό. Παρά το 

γεγονός ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση (λεκτική επικοινωνία πρωτίστως) είναι το 

ζητούμενο, σε κάποιες περιπτώσεις η ευθεία τροφοδότηση (direct input) από την 

πλευρά του χρήστη μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί, αν εξυπηρετεί ανάγκες της 

περίστασης (Feil-Seifer & Mataric, 2005). Συγκεκριμένα, μετά την επεξηγηματική 

εκφώνηση (στη ΝΕ) ο χρήστης άκουγε μια λέξη (ανάλογα με την αρχική κατηγορία που 

είχε επιλέξει) και δυο ερμηνείες, εκ των οποίων η μια ήταν σωστή και η άλλη 

λανθασμένη. Ταυτόχρονα ο Nao έτεινε τα δυο χέρια, ένα κάθε φορά, καθώς πρόφερε 

τις δυο πιθανές ερμηνείες. Ο χρήστης επέλεγε τη σωστή, κατά την κρίση του, ερμηνεία 

ακουμπώντας τον αισθητήρα του αντίστοιχου χεριού. Η επεξήγηση της όλης 

διαδικασίας είχε γίνει προφορικά  πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Εκτός από τις 

εξηγήσεις πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Nao εκφωνούσε ηχογραφημένες οδηγίες 

στην ΝΕ.  

Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας σε κάθε απάντηση υπήρχε ανατροφοδότηση 

από τον Nao θετική ή αρνητική (ήπια). Οι ενήλικες θεωρούν αποτελεσματική και 

προτιμούν τη θετική ανατροφοδότηση, επειδή όταν προσπαθούν να βελτιωθούν, η 

έμφαση στα λάθη τους μπορεί να τους αποθαρρύνει (Wlodkowski, 2008).  Στις θετικές 

απαντήσεις γινόταν αναπαραγωγή τυχαίου μηνύματος (από συνολικά 4 μηνύματα), στα 

ποντικά, με σκωπτικό ύφος και διάθεση-χρωματισμό (παρατίθενται στο Παράρτημα Χ). 

Παράλληλα ο Nao χειροκροτούσε. Αντίστοιχα στις λανθασμένες επιλογές 

επισημαινόταν το λάθος με κατάλληλες (διόλου επικριτικές) εκφράσεις (βλ. Παρ. Χ) 

και παράλληλη αρνητική χειρονομία. 
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Γραμματική 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως σκοπό να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία ενός γραμματικού 

φαινομένου. Σύμφωνα με τη γενικότερη αντίληψη της επικοινωνιακής προσέγγισης της 

γλώσσας η διδασκαλία της γραμματικής γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

μαθήματος και τον πληθυσμό-στόχο. Ειδικότερα για τη διδασκαλία σε ενήλικες υπάρχει 

η άποψη πως αυτή πρέπει να είναι πιο οργανωμένη, με άμεσο και ευθύ τρόπο, σε 

αντίθεση με τη διδασκαλία σε μικρά παιδιά, όπου προτιμάται η έμμεση και πλάγια 

προσέγγιση. Ωστόσο δεν είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο. Ρόλο επίσης παίζει και η 

χρήση για την οποία προορίζεται η γλώσσα στόχος (εκμάθηση για επικοινωνία σε 

καθημερινές περιστάσεις - ακαδημαϊκή χρήση) ή οι μεταγλωσσικές γνώσεις των 

μαθητών. (Lightbrown & Spada, 2013· Μήτσης, 1998).  

Για  τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιλέχθηκε η έμμεση προσέγγιση. Το γραμματικό 

φαινόμενο στο οποίο αφορούσε ήταν η προστακτική του ρήματος. Γενικά το θέμα 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, λόγω του εντελώς διαφορετικού τρόπου σχηματισμού της 

προστακτικής στην ποντιακή γλώσσα σε σχέση με τα νεοελληνικά. Ακολουθήθηκε η 

προσέγγιση της ΟΦΑ, που έχει αυτό γραμματικό φαινόμενο σε κυρίαρχη θέση. 

Επιλέχθηκαν έξι (6) ρήματα κίνησης (Παρ. 2Β). 

Για καθένα από τα έξι ρήματα επαναλήφθηκε η εξής διαδικασία:  

 ο Nao αρχικά εκφωνούσε το ρήμα/έκφραση στην οριστική και περίμενε  

 ο  χρήστης έλεγε το ρήμα/φράση στην προστακτική 

 ο Nao (ανεξάρτητα από την απάντηση) έλεγε τη φράση στην προστακτική και 

εκτελούσε την αντίστοιχη ενέργεια 

Σε κάποια ρήματα «μονολογούσε» συμπληρώνοντας με κάποια σκωπτική φράση (Παρ. 

2Β). 

Η δραστηριότητα ήταν περισσότερο «ανοικτού» χαρακτήρα, μιας και οι απαντήσεις 

που έπρεπε να δοθούν δεν ήταν αυστηρά καθορισμένες. Αυτό ξεκαθαριζόταν πριν την 

έναρξη της δραστηριότητας, ότι δηλαδή ο Nao εκτελώντας την ενέργεια λέει μια 

αποδεκτή (σωστή) απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί, όχι τη μοναδική ωστόσο. 

Ουσιαστικά πρόκειται για εναλλακτική αντιμετώπιση της απόκρισης του χρήστη, σε 
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σχέση με τη δραστηριότητα του λεξιλογίου, με την αναδιατύπωση (recast) εκ μέρους 

του ρομπότ. Το είδος αυτό της διορθωτικής ανατροφοδότησης (corrective feedback) 

αποτελεί έμμεσο κι ευγενικό τρόπο να ακούσουν οι μαθητές τη σωστή απάντηση, χωρίς 

να έλθουν σε δύσκολη θέση μέσω της επισήμανσης του λάθους (Lightbrown & Spada,  

2013).  

Είναι προφανές ότι λόγω τεχνικών περιορισμών δεν επιχειρήθηκε να γίνει αυτόματη 

φωνητική αναγνώριση της απάντησης και αξιολόγησή της. Κάτι τέτοιο, αν και ίσως όχι 

αδύνατο, είναι περίπλοκο σε βαθμό που ξεφεύγει από τον σκοπό της παρούσας έρευνας.    

Προφορική επικοινωνία 

Η δραστηριότητα προφορικής επικοινωνίας ήταν ένας διάλογος ανάμεσα στον χρήστη 

και στον Nao (βλ. Παρ. 2Γ). Το πρωτότυπο κείμενο προήλθε από ένα κεφάλαιο του 

εγχειριδίου και τροποποιήθηκε με προσθήκη επιπλέον φράσεων ώστε να επιμηκυνθεί η 

διάρκειά του. Το περιεχόμενο ήταν εύθυμο και διασκεδαστικό: η τηλεφωνική 

επικοινωνία ανάμεσα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο της, Γιωρίκα. Οι χρήστες 

«έπαιζαν» τον ρόλο της μητέρας, διαβάζοντας το σχετικό κείμενο από ένα φύλλο χαρτί.  

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η εξάσκηση στην ανάγνωση, αλλά και η εκφορά 

λόγου με σωστή προφορά και χρωματισμό της φωνής. Οι διάλογοι και τα παιχνίδια 

ρόλων αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

διδακτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον η ΦΠ τονίζει τη σημασία του ορθού και κατανοητού 

γλωσσικού εισαγόμενου. Στην περίπτωση αυτή ο Nao  λειτουργεί ως φυσικός ομιλητής 

της γλώσσας, ενώ παράλληλα με την ευχάριστη παρουσία του επιτρέπει στους μαθητές 

να εκφραστούν στην ποντιακή γλώσσα απαλλαγμένοι από πιθανό άγχος.     

Μεταξύ των ηχογραφημένων φράσεων που εκφωνούσε ο Nao-Γιωρίκας μεσολαβούσε 

αρκετά μεγάλο κενό, ώστε να διαβάσει το μέρος του ο συμμετέχων. Σε γενικές γραμμές 

η επιλογή αυτή λειτούργησε χωρίς προβλήματα, μιας και η συντριπτική πλειοψηφία 

των χρηστών διάβασε χωρίς δυσκολία και μέσα στο χρονικό όριο το κείμενο.   

Ακουστική κατανόηση 

Η ακουστική κατανόηση είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

εκμάθηση μιας γλώσσας. Ειδικότερα για τις γλωσσικές προσεγγίσεις που 

επικεντρώνονται περισσότερο στην επικοινωνιακή και λειτουργική διάσταση και 

λειτουργία της γλώσσας η κατανόηση του γλωσσικού εισαγμένου (input) βρίσκεται 

στην καρδιά της επικοινωνίας. Κατά συνέπεια οι μαθητές της γλώσσας πρέπει να 
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εκτίθενται σε γλωσσικό εισαγόμενο που είναι κατανοητό σ’ αυτούς (κοντά στο επίπεδο 

των γνώσεων που ήδη έχουν), αλλά κατά τι πιο απαιτητικό, ώστε να είναι χρήσιμο 

μαθησιακά (Krashen, 1982). Η δραστηριότητα ακουστικής κατανόησης έγινε με σκοπό 

να εκθέσει τον μέσο εκπαιδευόμενο σε τέτοιου είδους εισαγόμενο. Στη δραστηριότητα 

αυτή υπήρχαν ηχογραφημένα δυο κείμενα από το εγχειρίδιο της ποντιακής. Τα κείμενα 

δεν ήταν από τα προκαταρκτικά και τα πρώτα κεφάλαια, ώστε να παρουσιάζουν κάποια 

δυσκολία (από πλευράς λεξιλογίου και νοήματος). Οπωσδήποτε ο βαθμός δυσκολίας 

είναι στοιχείο υποκειμενικό και ήταν δεδομένο ότι δε θα ήταν ο ίδιος για όλους τους 

μαθητές. Έγινε προσπάθεια ώστε η εκφώνηση να γίνει όσο το δυνατόν εκφραστικό 

τρόπο, με χρωματισμό και κατάλληλο τόνο της φωνής, ώστε να αποδίδεται σωστά σε 

κάθε περίπτωση το περιεχόμενο. Επιπλέον ο ρυθμός διήγησης του κειμένου ήταν 

σχετικά αργός, χωρίς ωστόσο να γίνεται μη φυσικός ή μηχανικός. Αφενός η επιλογή 

αυτή υστερεί σε «αυθεντικότητα», σε σχέση με την ροή του λόγου σε πραγματικές 

περιστάσεις επικοινωνίας. Ωστόσο υπάρχουν ευρήματα (Zhao, 1997, όπ. αναφ. στο 

Zhao 2003) που δείχνουν η αργή ταχύτητα υπαγόρευσης βελτιώνει την ακουστική 

κατανόηση. Επιπλέον η αφήγηση ήταν εμπλουτισμένη με κατάλληλο χρωματισμό της 

φωνής και κινήσεις του ΡΚΑ. Η δραστηριότητα είναι προσαρμογή της ιδέας που 

υπάρχει στην έρευνα της Fridin (2013) σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση (digital 

storytelling) με ΡΚΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μια ακόμα έρευνα (Shih, Chang 

& Chan, 2007) εφαρμόζει την ιδέα του storytelling με ΡΚΑ (ως βοηθό του 

εκπαιδευτικού) σε τάξη αγγλικών δημοτικού σχολείου στην Ταϊβάν. Πέρα από τις 

πολυάριθμες έρευνες για την αξιοποίηση του storytelling με ΡΚΑ σε παιδιά, αρκετές 

έρευνες σε ενήλικες δείχνουν ότι τα ρομπότ έχουν τη δυνατότητα να αφηγηθούν 

ιστορίες που προκαλούν τον ενδιαφέρον και την προσοχή και των ενηλίκων (Costa, 

Brunete, Bae & Mavridis, 2017· Mutlu, Forlizzi & Hofgins, 2006· Paradeda, Ferreira, 

Martinho, Dias & Paiva, 2017· Szafir & Mutlu, 2012). 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να εκθέσει τους μαθητές σε γλωσσικό εισαγόμενο της 

γλώσσας στόχου, αξιοποιώντας παράλληλα την επικοινωνιακή αμεσότητα του ΡΚΑ, 

ώστε οι μαθητές να επικεντρωθούν στη διήγηση και να κατανοήσουν την ιστορία. Ο 

χρήστης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δυο κείμενα, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που υπήρχαν στην έναρξη της δραστηριότητας. Η επιλογή του κειμένου γινόταν 

και πάλι με άγγιγμα του χεριού. Μετά την ακρόαση ακολουθούσαν έξι (6) ερωτήσεις 

κατανόησης πολλαπλής (διπλής) επιλογής ή «Σωστό-Λάθος». Ο χρήστης απαντούσε 

προφορικά (π.χ. σωστό-λάθος ή την επιλογή που έκανε, ανάλογα με την ερώτηση).  
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5.8 Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων 

Η ανάλυση και η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων αποτελεί το ενδιάμεσο και 

ουσιαστικό στάδιο μεταξύ της συλλογής των δεδομένων και της εξαγωγής 

συμπερασμάτων σχετικά με τις ερευνητικές υποθέσεις. Είναι το βήμα στο οποίο γίνεται 

μια ενδελεχής και συστηματική αναζήτηση στο συγκεντρωμένο υλικό, ώστε να 

ανακαλυφθούν και να καταγραφούν οι πολύτιμες πληροφορίες που θα μπορέσουν να 

δώσουν απάντηση στον νοητικό γρίφο που θέτει η ποιοτική έρευνα (Mason, 2011). 

Στην ποιοτική έρευνα η ανάλυση των δεδομένων ξεκινά με την συλλογή τους και 

αποτελεί παράγοντα που μπορεί να προσανατολίσει την έρευνα και στρέψει τον 

ερευνητή σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Ιωσηφίδης, 2008). Αποτελεί λοιπόν 

ουσιαστικό στάδιο, ιδιαιτέρως κρίσιμης σημασίας για την ερευνητική διαδικασία.  

5.8.1 Τα δεδομένα της παρατήρησης 

Τα δεδομένα της παρατήρησης καταγράφηκαν σε αρχείο excel κατά εκπαιδευόμενο. 

Έπειτα έγινε συνολική καταγραφή των παρατηρήσεων κατά κατηγορία. Τα σχόλια και 

οι περιγραφικές παρατηρήσεις που προέκυψαν αξιολογήθηκαν και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, κατά περίπτωση. Η παρατήρηση για κάθε συμμετέχοντα αντιπαραβλήθηκε, 

για διασταύρωση, με αυτά που ανέφερε στη συνέντευξη. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αξιολογήθηκαν κυρίως ως προς τη σχέση τους με την 

ΕΥ3 

5.8.2 Τα δεδομένα της συνέντευξης 

Τα ηχητικά τεκμήρια των συνεντεύξεων μετατράπηκαν σε κείμενο με χρήση 

κειμενογράφου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πριν τη λέξη προς λέξη μεταφορά τους, 

είχε γίνει μια πρώτη ακρόαση των συνεντεύξεων (κυρίως των πρώτων) και κρατήθηκαν 

σημειώσεις με τα κυριότερα σημεία, ώστε να αποκτηθεί μια πρώτη εποπτική ματιά των 

δεδομένων. Η διαδικασία αυτή χρησίμευσε ώστε να σχηματιστεί αδρομερώς το σχήμα 

κωδικοποίησης, αλλά και να διαμορφωθεί η συνέχεια των συνεντεύξεων με προσθήκη 

ή/και τροποποιήσεις ερωτήσεων. Κατά την πλήρη απομαγνητοφώνηση, παρόλο που 

στο κείμενο που προέκυψε έγινε ανάλυση περιεχομένου, τονίστηκαν στο κείμενο 

ορισμένα σημεία από τις λεκτικές αναφορές των συνεντευξιαζόμενων (π.χ. κάποιες 

δηλώσεις με έμφαση, ο δισταγμός, ο ενθουσιασμός) που θεωρήθηκε πως ήταν 

σημαντικά.  
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Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα ως προς το είδος της ποιοτικής 

ανάλυσης ήταν αυτό της τυπολογικής ανάλυσης, στην οποία η δόμηση του ποιοτικού 

υλικού γίνεται σε κατηγορίες ή θεματικά πεδία (Ιωσηφίδης, 2008). Για την 

κωδικοποίηση ακολουθήθηκε η μέθοδος της προσέγγισης περιγραμμάτων. Σύμφωνα με 

αυτήν, η κατηγοριοποίηση των δεδομένων γίνεται με βάση κωδικούς-κλειδιά (key-

codes), που προέρχονται από θεωρία, τα ερευνητικά ερωτήματα ή μια πρώτη επαφή με 

τα δεδομένα. Έτσι καθορίζονται περιγράμματα με βάση τα οποία γίνεται η ανάλυση του 

συνόλου των δεδομένων (Drisco, 2000, όπ. αν. στο Robson, 2010). Η μέθοδος αυτή 

θεωρείται ως ένα σύνολο τεχνικών εντάσσονται στη ευρύτερη προσέγγιση της 

θεματικής ανάλυσης κειμένου (King, 2004). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) οι 

κατηγορίες που προκύπτουν από τέτοιου είδους προσεγγίσεις θα πρέπει να είναι σαφώς 

διαχωρισμένες μεταξύ τους. Ωστόσο στην πράξη κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά 

δύσκολο. 

Γεγονός είναι ότι η διαδικασία της ανάλυσης είναι κυκλική και αναδραστική 

(Ιωσηφίδης, 2008), κάτι που εφαρμόστηκε και στην παρούσα έρευνα. Αρχικά έγινε μια 

κατηγοριοποίηση με βάση όσα προκύπτουν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που 

συνδέονται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα έγινε λεπτομερέστερη εξέταση 

και πιο εκτενής διαχωρισμός σε επιμέρους θέματα και προέκυψαν οι τελικές 

κατηγορίες.  

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η φύση των ερευνητικών υποθέσεων ήταν τέτοια που 

αναπόφευκτα υπήρχε κάποια επικάλυψη μεταξύ των κατηγοριών. Για παράδειγμα η 

χρησιμότητα του ΡΚΑ στην εκμάθηση εξετάζεται στο πλαίσιο των συνθηκών 

εκπόνησης της παρούσας εργασίας, που είναι εκμάθηση από ενήλικες. Άρα η ύπαρξη 

στοιχείων που ενισχύουν την υπόθεση 1 ενισχύουν ταυτόχρονα και τη 2η, εκτός βέβαια 

αν δηλωθεί από κάποιον συμμετέχοντα πως βλέπει χρησιμότητα στην εκμάθηση ή 

θεωρεί τις δραστηριότητες με ΡΚΑ κατάλληλες για γλωσσικά μαθήματα, όχι όμως για 

ενήλικες, αλλά για μικρότερες ηλικίες. Από την άλλη τα χαρακτηριστικά που 

εξετάζονται προκειμένου να διερευνηθεί η 2η υπόθεση ενισχύουν και την 1η υπόθεση. 

Το στοιχείο της ικανοποίησης, της μείωσης του άγχους, της κινητοποίησης για 

συμμετοχή επιδρούν θετικά στην διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Ο 

διαχωρισμός των κατηγοριών, σε σχέση με τις ερευνητικές υποθέσεις, έγινε με βάση τη 

συγγένεια που παρουσιάζει κάθε κατηγορία, αν δηλαδή αναφέρεται συγκεκριμένα στο 

γλωσσικό μάθημα ή σε γενικότερα θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 



 
81 

Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων 

ήταν: 

A) Εκμάθηση της διαλέκτου 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων, όπως αυτές δόθηκαν στη σχετική ερώτηση (Ερ.17). 

Η καταλληλότητα για γλωσσικά μαθήματα. Και πάλι πρόκειται για ρητά διατυπωμένη 

άποψη σε σχετική ερώτηση (ερ. 16).  

Η εξατομικευμένη βοήθεια. Αφορά σε αναφορές των συμμετεχόντων για στοιχεία είτε 

της αλληλεπίδρασης με το ΡΚΑ είτε των δραστηριοτήτων που, κατά τη γνώμη τους, 

τους βοηθούν να ξεπεράσουν συγκεκριμένες δυσκολίες που έχουν στην εκμάθηση της 

ποντιακής. Ο εντοπισμός και η ανάδειξη τέτοιων χαρακτηριστικών ενισχύει τη 

(μονολεκτικά κάποιες φορές) διατυπωμένη  άποψή τους. 

Επιπλέον στοιχεία σε σχέση με την τάξη. Περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με την 

αποτίμηση παρόμοιων δραστηριοτήτων σε περιβάλλον τάξης (παραδοσιακό μάθημα) 

και με το ΡΚΑ. Οι απόψεις αυτές ζητήθηκαν στην ερ. 13, αλλά προέκυψαν και 

συλλέχθηκαν κι από άλλα σημεία της συνέντευξης. Επίσης περιλαμβάνει στοιχεία που 

προέκυψε κατά την ανάλυση των απαντήσεων, όπως οι δυνατότητες, ιδιότητες και οι 

πιθανοί ρόλοι που αρκετοί από τους συμμετέχοντες «είδαν» στο ΡΚΑ, αποδίδοντάς του 

χαρακτηριστικά που κάποιες φορές υπερβαίνουν τις πραγματικές του δυνατότητες. 

Μεταφορά χαρακτηριστικών στοιχείων της διαλέκτου. Περιλαμβάνει αναφορές των 

συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία των δραστηριοτήτων που τόνιζαν με θετικό τρόπο 

τα χαρακτηριστικά της ποντιακής διαλέκτου. Οι αναφορά γίνονται κυρίως στο επίπεδο 

της λεκτικής αλληλεπίδρασης που αναπτύχθηκε με το ΡΚΑ. Κατά κάποιο τρόπο 

εξετάζεται κατά πόσο έγινε αντιληπτή από τους συμμετέχοντες και αποτιμήθηκε θετικά 

η «ποντιότητα» που επιχειρήθηκε να αποδοθεί στο ΡΚΑ κατά τη σχεδίαση των 

δραστηριοτήτων. Καταγράφηκαν αναφορές που περιλαμβάνουν τόσο το φωνολογικό 

επίπεδο της διαλέκτου (πειστική προφορά), στην εκφορά του λόγου, όσο και το 

συναισθηματικό κομμάτι, με τις αντιδράσεις που υπήρχαν στα σχόλια που έκανε το 

ΡΚΑ. Προέρχονται εν μέρει από τις ερ. 11-12 (ποιες δραστηριότητες ξεχώρισαν, τι 

άρεσε, τι δεν άρεσε).  

B) Ικανοποίηση των απαιτήσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων, όπως αυτές δόθηκαν στη σχετική ερώτηση (ερ.15). 



 
82 

Η δημιουργία ευχάριστου κλίματος. Το αίσθημα της ευχαρίστησης από τη 

αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ και η ύπαρξη ευχάριστου κλίματος ήταν ζητούμενο της 

ερώτησης 14 καθώς και της ερώτησης 8, που αναφερόταν στην ύπαρξη της αίσθησης 

αλληλελεπίδρασης με μια μηχανή και την πιθανή δυσφορία που αυτό δημιούργησε. 

Ωστόσο σχετικές αναφορές ήταν διάσπαρτες και σε άλλες απαντήσεις. Έμφαση δόθηκε 

στο είδος της αλληλεπίδρασης που προκάλεσε το αίσθημα ικανοποίησης των χρηστών. 

Η ευχρηστία. Το ΡΚΑ θα πρέπει να διευκολύνει τους μαθητές κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. Δυσκολίες στην αλληλεπίδραση, εκτός του ότι δεν υποστηρίζουν 

ικανοποιητικά τη μάθηση, δημιουργούν άγχος και σύγχυση στους εκπαιδευόμενους κι 

ακόμη περισσότερο στους ενήλικες. Το θέμα της ευχρηστίας ήταν αντικείμενο σχετικής 

ερώτησης (ερ.10). Επιπλέον καταγράφηκαν όλες οι σχετικές με το θέμα αναφορές σε 

άλλα σημεία.     

Η απομάκρυνση του άγχους. Το άγχος, σε υψηλά επίπεδα, αποτελεί παράγοντα που δρα 

ανασταλτικά στα δημιουργία κινήτρων και επηρεάζει τη μάθηση (Καψάλης, 2003). Το 

άγχος συνεπώς είναι εν δυνάμει παράγοντας που εμποδίζει τη μάθηση, ανεξάρτητων 

ηλικίας.  

Επιπλέον ο ενήλικος έχει διαμορφωμένη μια εικόνα του εαυτού του κι έχει αναπτύξει 

μηχανισμούς άμυνας που προστατεύουν την εικόνα αυτή. Κατά συνέπεια το λάθος 

(αναπόφευκτο κομμάτι κάθε μαθήματος) αποτελεί κατά κάποιον τρόπο απειλή για την 

αυτο-εικόνα του ενήλικου μαθητή. Η προσπάθεια αποφυγής του λάθους είναι πολύ 

πιθανό να οδηγήσει τον ενήλικο στην απεμπλοκή από την εκπαιδευτική διαδικασία και 

στην παραίτηση. 

Εκτός αυτού συχνά το άγχος οδηγεί τον ενήλικο μαθητή στο να επιλέγει 

δραστηριότητες που δεν απαιτούν να αναλάβει ρίσκο, έχουν όμως φτωχότερο 

μαθησιακό αποτέλεσμα (Ehrman, 1999).  

Το γλωσσικό μάθημα, λόγω του πολυσύνθετου και πολυδιάστατου χαρακτήρα του, 

υποβάλλει πολύ συχνά τον ενήλικο μαθητή στον κίνδυνο έκθεσης στα μάτια τρίτων, 

ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν πολλά επίπεδα στην ίδια αίθουσα με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται συχνά το «άγχος του λάθους». Η εξάλειψη αυτού του επιβαρυντικού για 

τη μάθηση παράγοντα μέσω της χρήσης του ΡΚΑ αποτελεί χαρακτηριστικό που το 

καθιστά κατάλληλο για δραστηριότητες που εντάσσονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η 

ερώτηση 13 δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν οι σχετικές απόψεις.  
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Η εκπλήρωση των προσδοκιών του εκπαιδευόμενου. Οι  εκπαιδευόμενοι έρχονται στη 

δραστηριότητα έχοντας σχηματίσει μια εικόνα για το τι περίπου θα συναντήσουν. Η 

εκπλήρωση αυτής της εικόνας αποτελεί ένδειξη ότι η δραστηριότητα βρίσκεται μέσα 

στα ενδιαφέροντά τους. 

Γ) Αλληλεπίδραση με σωματική συμμετοχή 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων, όπως αυτές καταγράφηκαν στις απαντήσεις τους στη 

σχετική ερώτηση (ερ. 8) αλλά και αναφορές σχετικά με την επαφή με το ΡΚΑ που 

υπήρχαν σε άλλα σημεία των συνεντεύξεων.   

Οι προτιμήσεις για τις δραστηριότητες. Μέσα από την προτίμηση για κάποια/ες από τις 

δραστηριότητες (ερ. 11) οι συμμετέχοντες εμμέσως αποδέχονται ή απορρίπτουν τις 

προθέσεις και τους στόχους του σχεδιαστή των δραστηριοτήτων, καθώς και τη λογική, 

τη μεθοδολογική προσέγγιση και τις σχεδιαστικές επιλογές του. 

 Δ) Ουσιαστική και παρατεταμένη εμπλοκή στο μάθημα 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων στα σχετικά με την ΕΥ4 ερωτήματα (ερ. 20 και 21).  

Το είδος της αλληλεπίδρασης που ενίσχυσε την διάθεση των συμμετεχόντων να 

συμμετάσχουν περισσότερο στο μάθημα.  

Ε) Το είδος της αλληλεπίδρασης που αναπτύχθηκε 

Οι τέσσερις βασικοί άξονες παραπάνω εξετάστηκαν παράλληλα και ως προς το είδος 

της αλληλεπίδρασης που τους επηρέασε (θετικά ή αρνητικά). Συγκεκριμένα για το είδος 

της αλληλεπίδρασης δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες: 

Οπτική Αφορά στο επίπεδο της φυσικής υλοποίησης (embodiment) και στο πώς 

εκλαμβάνεται από τους μαθητές η εμφάνιση του ΡΚΑ. Επίσης αναφέρεται στο επίπεδο 

της μη λεκτικής επικοινωνίας (βλεμματική επαφή).  

Σωματική Σχετίζεται με την κίνηση και τα μηνύματα που αυτή μεταφέρει στους 

συμμετέχοντες μέσω της γλώσσας του σώματος (χειρονομίες). Επίσης σχετίζεται με τη 

σωματική επαφή με το ΡΚΑ.  

Λεκτική Αφορά στο κατεξοχήν όχημα της αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας με το ΡΚΑ, 

τον προφορικό λόγο. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει πολλαπλές διαστάσεις, μιας και 

κάτω από αυτήν την κατηγορία καταγράφονται αναφορές τόσο με το βάθος τη 
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επικοινωνίας, τα προσωδιακά χαρακτηριστικά (χροιά, καθαρότητα) και το περιεχόμενο 

(συναισθηματικό, αίσθηση χιούμορ).  

5.9 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν: 

18-29: 13 30-39: 6  40-49: 3 50-59: 4 60+: 4 

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ήταν 7 συμμετέχοντες. Οι υπόλοιποι ήταν απόφοιτοι ή 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ (τουλάχιστον) 2 τους είχαν επιπλέον σπουδές. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν καλή (16) ή πολύ καλή (8) σχέση με την 

τεχνολογία, ενώ 6 δήλωσαν ότι έχουν κακή σχέση (η οποία οφείλεται κυρίως στην 

αδυναμία τους ανταποκριθούν απέναντί της).  

Στη γενική εκτίμησή τους για τον ρόλο και τη θέση των ρομπότ στην κοινωνία και στην 

εκπαίδευση ειδικότερα, από τους 25 ερωτηθέντες οι 19 εξέφρασαν θετική 

γνώμη/στάση, 2 εξέφρασαν προβληματισμούς κι επιφυλάξεις και κράτησαν ουδέτερη 

στάση ενώ 4 είχαν αρνητική άποψη. Ο κυριότερος προβληματισμός που εκτέθηκε από 

τους συμμετέχοντες (ακόμη κι από κάποιους που γενικά είχαν θετική στάση) ήταν ο 

φόβος για αντικατάσταση του ανθρώπου από τα ρομπότ κάποια στιγμή στο μέλλον. 

Σε σχέση με τις ώρες των μαθημάτων και κατά πόσο οι συμμετέχοντες ήταν 

επιβαρημένοι από τις υποχρεώσεις της ημέρας, στο σύνολό τους απάντησαν ότι οι ώρες 

ήταν βολικές. Κούραση κατά τη διάρκεια του μαθήματος ανέφεραν ότι ένιωθαν 7, 

ωστόσο οι 3 από αυτούς ανέφεραν το ισχυρό κίνητρο για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων ως αντισταθμιστικό παράγοντα. Μόνο 2 ανέφεραν δυσκολίες στην πορεία 

των μαθημάτων λόγω κούρασης και μη βολικού ωραρίου. Οι απαντήσεις αυτές σε 

κάποιον βαθμό αναιρούν την 4η ερευνητική υπόθεση ως προς τον ρόλο της κούρασης 

ως εμπόδιο στην παρακολούθηση του μαθήματος.   

Σχετικά με την εκτίμηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται οι γνώσεις τους στην 

ποντιακή διάλεκτο 12 αυτοχαρακτηρίστηκαν αρχάριοι, 9 σε μέσο επίπεδο, 7 σε καλό 

και 2 σε πολύ καλό. Η κυριότερη δυσκολία που αναφέρθηκε ήταν αυτή της ομιλίας. 

Αρκετοί αυτοχαρακτηρίστηκαν «παθητικοί ομιλητές», με δυσανάλογη δηλαδή ευχέρεια 

στην κατανόηση σε σύγκριση με την παραγωγή λόγου. Οι πιο προχωρημένοι εστίασαν 
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στη γραφή και σε στοιχεία της δομής της διαλέκτου, τη γραμματική και το συντακτικό, 

για τα οποία δήλωσαν ότι αποτελούν τον βασικό λόγο για τον οποίο παρακολούθησαν 

τα μαθήματα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι ενδιαφέρονται, εκτός από τη 

διάλεκτο, για τα στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού.   

Είναι η μητρική μου γλώσσα, τη μιλάω πολύ ωραία, ασχολούμαι, γράφω ποντιακά 

θέατρα, αλλά ήθελα να τη μάθω πιο καλά: τη γραμματική, το συντακτικό, τη σωστή 

γραφή. Συν. 2   

Στο ερώτημα που ζητούσε τη γενική εντύπωση των συμμετεχόντων, αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας, σχεδόν το σύνολό τους απάντησε με θετικά σχόλια. 

Υπήρξε δου απαντήσεις με επιφυλάξεις (τεχνικές δυσκολίες και καταλληλότητα για 

παιδιά). Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν πιο σύνθετες από μια μονολεκτική απάντηση 

ή έναν απλό χαρακτηρισμό και περιλάμβαναν επιμέρους αξιολογικές κρίσεις. Το 

περιεχόμενο αυτό καταγράφηκε και ενσωματώθηκε με τις απαντήσεις σε άλλες 

ερωτήσεις (υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε δοθεί η ίδια πληροφορία από το ίδιο 

άτομο).  

Α Χρησιμότητα στην εκμάθηση διαλέκτου  

Γενικά 

Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι το ΡΚΑ μπορεί να συμβάλει στην εκμάθηση της 

ποντιακής διαλέκτου. Σχεδόν στο σύνολό τους απάντησαν θετικά στη σχετική ερώτηση, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι απαντήσεις αυτές έκρυβαν μια ποικιλία αντιλήψεων τόσο 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δόθηκαν όσο και για το πόσο ισχυρή ήταν 

αυτή η πεποίθηση.   

Χρησιμότητα σε γλωσσικά μαθήματα-στην εκμάθηση της γλώσσας: Από τους 26 

συμμετέχοντες που ρωτήθηκαν οι 23 απάντησαν ότι θεωρούν το ΡΚΑ είναι κατάλληλο 

για γλωσσικά μαθήματα. Οι υπόλοιποι τέσσερις (3) απάντησαν πάλι θετικά, με την 

παρατήρηση ότι αυτό ισχύει περισσότερο για μικρά παιδιά. Είκοσι εννιά (29) από τους 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στην 

εκμάθηση της ποντιακής. Ορισμένοι (5) εκτίμησαν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά με 

την επιφύλαξη πως δεν είναι βέβαιοι/ες, επειδή οι ενδεικτικές δραστηριότητες δεν τους 

έδειξαν τι δυνατότητες έχει. Σε κάποιες περιπτώσεις η καταφατική απάντηση 

συνοδευόταν με παρατηρήσεις που ήταν περισσότερο προτάσεις παρά αναφορά στις 

υπάρχουσες δραστηριότητες, ενώ και πάλι υπήρχε η επιφύλαξη για τις μικρότερες 
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ηλικίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες απαντήσεις που ενώ ρητά εκφράζουν 

επιφυλάξεις, σε άλλα σημεία πιστώνουν εκπαιδευτική αξία στο ΡΚΑ.  

Πιστεύω ότι αν προγραμματιστεί σωστά, με πιο ενδιαφέροντα... με πιο ευρείας κλίμακας 

δραστηριότητες... μπορεί να βοηθήσει και στη γραμματική... όπως δώσε το ρήμα στην 

προστακτική, και μπορείς να ξεχωρίσεις πολύ πιο συγκεντρωτικά το τι σημαίνει να κάνω 

το ρήμα από τον ενεστώτα στο παρατατικό ή αυτή η δραστηριότητα με τις λέξεις... το τι 

σημαίνει... το λεξιλόγιο ουσιαστικό... και πολύ αυτό με την επιλογή. Συν. 3 

Οπωσδήποτε είναι κομπιούτερ, είναι μηχανή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον 

άνθρωπο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σίγουρα ως βοηθητικό και σε πιο μικρές ηλικίες 

ως παιχνίδι. Επειδή είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί 

το κέντρο του ενδιαφέροντος σαν ένα παιχνίδι και να βοηθήσει το έργο ενός δασκάλου... 

Από μόνο του όχι... αλλά σίγουρα ως βοηθητικό, ως μέρος της διδασκαλίας νομίζω θα 

ήταν πάρα πολύ όμορφο. [...] Ήταν ωραίο επειδή όταν έλεγε κάποια ρήματα έκανε και 

την πράξη, οπότε αν δεν ήξερα το ρήμα θα το καταλάβαινα... έχει ηχομιμητική 

δραστηριότητα και αυτό στα παιδιά περνάει, αλλά και σε όλους. [..] Ο Γιωρίκας θα 

μπορούσε να βοηθήσει... με τη θεατρικότητα που έχει, λέει ένα ρήμα και κάνει την κίνηση. 

Συν. 4 

Θα μπορούσε να διορθώνει τα λάθη και να λέει το σωστό και μετά να βάζει να το λες κι 

εσύ. Μια επανάληψη ας πούμε, ίσως βοηθούσε. Το άλλο, δεν ξέρω αν είναι θέμα 

προγραμματισμού, να έχει κάποιες ερωτήσεις και να σου εξηγεί πχ η λέξη προέρχεται από 

εκεί. Συν. 5 

Ναι, οπωσδήποτε κάτι που είναι διαδραστικό και ξεφεύγει από το αυστηρά καθηγητικό 

είναι ενδιαφέρον εκπαιδευτικά. […] Προσωπικά έχω κάνει προσπάθειες να μάθω 

γλώσσα με υπολογιστή. Άλλα ο Γιωρίκας για μένα είναι πρωτόγνωρο γιατί δεν είχα ποτέ 

ξανά επαφή με ρομπότ. […]Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω τις δυνατότητές του, μέχρι πού 

φτάνουν οπότε δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Συν. 7 

Τώρα κατά πόσο θα μπορούσαν να βελτιώσουν δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τις έκαναν πιο 

ευχάριστες, πιο ξεκούραστες... Συν. 15 

Ναι, ναι, γιατί με τη διασκέδαση μαθαίνεις και πιο εύκολα. Υπάρχει συνεισφορά με της 

έννοια της ασκήσεις... στο μάθημα κάναμε το κείμενο και μετά είχε κάποιες ασκήσεις... 

από το να κλίνεις τα ρήματα ή να πεις το νόημα του μαθήματος με κάποιες ερωτήσεις 

κατανόησης. 100% εκφράζει αυτό το κομμάτι  με τον Γ. η εφαρμογή. Είναι ό,τι άσκηση 
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θα μπορούσες να κάνεις στο κείμενο μπορούσες να το κάνεις με αυτήν την εφαρμογή. Δεν 

ξέρω πώς μπορεί... δηλαδή από όλες τις ασκήσεις του βιβλίου θα μπορούσες να τις 

εκτελέσεις, εκτός από αυτές που γράφεις την ορθογραφία. Το πρώτο κομμάτι του 

μαθήματος, έτσι όπως το κάναμε, δηλ. ανάγνωση του κειμένου το να λύσεις τις άγνωστες 

λέξεις και να διαβάσεις και το λεξιλόγιο μετά... εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί να 

ανταποκριθεί. Αλλά στο 2ο κομμάτι που κάναμε όλες τις ασκήσεις όλες τις απορίες θα 

μπορούσε να το καλύψει 100%. [...] Οι ασκήσεις σε βοηθάν εκτός από το να κατανοήσεις 

το μάθημα και να το μάθεις, να σου μείνει. Κάνοντας τις ασκήσεις με τον Γ. φυσικά είναι 

κάτι ευχάριστο και σου μένουν πράγματα από το μάθημα που κάνεις. Συν. 25 

Εξατομικευμένη βοήθεια   

Είκοσι τέσσερις (24) συμμετέχοντες απάντησαν ότι το ΡΚΑ θα μπορούσε να τους 

βοηθήσει σε συγκεκριμένους  τομείς της εκμάθησης. Συγκεκριμένα οι περισσότεροι 

(10) απάντησαν ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην εκμάθηση του λεξιλογίου, 

πέντε (5) ότι θα τους βοηθούσε με δραστηριότητες διαλόγου, δύο (2) στο να 

βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν 

έδωσαν όλοι οι συμμετέχοντες επεξηγήσεις που να αιτιολογούν τη άποψή τους για τη 

χρησιμότητα του ΡΚΑ στην εκμάθηση της διαλέκτου. Τέσσερις (4) απάντησαν 

αρνητικά. Σε μια από τις αρνητικές απαντήσεις η συμμετέχουσα δε φάνηκε να λαμβάνει 

υπόψη τον ενδεικτικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, κάτι που γενικά έγινε 

αντιληπτό από τους περισσότερους. Σε άλλη περίπτωση η αρνητική απάντηση 

συνοδευόταν με τη δήλωση ότι κάποιους άλλους ίσως να τους βοηθά όχι όμως την ίδια.  

 «Πιστεύω ότι θα βοηθούσε (στον διάλογο). Ίσως επειδή δεν είναι η ροή της ομιλίας 

“μου λες και πρέπει να σου απαντήσω αμέσως”. Εκεί (ο Γιωρίκας) σταματάει λίγο και 

μπορώ να το δουλέψω λίγο στο μυαλό μου και να ανταποκριθώ. [Δηλαδή στον διάλογο ο 

Γιωρίκας έχει κατά κάποιο τρόπο «κατανόηση»;] «Ναι... ναι... Αυτό τουλάχιστον 

εισέπραξα εγώ». Συν. 3 

Σε αυτή τη φάση, αυτό που είδα... το θεωρώ νηπιακό στάδιο. Αφορά ένα παιδί έως 10 

χρόνων. Αφορά αυτούς που δεν ξέρουν καν ποντιακά, που μόλις έχουν ξεκινήσει, όχι 

πολύ πολύ αρχή, στην αλφαβήτα... ΕΡ: Δηλαδή οι δραστηριότητες σας φάνηκαν εύκολες; 

ΑΠ: Ναι... ούτε το λεξιλόγιο δε με δυσκόλεψε ούτε η κατανόηση κειμένου, απλά είχα 

πρόβλημα σε κάποιες λέξεις εκεί που ήταν ο ενεστώτας κι έπρεπε να δώσω την εντολή 

έκανα κάποια λάθη, σ’ αυτό με τους χρόνους.[...] Ερ.: Είπατε πριν ότι έχετε κάποιες 
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δυσκολίες με τους χρόνους. Θα μπορούσε το ρομπότ με κατάλληλες δραστηριότητες να 

σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. ΑΠ: Όχι, δε νομίζω... Συν. 4 

«Ο διάλογος. Ο διάλογος διότι ένα δύσκολο κομμάτι της ποντιακής γλώσσας, άσχετα με 

το αν τη γνωρίζεις, είναι το να διαβάσεις φωναχτά και να ακούν οι άλλοι σωστά. Αυτό 

είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί μπορεί να γνωρίζουμε τη γλώσσα, μπορεί να 

συνεννοούμαστε και να μιλάμε, αλλά το να διαβάσεις ποντιακά και να κατανοήσει ο 

άλλος τι λες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να μάθεις να τα διαβάζεις σωστά. Ο 

τονισμός και ο χρωματισμός είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ποντιακής διαλέκτου 

στο σχολείο αυτό». ... «Ναι (θα μπορούσε να με βοηθήσει ο Γιωρίκας σε αυτό). Ας 

πούμε αυτός ο διάλογος με τον Γιωρίκα είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο να μάθει κανείς 

να διαβάζει ποντιακά. Το να σε διορθώνει κάποιος επίσης είναι ... (καλό)... Συν. 6. 

Μου άρεσε πολύ το διαδραστικό, αυτό της επιβεβαίωσης (επιβράβευσης;). Σαφώς την 

επιβεβαίωση τη ζητάμε και στην τάξη... οι καθηγητές πάντα προσπαθούν να 

επικροτήσουν, να επιβραβεύσουν τους μαθητές... όσο μεγάλοι κι αν είμαστε, οπότε ήταν 

κάτι καλό. Συν. 7 

 «Άμα ήμουν μόνος και ήξερα να χειρίζομαι το ρομπότ θα το έβαζα να μου τα πει όλα. Αν 

μπορούσα να τον πάρω σπίτι μου θα τον έβαζα το πρωί να μου μιλάει. Να ακούω...» [...] 

«... ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρει την γνώση (ο Γιωρίκας) μπορεί να είναι πιο 

αυθεντικός από αυτόν που γνωρίζουμε  εμείς ή που όσο περνά ο χρόνος φθείρεται  άρα 

μπορεί να είναι πιο φυσιολογική η αντίδραση του Γ.  από κάποιου αλλού που δεν ξέρει  

πολύ καλά να μιλήσει, οπότε είναι σαν παράδειγμα, σαν υπόδειγμα» Συν. 19. 

... αν το συγκρίνω με το μάθημα, έτσι; Θα μπορούσε ίσως να προσφέρει... [μεσολαβεί 

αρκετό κενό] όχι κάτι παραπάνω από αυτό που μου πρόσφερε η δασκάλα μου, γιατί 

πιστεύω ότι μας κάλυψε εντελώς σε όλους τους τομείς κι επειδή ακριβώς είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός και άνθρωπος, έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά, εξελίσσεται το 

μάθημα διαφορετικά, σου αναλύει διαφορετικά τις λέξεις, δεν είναι κάτι... που έχει 

ρυθμιστεί και θα σου πει τα συγκεκριμένα πράγματα. Ε, εντάξει... να έμπαινε στα πλαίσια 

του μαθήματος... να εντασσόταν κι αυτό... το θεωρώ θα ήταν κάτι ωραίο. [με ποιον 

τρόπο;] Περισσότερο σαν παιχνίδι, έτσι με τις ασκήσεις αυτές. Όχι ότι δεν μπορούμε να 

τα κάνουμε και μεταξύ μας στην τάξη... ε, απλά εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Έχει ένα 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει σε αυτόν τον τομέα. Συν. 22 

Το λεξιλόγιο... φουλ... ή σε κάποιες λέξεις κλειδιά, καθημερινές όπως το «σήκω επάνω», 

να μας τις πει και να τις επαναλάβουμε έτσι ώστε να τις μάθουμε. (...) Γιατί στο μάθημα 
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υπάρχουν άτομα που ξέρουν πολύ (καλά), (από τότε που) έχουν γεννηθεί (τους)  μιλάν οι 

γονείς τους  οπότε κάνουν το μάθημα λίγο πιο γρήγορο και ανέβαζαν το επίπεδο σε σχέση 

με εμένα που δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Οπότε πέρασαν πολύ γρήγορα αυτές οι 

καθημερινές (φράσεις), τα πολύ υποτυπώδη τα πέρασαν πολύ γρήγορα. Τα προσπεράσαμε. 

Συν. 26.  

Το λεξιλόγιο θα έλεγα, γιατί εκεί υστερώ, επειδή έζησα στην πόλη κι έμαθα το λεξιλόγιο 

της πόλης. Ενώ τα ποντιακά έχουν βάση στο χωριό, τα ζώα... αυτά. Εκεί δεν έζησα εγώ. 

[στην τάξη τέτοιου είδους θέματα «φεύγουν», περνάνε έτσι;...] Εντάξει λέγονται και 

μέσα στην τάξη απλά περνάνε έτσι, γιατί δε θα μας χρησιμέψουν και εδώ. Αλλά δεν είναι 

κακό να τα αναφέρουμε στο μάθημα. Συν. 27. 

Σε μια άλλη απάντηση αναδεικνύεται η επίδειξη στρατηγικών εκ μέρους του μαθητή, 

όταν κλήθηκε να αποφασίσει ποια είναι η σημασία μιας λέξης που δεν ήξερε. Η 

επιστράτευση της προϋπάρχουσας γνώσης (που προέρχεται είτε από τον Κ1 είτε από 

τον Κ2, όπως στην περίπτωσή μας) αποτελεί συνήθη στρατηγική των μαθητών της 2ης 

γλώσσας (Oxford, 1990).  

«Η πρώτη δραστηριότητα με τα επίθετα και τα ουσιαστικά ήταν πολύ καλή, μ’ άρεσε. 

Επειδή ήταν κάποιες λέξεις που δεν τις ήξερα και κατάλαβα ότι είναι κάτι άλλο από αυτό 

που είχα εγώ στο μυαλό μου (αναφέρεται σε συγκεκριμένο παράδειγμα). Και η 

δραστηριότητα με τον διάλογο, η δραματοποίηση ήταν καλή». ... (συν. 30). 

Επιπλέον στοιχεία σε σχέση με την τάξη.  

Εδώ παρατηρείται μια σημαντική απόκλιση ως προς τις σχεδόν καθολικά θετικές κρίσεις. 

Οριακά περισσότεροι συμμετέχοντες (14-13) τονίζουν στοιχεία που υπάρχουν στην τάξη (ο 

δάσκαλος ή οι συμμαθητές) τα οποία στερείται το ΡΚΑ. Λίγοι κατανοούν πλήρως την ερώτηση 

και σχολιάζουν και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

[...] «Σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα... ας πούμε με λέξεις που δεν ξέρω... το 

λεξιλόγιο, αυτό το σωστό ή λάθος θα μου ήταν πολύ ευχάριστο να το μάθω από ένα... κι 

από ένα ρομπότ». [...] «Ναι... τις ερωτήσεις Σωστό-Λάθος και το “Τι σημαίνει” θα 

προτιμούσα τον Γιωρίκα...» (συν. 3). 

[...]...επειδή μες στην τάξη δε διορθώνουμε, αφήνουμε τον άλλον να διαβάσει, επειδή το 

κομμάτι του να διαβάζουμε είναι για να μάθουμε ανάγνωση, δεν είναι για να 

διορθώσουμε τον άλλον. Οπότε μιλώντας με τον Γιωρίκα και διορθώνοντας τη λέξη ο 

Γιωρίκας ή ξέροντας εσύ αν είπες το σωστό ή όχι μαθαίνεις σίγουρα σωστά τη λέξη». ... 
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«Ο διάλογος λείπει από την τάξη. Διαβάζουμε βέβαια, κάνουμε ανάγνωση του κειμένου, 

τους διαλόγους τους κάνει αυτός που διαβάζει, αλλά αυτό, να υπάρχει διάλογος ήταν 

πάρα πολύ καλή ιδέα, μεταξύ μαθητών ή μεταξύ μαθητών και του ρομπότ». ... Συν. 6 

Αυτό που δεν βρήκα είναι αυτό… το ζωντανό και το διαδραστικό που υπάρχει μεταξύ των 

ανθρώπων. Αυτή η ζωντανή και διαπροσωπική σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

ανθρώπων. Συν. 8 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακάτω απάντηση. Η συμμετέχουσα δηλώνει ότι δεν 

πιστεύει πως το ΡΚΑ μπορεί να τη βοηθήσει (ίσως κάποιους άλλους) αλλά στη 

συγκεκριμένη ερώτηση απαντάει: 

Και για μένα ήταν χρήσιμο... ήταν στο βαθμό ότι εδώ είσαι μόνος με το μηχάνημα και ό,τι 

σε ρωτάει, σε πολύ λίγο διάστημα βλέπεις τα κενά σου και ό,τι γνωρίζεις. Ενώ μέσα στην 

τάξη δε σου γίνονται τόσο γρήγορα τόσες ερωτήσεις και δεν μπορείς να καταλάβεις. 

Έκανε ένα γρήγορο τεστ. Συν. 10 

Είναι άψυχο. Επομένως με έναν άνθρωπο με κάτι το οποίο  είναι έμψυχο μπορείς να πεις 

και δυο πράγματα παραπάνω. Υπάρχει οικειότητα. Συν. 16 

Ο στόχος είναι ο ίδιος απλά το κάνουν με διαφορετικό τρόπο το πετυχαίνουμε με 

διαφορετικό τρόπο δηλαδή  και μέσα στην τάξη κάναμε ρήματα στην προστακτική και με 

τα ουσιαστικά και ερωτήσεις κατανόησης κάναμε  απλά προφανώς είναι το μέσο 

διαφορετικό και ο τρόπος που γίνεται. Συν. 17 

Κοιτάξτε... διαφορά σε τι υπάρχει... εγώ αυτό που εντοπίζω... στο ότι στο ζωντανό (όταν 

έχουμε κάποιους συμμαθητές μας και το κάνουμε μέσα στην τάξη) είναι άλλη 

ατμόσφαιρα, πιο φιλική, θα κάνουμε και την πλάκα μας ενδιάμεσα, θα το πει ο άλλος με 

άλλη φωνή, θα γελάσουμε παραπάνω... αυτό... είναι διαφορετικά.  Συν. 22 

Ναι είναι ακριβώς το ίδιο σαν άσκηση, νομίζω ότι αυτό εδώ είναι πιο διαδραστικό και 

πιο ευχάριστο... Εντάξει, εκεί στο μάθημα τα βλέπαμε γραπτά, είναι διαφορετικό, ενώ εδώ 

έχουμε να κάνουμε με προφορική ομιλία. [...] Θεωρώ ότι χρειάζεται συνδυασμός, γιατί αν 

δεν γράψεις... επειδή τα μαθήματα γίνανε για να μάθουμε να γράφουμε κιόλας... 

προφορική ομιλία είχαν αρκετοί συμμαθητές. Θεωρώ ότι θα ήταν ωραίο να ενταχθεί, 

ώστε να γίνει πιο διαδραστικό. Συν. 23 

«Αυτό είναι λίγο πιο, ας το πούμε προσωποποιημένο... δηλαδή είσαι εσύ ... και σου μένει 

ίσως. ... Δηλαδή αυτό... ας πούμε 10 λεπτά, πόσο ήταν, μπορεί να είναι συμπυκνωμένο, αν 



 
91 

είσαι εκεί 100% μπορεί να πάρεις κάποια πράγματα. Στην αίθουσα τα παίρνεις πιο πολύ 

με τις ώρες... και τη συζήτηση. Συν. 24. 

«Να σου πω την αλήθεια... εδώ πέρα ήταν πιο καλό θεωρώ, από ποια άποψη... επειδή 

είχε την ησυχία και ουσιαστικά ήμασταν εμείς οι δύο και ήταν πιο πολύ ατομικό. Στην 

τάξη είμαστε πιο πολλά άτομα, γίνεται φασαρία, δεν έχεις την ησυχία για μπορείς 

τουλάχιστον αυτά που ακούς να τα ακούς». (Θα βοηθούσε...) «Πιο πολύ στο λεξιλόγιο 

και στις εκφράσεις να μπορέσεις να μιλήσεις πιο ελεύθερα» Συν. 30 

Αρκετοί εκπαιδευόμενοι «είδαν» στον Γιωρίκα ρόλους που το διαφοροποιούν από τη 

συμβατική διδακτική πρακτική είναι οι εξής: Έντεκα (11) ανέφεραν τον ρόλο του 

συνεργάτη-εξεταστή στην εξάσκηση. Τέσσερις (4) τόνισαν τον ρόλο της διόρθωσης-

ανατροφοδότησης και δύο (2) αυτόν της επανάληψης. Επιπλέον κάποιοι είδαν στον 

Γιωρίκα μια «αποθήκη» διαθέσιμης, ορθής γνώσης. 

Ένας δάσκαλος δε γνωρίζει τα πάντα, δεν ξέρω από τεχνολογία, αλλά θα μπορούσε ο 

Γιωρίκας να έχει αποθηκευμένα πράγματα που πολλές φορές ο δάσκαλος δεν τα θυμάται 

ή δεν τα ξέρει. Πολλές φορές μέσα στο μάθημα κολλάμε σε λέξεις που δεν τις θυμάται ο 

καθηγητής. Αν μπορείς να το περάσεις μέσα, σαν λεξικό ... Συν. 2 

Ένας δάσκαλος είναι κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μέρες, ενώ ένα ρομπότ μπορεί να 

είναι 24 ώρες διαθέσιμο. Συν. 3 

Ναι, γιατί νομίζω ότι εδώ μπορείς να κάτσεις και μόνο σου με το ρομπότ, δε χρειάζεται 

δηλαδή η παρουσία κάποιου δασκάλου, και να ακούσεις τις λέξεις, τα επίθετα, τα 

ουσιαστικά και να αυτοδιορθωθείς. [αν είχε Γ.] Η πρώτη δραστηριότητα με την ερμηνεία 

των επιθέτων, ουσιαστικών... 

Μεταφορά χαρακτηριστικών στοιχείων της γλώσσας: Δεκαπέντε (15) από τους 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια στην λεκτική αλληλεπίδραση με το 

ΡΚΑ. Στο στοιχείο αυτό βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση του χαρακτήρα 

του Γιωρίκα ως ενός φυσικού ομιλητή της διαλέκτου κι ως εκ τούτου ως αποδεκτού 

συνεργάτη σε δραστηριότητες διδασκαλίας της. Πιο συγκεκριμένα αποτίμησαν θετικά 

τα σχόλια και τις απαντήσεις που έδινε στην ανατροφοδότηση είτε την προφορά, την 

κατανοητή εκφορά λόγου. Από τις υπόλοιπες απαντήσεις φάνηκε ότι είτε η εκφορά του 

λόγου δεν άρεσε στους συμμετέχοντες (3) είτε ότι η αλληλεπίδραση στο επίπεδο της 

λεκτικής επικοινωνίας δεν ήταν αρκετά πειστική, λόγω του μηχανικού χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων (6). 
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[...] Στο τέλος που λέει διάφορα... αν το κάνεις σωστά ή όχι. Συν.5 

Πολύ ενδιαφέρον βέβαια, γιατί το επίκεντρο ήταν η ποντιακή που με ενδιαφέρει. Μου 

φάνηκε πρωτότυπο αλλά μου έκανε και θετική εντύπωση. […]Αφού φτάσαμε στο κομμάτι 

να αρθρώνει σωστά τη λέξη με τη σωστή προφορά και να ‘χει άμεση ανταπόκριση σ’ αυτό 

που κάνεις θα μπορούσε. Συν. 7 

Παρατήρηση. Θα ήθελα... δηλαδή θα περίμενα τη φωνή διαφορετική. Την ποιότητα του 

ήχου. Το μέταλλο, όχι την ποιότητα, η ποιότητα είναι μια χαρά και η καθαρότητα. Επειδή 

είναι έτσι μικρό και χαριτωμένο θα ήθελα να ακούω μια... όχι παιδική, αλλά όχι τόσο 

μπάσα φωνή. Αυτό μου θυμίζει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχω στο μυαλό μου, 

έναν παππού 60 χρονών άνθρωπο... Συν. 12 

Δε θα έλεγα ότι ήταν κάτι το πάρα πολύ περίεργο, θα έλεγα κάτι πιο πολύ προς το αστείο 

θα το έλεγα. [δυσφορία;] Όχι, όχι… καθόλου. Στο έφερνε γενικότερα και αυτό το ίδιο το 

ρομπότ με μερικές εκφρασούλες που έλεγε… Συν. 15 

Εκεί που έκανε στην προστακτική ήταν πιο διασκεδαστική... αλλά γενικά όλες ήταν το ίδιο 

καλές [τι ήταν αυτό που την έκανε διασκεδαστική;] Τα σχόλια που έκανε ο...(πάει να πει 

Γιωρίκας) το ρομπότ που έλεγε «κοιτάω και δεν βλέπω...» ... οι κλασικές ποντιακές 

εκφράσεις που προκαλούν από μόνες τους γέλιο.  Συν. 24 

B) Ικανοποίηση των απαιτήσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Από τους είκοσι πέντε (25) που ρωτήθηκαν οι 22 απάντησαν ότι το ΡΚΑ έχει θέση στην 

αίθουσα διδασκαλίας των ενηλίκων. Οι 3 που απάντησαν αρνητικά ήταν τα ίδια άτομα 

που είχαν την ίδια άποψη και με το γλωσσικό μάθημα.  

ΕΡ: Σε μια τάξη ενηλίκων δεν έχει θέση ένα ρομπότ; 

ΑΠ: Κι εκεί θα έχει σίγουρα. Οι μεγάλοι απλά γίνονται πιο παιδιά κι απ’ τα παιδιά, δεν 

προσαρμόζονται εύκολα. Θα μπορούσε να βοηθήσει... ίσως με διαφορετικές 

δραστηριότητες. Πολλοί ας πούμε από τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (60+) που δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τα μηχανήματα... μπορεί να μην τους αρέσει καν. Συν. 4 

Δημιουργία ευχάριστου κλίματος: Το σύνολο των ερωτηθέντων (30) απάντησαν ότι η 

δραστηριότητα ήταν ευχάριστη, ακόμα κι εκείνοι που εξέφρασαν ενστάσεις και 

προβληματισμό σε διάφορα θέματα ακόμα κι ένας συμμετέχων που είχε την πιο 

αρνητική στάση. 
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 ΕΡ: Θα το σύστηνες σε κάποιον να κάνει δραστηριότητες; ΑΠ: Είμαι υπέρ του να 

δοκιμάζεις πράγματα, γιατί αν εγώ δεν ερχόμουν δε θα μπορούσα να απαντήσω και έλεγα 

«α, τι πάτε εκεί». Γενικά προτιμώ να πηγαίνω και μετά να λέω δε μ’ άρεσε ή μ’ άρεσε. 

Θα το πρότεινα σε κάποιον μόνο και μόνο για να ζήσεις την εμπειρία μ’ ένα ρομπότ. 

Μπορεί να του αρέσει και να ασχοληθεί με τα ρομπότ. ΕΡ: Έχεις να προσθέσεις κάτι 

άλλο; ΑΠ: Όχι, όχι, ήταν ωραίο, δεν έχω να πω ότι η εμπειρία ήταν αρνητική και γι’ αυτό 

ήρθα κι από κάτω…  Συν. 8  

Οι περισσότερες απαντήσεις στο θέμα ανέφεραν χαρακτηριστικά του ΡΚΑ όπως 

αστείο-παιγνιώδες (12), πρωτότυπο-καινοτόμο (13) και διαδραστικό (9). Κάποιες 

απαντήσεις ήταν μονολεκτικές, ενώ άλλες συνοδεύονταν από λιγόλογα σχόλια.  

Στο ερώτημα αν υπάρχει αίσθηση της αλληλεπίδρασης με μια μηχανή και κατά πόσο 

αυτό προκάλεσε δυσφορία υπήρξαν δυο (2) συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι κάποια 

χαρακτηριστικά τους προκάλεσαν δυσφορία, παρόλο που σε άλλη ερώτηση δήλωσαν η 

δραστηριότητα ήταν ευχάριστη και διασκεδαστική. Ακόμα δύο δήλωσαν ότι ένιωσαν 

έντονα ότι αλληλεπιδρούν με ένα άψυχο αντικείμενο, αλλά η αίσθηση σταδιακά 

υποχώρησε, χωρίς να υπάρχει κάποια ενόχληση. Δεκαεφτά (17) δήλωσαν ότι υπήρχε η 

αίσθηση αλλά δεν ήταν έντονη και υποχώρησε, χωρίς δυσφορία και πάλι, ενώ 8 

δήλωσαν ότι ήταν σαν να μιλούν με έναν άνθρωπο.    

Όχι όχι, απεναντίας μου ερχόταν να το... αισθανόμουν φιλικά. Συν. 5 

Ωστόσο κάποια σχόλια (4) προξένησαν οι καθυστερήσεις ανάμεσα στις 

δραστηριότητες. 

[...] τώρα πως  να το εξηγήσω, όχι η προφορά, η αλήθεια είναι ότι περίμενα η προφορά 

να είναι πολύ κοντά στα ακούσματα της ποντιακής διαλέκτου... αλλά τα κενά που υπήρχαν 

ανάμεσα  στις δραστηριότητες, που περίμενες να φορτώσει τις ερωτήσεις. Συν. 16 

Ναι... εκεί που έκανα λάθος καθυστερούσε λίγο κι ένιωθα άσχημα. Γιατί δε μ’ άρεσε που 

έκανα λάθος και καθυστερούσε... Συν. 7 

Στο ότι καθυστερούσε... έδινες την απάντηση και δεν ήταν αμέσως περίμενες αλλά ήταν 

ευχάριστα [δυσφορία;] καμία. Συν. 25 

Ευχρηστία: Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Μόνο δύο ανέφεραν δυσκολίες κατανόησης. Ο ένας 
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μάλιστα συμμετέχων ήρθε αντιμέτωπος και με τεχνικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίστηκαν την πρώτη ημέρα:  

Αν υπήρχε μια εντολή επανάληψης (με μια συνθηματική φράση) η επικοινωνία (με το 

ρομπότ) θα πλουτύνει πάρα πολύ και θα κάνει πιο εύκολο. Εγώ βρέθηκα σε πάρα πολύ 

δύσκολη θέση με μερικές λέξεις που δεν τις κατάλαβα. Συν. 1 

Σε μια περίπτωση μια ηλικιωμένη συμμετέχουσα, αν και δεν τα πάει καλά με την 

τεχνολογία και προτιμά το παραδοσιακό μάθημα, για το ΡΚΑ δηλώνει: 

Εντάξει... κατανοητό γιατί δεν ζόριζα το μυαλό μου... να πληκτρολογώ... να κάνω.... έτσι, 

ευχάριστο μου φάνηκε. Συν. 9 

Εκτόνωση του άγχους: Δώδεκα (12) από τους συμμετέχοντες δήλωσαν έμμεσα ή άμεσα 

ότι το ΡΚΑ βοηθάει στην εκτόνωση του άγχους και της συστολής που εμποδίζει τη 

συμμετοχή στο μάθημα. Σε μια περίπτωση η εκτίμηση αφορούσε άλλους 

εκπαιδευόμενους κι όχι αυτήν που έδωσε την απάντηση. 

Δεν το σκέφτεσαι, δεν το σκέφτεσαι... εδώ με τον Γιωρίκα. Εδώ με τον Γιωρίκα 

αισθάνθηκα πολύ άνετα, δεν το περίμενα όμως ήμουν πολύ άνετα. Σε σχέση με την τάξη... 

ναι εδώ είναι πιο άνετα. Συν. 5 

Να σας πω και το άλλο... ότι το βρήκα... για κάποιον που είναι...πώς να το πω... είμαι 

κουρασμένη και δε βρίσκω τη λέξη... (συνεσταλμένος;)... συνεσταλμένος μπράβο! .. είναι 

και μία... καλή... ας πούμε δεν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που θα ντραπείς... και θα 

αισθανθείς και άσχημα. Με ένα ρομπότ είναι πιο εύκολο, να κάνεις ένα λάθος ή να 

απαντήσεις και σωστά. ΕΡ: Αυτό θα βοηθούσε εσάς; Μια δραστηριότητα που θα 

βοηθούσε εσάς και; ΑΠ: Είπαμε για ένα συνεσταλμένο. Εγώ θα προτιμούσα το δάσκαλο. 

Μ’ αρέσει να ακούω και να συζητώ και να ρωτώ και παίρνω απαντήσεις. Συν. 10 

Μπορεί μες στην τάξη λόγω ντροπής, συστολής, λόγω... «τώρα μην κάνω κάνα λάθος...» 

να μαζεύεσαι. Ενώ στον Γ., επειδή είναι ρομπότ και δε θα σε στιγματίσει το λες πιο άνετα, 

πιο απλά. Συν. 12 

Ναι νομίζω πως ναι θα μπορούσε γιατί κάποιες φορές διστάζεις να σηκώσεις μέσα στην 

τάξη  το χέρι ενώ αν έχεις τον Γ. και πρέπει θα ασχοληθείς περισσότερο θα θέλεις και εσύ 

να πας να μιλήσεις με το ρομποτάκι. Είναι πιο ευχάριστο είναι κάτι σαν παιχνίδι  όπως 

είναι η ώρα του παιχνιδιού στο σχολείο εδώ ήταν έτσι και  ο Γ. Συν. 20 
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Εδώ ήμουν πιο άνετα, στο να μιλήσω. Εγώ δεν παίρνω ιδιαίτερα (πρωτοβουλία)... δε θα 

σήκωνα το χέρι στην τάξη. Προσέχω, όμως... δε συμμετέχω ιδιαίτερα Συν. 24 

Νομίζω ότι ο φόβος του λάθους είναι μεγαλύτερος στο μάθημα, γιατί αν έχεις επαφή με 

έναν άνθρωπο κι έναν καθηγητή σε πιάνει λίγο «α, έκανα λάθος και τι θα πει». Ενώ όταν 

είναι έτσι ... το ρομπότ, το ξεπερνάς εντάξει... και; Ρομπότ είναι. Συν. 26 

Όχι, δεν είμαι παιδί. Είμαι σε μια ηλικία που και τα λάθη τα δέχομαι και θέλω να 

βελτιώνομαι, θέλω να μαθαίνω. Είναι στην καθημερινότητα, δεν με πειράζει αυτό. Συν. 

27 

Παράδειγμα μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές ίσως να ένιωθα περισσότερη 

συστολή στο να πω και δυο κουβέντες ή να το να μιλήσω. Εδώ νιώθω, παρά το ότι 

ξεκίνησα με κάποιο άγχος, μου έφυγε αμέσως και πήγα πάρα πολύ καλά. Συν. 30 

Εκπλήρωση των προσδοκιών: 

Το σύνολο των συμμετεχόντων που ρωτήθηκε για το αν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες 

τους απάντησαν θετικά. Επιπλέον από (29) συμμετέχοντες που ρωτήθηκαν αν θα 

σύστηναν σε κάποιον να κάνει παρόμοιες δραστηριότητες με ΡΚΑ απάντησαν θετικά οι 

28, με πέντε από αυτούς κατόπιν διευκρίνισης ότι θα υπάρχει και εκπαιδευτικός που θα 

είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία και την τάξη. Πολλοί από τους συμμετέχοντες 

έβγαλαν μάλλον αυθαίρετα το συμπέρασμα αυτό και εξέλαβαν την ερώτηση ως 

προτίμηση ανάμεσα στο ΡΚΑ και τον δάσκαλο. Η μοναδική συμμετέχουσα που έδωσε 

αρνητική απάντηση επέμεινε και μετά τη διευκρίνιση:  

Σίγουρα... σίγουρα (θα το σύστηνε). Θα έπαιρνα κι ένα για μένα. Συν. 5  

Όχι... ίσως επειδή το είχα δει στην Έκθεση, να μιλάει, να χορεύει, γι’ αυτό δε μου φάνηκε 

και πρωτόγνωρο, είχα μια οικειότητα μαζί του και ... γέλασα, αλήθεια. Συν. 6 

Ναι, βέβαια, φυσικά. Και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν θα τους πω να έρθουν. 

Γ) Σωματική συμμετοχή 

Οι συμμετέχοντες απάντησαν στο σύνολό τους ότι δεν είχαν κανέναν δισταγμό να 

έρθουν σε επαφή με το ρομπότ, ούτε τους δημιούργησε οποιουδήποτε είδους αρνητική 

σκέψη. Οι προτιμήσεις των δραστηριοτήτων έφεραν πρώτη τη δραστηριότητα του 

λεξιλογίου με 12 επιλογές (7 μοναδικές), γεγονός που ενισχύει τις προηγούμενες 

απαντήσεις. Η δραστηριότητα της γραμματικής (προστακτική) ακολουθούσε με 10 (7) 
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προτιμήσεις, ενώ ακολουθούσε ο διάλογος  με  6 (1) επιλογές και η ακουστική 

κατανόηση με 4 (1) επιλογές. Υπήρχαν δυο συμμετέχοντες που δεν ξεχώρισαν κάποια 

δραστηριότητα. 

Κάποιοι (3) σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι άγγιζαν το ΡΚΑ.  

Ναι... ναι, αυτό που ήταν σαν άνθρωπος, που μπορούσες να το ακουμπήσεις. Συν. 5  

Ναι(!), μου άρεσε το σωστό-λάθος που του ακουμπούσα τα χέρια.Συν. 8 

Δ) Αύξηση του χρόνου εμπλοκής  

Αύξηση της προσοχής και του χρόνου εμπλοκής: 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (22) απάντησαν ότι το ΡΚΑ θα τους βοηθούσε να 

προσέχουν περισσότερο και αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Κάποιοι 

τόνισαν το γεγονός ότι πήγαιναν συνειδητοποιημένοι, ωστόσο το ΡΚΑ και πάλι θα 

βοηθούσε. Από τις αρνητικές απαντήσεις (4) μία μόνο (Συν. 22) ήταν πλήρως 

αιτιολογημένη. Από αυτούς που ρωτήθηκαν (12) ένας δεν απάντησε και οι υπόλοιποι 

δήλωσαν ότι ευχαρίστως θα παρέμεναν στο μάθημα λίγο μετά τη λήξη του, για να 

κάνουν επιπλέον δραστηριότητες.    

Ορίστε, να αυτό. Δε θα ήταν καλό να υπήρχε μέσα σε μια αίθουσα (εντάξει, εμείς κάνουμε 

στην ποντιακή), αν κάποιος όμως αφαιρείται μέσα στην αίθουσα αν υπήρχε ο Γιωρίκας 

εγώ πιστεύω θα ήταν προσηλωμένος εκεί (στον Γιωρίκα). […]Κίνητρο... φυσικά και θα 

μπορούσε γιατί εμένα μου άρεσε. Πόσο μάλλον για κάποιους που είναι κουρασμένοι από 

τη δουλειά τους, η δασκάλα μπορεί να μιλάει και ο άλλος να μη δώσει σημασία, επειδή 

είναι κουρασμένος. Αν υπάρχει ο Γιωρίκας, από περιέργεια και μόνο, ακόμα και 

συνεχόμενο να είναι θα δώσει περισσότερη βάση. Το πιστεύω πιο πολύ αυτό. […]ίσα-ίσα 

του έδωσα πιο πολλή προσοχή. Στη δασκάλα δε δίνω τόση προσοχή, δεδομένου ότι 

γνωρίζω τι θα πει. Ξέρω πάνω σε τι κινηθεί. [...] Όμως εδώ είναι κάτι το διαφορετικό, 

κάτι το καινούργιο, κάτι το πρωτότυπο, οπότε δίνεις περισσότερη βάση. Στο μάθημα 

μπορεί να περάσει και κάτι και να μην του δώσεις σημασία. Σ’ αυτό δίνεις περισσότερη 

προσοχή. Συν. 2 

Είναι διαφορετικό. Με τον δάσκαλο μπορείς να πεις «αυτό πες το ξανά, δεν το άκουσα» 

με το ρομπότ... το είπε, πρέπει να είμαι... στην τσίτα. Συν. 3 

Το κίνητρο για να παρακολουθήσω μια τάξη δεν είναι η παρουσία του ρομπότ. Συν. 4 
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Ναι... θα προσπαθούσες πιο πολύ να τον ακούσεις. Θα ήσουν συγκεντρωμένος να τον 

ακούσεις τι προσπαθεί να σου πει. Θα ήσουν πιο συγκεντρωμένος. Συν. 5 

Πάντα κάτι επιπλέον από το βιβλίο είναι κίνητρο.[…] …δε θα ‘ναι τόσο βαρετό για 

κάποιους που κουράζονται μετά τη δουλειά στο μάθημα... ένα τρίωρο επιπλέον. [...]«Το 

ρομπότ είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σίγουρα θα μπορούσα να το κάνω με έναν άλλον μαθητή, 

μπορούμε να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Με το ρομπότ νομίζω ότι θα το κάνω με 

μεγαλύτερο ζήλο. Τα παιδιά που είναι φοιτητές θα το κάνουν ακόμα καλύτερα, επειδή 

είναι νέοι και είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία»  Συν. 6 

[Στα παιδιά] θα κινούσε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εμείς ερχόμαστε 

συνειδητοποιημένοι για αυτό που πάμε να κάνουμε και προσέχουμε, δε διασπάται εύκολα 

η προσοχή μας. Πάμε για 2-3 ώρες να παρακολουθήσουμε αυτό που μας αρέσει και 

θέλουμε να το μάθουμε, οπότε είμαστε εκεί. Και με τον τρόπο που γινόταν το δικό μας 

μάθημα τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Από κει και πέρα, αν σκεφτώ κάποια 

τάξη παιδική, πιστεύω ότι επειδή διασπάται η προσοχή τους (δεν έχουν επιλέξει αυτό που 

κάνουν στο σχολείο), οπότε θα έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Συν. 22 

Βέβαια, ναι, όσον αφορά αυτό το κομμάτι [παράδειγμα με λεξιλόγιο;] Ε, ναι στην τάξη θα 

απαντήσουν 10, εδώ απαντάς εσύ σε όλα... εκεί αν πας εκεί κι αν θέλεις... Δεν έλεγε η 

δασκάλα «πες εσύ! πες εσύ!»... ειδικά κάποιους που τους έβλεπε ότι λίγο... Ενώ εδώ πέρα 

αναγκαστικά θα... [επιβάλλει ο Γ να πεις;] Ναι (γέλια). [γιατί;] Όχι, δε νιώθω άβολα. 

Αλλά αναγκαστικά αφού γι’ αυτό ήρθες... ίσως επειδή δε θα δέχεται άλλη απάντηση... το 

όχι δε θέλω... (γέλια). Συν. 24. 

Όλοι όσοι πηγαίναμε εκεί πηγαίναμε με χαρά και ήταν πάρα πολύ ευχάριστα, σε βαθμό 

κάποιες φορές αφήναμε το μάθημα και χαζολογούσαμε. Ίσως να μας έδινε τη δυνατότητα 

να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μη μιλάμε τόσο πολύ, έτσι ώστε να ακούμε αυτά που 

έχει να πει... ναι αυτά ουσιαστικά. (Να αυξήσει την προσοχή;)...  Ναι, να αυξήσει λίγο την 

προσοχή μας, γιατί... όπως και να το κάνουμε ήταν και χαλαρά, ούτε εξετάσεις είχαμε να 

δώσουμε... Συν. 30 

Αύξηση του χρόνου εμπλοκής:  

Δεν ήταν βαρετό... δηλαδή, κι άλλη να υπήρχε, πολύ ευχαρίστως θα καθόμουν στο 

μάθημα. Συν. 3 

Δηλαδή αν είχε λίγη ακόμα ώρα, λίγες ακόμα ερωτήσεις και χαλάρωνες μπορεί να το 

έβλεπες και σαν δάσκαλο. Συν. 6 
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Ναι [...] Ναι, θα καθόμασταν, παρά την κούραση, γιατί 9 παρά 5 είναι μια ώρα δύσκολη. 

Συν. 23 

Εγώ κάθομαι (Μετά το μάθημα για έξτρα δραστηριότητες). Λόγω του ότι είμαι 

συνταξιούχος και δεν έχω το πρόβλημα με τη δουλειά και είχαμε μαθήματα Δευτέρα, δεν 

είχα πρόβλημα με κούραση, να αργήσω να πάω στο μάθημα, οπότε και επιπλέον να 

καθόμουν δεν είχα πρόβλημα προσωπικά, κάποιοι άλλοι ίσως να είχαν. Αλλά για ένα 

τόσο πρωτοποριακό με τον Γ. νομίζω ότι κι αυτοί θα καθόντουσαν. Συν. 28 

(Θα καθόσασταν επιπλέον χρόνο για να κάνετε δραστηριότητες με τον Γιωρίκα;) 

Σίγουρα, αλλά εκτός από εμένα, δε θα ήμουν μόνο εγώ κουρασμένος, θα ήταν και άλλοι. 

Δεν ξέρω αν ήταν πολλοί οι κουρασμένοι δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ένας Γ. να μας 

βοηθήσει όλους εμάς. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικό το μάθημα. Ακόμα μπορώ να τον 

φανταστώ μέσα στον υπολογιστή... να μιλάμε, να με μιλάει. [θα ήταν το ίδιο;] Ε όχι, εγώ 

ας πούμε τον έχω δει μπροστά μου θα έλεγα ότι είναι το ίδιο πράγμα... τι το βλέπω έτσι τι 

τον βλέπω εκεί μέσα, να κάνει και τις κινήσεις. Ένας που δεν το έχει δει και το βλέπει 

μόνο εκεί πέρα δεν ξέρω αν μπορεί να το φανταστεί ζωντανό. [Σύγκριση ΗΥ-ρομπότ;] 

Εδώ θα πήγαινα... σίγουρα. Αυτό που είπα το είπα επειδή σε μια τάξη είμαστε 20 άτομα, 

δεν μπορεί να έχεις 20 τέτοιους. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο να τον βάλεις εκεί μέσα. 

Συν. 29 

Είδος αλληλεπίδρασης 

Οι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά ή αρνητικά διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης. 

Η κίνηση του ρομπότ απέσπασε μόνο θετικά σχόλια εκτός από μια περίπτωση. 

Αντιθέτως στη λεκτική επικοινωνία υπήρξαν και κάποιος προβληματισμός, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπλέον η εμφάνιση φαίνεται να προκαλεί κάποια σχόλια.     

Μπα... με το ρομπότ δε νομίζω. Το θεωρώ κάτι εξωγήινο... έτσι μες στην τάξη, σαν 

παιχνίδι εντάξει... αλλά μόνη μου... δεν το είχα σκεφτεί έτσι. [..] Αλλά ο ΗΥ είναι μια 

οθόνη... αλλά αυτό μιλάει... έχει και το μάτι... δε θα ήθελα να έχει τόσο πολύ φως στα 

μάτια... είναι πολύ έντονο. Επειδή είναι άνθρωπος και θέλω να το κοιτάζω όπως κοιτάζω 

τώρα εσάς στα μάτια... εκείνο εκπέμπει φως και... είναι κάπως... ψυχεδελικό. Συν 4 

Στην αρχή ήταν σοκαριστικό, γιατί βλέπεις ότι είναι ρομπότ, αλλά μετά όταν συνηθίζεις 

και λες ότι είμαι σ’ ένα μάθημα, περνάω μια εξέταση μπορεί να το δεις και σαν δάσκαλο. 

Συν. 6 
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Εγώ μόλις πήγα εκεί πάγωσα… λέω «ωπ!». Γιατί βλέπεις έναν «άνθρωπο» που είναι έτσι 

και είναι συνέχει έτσι (ακίνητος-ανέκφραστος) και λες «τι να σου πω κι εσένα τώρα». 

Συν. 8 

[...] Όχι, καθόλου, μέχρι μόνο μια που στιγμή που γύρισε το κεφάλι του αρκετά έβλεπα το 

καλώδιο... εκεί ήταν.... ήταν λίγο παράξενο... γιατί όση ώρα τον έβλεπα και με κοιτούσε 

ήταν αρκετά ανθρωπόμορφο. Συν. 23 

Δυσκολία όχι, αλλά αμηχανία, κάπως έτσι... [σε ποια σημεία] στην αρχή κυρίως, μετά το 

ξεπέρασα, δεν είχα κάτι... [...] ε, ναι λες τώρα «να το κοιτάω, να μην το κοιτάω;» (γέλια) 

Συν. 24  

Ακόμα και ο διάλογος, το ηχογραφημένο με το τηλέφωνο, το ηχητικό δημιουργεί ένα 

background ... κάπως πιο hi-tech. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν το βλέπω αρνητικά. 

... μου άρεσαν οι παράλληλες κινήσεις μαζί με την ομιλία. Σε κάνει να νομίζεις ότι κάτι 

ενσαρκώνεται, στην ουσία η φράση που λέει εκείνη τη στιγμή. …και η επίκριση ήταν 

έντονη ... εντάξει έκανα λάθος... αλλά μια φορά το χεράκι, δε χρειάζεται περισσότερο! 

(αστειεύομαι, όλα ήταν πολύ καλά).  Συν. 7 

ΑΠ: Στη συζήτηση… ήξερα… δεν ξέρω πώς υπολογίζεται… δε νομίζω ότι μ’ ακούει, 

θεωρώ ότι έχει ένα μέσο χρόνο που ξέρω ότι θα τι διαβάσω. Μάλλον κάθισε κάποιος τα 

διάβασε και είδε το μέσο χρόνο… το ρομπότ απομνημονεύει … (είναι στημένο δηλαδή): 

Ναι, έτσι το βλέπω. Εκτός αν έχει αποτυπωμένη την τελευταία λέξη που θα ακούσει για να 

πάει στο επόμενο. ΕΡ: Θα είχες να αντιπροτείνεις κάτι… πώς θα ήθελες να είναι για να 

δουλέψει (ώστε να σου αρέσει) ΑΠ: Δεν ξέρω… πώς να είναι … γιατί το επόμενο στάδιο 

είναι να μιλάς και να σου λέει «σταμάτα, ρε», δηλαδή να αντιδράει κανονικά.  ΕΡ: Αν το 

έκανε; ΑΠ: Εντάξει, εκεί θα γελούσα σίγουρα γιατί θα μιλούσε ένα ρομπότ σαν να είναι 

κανονικός άνθρωπος.  (δηλαδή θα υπήρχε το διαδραστικό στοιχείο)… πιστεύω κι άλλοι 

θα το νιώσουν ότι είναι μηχανικό αυτό που γίνεται. Ίσως επειδή είναι ακόμα σε 

πρωταρχικό στάδιο. Συν. 8 

Θα μου άρεσε να κάνει διάλογο τετ-α-τετ στα ποντιακά. Αυτό, ναι, θα ήθελα να το δω. 

[κάτι σαν αυτό που κάναμε με πιο μεγάλη διάρκεια;] Και σε διάρκεια ναι, σαν αυτό που 

είχαμε, που διαβάζαμε, χωρίς όμως να έχεις χαρτί μπροστά σου. [ελεύθερος;] Να είναι 

ελεύθερος διάλογος. Αυτό… νομίζω εγώ κάτι τέτοιο περίμενα στην αρχή. Αυτό περίμενα 

από τον Γ. Ότι μία από τις δραστηριότητες θα είναι αυτό το πράγμα. Να μιλάμε σε 

ελεύθερο... ελεύθερα, σε ένα θέμα στα ποντιακά. Συν. 14  
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Τέλος μια συμμετέχουσα συμπλήρωσε off the record ότι δεν της άρεσαν οι αρθρώσεις 

στην εμφάνιση του Γιωρίκα. 

Δεδομένα παρατήρησης 

Τα δεδομένα από την παρατήρηση εξετάστηκαν παράλληλα με αυτά της συνέντευξης.  

1) Βλεμματική επαφή: Λίγο: 2   Αρκετά: 21  Συνέχεια: 7 

2) Χαμόγελο-γέλιο: Καθόλου: 3  Κάποιες φορές: 13 Συχνά: 14 

3) Εκφράσεις δυσφορίας: Καθόλου: 23  Κάποιες φορές: 7 

4) Θέση προς το ΡΚΑ: Πλάγια: 1 Πλάγια, μετά απέναντι: 2 

5) Απόσταση από το ΡΚΑ:  Κανονική: 11   Κοντινή: 19 

6) Επαφή με ρομπότ:  Χωρίς δισταγμό: 28  Αρχικός δισταγμός: 2 

7) Αντίδραση στις κινήσεις του ΡΚΑ: Όχι: 29  Ναι: 1 

8) Ενδείξεις νευρικότητας-άγχους  Όχι: 27  Ναι: 3  

Οι γενική εντύπωση συμβάδιζε με την εικόνα των συνεντεύξεων. Ο χαρακτήρας που 

έδειξαν οι συμμετέχοντες κατά τη συνέντευξη και τα λεγόμενά τους 

αντικατοπτρίζονταν και στη στάση τους κατά τη δραστηριότητα. Κάποιοι ήταν 

ιδιαιτέρως εκδηλωτικοί, χειρονομούσαν, έκαναν σχόλια και μιλούσαν στον Γιωρίκα 

(χωρίς ανταπόκριση φυσικά). Το γεγονός αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με το 

παρακάτω απόσπασμα: 

Μου ήρθε να ρωτήσω και τι ηλικία έχει ο Γ. ... Τόσο πολύ![…] Μπορεί να αστειευόμουν 

και μαζί του εις γνώση μου ότι δε θα μου απαντήσει, ότι δε θα καταλάβει. Συν. 27 

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν οι μαθητές βρίσκονταν σε 

αδιέξοδο επιστράτευαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, για 

παράδειγμα ο Μ8 έδωσε την προστακτική στα νέα ελληνικά. Άλλοι μαθητές ήταν 

φανερό ότι μάντευαν τη σωστή λέξη (αμφιταλαντεύονταν μεταξύ των δυο χεριών) κι 

επαναλάμβαναν τη σωστή ερμηνεία, μετά την ανατροφοδότηση. Αυτού του είδους η 

αυτοδιόρθωση, αν και δε γίνεται στη γλώσσα-στόχο, θεωρείται ότι προσθέτει 

περισσότερη αξία στην ανατροφοδότηση που δέχεται ο μαθητής (Loewen, 2007). 
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Η επαφή με το ΡΚΑ, που ήταν βασικός στόχος της παρατήρησης, δεν έδειξε να 

προβληματίζει τους συμμετέχοντες. Μόνο σε μια περίπτωση υπήρξε ανεπαίσθητος 

δισταγμός την πρώτη φορά. ίσως προβληματισμός για το κατά πόσο το άγγιγμα μπορεί 

να επηρεάσει την ευστάθεια του ρομπότ.  

Γενικώς οι παρατηρούμενες συμπεριφορές (ενδείξεις δυσφορίας σε συγκεκριμένα 

σημεία π.χ. καθυστέρηση στη φόρτωση της δραστηριότητας) αντιστοιχούσαν σε 

σχετικές αναφορές στη συνέντευξη. Μπορούμε να πούμε ότι η διασταυρωτική χρήση 

της συνέντευξης επικύρωσε το περιεχόμενο των συνεντεύξεων.  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. Συζήτηση και συμπεράσματα 

6.1 Συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Αφού έγινε επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας η έρευνα αυτή αποπειράθηκε να 

εξετάσει κατά πόσο η χρήση ενός ΡΚΑ θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στη 

διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Για τον σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκαν δραστηριότητες με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και οι 

εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να εκτελέσουν τις δραστηριότητες, αλληλεπιδρώντας 

ταυτόχρονα με το ΡΚΑ. Οι εντυπώσεις και οι απόψεις τους καταγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια ημιδομημένης συνέντευξης. Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να 

συνεκτιμηθούν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και να εξαχθούν συμπεράσματα. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων διαπιστώνεται ότι θεωρούν πως οι 

δραστηριότητες που υλοποιούνται με ένα ΡΚΑ έχουν θέση σε ένα πρόγραμμα 

ενηλίκων. Ακόμα κι να διατυπώθηκαν απόψεις πως τέτοιου είδους εγχειρήματα 

ταιριάζουν περισσότερο σε νεαρότερες ηλικίες, οι απόψεις που απέρριπταν εντελώς την 

ιδέα ήταν αισθητά λιγότερες.  

Επιπλέον είναι φανερό πως η αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ είχε έντονο το στοιχείο της 

της ικανοποίησης. Σχεδόν στο σύνολό τους οι εκπαιδευόμενοι (ακόμη και ένας που 

εξαρχής δήλωσε αρνητικά διακείμενος στην τεχνολογία, στα ρομπότ και στο 

συγκεκριμένο ΡΚΑ) εκφράστηκαν θετικά για την όλη διαδικασία. Ουσιαστικά ο 

Γιωρίκας όχι μόνο δεν απογοήτευσε αυτούς που ήρθαν με θετική προδιάθεση, αλλά 

κατάφερε να αντιστρέψει το εις βάρος του κλίμα.  

Οι συνηθέστερες αποκρίσεις τους εστίαζαν στη διαδραστικότητα, στην αμεσότητα της 

επικοινωνίας, στην κίνηση, στο παρουσιαστικό, στο χιούμορ και στην πρωτοτυπία. Το 

γεγονός ότι η μαθησιακή διαδικασία απέκτησε παιγνιώδη χαρακτήρα αποτιμήθηκε 

θετικά. Η αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ δε δημιούργησε αίσθηση δυσφορίας και η όποια 

αίσθηση της κοινωνικής συνδιαλλαγής με μια μηχανή υπήρξε αρχικά αμβλύνθηκε κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη τα σχόλια σχετικά με τα κενά ανάμεσα στο «φόρτωμα» των εργασιών και στα 



 
103 

τεχνικά της πρώτης μέρα και, σποραδικά, των επόμενων. Σε κάποιες περιπτώσεις η 

ενόχληση ήταν έντονη, πράγμα που αποτυπώθηκε καθαρά και στη βιντεοσκόπηση.  

Πέρα από αυτό δεν υπήρξαν προβλήματα τεχνικής ή άλλης φύσης κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης με το ΡΚΑ. Παρά το γεγονός ότι έγιναν παρατηρήσεις και υπήρξε 

κριτική σε επιμέρους στοιχεία τόσο σχετικά με τις δραστηριότητες, όσο και με την 

εμφάνιση ή την αλληλεπίδραση η συνολική αποτίμηση ήταν θετική. Κατά συνέπεια θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η εκτέλεση μαθησιακών δραστηριοτήτων με το ΡΚΑ 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά ευχρηστίας τα οποία ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Ειδικότερα για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκουν την αλληλεπίδραση με 

ΗΥ περίπλοκη και αποφεύγουν έτσι να αποκτήσουν εμπειρίες ψηφιακού 

γραμματισμού, τα ΡΚΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση.  

Επιπλέον οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δείχνουν πως η αλληλεπίδραση με το ΡΚΑ 

ικανοποίησε τις προσδοκίες που είχαν ερχόμενοι στη δραστηριότητα και ότι δεν τους 

απογοήτευσε. Συνεπώς θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι το ΡΚΑ μπορεί να 

υποστηρίξει μαθησιακά περιβάλλοντα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.       

Θετική ήταν και η στάση των εκπαιδευόμενων στο ερώτημα κατά πόσο η παρουσία του 

ΡΚΑ συμβάλλει θετικά στον αντικειμενικό σκοπό των μαθημάτων, την εκμάθηση της 

διαλέκτου. Στο σύνολό τους σχεδόν απάντησαν πως θεωρούν ότι οι δραστηριότητες με 

ένα ΡΚΑ είναι κατάλληλες για γλωσσικά μαθήματα. Όσοι απαντούν αρνητικά στην 

προηγούμενη ερώτηση επίσης απαντούν αρνητικά στο κατά πόσο πιστεύουν ότι θα 

μπορούσε η παρουσία στου ΡΚΑ να τους βοηθήσει στην εκμάθηση της ποντιακής 

διαλέκτου. Οι τρεις από αυτούς δίνουν εξήγηση δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν 

ταιριάζει σε ενήλικους αλλά είναι κατάλληλο περισσότερο για παιδιά. Από την άλλη 

πλευρά η πλειοψηφία πιστεύει πως οι δραστηριότητες με το ΡΚΑ βοηθούν στην 

εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου. Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός, πέρα από το 

ευχάριστο κλίμα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, εντόπισε σε 

αυτές και περιέγραψε στοιχεία που ικανοποιούν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, 

στοιχεία που ενδεχομένως θα τον/τη βοηθούσαν αν ξεπεράσει δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν χαρακτηριστικά και 

στοιχεία των δραστηριοτήτων με το ΡΚΑ τα οποία απουσιάζουν ή είναι υπολειπόμενα 

στην παραδοσιακή τάξη. Το σημείο αυτό θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως δυνατότητα του 

ΡΚΑ να υποστηρίξει ικανοποιητικά εξατομικευμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Αν μάλιστα αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι ενδεικτικές 
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αυτές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη γενικότερες μεθοδολογικές 

αρχές, μπορούμε να εικάσουμε ότι, μελλοντικά, μια προσεκτική μεθοδολογικά 

σχεδίαση εξατομικευμένων δραστηριοτήτων μπορεί να τύχει πολύ ευρύτερης αποδοχής. 

Ωστόσο άλλοι τόσοι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά υπέρ των δραστηριοτήτων στην 

τάξη, ανατρέποντας έτσι την θετική για το ΡΚΑ εικόνα που είχε σχηματιστεί από τις 

απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία που τονίστηκαν ήταν η 

«έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας», η απουσία της μη λεκτικής επικοινωνίας και η 

έλλειψη εμβάθυνσης στο μαθησιακό αντικείμενο (ετυμολογία, επέκταση των 

γλωσσικών στοιχείων σε θέματα παράδοσης και πολιτισμού, επίλυση αποριών). Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί μια αντίφαση, ωστόσο δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση 

απόρριψη της ένταξης ενός ΡΚΑ στη μαθησιακή διαδικασία. Θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως ένας διαχωρισμός ρόλων ανάμεσα στο παραδοσιακό μάθημα και σ’ αυτό 

με την πιθανή ύπαρξη ενός ΡΚΑ. Άλλωστε κάτι τέτοιο προκύπτει και από ορισμένες 

απαντήσεις που πιστώνουν στο ΡΚΑ πλεονεκτήματα σε δραστηριότητες που στοχεύουν 

σε χαμηλού επιπέδου δεξιότητες (εξάσκηση, βοήθεια στην απομνημόνευση) καθώς και 

στην αυτοαξιολόγηση, αυτοδιόρθωση, ενώ διατυπώνουν σαφή προτίμηση στην 

παραδοσιακή τάξη σε θέματα εμβάθυνσης και ερμηνείας. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ήταν 

ανάμεσα στους στόχους των δραστηριοτήτων, αλλά σίγουρα οι νύξεις αυτές δείχνουν 

ότι, για ένα σημαντικό μέρος των μαθητών, το ζήτημα αυτό ήταν κάτι που έλειπε από 

τις δραστηριότητες.  

Η προτίμηση της πλειοψηφίας των εκπαιδευόμενων στην δραστηριότητα του 

λεξιλογίου ενισχύει τον παραπάνω ισχυρισμό. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ως 

δημοφιλέστερη και πιο χρήσιμη τη δραστηριότητα που τους παρέχει άμεσα και απτά 

αποτελέσματα, πράγμα που συμβαδίζει με τη φυσιογνωμία του ενήλικου μαθητή. Η 

δραστηριότητα του λεξιλογίου ενεργοποιεί στρατηγικές, παρέχει άμεση 

ανατροφοδότηση σε ένα απαλλαγμένο από  την παρουσία τρίτων περιβάλλον, δίνει την 

ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση δίνοντας άμεση ανατροφοδότηση, κι 

όλα αυτά με μια ευχάριστη, διαδραστική προσέγγιση. Αυτό μπορεί να πιστωθεί στην 

εκπαιδευτική αξία των δραστηριοτήτων με το ΡΚΑ, δεδομένου ότι η χρήση 

μαθησιακών στρατηγικών θεωρείται προσόν για τον μαθητή του Κ2 (Lightbrown & 

Spada, 2012) και συνεπώς η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη χρήση τους τον 

βοηθά στην εκμάθηση.  

Η δεύτερη σε προτίμηση δραστηριότητα, που υιοθετεί μια πιο σύγχρονη μεθοδολογικά 

λογική, φαίνεται να οφείλει τη δημοφιλία της στην αλληλεπίδραση που υπάρχει στο 
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σχήμα εντολή-εκτέλεση και στα σχόλια κι όχι στη μαθησιακή της αξία. Οδήγησε τους 

μαθητές στη χρήση των γλωσσικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες 

περιστάσεις (χρήση της μητρικής γλώσσας), ωστόσο δεν έφεραν στο προσκήνιο το πώς 

και αν, κατά την άποψή τους, κεφαλαιοποιήθηκαν αυτές οι στρατηγικές σε μαθησιακό 

όφελος, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείεται. Μόλις μία συμμετέχουσα εντόπισε και 

σχολίασε τον έμμεσο τρόπο διόρθωσης και έγιναν ακόμα κάποιες αναφορές πως η 

εκτέλεση των κινήσεων βοηθάει στην εκμάθηση του ρήματος. Οι περισσότεροι 

χαρακτήρισαν την δραστηριότητα απλώς διασκεδαστική, σε αντίθεση με το λεξιλόγιο, 

που χαρακτηρίστηκε και χρήσιμο.  

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε τις αναφορές για φυσικό διάλογο με το ΡΚΑ 

ανάμεσα στις απαντήσεις κυρίως των συμμετεχόντων που ήταν επιφυλακτικοί, αλλά 

και άλλων. Στο κομμάτι της εξατομίκευσης αρκετοί συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η 

συνομιλία με το ρομπότ θα τους βοηθούσε ιδιαιτέρως. Το γεγονός αυτό είναι μάλλον 

αναμενόμενο, κυρίως για τους λιγότερο προχωρημένους μαθητές, μιας και η παραγωγή 

προφορικού λόγου αποτελεί μια απαιτητική δεξιότητα. Η δραστηριότητα του διαλόγου, 

όπως υλοποιήθηκε, μάλλον δε φάνηκε ικανή να καλύψει την ανάγκη αυτή των 

μαθητών. Φυσικά το ζήτημα αυτό εντάσσεται στο γενικότερο θέμα του φυσικού 

διαλόγου ανθρώπου – ρομπότ, και της, εγγενούς ίσως, ασυμμετρίας που παρουσιάζει 

(Zhao, 2006).  

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην κατανόηση κειμένου, αν και επιλέγεται από 

τους λιγότερους συμμετέχοντες (και πάντοτε ως δεύτερη επιλογή) πετυχαίνει τους 

στόχους της για αυτούς που την επιλέγουν, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες επιθυμούν 

να δέχονται γλωσσικό εισαγόμενο κατανοητό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, 

μιας και δηλώνουν ότι θέλουν να ακούν το ρομπότ να μιλάει με σωστή προφορά και 

αργό ρυθμό ομιλίας. Η χρήση του ΡΚΑ ως αφηγητή ιστοριών (story teller) είναι 

ιδιαιτέρως δημοφιλής σε δραστηριότητες με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, ωστόσο κι 

εδώ συγκίνησε μια μικρή μερίδα εκπαιδευόμενων. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να 

εντοπίσουμε το ότι η δραστηριότητα στερούνταν του βάθους στο οποίο μπορεί να 

καταλήξει η αφήγηση μιας ιστορίας. Μέσα από την εξιστόρηση μπορεί να προκύψουν 

απορίες, να δημιουργηθούν συνειρμοί που θα οδηγήσουν σε θέματα πολιτισμού, 

ιστορικά στοιχεία κ.α. Η αδυναμία του ΡΚΑ να προσφέρει αυτά τα στοιχεία δεν πέρασε 

απαρατήρητη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το γεγονός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε 

ενδεχόμενες μελλοντικές υλοποιήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη 
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δραστηριότητα αυτή η επικοινωνία ήταν σχεδόν μονόδρομη, δεδομένου ότι δε δινόταν 

ανατροφοδότηση στις απαντήσεις, πράγμα που σχολιάστηκε σε μια περίπτωση. 

Το «πάντρεμα» της τεχνολογίας, που έχει τη συγκεκριμένη μάλιστα μορφή του ΡΚΑ, 

με τη διδασκαλία μιας διαλέκτου δεν προβληματίζει τους συμμετέχοντες. Ο Γιωρίκας 

είναι πειστικός ως φυσικός ομιλητής της ποντιακής και γενικά γίνεται αποδεκτός ως 

συνομιλητής στις δραστηριότητες. Η αποδοχή αφορά τόσο στο κομμάτι της υλοποίησης 

(φωνή, προφορά, ευκρίνεια περιεχομένου, ρυθμός ομιλίας) όσο και στη γενικότερη 

εικόνα του διαλεκτόφωνου ανθρωποειδούς. Οι νύξεις του ΡΚΑ που τονίζουν την εικόνα 

του «Πόντιου» γίνονται αντιληπτές και μεταφράζονται θετικά. 

Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΡΚΑ, επαληθεύοντας τη 2η ερευνητική 

υπόθεση, μπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες εκμάθησης διαλέκτου. Ούτως ή άλλως 

δραστηριότητες τέτοιου είδους δεν αποτελούν αυθύπαρκτες μονάδες που από μόνες 

τους επιτελούν λειτουργίες με μαθησιακά οφέλη. Πρέπει να είναι ενταγμένες με τρόπο 

λειτουργικό στο γενικότερο πρόγραμμα σπουδών και στον σχεδιασμό του εκάστοτε 

μαθήματος όπου χρησιμοποιούνται, εξυπηρετώντας εγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους και ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές (Koehler & 

Mishra, 2005). Έτσι τουλάχιστον υπαγορεύουν οι πιο σύγχρονες απόψεις περί ένταξης 

των νέων τεχνολογιών (στις οποίες συγκαταλέγεται η ρομποτική) στην εκπαίδευση.   

Υπό αυτό το πρίσμα έγκειται στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

δραστηριότητες με βάση τους μαθησιακούς στόχους κάθε φορά. Το ΡΚΑ, από την 

ενδεικτική και αποσπασματική αυτή υλοποίηση που επιχειρήθηκε, έδειξε να αποτελεί 

ικανό όχημα να μεταφέρει με επιτυχία αυτές τις.   

Σχετικά με την 3η ερευνητική υπόθεση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι 

επαληθεύεται. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα/δισταγμό 

στο να προχωρήσουν σε αλληλεπίδραση με σωματική συμμετοχή με το ΡΚΑ. Τα ίδια 

στοιχεία επιβεβαιώνονται σχεδόν καθολικά και από την παρατήρηση των βίντεο. Το 

γεγονός ότι συχνά το ζήτημα αυτό είναι προβληματικό στην ΑΑΡ στην παρούσα 

περίπτωση δεν επαληθεύεται. Ένας πιθανός λόγος θα μπορούσε να είναι ότι οι 

συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους ήρθαν με θετική προδιάθεση στη δραστηριότητα.  

Ως προς την 4η ερευνητική υπόθεση οι προκαταρτικές ερωτήσεις κατά κάποιον τρόπο 

αμφισβήτησαν τη βασιμότητά της, δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν ότι δε 

συνάντησαν δυσκολίες κατά την παρακολούθηση (λόγω κούρασης που τους 

δημιουργούσαν οι άλλες υποχρεώσεις τους). Ωστόσο στη συνέχεια της συνέντευξης οι 
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περισσότεροι από αυτούς παραδέχτηκαν ότι υπήρχε κόπωση που δυσκόλευε την 

παρακολούθηση του μαθήματος. Η διαβάθμιση αυτής της αίσθηση είχε διακυμάνσεις, 

ωστόσο ανεξάρτητα από την ένταση οι συμμετέχοντες θεωρούν πως η παρουσία του 

ΡΚΑ παράγοντα που βοηθάει στην άμβλυνσή της. Μάλιστα, πλην ενός, όσοι από τους 

εκπαιδευόμενους ρωτήθηκαν σχετικά απάντησαν ότι θα έμεναν λίγο παραπάνω στο 

μάθημα, αν τους δινόταν η ευκαιρία να κάνουν μια νέα δραστηριότητα με το ΡΚΑ. 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες με το ΡΚΑ, λόγω του ότι 

είναι πρόσωπο με πρόσωπο κι έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα, τους εμπλέκουν για 

περισσότερο χρόνο στη μαθησιακή διαδικασία. Αποδίδουν στο ΡΚΑ τη ικανότητα να 

προσελκύει και να διατηρεί προσηλωμένη της προσοχή τους, δίνοντας ποικιλία 

εξηγήσεων για τους λόγους που συμβαίνει αυτό.   

Θα είχε ενδιαφέρον να εστιάσουμε στο περιεχόμενο των απαντήσεων και τις απόψεις 

όσων από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χρήση του ΡΚΑ στο 

μάθημα. Δύο εξ αυτών ήταν στην ομάδα της μεγάλης ηλικίας του δείγματος (άνω των 

60 ετών). Βρήκαν τις δραστηριότητες ευχάριστες και διασκεδαστικές, σχολίασαν 

θετικά το γεγονός ότι το ΡΚΑ μιλούσε ποντιακά και χρησιμοποιούσε οικείες εκφράσεις, 

ωστόσο δήλωσαν ότι προτιμούν το παραδοσιακό μάθημα, παρά το ότι δεν έθεσαν ούτε 

θέμα ευχρηστίας (το αντίθετο μάλιστα) και – στη μια περίπτωση – εντόπισαν και 

πλεονεκτήματα του ΡΚΑ σε σχέση με την παραδοσιακή τάξη. Προφανώς οι 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις περί διδασκαλίας, ο ρόλος του δασκάλου όπως είναι 

εδραιωμένος από τις πρότερες εμπειρίες και μια κάπως επιφυλακτική στάση προς την 

τεχνολογία ήταν καθοριστικά στοιχεία για τη στάση αυτή. Τα θετικά στοιχεία του ΡΚΑ 

που εντόπισαν τα άφησαν για άλλους (νεότερους ή συνεσταλμένους), μένοντας πιστές 

στην παραδοσιακή τάξη. Παρόμοια στάση κράτησε κι ένας συμμετέχων ο οποίος, αν 

και έκανε διθυραμβικά σχόλια και σχολίασε τη γενική εικόνα ως: Άριστη. Όταν μπαίνει 

η τεχνολογία σε μια παραδοσιακή διάλεκτο, τότε τι άλλο να πεις.... πάρα πολύ θετικό» 

τελικά όταν ρωτήθηκε: «Αν υπήρχαν δυο τάξεις μια μόνο με δάσκαλο και μια με τον 

δάσκαλο που έχει για βοηθό του τον Γ. ποια θα προτιμούσατε;» απάντησε: «Εγώ λόγω 

ηλικίας με τον πρώτο θα πήγαινα». Σε δυο άλλες περιπτώσεις τέθηκε θέμα της 

αλληλεπίδρασης λόγω του παρουσιαστικού του ΡΚΑ και την ψυχρότητας που απέπνεε, 

γεγονός που δεν επέτρεψε τη δημιουργία θετικού κλίματος. Στη μια από τις δυο 

περιπτώσεις η συμμετέχουσα εξέλαβε τις δραστηριότητες κυριολεκτικά κι όχι ως ένα 

μικρό δείγμα, ενδεικτικό τόσο σε δυσκολία όσο και σε περιεχόμενο (όπως το εξέλαβαν 

όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες), με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι το όλο 

εγχείρημα είναι κατάλληλο μόνο για παιδιά. Στην άλλη περίπτωση παρά τα πολύ 
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αρνητικά σχόλια τόσο για την εμφάνιση όσο και  για τον μηχανικό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων, μάλλον αναπάντεχα ο ερωτώμενος ανέφερε ότι τελικά του άρεσε η 

δραστηριότητα, επειδή τον βοήθησε να θυμηθεί κάποιες λέξεις που είχε ξεχάσει. 

Βέβαια αυτό δεν μετέβαλε την τελική του κρίση, ωστόσο δήλωσε ότι θεωρεί πως το 

ΡΚΑ είναι χρήσιμο για την εκμάθηση σε άλλους μαθητές. Τέλος η πιο συνεπής ως προς 

το περιεχόμενο άποψη υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για μικρά 

παιδιά λόγω του ότι οι ενήλικοι πηγαίνουν στο μάθημα συνειδητοποιημένοι, έχουν 

ισχυρό κίνητρο και επιθυμία να μάθουν, με αποτέλεσμα η παρουσία του ΡΚΑ να μην 

προσφέρει κάτι επιπλέον. Ωστόσο πίστωσε στο ΡΚΑ ότι ο παιγνιώδης χαρακτήρας των 

δραστηριοτήτων και η παράλληλη ευκαιρία για εξάσκηση παρουσιάζει κάποιο 

ενδιαφέρον.      

6.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Ο κυριότερος περιορισμός έχει να κάνει με τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο ΑΑΡ. Όπως προαναφέρθηκε η functional προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

προσέφερε απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολία εκτέλεση των δραστηριοτήτων, 

συμβάλλοντας έτσι στην ευχρηστία. Όμως το αντίτιμο ήταν η αλληλεπίδραση στο 

επίπεδο της φυσικής γλώσσας να είναι εξαιρετικά περιορισμένη και αυτό να γίνει 

αντιληπτό από τους συμμετέχοντες. Όμως το θέμα της ΑΑΡ στο επίπεδο της φυσικής 

γλώσσας και της γενικότερης συμπεριφοράς του ΡΚΑ είναι έτσι κι αλλιώς περιοχή της 

ρομποτικής που χρειάζεται εξέλιξη και βρίσκεται υπό συνεχή έρευνα, όπως 

αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές (Belpaeme et al, 2018 ·Steels, 2001· Zao, 2006). 

Ένας ακόμα περιορισμός είναι η μικρής διάρκειας αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα σε παιδιά (Kanda et al, 2004· Kanda, Sato, Saiwaki & Ishiguro, 

2007· You et al, 2006) το αποτέλεσμα μιας παρέμβασης που εξετάζει την 

αλληλεπίδραση πρέπει να εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε να εκδηλωθεί, αν υπάρχει, 

το λεγόμενο novelty effect, κατά το οποίο η αίσθηση του πρωτόγνωρου ελκύει αρχικά, 

αλλά σταδιακά το ενδιαφέρον ατονεί. Παρά τις διαβεβαιώσεις των συμμετεχόντων για 

το αντίθετο, ο παράγοντας αυτός πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εξαγωγή 

οποιουδήποτε συμπεράσματος.    

6.3 Αδυναμίες-διαπιστώσεις 

Οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν γενικά έναν προβληματισμό, μια ανησυχία για τον 

εξεταστικό χαρακτήρα με τον οποίον εξέλαβαν τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα. 

Φυσικά δεν είχε υπονοηθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά των συντελεστών της έρευνας. 
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Βέβαια, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η άποψη αυτή ανασκευάστηκε μετά τη 

δραστηριότητα,  χάρη κυρίως στα χαρακτηριστικά του Γιωρίκα, αλλά και στις ίδιες οι 

δραστηριότητες. Μάλιστα στο τέλος αρκετοί σχολίαζαν τα λάθη τους γελώντας. 

Ωστόσο θα μπορούσε αυτός ο «μη εξεταστικός» χαρακτήρας να είχε τονιστεί 

περισσότερο με μια πιο φιλική και θερμή εισαγωγή (στα ποντιακή) με μήνυμα 

καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού στο τέλος.  

Επί πλέον η συντηρητικής νοοτροπίας σχεδίαση των δραστηριοτήτων στο επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης λειτούργησε όπως αναμενόταν, απαλλάσσοντας τη διαδικασία από 

αστοχίες, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Όμως οι δύο από τις τέσσερις δραστηριότητες 

(διάλογος και ακουστική κατανόηση) που βασίζονται στη μεταφορά μηνυμάτων και 

αλληλεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας έχασαν τον χαρακτήρα τους και τη δυναμική 

τους. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να είχε δοκιμαστεί (με τη βοήθεια κάποιου πολύ 

προχωρημένου φυσικού ομιλητή της ποντιακής) η λύση human in the loop.   

6.4 Προτάσεις 

Χωρίς φυσικά να υπάρχει πρόθεση διατύπωσης συμπερασμάτων με βεβαιότητα, θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως το εγχείρημα σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκε 

στον σκοπό του. Βέβαια η προοπτική ένταξης ενός ΡΚΑ αυτού του τύπου είναι μάλλον 

μακροπρόθεσμος στόχος και απαιτεί προσεκτική σχεδίαση για την ενσωμάτωσή του 

στη ρουτίνα του γλωσσικού μαθήματος. Ωστόσο οι θετικές ενδείξεις από την παρούσα 

εργασία συντάσσονται με την άποψη να συνεχιστούν οι ερευνητικές εργασίες τόσο σε 

ενηλίκους όσο και γλώσσες πέραν των ευρέως ομιλούμενων. Ειδικότερα στη δεύτερη 

περίπτωση Θα πρέπει να επιδεικνύεται η απαιτούμενη ευαισθησία και να λαμβάνονται 

υπόψη κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες (Nazikian, 2015).  

Θα είχε ενδιαφέρον να υλοποιηθούν δραστηριότητες ενταγμένες στην εκπαιδευτική 

πράξη, με χρήση ίσως του ΡΚΑ μέσα στην τάξη, στο ρόλο του βοηθού εκπαιδευτικού. 

Οι σύγχρονες γλωσσικές θεωρίες (π.χ. Ομαδική  Εκμάθηση Γλώσσας, Ολική Φυσική 

Αντίδραση) προτείνουν τεχνικές και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συνεργασία 

και τη συμμετοχή, είναι κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων και θα αποτελούσαν 

πολύ καλή ευκαιρία για χρήση του ΡΚΑ. Επιπλέον έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στον 

τομέα της εξατομικευμένης εξάσκησης, με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες του μαθητή. Αφενός οι δυνατότητες του ΡΚΑ το επιτρέπουν κι αφετέρου οι 

δραστηριότητες αυτού του τύπου ταιριάζουν στο προφίλ των εκπαιδευόμενων 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1Α – Οδηγός συνέντευξης 

1. Όνομα – ηλικία – γραμματικές γνώσεις - επάγγελμα 

2. Ποιοι λόγοι σάς οδήγησαν να παρακολουθήσετε μαθήματα ποντιακής; 

3. Σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι βρίσκονται οι γνώσεις σας στα ποντιακά;  

 ποιες δυσκολίες έχετε; 

 μιλάτε ποντιακά; πού; πότε; 

4. Πόσο βολικές ήταν για εσάς οι ώρες των μαθημάτων;   ΕΥ4 

 ερχόσασταν ξεκούραστος/-η στο μάθημα;  

 ήσασταν συνεπής στην παρακολούθηση;  

5. Ποια είναι η σχέση σας με την τεχνολογία; 

 τη χρησιμοποιείτε; 

 τη φοβάστε; 

 έχει κινδύνους για τον άνθρωπο; 

6. Ποιος θα είναι μελλοντικά ο ρόλος των ρομπότ  

 στη ζωή των ανθρώπων γενικά 

 στην εκπαίδευση 

 ποια είναι η γνώμη σας; 

7. Ποια είναι η γενική εικόνα από τη δραστηριότητα που μόλις ολοκληρώσατε; 

8. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ήταν έντονη η αίσθηση ότι έχετε 

απέναντί σας μια μηχανή;       ΕΥ2 

 Ποια στοιχεία έκαναν έντονη την αίσθηση αυτή (εμφάνιση, κίνηση, φωνή, 

άλλο);  

 Σας δημιούργησε κάποια δυσφορία ή αμηχανία αυτό (ήταν το ίδιο σε 

όλη τη διάρκεια); 

 Πώς αισθανθήκατε όταν αγγίξατε τον Γιωρίκα;   ΕΥ3 

9. Αν κάνατε τις δραστηριότητες εντελώς μόνος/μόνη με το ρομπότ θα άλλαζε 

κάτι; 
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10. Είχατε κάποια δυσκολία με τις δραστηριότητες (κατανόηση οδηγιών – ευκολία 

στην εκτέλεση);        ΕΥ1-2 

11. Υπάρχει κάποια από τις δραστηριότητες που ξεχωρίσατε (σας άρεσε πιο πολύ);  

 Τι ήταν αυτό που σας άρεσε;     ΕΥ1-3 

12. Υπήρξε κάτι που δε σας άρεσε στις δραστηριότητες;  

 Τι δε σας άρεσε;      ΕΥ1-2 

 Πώς θα θέλατε να είναι; 

13. Κάνετε στην τάξη παρόμοιες δραστηριότητες;    ΕΥ1-2 

 Ποιες ομοιότητες ή διαφορές βρήκατε;    

 Πού αισθανθήκατε πιο άνετα;  

 Ήταν το ίδιο το να κάνετε λάθος στη μια και στην άλλη περίπτωση; 

14. Οι δραστηριότητες με τον Γιωρίκα σάς δημιούργησαν ευχάριστη και εύθυμη 

διάθεση;        ΕΥ2 

 Ποια στοιχεία (εμφάνιση, κινήσεις, λόγος) τη δημιούργησαν; 

15. Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες με τον Γιωρίκα είναι κατάλληλες για 

ενήλικους μαθητές; 

16. Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες με τον Γιωρίκα είναι κατάλληλες για γλωσσικά 

μαθήματα; 

17. Οι δραστηριότητες με τον Γιωρίκα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

εκμάθηση της ποντιακής;      ΕΥ1  

 Με  ποιον τρόπο; 

 Σε ποιους τομείς (λεξιλόγιο, γραμματική); 

18. Θα μπορούσαν κάποιες δραστηριότητες με τον Γιωρίκα να σας βοηθήσουν να 

ξεπεράσετε δυσκολίες που έχετε;     ΕΥ1-2 

 Τι είδους; 

 Με ποιον τρόπο; 

19. Οι δραστηριότητες που κάνατε με τον Γιωρίκα ή παρόμοιες θα μπορούσαν να 

γίνουν και μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος; 

 Πού θα βοηθούσαν; 

 Γιατί δε θα μπορούσαν να γίνουν; 
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20. Πιστεύετε ότι η παρουσία του Γιωρίκα (με δραστηριότητες αυτού του είδους) 

θα μπορούσε         ΕΥ4 

 να σας κάνει να προσέχετε περισσότερο στο μάθημα;   

 να συμμετέχετε στο μάθημα; 

 

21. Η παρουσία του Γιωρίκα στο μάθημα θα ήταν κίνητρο να έρθετε μια μέρα που 

ήσασταν κουρασμένος/η;       ΕΥ4 

 Θα μένατε μετά την καθορισμένη λήξη του μαθήματος για να κάνετε μια 

δραστηριότητα με τον Γιωρίκα; 

22. Θα συστήνατε σε κάποιον να κάνει δραστηριότητες με τον Γιωρίκα;   

23. Τι περιμένατε να συναντήσετε όταν ερχόσασταν εδώ; Κατά πόσο    ΕΥ2 

επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες σας; 

24. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 
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Παράρτημα 1Β – Σχάρα παρατήρησης 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α:  ................................................................ Α – Γ 

 

1) ΒΛΕΜΜΑΤΙΚΉ ΕΠΑΦΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ     ΛΙΓΟ    ΑΡΚΕΤΑ   ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  

2) ΧΑΜΟΓΕΛΟ – ΓΕΛΙΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ   ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   ΣΥΧΝΑ 

3) ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ   ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   ΣΥΧΝΑ 

4) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΠΛΑΓΙΑ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ- ΠΛΑΓΙΑ  ΠΛΑΓΙΑ-
ΑΠΕΝΑΝΤΙ      

5) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ   ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΚΟΝΤΙΝΗ  

6) ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ 

ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ  ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ 

7) ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 

................................................................................................................................................... 

8) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΟΥΣ 

.................................................................................................................................................... 

9) ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Παράρτημα 2Α 

Δραστηριότητα 1 – Λεξιλόγιο 

Επίθετα και ουσιαστικά (σωστή είναι η δεύτερη επιλογή) 

1. ο ανάσπαλτος   αλάνθαστος - αλησμόνητος  

2. το κοκκίν  το κόκκινο – το σιτάρι 

3. η χουλασέα  η κουταλιά – η ζέστη 

4. το καφούλ  το κεφάλι – ο θάμνος 

5. το γεργάν  το δρεπάνι – το πάπλωμα 

6. το φορκάλ  το πιρούνι – η σκούπα 

7. ο εύκαιρος  ο καλότυχος, ο τυχερός – ο άδειος, ο ανόητος 

8. το ζων   η ζώνη – το ζώο 

9. τα λώματα   τα κομμάτια – τα ρούχα 

10. η ωλένα   η κνήμη – η αγκαλιά 

11. ο γριβέας  ο γκρινιάρης – ο φιλάργυρος 

12. ο ατσακέλιγος  ο απεριποίητος – ο άσκαφτος 

13. το τουζάκ  είδος καπέλου – παγίδα 

14. το κορκότον  είδος ψωμιού – χοντροαλεσμένο σιτάρι 

15. ο γυρευός  τα δανεικά – ο ζητιάνος  
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Ρήματα 

1. λάσκουμαι   λιάζομαι – περιφέρομαι 

2. αραεύω   ράβω - αναζητώ  

3. ανασπάλω  κάνω λάθος – ξεχνάω 

4. κλώσκουμαι  κλώθω – επιστρέφω 

5. αχπαράουμαι  ξοδεύω – τρομάζω 

6. σαεύω   ισιώνω – υπολογίζω 

7. ταγιανίζω  ξεχωρίζω – καταφτάνω 

8. γλοιάζω  γελάω – γλιστράω 

9. βαρκίζω  κωπηλατώ – κραυγάζω 

10. σασεύω  ισιώνω – τα χάνω 

11. γνεφίζω  χειρονομώ – ξυπνάω 

12. καγανίζω  σκαλίζω με τσάπα – θερίζω με δρεπάνι 

13. τσακλίζω  σβαρνίζω, σέρνω – αστράφτω, σπινθηροβολώ 

14. τογραεύω   διορθώνω – κομματιάζω 

15. αποτσιγκούμαι αποκάνω – τεντώνομαι 

 

Σχόλια του Γιωρίκα (στα ποντικά) στις σωστές απαντήσεις σε τυχαία σειρά: 

Τι καλά που τα λες! 

Αριστούχος είσαι! 

Έτσι! 

Τι καλά που τα έμαθες! 

Πολύ καλά! 

Σχόλια στις λάθος απαντήσεις: 

Τι λες! 

Ρίζα μου, αυτό δεν είναι σωστό... 
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Παράρτημα 2Β 

Δραστηριότητα 2 – Ρήματα Προστακτική 

α. κάθουμαι (κάθομαι)      κάθκα  

β. σκούμαι αν (σηκώνομαι)      σουκ αν 

γ. κρούω τα χέρια μ’ (χτυπάω τα χέρια μου)     ντος τα χέρια σ’ 

δ. κλίσκουμαι (σκύβω)      κλίστ’  

ε. τσαφίζω το κιφάλι μ’ (ξύνω το κεφάλι μου)    τσάφ’σον το κιφάλι σ’ 

στ. τερώ ψηλά (κοιτάζω ψηλά)     τέρεν ψηλά 

 

Σχόλια που μονολογεί ο Γιωρίκας (στα ποντιακά), αφού εκτελέσει την εντολή: 

β. Το καθισιό καλύτερο ήταν! 

δ. Ουφ! Πιάστηκε η μέση μου! 

ε. Γιατί; Δεν έχω ψείρες! 

στ. Κοιτάζω... τίποτα δεν έχει! 
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Παράρτημα 2Γ 

Δραστηριότητα 3 – Κείμενο διαλόγου 

(Διαβάζετε το κείμενο με έντονα γράμματα): 

ΓΙΩΡ: Καλημέραν, μάνα! Ντ’ εύτας; 

  Καλημέραν μέρ’ είδες;  

ΓΙΩΡ:  Γιάτι, μάνα; 

  Ας σον πουρνόν δουλείας ευτάγω. 

ΓΙΩΡ:  Ντο δουλείας;  

  Σο μαντρίν επή’α, το κεπίν επότ’σα, εκρέμασα τα λώματα σην αυλή, το 

γεργάν έπλυνα… άλλο ντο να λέ’ω σε!  

ΓΙΩΡ:  Κι ακόμα κι ετέλεσες;  

 Κι ακομάν ’κ’ ετέλεσα. Όλα ση μέσ’ απέσ’ στέκ’νε. 

ΓΙΩΡ: Μάνα, ντό καλόν φαΐν εμάειρεψες; 

 Το σκατό μ’ εμάειρεψα. 

ΓΙΩΡ:  Τέρεν, μάνα, έχω πολλά δουλείαν ’κ’επορώ να έρχουμαι οσήμερον. Άμον ντ’ 

ελέπω μαναχέσα θα τρως. 

  Έι ρίζα μ’, μαναχέσα μ’ εποίκα τα, μαναχέσα θα τρώγ’ ατα. 
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Παράρτημα 2Δ 

Δραστηριότητα 4 – Ακουστική κατανόηση 

Κείμενο Α 
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Ερωτήσεις κατανόησης  

Ερ. 1 – Σύμφωνα με το έθιμο του μάχ’  η νύφη έπρεπε 

Α. να υπακούει πάντοτε στον πεθερό της Β. να μη μιλάει μπροστά στον πεθερό της 

Ερ. 2 – Η τουαλέτα που αποφάσισε να κατασκευάσει η Όλγα θα ήταν η πρώτη στο 

είδος της σε ολόκληρο το χωριό  

Α. λάθος   Β. σωστό  

Ερ. 3 – Το πρόβλημα στην κατασκευή δημιουργήθηκε επειδή ο Μουχαήλτς, αν και 

ήταν καλός μάστορας, δεν γνώριζε τις νέες μεθόδους χτισίματος 

Α. σωστό   Β. λάθος 

Ερ. 4 –Η Όλγα δεν αποκάλυψε με ποιον τρόπο πρέπει να τοποθετηθεί η λεκάνη επειδή  

Α. θύμωσε   Β. απαγορευόταν να μιλήσει στον Μουχαήλ  

Ερ. 5 – Η συμπεριφορά της Όλγας 

Α. διευκόλυνε τον Μουχαήλ   Β. θύμωσε τον Μουχαήλ 

Ερ. 6 – Τελικά η τουαλέτα που κατασκεύασαν ήταν ίδια με τις παλιές 

Α. σωστό   Β. λάθος 
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Κείμενο Β 
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Ερωτήσεις κατανόησης 

Ερ. 1 – Οι δυο βάτραχοι κάθονταν στην όχθη της λίμνης και… 

Α. έτρωγαν   Β. συζητούσαν 

Ερ. 2 – Στον δρόμο παραλίγο να τους λιώσει  

Α. το πίσω πόδι του αλόγου   Β. η πίσω ρόδα του κάρου 

Ερ. 3 – Οι βάτραχοι κινδύνεψαν επειδή δεν είχαν συχνή επαφή με ανθρώπους  

Α. λάθος   Β. σωστό  

Ερ. 4 – Ο ένας από τους βατράχους πνίγηκε επειδή δεν ήξερε να κολυμπάει στο γάλα  

Α. σωστό   Β. λάθος 

Ερ. 5 – Ο ένας από τους βατράχους σώθηκε χάρη σε έναν σβώλο από βούτυρο  

Α. λάθος   Β. σωστό 

Ερ. 6 – Το δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι στη ζωή επιβραβεύεται η αισιοδοξία 

Α. λάθος   Β. σωστό 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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